
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[98/21384]N. 98 — 2595
26 SEPTEMBER 1998. — Koninklijk besluit

Regering. — Ontslag. — Benoeming

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 96 van de Grondwet;
Op de voordracht van Onze Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het ontslag aangeboden door de heer L. Tobback, uit zijn
ambt van Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
wordt aanvaard.

Art. 2. De heer L. Van den Bossche, gewezen lid van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, gewezen Staatssecretaris, wordt benoemd
tot Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4. Onze Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE

*

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[C − 98/15147]N. 98 — 2596
25 SEPTEMBER 1998. — Ministerieel besluit houdende uitvoerings-
maatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende
de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwik-
kelingsorganisaties en van hun federaties

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de
erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsor-
ganisaties en van hun federaties;
Overwegende dat het onderzoek van de programma’s en de

actieplannen 1998 heeft doen besluiten tot de noodzaak de tekst van het
ministerieel besluit van 11 september 1997 betreffende de erkenning
en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties
en van hun federaties, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van
1 juli 1998, technisch aan te passen aan een zeker aantal feitelijkheden
van het terrein;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op

18 augustus 1998;

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

[98/21384]F. 98 — 2595
26 SEPTEMBRE 1998. — Arrêté royal

Gouvernement. — Démission. — Nomination

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 96 de la Constitution;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La démission offerte par M. L. Tobback de ses fonctions
de Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, est acceptée.

Art. 2. M. L. Van den Bossche, ancien membre de la Chambre des
représentants, ancien Secrétaire d’Etat, est nommé Vice-Premier Minis-
tre et Ministre de l’Intérieur.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 4. Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR

ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[C − 98/15147]F. 98 — 2596
25 SEPTEMBRE 1998. — Arrêté ministériel portant mesures
d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément
et à la subvention d’organisations non gouvernementales de
développement et de leurs fédérations

Le Secrétaire d’Etat à la Coopération au Développement,

Vu l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la
subvention d’organisations non gouvernementales de développement
et de leurs fédérations;
Considérant que l’examen des programmes et des plans d’action

1998 a conclu à la nécessité d’adapter techniquement le texte de l’arrêté
ministériel du 11 septembre 1997 relatif à l’agrément et à la subvention
d’organisation non gouvernementales de développement et de leurs
fédérations, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 1er juillet 1998, à
un certain nombre de réalités du terrain;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 18 août 1998;
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Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
25 september 1998,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — De erkenning
van de niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties

Artikel 1. In uitvoering van artikelen 2 en 3 van het koninklijk
besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-
gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (hierna ″NGO’s″ genoemd)
en van hun federaties, dient de NGO die wenst erkend te worden een
erkenningsdossier in bij het regeringslid, tot wiens bevoegdheid de
ontwikkelingssamenwerking behoort (hierna genoemd ″de Minister″).
Dit dossier bevat de stukken die vermeld zijn in bijlage 1 en wordt

verzonden in twee exemplaren.

De NGO moet de administratie, binnen een maand, elke wijziging
van de gegevens die in het erkenningsdossier zijn opgenomen,
mededelen.

Bij de erkenning van een vereniging zonder winstoogmerk, een
instelling van openbaar nut of een vennootschap met een sociaal
oogmerk, die ontstaan is uit een fusie of uit een splitsing van (een)
NGO(’s) die voorheen erkend waren (was), zal de Minister rekening
houden met de ervaring en met de capaciteit van de vroeger erkende
NGO(’s).

HOOFDSTUK II. — Subsidies aan de NGO’s

Afdeling 1. — Programma’s

Art. 2. § 1. In toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit
dient de erkende NGO die wenst te genieten van een subsidie een
programma in bij de Minister overeenkomstig het schema in bijlage 2.
Dit programma wordt ingediend in vier exemplaren.

De administratie doet een voorstel aan de Minister en steunt daarbij
onder meer op de volgende elementen :

1° het advies van onafhankelijke experts;

2° de studie van evaluaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op activiteiten van de betrokken NGO(’s).

Met het oog op het beoordelen van de programma’s die hem
gedurende het jaar voor 30 juni worden voorgelegd, zal de Minister ten
laatste op 31 maart, aan de administratie, aan de NGO’s en aan hun
federaties, zijn prioriteiten, zijn beoordelingscriteria en de eventuele
wijzigingen aangebracht aan deze prioriteiten en criteria meedelen.
Zoniet gelden voor deze beoordeling de prioriteiten vastgesteld in het
voorgaande jaar, alsmede de geldende criteria.

Anderzijds, zal de administratie een dialoog voeren met iedere NGO
en de betrokken federatie(s).

De Minister zal het programma geheel of gedeeltelijk goedkeuren, of
het verwerpen, uiterlijk op 31 augustus van het jaar voorafgaand aan
het startjaar van het programma.

§ 2. Gedurende de uitvoering van het programma kan jaarlijks vóór
30 juni een programmawijziging worden ingediend. De NGO maakt de
programmawijziging in vier exemplaren over aan de Minister en
verantwoordt waarom zich een wijziging opdringt.

Hier wordt bedoeld een wijziging in verband met de te bereiken
doelstellingen, de te realiseren soorten van activiteiten, de verhouding
tussen de vier soorten van activiteiten of een wijziging in de samen-
stelling of de ontbinding van het samenwerkingsverband, of het
ontstaan van een nieuw samenwerkingsverband bedoeld in artikel 14
van het koninklijk besluit.

De Minister keurt de programmawijziging goed of verwerpt ze
uiterlijk op 31 augustus van het jaar waarin de programmawijziging
werd ingediend.

Art. 3. § 1. De activiteiten van de soort ’partnerfinanciering’, zoals
bepaald in artikel 8, 1°, van het koninklijk besluit :

1° dienen gebaseerd te zijn op een samenwerkingsakkoord met de
lokale partner dat uiterlijk bij het jaarrapport wordt gevoegd;

2° dienen in de partnerlanden uitgevoerd te worden;

3° dienen, indien ze niet in de partnerlanden uitgevoerd worden,
rechtstreeks de lokale partner ten goede komen en gerechtvaardigd te
worden in functie van het actieplan;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 1998,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — De l’agrément
des organisations non gouvernementales de développement

Article 1er. En exécution des articles 2 et 3 de l’arrêté royal relatif à
l’agrément et à la subvention d’organisations non gouvernementales de
développement (ci-après nommée ″ONG″) et de leurs fédérations,
l’ONG qui désire être agréée introduit un dossier d’agrément auprès du
membre du gouvernement qui a la coopération au développement dans
ses attributions (ci-après nommé ″le Ministre″).
Ce dossier, contenant les pièces décrites en annexe 1, est envoyé en

deux exemplaires.

L’ONG doit fournir à l’administration, dans un délai d’un mois, toute
modification des données qui ont été reprises dans le dossier d’agré-
ment.

En ce qui concerne l’agrément d’une association sans but lucratif,
d’un établissement d’utilité publique ou d’une société à finalité sociale,
qui résulte d’une fusion ou d’une scission d’une (des) ONG qui
auparavant étaient (était) reconnue(s), le Ministre tiendra compte de
l’expérience et de la capacité de l’ (des) ONG préalablement recon-
nue(s).

CHAPITRE II. — Des subsides aux ONG

Section 1re. — Des programmes

Art. 2. § 1er. En application de l’article 7 de l’arrêté royal, l’ONG
agréée qui souhaite bénéficier d’un subside introduit un programme
auprès du Ministre conformément au schéma en annexe 2. Ce
programme est introduit en quatre exemplaires.

L’administration fait une proposition au Ministre en s’appuyant
notamment sur les éléments suivants :

1° l’avis d’experts indépendants;

2° l’analyse d’évaluations portant directement ou indirectement sur
des activités de l’(des) ONG concernée(s).

En vue d’apprécier les programmes qui lui seront soumis dans
l’année avant le 30 juin, le Ministre aura communiqué pour le
31 mars au plus tard, à l’administration, aux ONG et à leurs
fédérations, ses priorités, ses critères d’appréciation et les modifications
éventuelles apportées à ces priorités et ces critères. A défaut,
les priorités établies l’année précédente, ainsi que les critères en vigueur
prévalent pour cette appréciation.

D’autre part, l’administration établira un dialogue avec chaque ONG
et la (les) fédération(s) concernée(s).

Le Ministre approuve le programme dans son ensemble ou en partie,
ou le rejette, au plus tard le 31 août de l’année précédant le démarrage
du programme.

§ 2. En cours d’exécution d’un programme, une modification de
programme peut être introduite annuellement avant le 30 juin.
L’ONG transmet la modification de programme au Ministre en quatre
exemplaires en justifiant la raison de la modification.

Est ici visée une modification au niveau des objectifs à atteindre, des
types d’activités à réaliser, de la proportion entre les quatre types
d’activités ou une modification de la composition ou l’annulation du
groupement, ou la création d’un nouveau groupement visé à l’article 14
de l’arrêté royal.

Le Ministre approuve ou rejette la modification du programme au
plus tard le 31 août de l’année où la modification du programme a été
introduite.

Art. 3. § 1er. Les activités du type ’financement du partenaire’ visées
à l’article 8, 1°, de l’arrêté royal :

1° s’appuieront sur un accord de collaboration avec le partenaire local
à joindre au plus tard au rapport annuel;

2° s’exécuteront dans les pays partenaires;

3° devront, si elles ne s’exécutent pas dans les pays partenaires,
bénéficier directement au partenaire local et être justifiées en fonction
du plan d’action;
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4° dienen de lokale overname en de duurzaamheid tot doel te
hebben, volgens modaliteiten die in de samenwerkingsakkoord wor-
den vermeld.

5° zijn onderworpen aan de specifieke regelgeving opgenomen in
artikel 3bis wanneer zij betrekking hebben op de activiteiten van
medefinanciering zoals gedefinieerd in artikel 3bis, § 1, in de partner-
landen. De partnerlanden zijn deze bedoeld in artikel 1, 5° van het
koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en
subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en
hun federaties.

Wanneer deze activiteiten aanleiding geven tot de indienstneming
van lokaal personeel door de Belgische NGO, moeten minstens
dezelfde voordelen en barema’s worden toegekend als deze die gelden
voor het plaatselijk openbaar ambt.

§ 2. De activiteiten van de soorten ’educatie’ en ’dienstverlening’,
zoals bepaald in artikel 8, 2° en 3°, van het koninklijk besluit, mogen
geen fondsenwerving op het oog hebben en mogen niet dienen om de
algemene beheerskosten van de NGO in België of de kosten die
bestemd zijn voor informatie betreffende activiteiten van ’partnerfinan-
ciering’ of ’uitzenden van personen’ te dekken.

§ 3. Om in aanmerking te worden genomen, moeten de activiteiten
van de soort ’educatie’ :

— tot doel hebben de bevolking van België of afgebakende groepen
van deze bevolking te sensibiliseren en te vormen in verband met
ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking;

— een geheel vormen dat conceptueel en methodologisch coherent is;

— steunen op een organisatiestructuur die in het bijzonder is
aangepast aan de socio-educatieve actie.

