
Opleiding indiening declaratie 
in het e-loket
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• Waar vind ik de nodige informatie
• Opmaak van het declaratiedossier
• Aandachtspunten 
• Communicatie 
• Demonstratie
• Wat na indiening?



WAAR VIND IK DE NODIGE 
INFORMATIE?



1. Plattelandsloket.be

• Per maatregel aparte reglementen en documenten ter 
beschikking 

• Presentaties van opleidingen ook ter beschikking



• d





2. Goedkeuringsbrief
Per budgetjaar wordt 
er standaard 2,5 jaar 
voorzien om het 
budget op te 
gebruiken.

Lukt dit niet tijdig? 
Contacteer je 
coördinator



2. Goedkeuringsbrief



2. Goedkeuringsbrief



3. Projectfiche/e-loket

• Informatie 
– Tabblad Indicatoren
– Tabblad Financiën (Financieel overzicht)

• Aan te vullen
– Tabblad Declaratie
– Tabblad Overheidsopdrachten
– Tabblad Vragen



OPMAAK VAN HET DECLARATIEDOSSIER



Wat is het?

• Halfjaarlijkse indiening van gemaakte kosten en een voortgangsverslag met 
realisaties en vorderingen van het project

Wanneer?

• 15 februari - periode: 1 juli - 31 december

• 15 juli - periode: 1 januari - 30 juni

Declaratie



Wie?

• Promotor dient alle gegevens in (toegang tot het e-loket vereist)

• Copromotor

• Ofwel declaratiedocumenten doorgeven aan de promotor (niet 
doorfactureren)

• Ofwel zelf rechtstreeks aanvullen in het e-loket

Hoe?

• Via het e-loket

Declaratie



Let op!

• Voorgaande declaratie nog niet uitbetaald? Vanaf de uitbetalingsdatum krijg je 8 
weken de tijd om de nieuwe declaratie in te dienen

• Andere vertragingen of problemen? Contact opnemen met de coördinator vóór de 
deadline om afspraken te maken

• Als de ingediende kosten minder dan 10% van de totale projectkost zijn

• Wordt er aangeraden om geen kosten in te dienen

• De kosten kunnen in de volgende declaratieperiode toegevoegd worden

• Het voortgangsverslag blijft verplicht!

Declaratie



Onderdelen declaratiedossier

LEADER OKW PPLUS

1. Voortgangsverslag X X X

2. Financieel overzicht (factuurlijnen) X X X

3. Bijlagen communicatiemateriaal X X X

4. Bijlagen loonkosten/tijdsregistratie X X X

5. Bijlagen facturen en betaalbewijzen X X Te bewaren

6. Bijlage tijdsregistratie bijdrage in natura Indien van toepassing



1. Voortgangsverslag
• Vooruitgang project, communicatieacties, indicatoren, problemen… 
• Geen richtlijn qua lengte, maar alle bepalende zaken voor de projectloop 

moeten opgenomen worden

• Altijd indienen! Ook als er geen kosten worden gedeclareerd (10% regel 
zie slide 26).

• Indicatoren in het voortgangsverslag
– Vind je terug in het e-loket/projectfiche
– Vooropgesteld resultaat en bereikt resultaat in tabel
– Vaste indicatoren, thema gerelateerde indicatoren, eigen indicatoren



2. Financieel overzicht (Factuurlijnen)
• Factuurlijnen moeten aangevuld worden in het e-loket

– Alle kosten moeten hierin worden opgenomen

– Loonkost: 

• Leverancier = personeelslid

• Opmerking = looncode vermelden

• Bijlagen: facturen, betaalbewijzen en sjabloon loonkosten



2. Financieel overzicht (Factuurlijnen)
• Je kan zelf een overzicht in Excel downloaden via de knop 

‘Exporteren naar .xls’



2. Financieel overzicht – 10 vuistregels
1. Kosten moeten vallen binnen de declaratieperiode

2. Kosten moeten passen binnen de aangegeven kostenposten
– Per kostenpost is er een speling voorzien van 10%

– Totaal toegewezen subsidie wordt niet gewijzigd

– Indien er boven de 10% gegaan wordt, moet er een budgetwijziging 
aangevraagd worden

3. Overhead wordt automatisch berekend

4. Dien geen recupereerbare btw in 

5. Kleine facturen worden afgeraden



2. Financieel overzicht – 10 vuistregels
6. Percentage dat bedrag meetelt 

– Indien een factuur slechtst deels meetelt voor het project: motivatie en duidelijk 
aangeven op factuur. 

– Een aparte factuur of een apart onkostenbewijs geniet de voorkeur

7. Enkel facturen gericht aan de promotor of copromotor

8. Geen facturatie tussen copromotor en promotor

9. Wel facturatie mogelijk van partner naar promotor (let op met de wet op 
overheidsopdrachten)

10.Wijk je af van het voorziene kader? De coördinator contacteren!