§ 4. Om in aanmerking te worden genomen, moeten de activiteiten
van de soort ’dienstverlening’ :

— tot doel hebben het werk van de NGO’s en/of hun lokale partners
te vergemakkelijken en te ondersteunen;

— een geheel vormen dat conceptueel en methodologisch coherent is;

— steunen op een uitdrukkelijke vraag van de NGO-sector;

— steunen op een aangepaste organisatiestructuur.

§ 5. De verhouding tussen de loonkosten en de financiering voorzien
voor de activiteiten van de soort ’educatie’ of ’dienstverlening’ moet
worden verantwoord in het actieplan. Deze verantwoording gebeurt op
basis van de coherentie, de ontwikkelingsrelevantie, de
duurzaamheid/impact en de methodologische aanpak. De activiteiten
van de soort ’educatie’ bevorderen de actieve deelname van de
begunstigden; dit moet worden aangetoond.

§ 6. De activiteiten van de soort ’uitzenden van personen’, zoals
bepaald in artikel 8, 4°, van het koninklijk besluit, dienen, voor wat
betreft het inzetten van NGO-coöperanten en de toekenning van
beurzen, gebaseerd te zijn op een vraag van de lokale partner welke
moet aangetoond worden aan de hand van een samenwerkingsakkoord
dat bij het jaarrapport wordt gevoegd.

Het inzetten van de NGO-coöperant gebeurt op basis van een
contract van bepaalde duur van maximum vierentwintig maanden. De
acties van de NGO-coöperant moeten voortvloeien uit een overleg met
de lokale partner waarbij de positieve effecten van de actie gegaran-
deerd worden. Deze garanties en hun uitvoeringsmodaliteiten moeten
worden vermeld in het samenwerkingsakkoord.

§ 7. Een erkende NGO kan, alleen of samen met andere NGO’s, een
subsidie verkrijgen voor de regionale coördinatie van activiteiten van
’uitzenden van personen’ en ’partnerfinanciering’ en het opvolgen van
de partnerrelaties in eenzelfde land of in een grotere regio. De
verhouding tussen de kosten van de regionale coördinatie en de
financiering van de te coördineren activiteiten moet worden verant-
woord in het actieplan.

De subsidie voor de werkingskosten verbonden aan de regionale
coördinatie van NGO-coöperanten wordt geregeld volgens artikel 9, 2°.

Om te genieten van de subsidie moeten activiteiten van regionale
coördinatie enkel voldoen aan de voorwaarde vermeld in § 1, 2° van dit
artikel.

Art. 3bis. § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder
de activiteiten van medefinanciering bedoeld in artikel 3, § 1, 5°, één of
meerdere van de volgende initiatieven :

1° het toekennen van kredieten aan bepaalde doelgroepen, zoals
beschreven in § 2;

4° devront avoir pour objectif la reprise locale et la durabilité selon
des modalités qui seront mentionnées dans l’accord de collaboration;

5° seront soumises à la réglementation spécifique reprise à
l’article 3bis lorsqu’elles se rapportent à des activités de cofinancement
telles que définies à l’article 3bis, § 1er, dans les pays partenaires. Les
pays partenaires sont ceux visés à l’article 1er, 5° de l’arrêté royal du
18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à la subvention d’organisations non
gouvernementales et de leurs fédérations.

Quand ces activités donnent lieu à l’engagement par l’ONG belge de
personnel local, il doit être garanti à ce personnel au moins les mêmes
avantages et barèmes que ceux en vigueur dans la fonction publique
locale.

§ 2. Les activités des types ’éducation’ et ’offre de services’ visées à
l’article 8, 2° et 3°, de l’arrêté royal, n’auront pas pour objet les récoltes
de fonds et ne couvriront ni le financement des frais de gestion générale
de l’ONG en Belgique ni les frais d’information se rapportant aux
activités de ’financement du partenaire’ ou d’’envoi de personnes’.

§ 3. Pour être prises en considération, les activités de type ’éducation’
doivent :

— avoir comme objectif de sensibiliser et d’instruire la population en
Belgique ou des groupes délimités de cette population sur la coopéra-
tion au développement et la coopération internationale;

— constituer un ensemble conceptuellement et méthodologiquement
cohérent;

— s’appuyer sur une structure organisationnelle spécifiquement
appropriée à l’action socio-éducative.

§ 4. Pour être prises en considération, les activités de type ’offre de
services’ doivent :

— avoir comme objectif de faciliter et de soutenir le travail des ONG
et/ou de leurs partenaires locaux;

— constituer un ensemble conceptuellement et méthodologiquement
cohérent;

— s’appuyer sur une demande explicite du secteur ONG;

— s’appuyer sur une structure organisationnelle appropriée.

§ 5. Le rapport entre les coûts salariaux et le financement prévu pour
les activités de type ’éducation’ ou ’offre de services’ doit être justifié
dans le plan d’action. Cette justification se fera sur base de la cohérence,
de la pertinence, de la durabilité/impact et de l’approche méthodolo-
gique. Les activités de type ’éducation’ favorisent la participation active
des bénéficiaires; celle-ci devra être démontrée.

§ 6. Les activités de type ’envoi de personnes’ visées à l’article 8, 4°
de l’arrêté royal, pour ce qui est de l’engagement de coopérants ONG
et de l’octroi de bourses, s’appuyeront sur une demande du partenaire
local qui devra être prouvée par un accord de collaboration à joindre au
rapport annuel.

L’engagement du coopérant ONG se fera sur base d’un contrat à
durée déterminée de maximum vingt-quatre mois. Les actions du
coopérant ONG doivent résulter d’une négociation avec le partenaire
local en garantissant les effets positifs de l’action. Ces garanties et leurs
modalités d’exécution doivent être mentionnées dans l’accord de
collaboration.

§ 7. Une ONG agréée, seule ou avec d’autres ONG, peut recevoir un
subside pour la coordination régionale des activités d’’envoi de
personnes’ et de ’financement du partenaire’ et pour le suivi des
relations de partenariat dans un seul pays ou dans une région plus
étendue. Le rapport entre les coûts de la coordination régionale et le
financement des activités à coordonner doit être justifié dans le plan
d’action.

Le subside pour les frais de fonctionnement liés à la coordination
régionale de coopérants ONG est attribué comme prévu à l’article 9, 2°.

Pour pouvoir bénéficier du subside, les activités de coordination
régionale doivent uniquement satisfaire à la condition mentionnée dans
le § 1, 2° de cet article.

Art. 3bis. § 1er. Pour l’application de cet article il est entendu par
activités de cofinancement visées à l’article 3, § 1er, 5°, une ou plusieurs
des initiatives suivantes :

1° l’attribution de crédits à certains groupes-cibles, tels que décrits
au § 2;
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2° het oprichten of het ondersteunen van een spaar/kredietsysteem,
waarbij het toekennen van krediet wordt afhankelijk gesteld van
ingezameld spaargeld bij de betrokken doelgroep;

3° het oprichten van een waarborgfonds om de toegang tot krediet te
ondersteunen en te verzekeren zowel van individuele ontleners als van
groepen of verenigingen.

§ 2. De doelgroepen, bedoeld in § 1, 1°, worden gekenmerkt door het
feit dat zij, om uiteenlopende redenen, geen of zeer moeilijk toegang
hebben tot leningen via het formele financiële systeem en kunnen
bestaan uit :

— individuele personen of personen georganiseerd in groepen;

— verenigingen van producenten;

— micro-ondernemers.

§ 3. De erkende NGO die wenst te genieten van een subsidie voor
één van de in § 1 gedefinieerde activiteiten dient bij de indiening van
haar programma of actieplan te voldoen aan elk van de volgende
voorwaarden :

1° zij beschikt over een nuttige en actuele ervaring van minimum
3 jaar in de sector van financiering en is bekwaam om de nodige
opleiding terzake te garanderen; deze ervaring wordt aangetoond aan
de hand van haar jaarverslagen of andere relevante rapporten;

2° zij toont aan dat de lokale wetgeving voor het uitoefenen van de
bedoelde activiteiten gerespecteerd is;

3° zij staat in voor de bijzondere beroepskennis van haar lokale
partner in de kredietsector; deze partner staat in voor de continuı̈teit
van de actie nadat de externe steun is stopgezet;

4° zij toont haar vertrouwdheid aan met de locale cultuur;

5° zij geeft bij de voorstelling van het actieplan of het project de
financieringsactiviteiten afzonderlijk en ondubbelzinnig aan;

6° zij verzekert dat, in geval van uitbouw van een spaar-
kredietsysteem zoals bedoeld in § 1, 2°, de spaargelden gecollecteerd
worden door de lokale partner;

7° zij stelt een gedetailleerd jaarlijks ondernemingsplan op voor elk
van de geplande financieringsactiviteiten in het kader van een project.

Dit ondernemingsplan bevat in elk geval :

— het geheel van doelstellingen die worden beoogd met de
voorgestelde financieringsactiviteit, op basis van één of meer van
de volgende elementen : begunstigden, grootte van de ontleende
bedragen, intrestvoeten, terugbetalingsgraad, beheers- en andere
kosten, inflatie, mobilisatie van spaargeld;

— de boekhoudkundige balans;

— een omschrijving van de overdracht van verantwoordelijkheden
naar de lokale instituten en de wijze waarop men op termijn financiële
en institutionele duurzaamheid hoopt te bereiken.

§ 4. Voor wat betreft de kredietfondsen, bedoeld in § 1, 1° en 2° :

— in geval de totale kredietportefeuille per project of per deelactie
groter is dan 3 miljoen BEF of dit bedrag in een latere projectfase zal
bereiken, moet duidelijk worden aangetoond dat het kredietfonds in
een ten aanzien van de lokale partner aparte rechtspersoon is onder-
gebracht, met eigen beheerssysteem en opvolgings- en evaluatiemecha-
nismen;

— indien de kredietportefeuille per project of per deelactie over de
totale projectduur kleiner is dan of gelijk aan 3 miljoen BEF kan
volstaan worden met een kwalitatieve beschrijving van de doelstellin-
gen, het aantonen hoe men aan het gevraagde kredietbedrag komt, en
hoe een efficiënt beheer wordt opgezet. De verslaggeving erover wordt
opgenomen in het jaarverslag zoals bedoeld in bijlage 5bis;

— indien de kredietportefeuille per project of per deelactie over de
totale projectduur groter is dan 3 miljoen BF wordt het ondernemings-
plan volledig uitgewerkt zoals voorzien in § 3, 7°, en wordt hierover
jaarlijks gerapporteerd.

§ 5. Voor wat de waarborgfondsen, bedoeld in § 1, 3°, betreft, brengt
de NGO bovendien volgende elementen aan :

1° het bewijs dat de bank of kredietinstelling die optreedt als lener,
als dusdanig wordt erkend overeenkomstig de plaatselijke reglemen-
tering en opereert conform de plaatselijk toepasselijke wetgeving en
gewoonterechtelijke gebruiken; daartoe levert men het bewijs van
voorafgaande toelating en omschrijft men de verantwoordelijkheid van
de kredietverstrekker, de wijze van bijhouden van boekhouding en
schrifturen en de toepasselijke ratio’s;

2° een nauwkeurige omschrijving van haar verbintenissen per
afzonderlijk dossier;

2° la création ou le soutien d’un système d’épargne/ crédit, où
l’attribution d’un crédit est conditionnée à la quantité épargnée par le
groupe-cible concerné;

3° la création d’un fonds de garantie pour soutenir et assurer l’accès
au crédit tant des emprunteurs individuels que des groupes ou des
associations.

§ 2. Les groupes-cibles, visés au § 1er, 1°, sont caractérisés par le fait
que, pour des raisons divergentes, ils n’ont pas ou ont très difficilement
accès à des prêts via le système financier formel et peuvent se
constituer :

— de personnes individuelles ou personnes organisées en groupes;

— d’associations de producteurs;

— de micro-entrepreneurs.

§ 3. L’ONG agréée qui souhaite bénéficier d’un subside pour une des
activités définies au § 1er doit lors de l’introduction de son programme
ou plan d’action satisfaire à chacune des conditions suivantes :

1° avoir une expérience utile et actuelle d’au moins 3 ans dans le
secteur du financement et être capable de garantir la formation
nécessaire en la matière; cette expérience est prouvée en déposant ses
rapports annuels ou d’autres rapports pertinents;

2° pouvoir montrer que la législation locale pour l’exercice des
activités mentionnées est respectée;

3° garantir la connaissance professionnelle particulière de son
partenaire local dans le secteur du crédit; ce partenaire sera responsable
de la continuité de l’action après que l’appui externe est arrêté;

4° montrer qu’elle est familière de la culture locale;

5° indiquer d’une manière séparée et univoque les activités de
financement lors de la présentation de son plan d’action ou projet;

6° assurer que, en cas de création d’un système d’épargne/crédit,
comme visé au § 1er, 2°, les sommes épargnées sont collectées par le
partenaire local;

7° établir sur base annuelle un plan d’entreprise détaillé pour
chacune des activités planifiées de financement dans le cadre d’un
projet.

Ce plan d’entreprise contient en tout cas :

— l’ensemble des objectifs visés par l’action de financement pro-
posée, sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants : bénéficiai-
res, volume des sommes empruntées, taux d’intérêts, taux de rembour-
sement, frais de gestion et autres, inflation, mobilisation des sommes
épargnées;

— le bilan comptable;

— une description du transfert des responsabilités aux institutions
locales et de la manière dont on espère obtenir à terme une durabilité
financière et institutionnelle.

§ 4. En ce qui concerne les fonds de crédit, visés au § 1er, 1° et 2° :

— si le portefeuille global de crédit par projet ou par action partielle
s’élève à plus de 3 millions de BEF ou si ce montant est atteint dans une
phase ultérieure du projet, il doit être clairement prouvé que le fonds de
crédit est déposé auprès d’une personne juridique, indépendante à
l’égard du partenaire local, et ayant son propre système de gestion et
ses propres mécanismes de suivi et d’évaluation;

— si le portefeuille de crédit par projet ou par action partielle sur la
durée totale du projet est inférieur ou égal à 3 millions de BEF, une
description qualitative des objectifs, l’indication de la manière dont on
est arrivé au montant du crédit sollicité et de la manière dont une
gestion efficace est établie, sont suffisantes. Le rapportage y afférent est
inclus dans le rapport annuel comme visé à l’annexe 5bis;

— si le portefeuille de crédit par projet ou par action partielle sur la
durée totale du projet s’élève à plus de 3 millions de BEF, le plan
d’entreprise est entièrement détaillé comme prévu au § 3, 7°, et
rapporté annuellement.

§ 5. Pour ce qui concerne les fonds de garantie, visés au § 1er, 3°,
l’ONG doit en outre présenter les éléments suivants :

1° la preuve que la banque ou l’institution de crédit qui fonctionne
comme emprunteur, est reconnue en tant que telle conformément à la
réglementation locale et opère conformément à la législation ou aux
coutumes appliquées localement; à cet effet on communique la preuve
d’agrément préalable et on précise la responsabilité du donneur de
crédit, la manière de tenir la comptabilité et les écritures ainsi que les
taux à appliquer;

2° une description exacte de ses engagements par dossier individuel;

31708 BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.1998 — MONITEUR BELGE



3° het bewijs dat zij, ingeval van juridische betwistingen bij
schadegevallen, de nodige gespecialiseerde bijstand kan bekomen.

§ 6. Aandelenparticipaties worden in geen geval, rechtstreeks noch
onrechtstreeks, met subsidies gefinancierd.

§ 7. De rapportering dient te gebeuren zoals aangegeven in
bijlage 5bis en voor elk ondernemingsplan.

Indien blijkt dat de NGO niet voldoet aan de bepalingen opgesomd
in § 4, § 5 of § 6 van artikel 3bis, of dat de actie niet overeenkomstig is
met de wetgeving van het partnerland, kan dit aanleiding geven tot
uitsluiting van toekomstige financieringsactiviteiten, tot de terugvor-
dering van het niet verantwoorde deel van de subsidie, en tot
intrekking van de erkenning van de NGO overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende
de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelings-
organisaties en hun federaties.

De samenwerkingsakkoord met de lokale partner waarvan sprake in
artikel 3, § 1, 1°, moet bepalen dat voor de activiteiten zoals
gedefinieerd in artikel 3bis, § 1, de administratie of zijn afgevaardigde
op elk moment kan overgaan tot een controle van de toegekende
subsidie.

§ 8. Het eigendomsrecht van alle vaste en vlottende activa, verwor-
ven uit hoofde van de medefinanciering, wordt ten laatste bij het einde
van de periode waarvoor de financiering werd toegestaan, door de
NGO overgedragen aan de lokale partner bedoeld in § 3, 3°.

Deze overdracht gebeurt onder de volgende voorwaarden :

1° de activa worden overgedragen aan de lokale partner, die
rechtspersoonlijkheid bezit, overeenkomstig de wetgeving van het land
waarin de actie wordt uitgevoerd;

2° de NGO draagt er zorg voor dat de lokale partner de vooropge-
stelde doelstellingen van de actie nastreeft, evenals dat de beoogde
doelgroep zal genieten van de voordelen van de financiering;

3° de overdracht sluit uit dat de NGO aandeelhouder blijft van de
betrokken entiteit en verhindert enige vorm van winstuitkering;

4° het samenwerkingsakkoord met de lokale partner waarvan sprake
in artikel 3, § 1, 1°, moet bepalen dat de administratie op het ogenblik
van de overdracht aan de NGO kan vragen verder verslag uit te
brengen over het beheer van de vaste en vlottende activa door de lokale
partner, die er eigenaar van is. Deze periode kan gaan tot 5 jaar na het
beëindigen van de betreffende medefinanciering. De administratie
bepaalt welke gegevens in de verslaggeving dienen te worden vermeld;

5° een overeenkomst, houdende eigendomsoverdracht, dient te
worden opgemaakt door de Belgische NGO, ten gunste van de lokale
partner en toegevoegd aan het eindverslag van de actie;

6° in het geval van waarborgfondsen, wordt de eigendom van het
totaal van de niet-verloren garanties verhoogd met de gerecupereerde
uitgeoefende garanties en met de intresten die werden gegenereerd
door het fonds en aan het kapitaal toegevoegd, overgedragen aan de
lokale partner, bedoeld in § 3, 3°, ten laatste 5 jaar na het einde van de
periode van medefinanciering. Gedurende de overgangsperiode blijft
de Belgische NGO het beheer van het fonds verderzetten. Bij de
eigendomsoverdracht wordt een volledige afrekening gevoegd van de
verrichtingen van het fonds.

§ 9. In geval de eigendomsoverdracht niet kan plaatsvinden onder de
voorwaarden voorzien in § 8, dient de NGO een omstandig gemoti-
veerd verzoek tot afwijking, houdende alternatieve voorstellen tot
overdracht, in bij de bevoegde Minister.

Afdeling 2. — Actieplannen

Art. 4. In toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit dient de
erkende NGO die wenst te genieten van een subsidie een actieplan in
bij de Minister overeenkomstig het schema in bijlage 3. Dit actieplan
wordt ingediend in vier exemplaren.

De administratie doet een voorstel aan de Minister en kan daarbij
onder meer steunen op de volgende elementen :

1° het advies van onafhankelijke experts;

2° de studie van evaluaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op activiteiten van de betrokken NGO(’s);

3° de beschikbare kredieten ingeschreven in de begroting.

De administratie zal een dialoog voeren met iedere NGO en de
betrokken federatie(s).

3° la preuve qu’elle puisse disposer, lors des contestations juridiques
en cas de réclamation en dommages et intérêts, de l’assistance
spécialisée nécessaire.

§ 6. Des participations en action ne sont en aucun cas, directement ou
indirectement, financées avec des subsides.

§ 7. Le rapport doit être établi comme indiqué en annexe 5bis et pour
chaque plan d’entreprise.

S’il s’avère que l’ONG ne remplit pas les stipulations énumérées
aux § 4, 5 ou 6 de l’article 3bis, ou que l’action n’est pas conforme à la
législation du pays partenaire, cela peut donner lieu à l’exclusion des
activités de financement futures, à la restitution de la partie non justifiée
du subside, et à l’annulation de l’agrément de l’ONG comme stipulé
dans l’article 5 de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et
à la subvention d’organisations non gouvernementales de développe-
ment et de leurs fédérations.

L’accord de collaboration avec le partenaire local visé à l’arti-
cle 3, § 1er, 1°, doit prévoir que pour les activités telles que définies à
l’article 3bis, § 1er, l’administration ou son représentant peut à tout
moment procéder à un contrôle du subside accordé.

§ 8. Le droit de propriété de tous les actifs fixes et circulants, obtenus
en raison d’un cofinancement, est au plus tard à la fin de la période
pour laquelle le financement a été accordé, transféré par l’ONG au
partenaire local visé au § 3, 3°.

Ce transfert s’effectue dans les conditions suivantes :

1° les actifs sont transférés au partenaire local, ayant une personnalité
juridique, conformément à la législation du pays où l’action a lieu;

2° l’ONG veille à ce que le partenaire local poursuive les objectifs
préalablement établis de l’action, ainsi qu’à ce que le groupe-cible visé
puisse bénéficier des avantages du financement;

3° le transfert exclut que l’ONG reste actionnaire de l’entité concernée
et empêche toute forme de versement de bénéfices;

4° l’accord de collaboration avec le partenaire local visé à l’arti-
cle 3, § 1er, 1°, doit prévoir que l’administration peut demander à
l’ONG, au moment du transfert, de présenter des rapports ultérieurs
sur la gestion des actifs fixes et circulants par le partenaire local, qui en
est le propriétaire. Cette période peut aller jusqu’à 5 ans après la fin du
cofinancement concerné. L’administration détermine quelles données
doivent être mentionnées dans le rapport;

5° une convention, portant transfert de propriété, doit être établie par
l’ONG belge, au profit du partenaire local et doit être ajoutée au rapport
final de l’action;

6° en cas de fonds de garantie, la propriété de la totalité des garanties
non perdues est augmentée des garanties récupérées et des intérêts
générés par le fonds et ajoutée au capital, le tout étant transféré au
partenaire local, visé au § 3, 3°, au plus tard 5 ans après la fin de la
période de cofinancement. Pendant la période de transition, l’ONG
belge continue à assurer la gestion du fonds. Lors du transfert de
propriété, il est ajouté un décompte complet des mouvements du fonds.