3. Bijlagen communicatiemateriaal

• Al het communicatiemateriaal van het project moet 
worden toegevoegd

– Screenshots of foto’s van het materiaal

– Kan gaan om publicaties, online communicatie of fysieke 
communicatie

• Zie overzicht communicatieverplichtingen

https://plattelandsloket.be/wp-content/uploads/2020/06/6.Communicatieverplichtingen_detaillering.xlsx


4. Bijlagen loonkosten/tijdsregistratie
• Sjabloon loonkosten/Aanvraag cofinanciering

– Bevat tijdsregistratie en loonkosten
– De andere tabbladen moeten niet ingevuld worden!

• Loonkost bepalen? 
– Loonfiche 

• toevoegen van de eerste maand waarvoor er personeelskost werd ingediend
• Één keer is voldoende, tenzij wijziging loon (niet bij indexatie) en/of personeelslid

– Vertrekpunt loonkost = bruto maandloon in voltijdse functie (bv. bij 0,5 VTE 
herrekenen naar 1 VTE)

– Ingeven in het sjabloon, de looncode zal automatisch aangevuld worden

• Let op! De looncodes worden geïndexeerd, gebruik telkens de meest recente tabel van 
op de website



4. Bijlagen loonkosten/tijdsregistratie

• Tijdsregistratie
– Één tabblad per personeelslid
– Per maand alle halve dagen invullen (ook dagdelen ‘s avonds of in het weekend zijn 

toegelaten)
– Project gerelateerde activiteiten = 1
– Andere PDPO activiteiten = 0 
– Activiteiten die niet te maken hebben met PDPO hoeven niet aangevuld te worden

• Let op!
– Vermijd algemene omschrijvingen (bv. ‘projectadministratie’, ‘projectopvolging’…)
– Geef aan wat je doet, met wie en wat de link is met het project
– In het reglement onder subsidiabiliteit personeelskosten vind je een overzicht terug van 

wat subsidiabel is. 









5. Bijlagen facturen en betaalbewijzen
• Facturen en betaalbewijzen voorzien van:

– Projectcode
– logische nummering gelinkt aan de nummering van de factuurlijnen in het e-

loket
– Aanduiden indien niet het gehele factuurbedrag of het bedrag op het 

betaalbewijs van toepassing is op het project

• Te markeren op facturen en betaalbewijzen:
– Factuurdatum
– Bedrag

• Dit kan zowel manueel als digitaal



6. Bijlage tijdsregistratie bijdrage in natura

• Inbreng onbetaald vrijwilligerswerk gekoppeld 
aan investering met bewezen materiaalkost

• Bijlage sjabloon tijdsregistratie bijdrage in 
nature = getekend registratiebewijs per 
vrijwilliger



AANDACHTSPUNTEN



Praktische zaken - Algemene aandachtspunten

• Gebruik voor alle bestanden een logische en 
korte naamgeving

• Zolang de declaratie niet is ingediend kan je alles 
wijzigen en verwijderen. Na indiening is dit niet 
het geval! Controleer bedragen en data in de 
factuurlijn tegen fouten



Praktische zaken - mappenstructuur
• Hoofdmap ‘Declaratie juli 2021’
• Submappen

– Facturen en betaalbewijzen
– Loonfiches
– Bijlagen bij het voortgangsverslag
– Communicatie 

• Maak van de map een zipbestand (zie volgende slide)
• Opladen op het e-loket, aanduiden als ‘totaalpakket’

• Het voortgangsverslag en de aanvraag cofinanciering/sjabloon loonkosten moet 
apart worden opgeladen



Praktische zaken - Hoe maak ik een ZIP-bestand?



LEADER – OKW – PPLUS 

• Voor iedere maatregel geldt een ander 
declaratiereglement 

• Welke kosten komen in aanmerking? 

– Zeker het reglement doornemen ‘subsidiabele kosten’

– Kijken naar het tabblad financiën 



Dienstverlenings- versus investeringsprojecten

• Dienstverleningsprojecten
– Alle kostenposten komen in aanmerking

– De investeringskosten mogen niet meer bedragen dan 
50% van het totaal

• Investeringsprojecten
– Geen personeelskosten/overhead



Overzicht kosten

• Zie declaratiereglement bij subsidiabiliteit
– Investeringskosten
– Personeelskosten
– Werkingskosten
– Externe prestaties

• Zie volgende slides
– Overhead
– Inkomsten
– Bijdrage in natura



Overhead (indien van toepassing)

• Forfaitair percentage berekend op basis van 
personeelskosten

• Max. 15 % (terug te vinden op goedkeuringsbrief)

• GEEN bewijsstukken nodig 



Inkomsten (indien van toepassing)

• De inkomsten worden afgetrokken van de bruto-projectkosten

• De subsidie wordt verleend op de netto-projectkosten

• De inkomsten moeten aangegeven worden als negatieve waarde

• Indien de geraamde inkomsten afwijken van de huidige situatie 
contacteer dan zeker de coördinator!