§ 9. Si le transfert de propriété ne peut pas avoir lieu sous les
conditions prévues au § 8, l’ONG introduit auprès du Ministre
compétent une requête détaillée et motivée pour dérogation, portant
des propositions alternatives de transfert.

Section 2. — Des plans d’action

Art. 4. En application de l’article 9 de l’arrêté royal, l’ONG agréée
qui souhaite bénéficier d’un subside introduit un plan d’action auprès
du Ministre conformément au schéma en annexe 3. Ce plan d’action est
introduit en quatre exemplaires.

L’administration fait une proposition au Ministre et peut s’appuyer
notamment sur les éléments suivants :

1° l’avis d’experts indépendants;

2° l’analyse d’évaluations portant directement ou indirectement sur
des activités de l’(des) ONG concernée(s);

3° les crédits disponibles inscrits au budget.

L’administration établira un dialogue avec chaque ONG et la (les)
fédération(s) concernée(s).
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DeMinister zal het actieplan geheel of gedeeltelijk goedkeuren, of het
verwerpen, uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan de uitvoering
van het actieplan voorafgaat.

Art. 5. Aanpassingen van het actieplan zijn mogelijk tijdens de
uitvoering ervan op voorwaarde dat ze ernstig gemotiveerd worden.
De NGO brengt de administratie schriftelijk op de hoogte van de
aanpassingen en de redenen hiervoor.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 19 wordt hier bedoeld een
aanpassing in verband met de te bereiken doelstellingen en de omvang
van de te realiseren soorten van activiteiten.

De Minister deelt de beslissing omtrent het al dan niet goedkeuren
van de aanpassingen van het actieplan mee binnen een termijn van één
maand volgend op de indiening van het aangepaste actieplan.

Afdeling 3. — Subsidies

Art. 6. Na goedkeuring van het actieplan dat jaarlijks de activiteiten
bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit nader omschrijft, na
storting van de nodige middelen bedoeld in artikelen 13, lid 2 en 14,
lid 2 van het koninklijk besluit en na het in rekening brengen van een
eventuele valorisering met betrekking tot de activiteiten bedoeld in
artikel 8, 2° en 3° van het koninklijk besluit, wordt een eerste schijf van
de goedgekeurde subsidie uitbetaald. De totale subsidie wordt uitbe-
taald per schijf van vijfentwintig percent per kwartaal en rekening
houdend met artikelen 6, 11 tot 14, 16 en 18 van het koninklijk besluit
en met de bepalingen van dit ministerieel besluit.

De totale subsidie voor de activiteiten bedoeld in artikel 8 van het
koninklijk besluit, 1° tot 3°, wordt tot maximum vijfenzeventig of
vijfentachtig percent van de totale kostprijs uitbetaald, onverminderd
de toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit.

Het betaalde bedrag komt overeen met dat van de goedgekeurde
subsidie, waarvan eventueel een niet-verantwoord bedrag van een
voorgaand jaar wordt afgetrokken. Elk jaar beschikt de NGO over het
volledige bedrag dat overeenstemt met de subsidie die goedgekeurd
werd om het actieplan uit te voeren.

Het betaalde bedrag kan eventueel worden geregulariseerd zoals
voorzien in artikel 16, § 3 van het koninklijk besluit.

Art. 7. De NGO die een aanvraag, bedoeld in artikel 14, 3°, van het
koninklijk besluit, indient, kan genieten van een jaarlijkse subsidie voor
de personeels- en werkingskosten van maximum twaalf voltijdse
personeelsleden. Het aantal personeelsleden dient te worden gerecht-
vaardigd in functie van het actieplan.

Art. 8. § 1. De NGO die in het kader van een goedgekeurd actieplan
NGO-coöperanten uitzendt die beantwoorden aan de voorwaarden
bepaald in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit, betaalt
een maandelijks bedrag van achttienduizend zevenhonderdvijftig
frank aan de NGO-coöperant die voltijds tewerkgesteld is en van
negenduizend driehonderdvijfenzeventig frank aan de NGO-coöperant
die halftijds tewerkgesteld is. Een halftijdse tewerkstelling kan slechts
in aanmerking komen voor subsidiëring voorzover het de samenwo-
nende partner betreft van een gesubsidieerde en voltijds tewerkge-
stelde NGO-coöperant.

§ 2. In het geval dat de NGO-cooperant gezinshoofd is, dient een
gezinstoelage te worden voorzien, welke gelijk is aan het maandelijks
basisbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 0,4 en wordt toege-
kend aan de NGO-coöperant waarvan de echtgeno(o)t(e), of de erkende
partner waarmee de NGO-coöperant sedert ten minste zes maand
samenwoont, geen beroepsinkomen geniet en aan een alleenstaande
niet-samenwonende NGO-coöperant met kinderen ten laste.

De herziening van de gezinstoelage wordt toegepast op de eerste
dag van de maand volgend op de datum waarop de wijziging is
opgetreden.

§ 3. Er dient eveneens te worden voorzien in een ervaringstoelage,
welke gelijk is aan het maandelijks basisbedrag vermenigvuldigd met
een coëfficiënt die als volgt wordt vastgelegd :

0,4 : voor minstens twee jaar en minder dan drie jaar ervaring;

0,55 : voor minstens drie jaar en minder dan vier jaar ervaring;

0,7 : voor minstens vier jaar en minder dan zes jaar ervaring;

Le Ministre approuve le plan d’action dans son ensemble ou en
partie, ou le rejette, au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède
l’exécution du plan d’action.

Art. 5. Des adaptations peuvent être apportées au plan d’action au
cours de son exécution à condition qu’elles soient sérieusement
motivées. L’ONG informe par écrit l’administration des adaptations et
des motifs.

Sans préjudice de l’article 19, est ici visée une adaptation au niveau
des objectifs à atteindre et de la proportion des types d’activité à
réaliser.

Le Ministre communique la décision relative à l’approbation ou au
rejet des adaptations du plan d’action dans un délai d’un mois suivant
l’introduction du plan d’action adapté.

Section 3. — Des subsides

Art. 6. Après approbation du plan d’action qui comprend la concré-
tisation annuelle des activités visées à l’article 8 de l’arrêté royal, après
versement des moyens nécessaires visés aux articles 13, alinéa 2 et 14,
alinéa 2, de l’arrêté royal et après prise en compte d’une éventuelle
valorisation en ce qui concerne les activités visées à l’article 8, 2° et 3°
de l’arrêté royal, une première tranche du subside approuvé est payée.
La totalité du subside est payée par tranche de vingt-cinq pour-cent par
trimestre et en tenant compte des articles 6, 11 à 14, 16 et 18 de l’arrêté
royal et des dispositions du présent arrêté ministériel.

La totalité du subside pour les activités visées à l’article 8 de l’arrêté
royal, 1° à 3°, est payée jusqu’à concurrence de maximum septante-cinq
ou de quatre-vingt-cinq pour-cent du coût total, sans préjudice de
l’article 12 de l’arrêté royal.

Le montant payé correspond à celui du subside approuvé dont
il est éventuellement défalqué un montant non justifié d’une année
antérieure. Chaque année, l’ONG dispose de la totalité du montant
correspondant au subside approuvé pour exécuter le plan d’action.

Le montant payé peut éventuellement être régularisé tel que prévu à
l’article 16, § 3, de l’arrêté royal.

Art. 7. L’ONG qui introduit une demande visée à l’article 14, 3°,
de l’arrêté royal, peut bénéficier d’un subside annuel pour les frais
de personnel et de fonctionnement de maximum douze membres de
personnel à temps plein. Le nombre de membres de personnel doit être
justifié en fonction du plan d’action.

Art. 8. § 1er. L’ONG qui dans le cadre d’un plan d’action approuvé
envoie des coopérants- ONG qui répondent aux conditions déterminées
en exécution de l’article 17 de l’arrêté royal, paie un montant mensuel
de dix-huit mille sept cent cinquante francs au coopérant ONG
travaillant à temps plein et de neuf mille trois cent septante-cinq francs
au coopérant ONG travaillant à mi-temps. Un travail à mi-temps peut
uniquement être pris en considération pour la subvention pour autant
que cela concerne un partenaire cohabitant d’un coopérant ONG
subsidié et employé à temps plein.

§ 2. Dans le cas où le coopérant ONG est chef de famille, une
allocation de ménage doit être prévue, qui est égale au montant de base
mensuel multiplié par le coefficient 0,4 et est attribuée au coopérant
ONG dont le conjoint, ou le cohabitant reconnu avec lequel le coopérant
vit depuis au moins six mois, est dépourvu d’un revenu professionnel
et au coopérant ONG isolé non cohabitant avec des enfants à charge.

La révision de l’allocation de ménage est appliquée au premier jour
du mois suivant la date à laquelle la modification s’est produite.

§ 3. Une allocation d’expérience doit aussi être prévue, qui est égale
au montant de base mensuel multiplié par un coefficient qui est fixé
comme suit :

0,4 : pour une expérience égale ou supérieure à deux ans et inférieure
à trois ans;

0,55 : pour une expérience égale ou supérieure à trois ans et inférieure
à quatre ans;

0,7 : pour une expérience égale ou supérieure à quatre ans et
inférieure à six ans;
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0,9 : voor minstens zes jaar en minder dan acht jaar ervaring;

1,1 : voor minstens acht jaar en minder dan tien jaar ervaring;

1,3 : voor minstens tien jaar ervaring.

De herziening van de ervaringstoelage wordt toegekend op
1 januari volgend op de datum waarop aan de voorwaarden voor
herziening werd voldaan.

§ 4. Bovendien dient de NGO voor elke NGO-coöperant de subsidie
aan te wenden voor de betaling van :

1° kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremies voor eenzelfde bedrag
en onder gelijkaardige voorwaarden als deze die voorzien zijn voor de
rijksambtenaren in België;

2° het schoolgeld in het partnerland voor maximum zestigduizend
frank per jaar voor elk kind van de lagere en middelbare onderwijs of
van een gelijkwaardig niveau, voorzover voor dit kind kinderbijslag
wordt ontvangen in het kader van dit besluit;

3° de bijdragen betreffende de regime van de overzeese sociale
zekerheid overeenstemmend met deze bedoeld in artikelen 14 en 15
van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid,
zoals gewijzigd op heden. Ze zijn minimaal vastgesteld op drieduizend
zeshonderd frank, niet-geı̈ndexeerd, per maand per NGO-coöperant
die voltijds tewerkgesteld is en op duizend achthonderd frank,
niet-geı̈ndexeerd, per maand per NGO-coöperant die halftijds tewerk-
gesteld is;

4° een verzekering voor geneeskundige verzorging voor de NGO-
coöperant en de leden van zijn gezin.