Bijdrage in natura (indien van toepassing)

• Inbreng onbetaald vrijwilligerswerk gekoppeld 
aan investering met bewezen materiaalkost
– Expliciet goedgekeurd
– Maximumtarief van 20 euro per uur
– Maximaal 15% van de totale projectkosten

• Bijlage sjabloon tijdsregistratie bijdrage in nature 
= getekend registratiebewijs per vrijwilliger



Wet op overheidsopdrachten

• Factuur gelinkt aan overheidsopdracht? 

– Eerst de overheidsopdracht indienen bij het tabblad 
overheidsopdrachten

– Bij het toevoegen van de factuurlijn kan de factuur 
gekoppeld worden aan de opdracht



COMMUNICATIE



Communicatie 
• Alle communicatiematerialen moeten worden opgeladen bij de 

declaratie

• Deze worden gecontroleerd aan de hand van de communicatiematrix
– Tijdens het project door de coördinator is er rechtzetting mogelijk
– Op het einde wordt bekeken welke sancties eventueel van toepassing zijn

• Sanctieregeling 
– Indien volledig niet voldaan aan communicatieverplichtingen: schrappen 

kost
– Indien gedeeltelijk niet voldaan: gedeeltelijke schrapping kost (25 of 75%)



Publicaties
• Logo's/slogan moeten opgenomen worden op titelpagina bij 

– Boekjes, brochures, folders, handboeken, cursusmateriaal

• Logo's/slogan moeten opgenomen worden bij
– Flyers, uitnodigingen, affiches, verslagen en rapporten die 

gepubliceerd worden, presentaties, persberichten, andere
– Persbericht: 

• vermelding van logo’s, slogan, omschrijving van het project en het 
persbericht toevoegen aan de bijlagen. 

• Als het niet in het artikel wordt opgenomen, is dat niet erg.



Publicaties
• Artikels

– Indien geschreven door begunstigde in eigen blad: logo's/slogan moeten 
opgenomen worden

– Indien begunstigde geïnterviewd wordt of als publicatie van eigen artikel 
in blad van derden: begunstigde moet project omschrijven en verwijzen 
naar de steun

• Nieuwsbrieven
– Nieuwsbrief over project: logo's/slogan moeten opgenomen worden op 

titelpagina
– Algemene nieuwsbrief waarin project wordt vermeld: logo's/slogan 

moeten opgenomen worden bij artikel



Online communicatie
• Sociale media

– Pagina voor het project? Logo’s en slogan opnemen in omslagfoto en 
omschrijving van het project in de infotekst

– Pagina van de (co)promotor? Logo’s en slogan opnemen in de post
– 25% regel

• Website
– Website voor het project? Logo’s, slogan en omschrijving op de 

startpagina
– Website van de (co)promotor? Logo’s, slogan en omschrijving met 

verwijzing naar steun op de pagina over het project plaatsen
– 25% regel



Online communicatie
• Elektronische nieuwsbrief en mailing

– Logo’s en slogan opnemen in de mailing of bij het artikel de 
nieuwsbrief

– Ook bij algemene mailing moeten de logo’s en slogan vermeld 
worden

• Applicaties
– Logo’s en slagzin op startscherm
– Indien er tekst voorzien is ook de omschrijving van het project 

toevoegen



Fysieke communicatie
• Gadgets

– Communicatievoorwerpen (bv. Uitdelen van petjes): logo’s en slogan moet 
worden opgenomen

– Gebruiksvoorwerpen: geen verplichtingen

• Infoborden
– Logo’s en slogan moeten opgenomen worden

• Mondelinge toelichting
– Er moet verwezen worden naar de steun



Voorbeelden

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d16-dd4f08ab923f7e1c0ae4790545599662/views/imgo


DEMONSTRATIE



Indiening declaratie via e-loket



Indiening declaratie via e-loket



Indiening declaratie via e-loket



Indiening declaratie via e-loket



WAT NA INDIENING?



Procedure

• Controle door secretariaat en coördinatoren 
van het Plattelandsloket Oost-Vlaanderen

– Extra verantwoording

• Controle door VLM

– Extra verantwoording

• Uitbetaling = afronding van het dossier







Sanctieregeling

• Declaraties

– Indien > 10% niet-subsidiabele kosten per aangifte

– Eerst keer: verwittiging

– Tweede keer: boete



Contactgegevens

• OKW – PPLUS: Annelies 
Waegeman
– 09 267 86 71
– platteland@oost-vlaanderen.be

• LEADER Grensregio Waasland: 
Andy Bourriez 
– 09 267 86 73 
– platteland@oost-vlaanderen.be

• LEADER Meetjesland: Nicolas 
Cammaert 
– 09 267 87 16 
– platteland@oost-vlaanderen.be

• LEADER Vlaamse Ardennen: 
Céleste Schoutteet 
– 09 267 86 85 
– platteland@oost-vlaanderen.be

Plattelandsloket.be
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