Deze verzekering dekt :

a) in België de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige
verzorging volgens het RIZIV-terugbetalingstarief (stelsel van de
verplichte verzekering, niet-W.I.G.W);

b) in het buitenland vijfenzeventig percent van de kosten voor
geneeskundige verzorging die volgens de RIZIV-nomenclatuur in
België recht geven op een terugbetaling;

5° een verzekering, voor de NGO-coöperant, tegen schade voort-
vloeiend uit arbeidsongevallen of ongevallen in het privéleven;

6° een repatriëringsverzekering in geval van ziekte, ongeval of
overlijden, voor de NGO-coöperant en de leden van zijn gezin.

Deze verzekering voorziet minimaal in :

a) de organisatie van de repatriëring en de kostendekking van
vervoer, medische begeleiding en medische verzorging voor en tijdens
de repatriëring van de zieke, gekwetste of overleden persoon;

b) de bekostiging van de terugreis na herstel;

c) de bekostiging van de reis heen en terug van één persoon die de
slachtoffer vergezelt;

d) bijstand in geval van overlijden;

7° een aanvullende verzekering, voor de NGO-coöperant, voor een
gewaarborgd inkomen in geval van ziekte vanaf de zevende maand
arbeidsongeschiktheid;

8° één reis enkele richting voor de NGO-coöperant en zijn gezin per
periode van twaalf maanden van de arbeidsovereenkomst die gefinan-
cierd wordt door de subsidie voorzien in het koninklijk besluit. In geval
van vroegtijdige terugkeer van de NGO-coöperant met het akkoord van
de Minister, kan de NGO gedurende deze periode aan de NGO-
coöperant en zijn gezin een terugreis betalen;

9° de kosten voor de verzending per luchtvracht van 50 kilogram
niet-vergezelde bagage per volwassene en 30 kilogram niet-vergezelde
bagage per kind, wanneer het gaat om een eerste uitzending, een
verandering van land van uitzending of de beëindiging van een
uitzending, of een gelijkwaardig bedrag om te laten gelden voor een
andere wijze van verzending.

10° vormingskosten voor een gemiddeld bedrag per NGO-coöperant,
van zestigduizend frank voor het eerste jaar van de arbeidsovereen-
komst en van twintigduizend frank per jaar voor de volgende jaren.

§ 5. Als leden van het gezin van de NGO-coöperant komen in
aanmerking de echtgeno(o)t(e), of de erkende partner waarmee de
NGO-coöperant sedert ten minste zes maanden samenwoont, en de
kinderen waarvoor de bedragen vermeld in § 4, 1°, van dit artikel
worden betaald.

0,9 : pour une expérience égale ou supérieure à six ans et inférieure à
huit ans;

1,1 : pour une expérience égale ou supérieure à huit ans et inférieure
à dix ans;

1,3 : pour une expérience d’au moins dix ans.

La révision de l’allocation d’expérience est appliquée au pre-
mier janvier suivant la date à laquelle il est satisfait aux conditions de
révision.

§ 4. En outre, pour chaque coopérant ONG, l’ONG doit utiliser le
subside pour le paiement :

1° des allocations familiales, des primes de naissance et des primes
d’adoption d’un montant égal et sous des conditions semblables à celles
prévues pour les fonctionnaires d’Etat de Belgique;

2° des frais de scolarité dans le pays partenaire jusqu’à soixante mille
francs par an et pour chaque enfant pour l’enseignement primaire et
secondaire ou d’un niveau équivalent, pour autant que cet enfant soit
bénéficiaire d’une allocation familiale dans le cadre du présent arrêté;

3° des cotisations relatives au régime de sécurité sociale d’outre-mer
correspondant à celles visées aux articles 14 et 15 de la loi du
17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer, telle que
modifiée à ce jour. Elles sont fixées au minimum à trois mille six cents
francs, non-indexés, par mois pour un coopérant ONG travaillant à
temps plein et à mille huit cents francs, non-indexés, par mois pour un
coopérant ONG travaillant à mi-temps;

4° d’une assurance pour soins de santé, pour le coopérant ONG et les
membres de sa famille.

Cette assurance couvre :

a) en Belgique le remboursement des coûts pour soins de santé selon
le tarif INAMI (système d’assurance obligatoire, non V.I.P.O.);

b) à l’étranger septante-cinq pour-cent des coûts pour soins de santé
qui donnent lieu en Belgique à un remboursement selon la nomencla-
ture INAMI;

5° d’une assurance, pour le coopérant ONG, contre tout dommage
résultant d’accidents de travail ou d’accidents de la vie privée;

6° d’une assurance de rapatriement en cas de maladie, d’accident ou
de décès, pour le coopérant ONG et les membres de sa famille.

Cette assurance couvre au minimum :

a) l’organisation du rapatriement et les frais de transports, d’enca-
drement médical et de soins médicaux avant et pendant le rapatriement
de la personne malade, blessée ou décédée;

b) le coût du voyage retour après la convalescence;

c) le coût du voyage aller et retour d’une personne accompagnant la
victime;

d) une assistance en cas de décès;

7° d’une assurance complémentaire, pour le coopérant ONG, pour un
revenu garanti en cas de maladie à partir du septième mois d’incapacité
de travail;

8° d’un voyage simple pour le coopérant ONG et sa famille par
période de douze mois de contrat de travail financé par le subside
prévu dans l’arrêté royal. En cas de retour prématuré du coopérant
ONG avec l’accord du Ministre, l’ONG peut payer un voyage de retour
au coopérant ONG et à sa famille dans cette période;

9° des frais pour l’expédition par avion de 50 kilogrammes de
bagages non-accompagnés par adulte et de 30 kilogrammes de bagages
non-accompagnés par enfant, lorsqu’il s’agit d’un premier envoi, d’une
mutation de pays d’envoi ou d’une fin d’envoi, ou un montant
équivalent à faire valoir pour un autre mode d’expédition.

10° des frais de formation pour un montant moyen par coopérant
ONG, de soixante mille francs pour la première année du contrat de
travail et de vingt mille francs par an pour les années suivantes.

§ 5. Peuvent être considérés comme membres de la famille du
coopérant ONG, le conjoint, ou le cohabitant reconnu depuis au moins
six mois, et les enfants au bénéfice desquels sont payés les montants
mentionnés sous § 4, 1° de cet article.

31711BELGISCH STAATSBLAD — 29.09.1998 — MONITEUR BELGE



§ 6. In geval van een ziekte of een ongeval die een tijdelijke of
blijvende volledige arbeidsongeschiktheid van de NGO-coöperant
teweegbrengt, moet de NGO, op verantwoorde aanvraag van de
NGO-coöperant, alle uitgaven vermeld in § 1, § 2, § 3, § 4, gedurende
maximaal zes maanden verderzetten.

Deze periode wordt beschouwd als een actieve periode voor de
vastlegging van de ervaringscoëfficient bedoeld in § 3 en van de rechten
beschreven in § 4, 8°.

§ 7. De in dit artikel vermelde kosten zijn de minimumvoordelen die
de NGO aan de uitgezonden coöperant moet waarborgen. Alleen deze
kosten komen ten laste van de subsidie.

Art. 9. De subsidie voorzien in artikel 16, § 1, 2°, van het koninklijk
besluit, dient om de volgende kosten te dekken :

1° de kosten van de NGO voor de selectie, voorbereiding en
begeleiding tijdens en na de zending, daarbij inbegrepen de admini-
stratieve kosten en het beheer van de middelen.

Deze kosten zijn vastgelegd op vijfduizend tweehonderdveertig
frank per NGO-coöperant en per maand;

2° de werkingskosten verbonden aan regionale coördinatie.

Deze kosten zijn vastgelegd op tweeduizend negenhonderd frank
per NGO-coöperant en per maand voor de periode waarin de
NGO-coöperant onder arbeidsovereenkomst staat.

Deze kosten worden niet in aanmerking genomen wanneer ze reeds
in het kader van de partnerfinanciering worden gefinancierd. NGO’s
kunnen samenwerken bij het opzetten van een regionale coördinatie.

Art. 10. De subsidie bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit
die de NGO krijgt voor bursalen, die beantwoorden aan de voorwaar-
den bepaald in artikel 19 van het koninklijk besluit, dekt enkel de
vormingsperiodes zoals voorzien in het goedgekeurde actieplan.

Voor een beurs die in België wordt toegekend, geniet de bursaal een
maandelijkse toelage van vijfentwintigduizend frank, dit is een weke-
lijks bedrag van zesduizend tweehonderdvijftig frank.

Voor een lokale of gemengde beurs, geniet de bursaal een maande-
lijkse toelage van maximum vijfentwintigduizend frank, dit is een
wekelijks bedrag van maximum zesduizend tweehonderdvijftig frank.

Bovendien moet de NGO minstens instaan voor de betaling van de
reiskosten, met inbegrip van de repatriëring, alsook de kosten die
verband houden met geneeskundige verzorging.

De gezinssubsidie kan een huisvestingspremie en kinderbijslag
omvatten.

De administratiekosten omvatten de omkaderingskosten.

Art. 11. Wat betreft de andere vormen van uitzenden van personen
dan deze vermeld in artikelen 16 en 18 van het koninklijk besluit, komt
de toegekende subsidie overeen met het bedrag dat voorzien is in het
door de Minister goedgekeurde actieplan.

Deze subsidie kan een maandelijkse toelage, kosten voor sociale
zekerheid en diverse verzekeringen, reis- en bagagekosten, vormings-,
omkaderings- en beheerskosten dekken.

HOOFDSTUK III. — Overlegorganen en hun subsidiëring

Afdeling 1. — Federaties

Art. 12. In uitvoering van artikel 20 van het koninklijk besluit dient
de federatie die wenst erkend te worden een erkenningsdossier in bij de
Minister. Dit erkenningsdossier bevat de stukken die vermeld zijn in
bijlage 4 en wordt verzonden in vier exemplaren.

Art. 13. De subsidie wordt aan het begin van het jaar uitbetaald,
uiterlijk op 30 april. Het bedrag van de storting komt overeen met
datgene vermeld in artikel 24 van het koninklijk besluit, waarvan
eventueel een niet-verantwoord bedrag van een voorgaand jaar wordt
afgetrokken.

Afdeling 2. — NGO-adviescommissie

Art. 14. De NGO-adviescommissie zal een intern reglement opstel-
len dat ze binnen een termijn van maximum drie maand volgend op de
samenstelling ervan aan de Minister ter goedkeuring voorlegt.

Deze commissie moet ten laatste op 30 september 1997 zijn samen-
gesteld.

§ 6. En cas de maladie ou d’accident coı̈ncidant avec une incapacité
totale de travail (temporaire ou permanente) du coopérant ONG,
l’ONG doit poursuivre, à la demande justifiée du coopérant ONG,
pendant au maximum six mois, l’ensemble des dépenses mentionnées
sous § 1, § 2, § 3, § 4.

Cette période est prise en considération comme une période active en
vue de la détermination des coefficients d’expérience visés au § 3 et des
droits décrits au § 4, 8°.

§ 7. Les coûts mentionnés dans cet article sont les avantages
minimaux que l’ONG doit garantir au coopérant envoyé en mission.
Seuls ces coûts sont à charge du subside.

Art. 9. Le subside visé à l’article 16, § 1er, 2°, de l’arrêté royal, est
destiné à payer :

1° les frais de l’ONG pour la sélection, la préparation et l’encadre-
ment pendant et après l’envoi, en ce compris les frais d’administration
et la gestion des moyens.

Ces frais sont fixés à cinq mille deux cent quarante francs par
coopérant ONG et par mois;

2° les frais de fonctionnement liés à la coordination régionale.

Ces frais sont fixés à deux mille neuf cents francs par coopérant ONG
et par mois, pour la période durant laquelle le coopérant ONG est sous
contrat de travail.

Ces frais ne sont pas pris en considération lorsqu’ils sont déjà
financés dans le cadre du financement du partenaire. Les ONG peuvent
collaborer pour mettre en place une coordination régionale.

Art. 10. Le subside visé à l’article 18 de l’arrêté royal que reçoit
l’ONG pour des boursiers, qui répondent aux conditions de l’article 19
de l’arrêté royal, ne couvre que les périodes de formation telles que
prévues dans le plan d’action approuvé.

Pour une bourse attribuée en Belgique, le boursier bénéficie d’une
allocation mensuelle de vingt-cinq mille francs, soit un montant
hebdomadaire de six mille deux cent cinquante francs.

Pour une bourse locale ou mixte, le boursier bénéficie d’une
allocation mensuelle de maximum vingt-cinq mille francs, soit un
montant hebdomadaire de maximum six mille deux cent cinquante
francs.

En outre, l’ONG doit garantir au minimum le paiement des frais de
voyage, y compris de rapatriement, ainsi que ceux liés à une couverture
médicale.

L’allocation de ménage peut comprendre une indemnité de logement
ainsi que des allocations familiales.

Les frais administratifs comprennent les frais d’encadrement.

Art. 11. En ce qui concerne les autres formes d’envoi de personnes
que celles visées aux articles 16 et 18 de l’arrêté royal, le subside octroyé
correspond au montant tel que prévu dans le plan d’action approuvé
par le Ministre.

Ce subside peut couvrir une allocation mensuelle, des frais de
sécurité sociale et d’assurances diverses, des frais de voyage et de
bagage, des frais de formation, d’encadrement et de gestion.

CHAPITRE III. — Des organes de concertation et de leur subvention

Section 1re. — Des fédérations

Art. 12. En exécution de l’article 20 de l’arrêté royal, la fédération
qui désire être agréée introduit un dossier d’agrément auprès du
Ministre. Ce dossier, contenant les pièces décrites en annexe 4, est
envoyé en quatre exemplaires.

Art. 13. Le subside est payé en début d’année, au plus tard le
30 avril. Le montant du versement correspond à celui mentionné à
l’article 24 de l’arrêté royal, dont il est éventuellement défalqué un
montant non justifié d’une année antérieure.

Section 2. — De la commission d’avis ONG

Art. 14. La commission d’avis ONG rédigera un règlement interne
qu’elle soumettra à l’approbation du Ministre dans un délai maximum
de trois mois suivant sa constitution.

Cette commission devra être constituée au plus tard le 30 septem-
bre 1997.
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HOOFDSTUK IV. — Subsidies voor het personeel in België

Art. 15. Als subsidieerbare loonkosten voor een personeelslid in
België met betrekking tot de activiteiten bedoeld in artikel 8, 2° en 3°,
van het koninklijk besluit, komen in aanmerking het brutobedrag van
de wedde, het vakantiegeld en de eindejaarspremie, verhoogd met alle
bijdragen die de werkgever dient te storten in toepassing van het
voorziene sociaal stelsel en van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Als maximum subsidieerbaar brutoloon wordt het barema van de
aanwervingsgraden bij het federaal overheidspersoneel gehanteerd,
rekening houdend met de diploma’s of met de beroepsvorming met als
maximum het barema van de graad adjunct-adviseur (10A) bij het
federale overheidspersoneel.

Minstens één maal per jaar of iedere keer dat zich een baremawijzi-
ging voordoet, deelt de administratie aan de federaties het barema van
de hierboven vermelde graden mede.

Alle personeel dient te beschikken over een diploma dat overeen-
stemt met de vereisten voor de te bekleden functie of over minstens
vijf jaar ervaring in een tewerkstelling gelijkwaardig met de te begeven
betrekking.

Art. 16. Als subsidieerbare beroepservaring wordt voor de perso-
neelsleden in België alsook voor de NGO-coöperanten de ervaring in
aanmerking genomen die gestaafd kan worden met een bewijs van
inschrijving in een wettelijk stelsel van sociale zekerheid voor werkne-
mers of zelfstandigen, of met een attest uitgereikt door de werkgever
dat een voltijdse of deeltijdse activiteit bewijst. Wanneer de attesten
verwijzen naar periodes van deeltijdse arbeid, wordt voor de NGO-
coöperanten de ervaringscoëfficiënt vastgesteld op het ogenblik van de
benoeming en rekening houdend met deze attesten pro rata van de
geleverde arbeidstijd in verhouding tot een voltijdse tewerkstelling in
de betreffende sector.

HOOFDSTUK V. — Evaluatie

Art. 17. De verslagen van de interne evaluaties bedoeld in artikel 30,
eerste lid, van het koninklijk besluit worden door de administratie
overgemaakt aan de NGO-adviescommissie die ze kan bestuderen met
het oog op een verbetering van de evaluatiemethoden van de NGO’s en
op een maximale toepassing van de aanbevelingen van de evaluatie-
verslagen door de Minister en de NGO-sector in het algemeen.

HOOFDSTUK VI. — Controle

Art. 18. Het jaarverslag bedoeld in artikel 10 van het koninklijk
besluit, wordt door de NGO overgemaakt aan de administratie volgens
het model in bijlage 5.

Art. 19. § 1. Overdracht van kredieten binnen een actieplan zijn
toegelaten op voorwaarde dat ze plaatsvinden binnen eenzelfde soort
van activiteiten en voor zover de doelstellingen vermeld in het door de
Minister goedgekeurde actieplan behouden blijven. Deze overdrachten
moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de administratie in het
jaarverslag. Het totaal van deze overdrachten voor een actieplan mag
niet méér bedragen dan tien procent van de subsidie die voor de
bedoelde soort van activiteiten werd goedgekeurd.

Een overdracht van meer dan tien procent van deze subsidie binnen
een soort van activiteiten is toegelaten op gemotiveerde schriftelijke
aanvraag gericht aan de Minister en na zijn goedkeuring. De beslissing
wordt meegedeeld binnen een termijn van één maand volgend op de
indiening van de aanvraag.

§ 2. Tussen de verschillende soorten van activiteiten is geen
overdracht van kredieten mogelijk zonder voorafgaande goedkeuring
van de Minister. De aanvraag voor deze overdracht van kredieten moet
op een gemotiveerde schriftelijke wijze bij de Minister worden
ingediend. De beslissing over het al dan niet goedkeuren van deze
overdracht wordt meegedeeld binnen een termijn van één maand
volgend op de indiening.

Art. 20. De uitgaven met betrekking tot de subsidie voor een
actieplan mogen in rekening gebracht worden vanaf 1 januari van het
kalenderjaar waarop het betrekking heeft, op voorwaarde dat de
Minister het actieplan (volledig of gedeeltelijk) goedkeurt.

CHAPITRE IV. — Des subsides pour le personnel en Belgique

Art. 15. Comme coût salarial subsidiable pour un membre du
personnel en Belgique relatif aux activités prévues à l’article 8, 2° et 3°,
de l’arrêté royal, sont pris en considération le montant brut du
traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d’année majorés de
toutes les contributions que l’employeur doit verser en application du
système social prévu et des conventions collectives de travail.

Comme traitement brut maximum subsidiable est utilisé le barème
des grades de recrutement du personnel de l’Etat fédéral, en tenant
compte des diplômes ou de l’expérience professionnelle avec comme
maximum le barème du grade de conseiller-adjoint (10A) du personnel
de l’Etat fédéral.

L’administration communiquera aux fédérations, au moins une fois
l’an ou chaque fois qu’une modification barémique intervient, le
barème des grades susmentionnés.

Tout le personnel doit disposer d’un diplôme correspondant aux
exigences de la fonction à occuper ou justifier d’au moins cinq ans
d’expérience dans un emploi comparable au poste à pourvoir.

Art. 16. Est considérée comme expérience professionnelle subsidia-
ble pour les membres du personnel en Belgique, comme pour les
coopérants ONG, l’expérience qui peut être prouvée avec une preuve
d’inscription dans un système légal de sécurité sociale pour salariés ou
indépendants, ou avec une attestation délivrée par l’employeur qui
prouve une occupation à temps plein ou temps partiel. Dans le cas des
coopérants ONG, si les attestations se réfèrent à des périodes de travail
à temps partiel, le coefficient d’expérience sera fixé lors de l’affectation
en prenant ces attestations en compte au pro rata du temps de travail
presté par rapport à un temps plein dans le secteur considéré.

CHAPITRE V. — De l’évaluation

Art. 17. Les rapports des évaluations internes visées à l’article 30
alinéa 1er de l’arrêté royal sont transmis par l’administration à la
commission d’avis ONG qui peut les étudier en vue d’améliorer les
méthodes d’évaluation des ONG et d’assurer une exploitation maxi-
male des recommandations des rapports d’évaluation par le Ministre et
par le secteur ONG en général.

CHAPITRE VI. — Du contrôle

Art. 18. Le rapport annuel visé à l’article 10 de l’arrêté royal, est
transmis par l’ONG à l’administration selon le modèle en annexe 5.

Art. 19. § 1er. Des transferts de crédit à l’intérieur d’un plan d’action
sont autorisés à condition qu’ils aient lieu à l’intérieur d’un même type
d’activités et pour autant que les objectifs mentionnés dans le plan
d’action approuvé par le Ministre soient maintenus. Ces transferts
doivent être communiquées par écrit à l’administration dans le rapport
annuel. La totalité de ces transferts pour un plan d’action ne peut pas
dépasser dix pour-cent du subside approuvé pour le type d’activités
visé.

Un transfert de plus de dix pour cent de ce subside à l’intérieur d’un
type d’activités est autorisé, sur demande motivée adressée par écrit au
Ministre, et moyennant son approbation. La décision est communiquée
dans un délai d’un mois suivant l’introduction de la demande.

§ 2. Entre les différents types d’activité, il ne peut y avoir de transfert
de crédits sans approbation préalable du Ministre. La demande de ce
transfert de crédits doit être introduite de manière motivée et écrite
auprès du Ministre. La décision relative à l’approbation ou au rejet de
ce transfert est communiquée dans un délai d’un mois suivant
l’introduction.

Art. 20. Les dépenses relatives au subside pour un plan d’action
peuvent être prises en considération dès le premier janvier de l’année
civile à laquelle il se rapporte, sous réserve de son approbation
(globalement ou partiellement) par le Ministre.
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HOOFDSTUK VII. — Indexering

Art. 21. De bedragen vermeld in artikel 8, § 1, artikel 9 en artikel 10
zijn vastgesteld op grond van de gezondheidsindex van januari 1997.
Deze index wordt aangepast volgens het mechanisme dat geldt voor de
aanpassing van de federale ambtenarenwedden.

De bedragen vermeld in artikel 8, § 4, 2° en 10° zijn vastgesteld op
grond van het indexcijfer der consumptieprijzen van januari 1997. Deze
index wordt jaarlijks aangepast, op basis van de index van de
maand augustus van het jaar dat aan de aanvang van het actieplan
voorafgaat.

HOOFDSTUK VIII. — Opheffings-, overgangs- en slotbepaling

Art. 22. Het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende
uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997
betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele
ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 1 juli 1998, wordt opgeheven.

Art. 23. Het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende
uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997
betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele
ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 1 juli 1998, blijft van toepassing voor alle
actieplannen ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van
dit besluit.

Art. 24. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 september 1998.

De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,
R. MOREELS

Bijlage 1

Elementen voor de samenstelling van het erkenningsdossier
met het oog op de erkenningsaanvraag van een NGO

Overeenkomstig artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit moet een
NGO op de datum van aanvraag tot erkenning, de rechtsvorm hebben
van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), een instelling van
openbaar nut (ION), of een vennootschap met een sociaal oogmerk
(VSO). Het erkenningsdossier moet de volgende elementen bevatten :
1. Elementen ter identificatie van de VZW, de ION of de VSO.
A. Voor een VZW
a) Naam van de VZW.
b) Adres van de maatschappelijke zetel.
c) Adres van het secretariaat.
d) Naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, nationaliteits-

bewijs en bewijs van goed zedelijk gedrag van de vertegenwoordig-
(st)er(s).
e)Naam, voornaam, beroep, woonplaats en nationaliteit van de leden

van de raad van beheer.
f) De ledenlijst zoals neergelegd op de griffie van de burgerlijke

rechtbank van de plaats waar de VZW haar zetel heeft, en het bewijs
van neerlegging hiervan.
g) Organigram betreffende de taakverdeling en besluitvormings-

procedures.
h) De volledige gecoördineerde statuten zoals van kracht op het

ogenblik van de indiening van de erkenningsaanvraag, en een kopie
van de publicatie van de statuten en van de statutenwijziging in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vermelding van datum en
vindplaats van publicatie.

CHAPITRE VII. — De l’indexation

Art. 21. Les montants repris dans les articles 8 § 1er, article 9 et
article 10 sont fixés sur la base de l’indice santé de janvier 1997. Cet
index est adapté suivant le mécanisme qui vaut pour l’adaptation des
salaires des fonctionnaires fédéraux.

Les montants repris dans l’article 8, § 4, 2° et 10° sont fixés sur la base
de l’indice des prix à la consommation de janvier 1997. Il est procédé
annuellement à une adaptation de ces indices. Celle-ci se fait sur base
des indices du mois d’août de l’année qui précède le démarrage du plan
d’action.

CHAPITRE VIII. — Disposition abrogatoire, transitoire et finale

Art. 22. L’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures
d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à
la subvention d’organisations non gouvernementales de développe-
ment et de leurs fédérations, modifié par l’arrêté ministériel du
1er juillet 1998, est abrogé.

Art. 23. L’arrêté ministériel du 11 septembre 1997 portant mesures
d’exécution de l’arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l’agrément et à
la subvention d’organisations non gouvernementales de développe-
ment et de leurs fédérations, modifié par l’arrêté ministériel du
1er juillet 1998, reste d’application pour tous les plans d’action
introduits avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 septembre 1998.

Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE

Le Secrétaire d’Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS

Annexe 1

Pièces à fournir
pour la constitution d’un dossier d’agrément d’une ONG.

Conformément à l’article 3, 1°, de l’arrêté royal une ONG doit, à la
date d’introduction de la demande d’agrément, avoir la forme juridique
d’une association sans but lucratif (ASBL), d’une institution d’utilité
publique (IUP), ou d’une société à finalité sociale (SFS). Le dossier
d’agrément doit contenir les éléments suivants:
Eléments d’identification de l’ASBL, de l’IUP ou de la SFS.
A. Pour une ASBL
a) Nom de l’ASBL.
b) Adresse du siège social.
c) Adresse du secrétariat.
d) Nom, prénom, domicile, nationalité, attestation de nationalité et

certificat de bonne vie et moeurs des représentant(e)s légaux(légales).

e) Nom, prénom, profession, domicile et nationalité des membres du
conseil d’administration.
f) La liste des membres telle qu’elle est déposée au greffe du tribunal

civil du lieu où est situé le siège de l’ASBL, et la preuve du dépôt de
cette liste.
g) Organigramme relatif à la répartition des tâches et des procédures

décisionnelles.
h) Statuts coordonnés complets tels qu’en vigueur au moment de

l’introduction de la demande d’agrément, et une copie de la publication
des statuts et de leurs modifications dans les annexes au Moniteur
belge, avec la mention de la date et du lieu de la publication.
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i) Het benoemingsbesluit van de leden van de raad van beheer, zoals
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vermelding
van datum en vindplaats van publicatie, en in voorkomend geval het
besluit tot overdracht van bevoegdheid van de raad van beheer.

B. Voor een ION
a) Naam van de ION.
b) Adres van de zetel.
c) Adres van het secretariaat.
d) Naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteitsbewijs en

bewijs van goed zedelijk gedrag van de vertegenwoordig(st)er(s).
e) Naam, voornaam, beroep, woonplaats en nationaliteit van de

bestuurder(s).
f) Organigram betreffende de taakverdeling en besluitvormingspro-

cedures.
g) Het koninklijk besluit tot goedkeuring van de ION, en een kopie

van de bekendmaking hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,
met vermelding van de datum en vindplaats van publicatie.
h) De volledige gecoördineerde statuten zoals van kracht op het

ogenblik van de indiening van de erkenningsaanvraag, en een kopie
van de publicatie van de statuten en de statutenwijziging in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad, met vermelding van datum en vindplaats
van publicatie.
i) Het benoemingsbesluit van de bestuurders, zoals gepubliceerd in

de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vermelding van datum en
vindplaats van publicatie, en in voorkomend geval het besluit tot
overdracht van bevoegdheid.

C. Voor een VSO
a) Naam van de VSO, met vermelding van de vennootschapsvorm.
b) Adres van de maatschappelijke zetel.
c) Adres van het secretariaat.
d) Naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, nationaliteits-

bewijs en bewijs van goed zedelijk gedrag van de vertegenwoordig-
(st)er(s).
e)Naam, voornaam, beroep, woonplaats en nationaliteit van de leden

van de raad van bestuur.
f) Organigram betreffende de taakverdeling en besluitvormingspro-

cedures.
g) In voorkomend geval, de samenstelling van de algemene verga-

dering.
h) Het uittreksel van de oprichtingsakte zoals bekendgemaakt in de

bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vemelding van datum en
vindplaats van publicatie.
i) Het bewijs van neerlegging van het uittreksel van de oprichtings-

akte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en de datum hiervan.
j) De volledige gecoördineerde statuten zoals van kracht op het

ogenblik van de indiening van de erkenningsaanvraag.
k) Het benoemingsbesluit van de leden van de raad van bestuur, en

in voorkomend geval het besluit tot overdracht van bevoegdheid van
de raad van bestuur.

2. Een beknopte historiek van de VZW, de ION of de VSO, aantonend
dat de organisatie effectief als belangrijkste maatschappelijk doel de
ontwikkelingssamenwerking heeft.

3. Een Activiteitenverslag over de laatste drie jaar, waaruit moet
blijken dat de VZW, de ION of de VSO over een nuttige en actuele
ervaring beschikt in één of meerdere van de activiteitendomeinen
bedoeld artikel 8.

4. Een beleidsplan, dat een geheel van doelstellingen en methodes
voorstelt, met inbegrip van een financieel plan, en dat is opgesteld voor
een duur van ten minste vijf jaar.

5. Een verklaring op eer van iedere vertegenwoordiger en iedere
bestuurder, aantonend dat hij (zij) voldoet aan de voorwaarde van
autonomie zoals bepaald in artikel 3, 5° van het koninklijk besluit.

6. a) Een beschrijving van de organisatie van het secretariaat, met
betrekking tot de beschikbare infrastructuur en de human resources, en
waaruit blijkt dat de continuı̈teit van de werking van de VZW, de ION
of de VSO kan worden verzekerd.

b) Een beschrijving van de eigen middelen, waarbij wordt aange-
toond dat deze voor meer dan de helft van Belgische oorsprong zijn, en
waaruit blijkt dat de continuı̈teit van de werking van de VZW, de ION
of de VSO kan worden verzekerd.
7. Een verklaring met juiste aanduiding dat de meerderheid van de

leden in de bestuursorganen de Belgische nationaliteit heeft.

i) L’arrêté de désignation des membres du conseil d’administration
tel que publié en annexe du Moniteur belge, avec la mention de la date
et du lieu de publication, et le cas échéant, la décision de transfert de
compétences du conseil d’administration.

B. Pour une IUP
a) Nom de l’IUP.
b) Adresse du siège.
c) Adresse du secrétariat.
d) Nom, prénom, profession, domicile, attestation de nationalité et

certificat de bonne vie et moeurs des représentant(e)s.
e) Nom, prénom, profession, domicile et nationalité des administra-

teurs.
f) Organigramme relatif à la répartition des tâches et des procédures

décisionnelles.
g) L’arrêté royal d’approbation de l’IUP, et une copie de cette annonce

publiée dans les annexes au Moniteur Belge, avec mention de la date et
du lieu de publication.
h) Statuts coordonnés complets, tels qu’en vigueur au moment de

l’introduction de la demande d’agrément, et une copie de la publication
des statuts et de la modification des statuts tels que publiés dans les
annexes au Moniteur belge, avec mention de la date et du lieu de
publication.
i) L’arrêté de désignation des administrateurs tel que publié dans les

annexes au Moniteur belge, avec mention de la date et du lieu de
publication, et le cas échéant, la décision de transfert de compétences.

C. Pour une SFS
a) Nom de la SFS, avec mention de la forme de la société.
b) Adresse du siège social.
c) Adresse du secrétariat.
d) Nom, prénom, profession, domicile, nationalité, attestation de

nationalité et certificat de bonne vie et moeurs des représentant(e)s.

e) Nom, prénom, profession, domicile et nationalité des membres du
conseil d’administration.
f) Organigramme relatif à la répartition des tâches et des procédures

décisionnelles.
g) Le cas échéant, la composition de l’ assemblée générale.

h) L’extrait de l’acte de fondation tel qu’il a été publié dans les
annexes au Moniteur belge, avec mention de la date et du lieu de la
publication.
i) La preuve du dépôt de l’extrait de l’acte de fondation au greffe du

tribunal de commerce du lieu où la société a son siège, et la date de
celui-ci.
j) Statuts coordonnés complets tels qu’en vigueur au moment de

l’introduction de la demande d’agrément.
k) L’arrêté de désignation des membres du conseil d’administration,

et le cas échéant, la décision de transfert de compétences du conseil
d’administration.

2. Bref historique de l’ASBL, de l’IUP ou de la SFS, démontrant
qu’elle a effectivement comme principal objet social, la coopération au
développement.

3. Rapports d’activités des trois dernières années dont il doit ressortir
que l’ASBL, l’IUP ou la SFS dispose d’une expérience utile et actuelle
dans un ou plusieurs domaines d’activités cités à l’article 8.

4. Un plan stratégique, présentant un ensemble d’objectifs et de
méthodes en ce compris, un plan financier établi pour une période d’au
moins cinq années.

5. Un déclaration sur l’honneur de chaque représentant(e) et de
chaque administrateur indiquant qu’il (elle) satisfait aux conditions
d’autonomie au sens de l’article 3, 5° de l’arrêté royal.

6. a) Description de l’organisation du secrétariat en ce qui concerne
l’infrastructure disponible et les ressources humaines. Celle-ci doit
garantir la continuité du fonctionnement de l’ASBL, de l’IUP ou
de la SFS.

b) Description des moyens propres qui doit démontrer que ceux-ci
sont pour plus de la moitié d’origine belge. Celle-ci doit garantir la
continuité du fonctionnement de l’ASBL, de l’IUP ou de la SFS.

7. Une déclaration certifiant que la majorité des membres des organes
de direction ont la nationalité belge.
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8. De boekhoudkundige stukken van de drie voorbije boekjaren,
vergezeld van een verslag van de bedrijfsrevisor over het laatste
boekjaar, en waaruit blijkt dat de boekhouding op een transparante
wijze wordt gevoerd. Met boekhoudkundige stukken wordt bedoeld,
de rekening over het betreffende dienstjaar, of de jaarrekening (bestaan-
de uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting) over het
betreffende boekjaar, wanneer de boekhouding op deze wijze wordt
gevoerd.

Bijlage 2

Schema voor een programma

Het strategisch kader waarvan sprake in artikel 1, 8°, van het
koninklijk besluit en waarbinnen de NGO of het samenwerkingsver-
band van NGO’s een coherent geheel van doelstellingen op middel-
lange termijn voorstelt, moet in het programmaschema duidelijk zijn
omschreven.
De doelstellingen moeten rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn

op een structurele en duurzame verbetering van de positie van groepen
en individuen uit de armere bevolkingslagen van de partnerlanden.
Bij de beoordeling van het programma zal onder meer met de

volgende elementen rekening worden gehouden :
— de samenhang;
— de ontwikkelingsrelevantie;
— de duurzaamheid/de impact;
— de methodologische aanpak;
— het partnerschap
— de kwaliteit van het samenwerkingsverband van NGO’s.
N.B. Verder in dit document verstaat men onder de term ″NGO″

zowel een individuele NGO als een samenwerkingsverband van
NGO’s.
Het schema dient te worden vervolledigd volgens onderstaand

model :
A.1. ALGEMEEN
1.0. Algemene voorstelling van de NGO
1.1.1. Administratieve voorstelling
1.1.2. Voorstelling van de identiteit
1.2. Doelstellingen en prioriteiten
1.3. Samenhang van de verschillende types van activiteiten binnen

het programma
1.4. Strategie en werkmethodes (opvolging-evaluatie)
1.5. Organisatiestructuren
1.6. Financiële gegevens
1.6.1. Globaal indicatief budget betreffende het programma

activiteitstypes jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 totaal

partnerfinanciering

educatie

dienstverlening

uitzenden van personen

totaal

NGO-BIJDRAGE
(15 % of 25 %)

gevraagde SUBSIDIE

Types d’activité 1e année 2e année 3e année 4e année 5e année total

financement du partenaire

éducation

offre de services

envoi de personnes

total

CONTRIBUTION-ONG
(15 % ou 25 %)

SUBSIDE demandé

8. Les pièces comptables des trois derniers exercices accompagnées
du rapport du réviseur d’entreprise pour le dernier exercice. Ce bilan
doit faire apparaı̂tre la transparence de la gestion comptable. Par pièces
du bilan comptable, on entend : les comptes de l’année de service
concernée, ou les comptes annuels de l’exercice concerné quand la
comptabilité fut gérée de cette façon (cela consiste en la balance, le
compte des résultats et les commentaires).

Annexe 2

Schéma pour un programme

Le schéma proposé doit clairement définir le cadre stratégique, visé à
l’article 1er, 8°, de l’arrêté royal, au sein duquel l’ONG ou le
groupement d’ONG propose un ensemble cohérent d’objectifs à moyen
terme.

Ces objectifs doivent être axés, directement ou indirectement, sur une
amélioration structurelle et durable de la position de groupes et
d’individus issus des catégories sociales pauvres des pays partenaires.
Les éléments suivants seront notamment pris en considération dans

l’appréciation du programme :
— la cohérence;
— la pertinence au développement;
— la durabilité/ l’impact;
— l’approche méthodologique;
— le partenariat;
— la qualité du groupement d’ONG.
N.B. Dans la suite de ce document ONG signifie également

groupement d’ONG.

Le schéma sera complété selon le modèle suivant :

A.1. PARTIE GENERALE
1.0. Présentation générale de l’ONG
1.1.1. Présentation administrative
1.1.2. Présentation de l’identité
1.2. Objectifs et priorités
1.3. Cohérence des différents types d’activité au sein du programme

1.4. Stratégie et méthodes de travail (suivi-évaluation)
1.5. Structures organisationnelles
1.6. Données financières
1.6.1. Budget indicatif global relatif au programme
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1.6.2. In voorkomend geval, andere bijkomende financiële bronnen
ter verwezenlijking van het programma
1.6.3. Globaal budget van de organisatie voor het jaar waarin het

programma wordt ingediend
(budget per type van activiteit en met inbegrip van de middelen die

de NGO zelf moet inbrengen)

A.2. PARTNERFINANCIERING
2.1. Ervaring van de NGO op het vlak van partnerfinanciering
2.2. Context en specifieke doelstellingen per land/regio en per

activiteitensector waarin de NGO werkzaam is (te ordenen volgens de
werkingslogica van de NGO), vergezeld van de budgettaire aanwijzin-
gen en van hun evolutie gedurende de 5 volgende jaren.
De budgettaire aanwijzigen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
2.3. Partnerschap
2.4. Doelgroepen
2.5. Strategie en methodologische aanpak

A.3. EDUCATIE
3.1. Ervaring van de NGO op het vlak van educatiewerk omtrent

ontwikkelingssamenwerking
3.2. Types van educatieve activiteiten en specifieke doelstellingen,

vergezeld van budgettaire aanwijzingen en van hun evolutie gedu-
rende de 5 volgende jaren.
De budgettaire aanwijzingen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
3.3. Doelgroepen
3.4. Banden met partners, zowel in het Noorden als in het Zuiden
3.5. Educatiestrategie en methodologische aanpak

A.4. DIENSTVERLENING
4.1. Ervaring van de NGO op het vlak van dienstverlening
4.2. Types van dienstverlening en specifieke doelstellingen, vergezeld

van budgettaire aanwijzingen en van hun evolutie gedurende de 5
volgende jaren.
De budgettaire aanwijzingen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
4.3. Overeenstemming met de noden van de NGO’s en van hun

partners
4.4. Strategie en methodologische aanpak

A.5. UITZENDEN VAN PERSONEN
5.1. Ervaring van de NGO op het vlak van uitzenden van personen
5.2. Inzake NGO-coöperanten
5.2.1. Context en specifieke doelstellingen per land/streek en per

activiteitensector waarin de NGO werkzaam is (te ordenen volgens de
werkingslogica van de NGO), vergezeld van budgettaire aanwijzingen
en van hun evolutie gedurende de volgende 5 jaren.
De budgettaire aanwijzingen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
5.2.2. Partnerschap
5.2.3. Doelgroepen
5.2.4. Strategie en methodologische aanpak
5.2.5. Globaal aantal te verwachten uitzendingen gedurende de 5

volgende jaren
5.3. Inzake Bursalen
5.3.1. Context en specifieke doelstellingen per land/streek en per

activiteitensector waarin de NGO werkzaam is (te ordenen volgens de
werkingslogica van de NGO), vergezeld van budgettaire aanwijzingen
en van hun evolutie gedurende de volgende 5 jaren.
De budgettaire aanwijzingen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
5.3.2. Partnerschap
5.3.3. Strategie en methodologische aanpak
5.3.4. Globaal aantal te verwachten bursalen gedurende de 5

volgende jaren.
5.4. Inzake nieuwe vormen van uitzenden
5.4.1. Context en specifieke doelstellingen per land/streek en per

activiteitensector waarin de NGO werkzaam is (te ordenen volgens de
werkingslogica van de NGO), vergezeld van budgettaire aanwijzingen
en van hun evolutie gedurende de volgende 5 jaren.
De budgettaire aanwijzingen worden weergegeven in de vorm van

een tabel.
5.4.2. Partnerschap
5.4.3. Strategie en methodologische aanpak

1.6.2. Le cas échéant, autres ressources financières complémentaires
pour la réalisation du programme
1.6.3. Budget global de l’organisation portant sur l’année durant

laquelle le programme a été introduit
(budget par type d’activité et comprenant les moyens que l’ONG doit

fournir elle-même)

A.2. FINANCEMENT DU PARTENAIRE
2.1. Expérience de l’ONG en matière de financement du partenaire
2.2. Contexte et objectifs spécifiques par pays/régions et par secteurs

d’activité couverts par l’ONG à classer selon la logique du fonctionne-
ment de l’ONG) accompagnée des indications budgétaires et de leur
évolution sur les cinq années.
Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de

tableaux.
2.3. Partenariat
2.4. Groupes-cibles
2.5. Stratégie et approche méthodologique

A.3. EDUCATION
3.1. Expérience de l’ONG en matière d’activités éducatives concer-

nant la coopération au développement
3.2. Types d’activités éducatives et objectifs spécifiques accompagnés

des indications budgétaires et de leur évolution sur les cinq années.

Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de
tableaux.
3.3. Groupes-cibles
3.4. Liens de collaboration au Nord et au Sud
3.5. Stratégie éducationnelle et approche méthodologique

A.4. OFFRE DE SERVICES
4.1. Expérience de l’ONG en matière d’offre de services
4.2. Types d’offre de service et objectifs spécifiques accompagnés des

indications budgétaires et de leur évolution sur les cinq années.

Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de
tableaux.
4.3. Concordance avec les besoins des ONG et de leurs partenaires

4.4. Stratégie et approche méthodologique

A.5. ENVOI DE PERSONNES
5.1. Expérience de l’ONG en matière d’envoi de personnes
5.2. En matière de coopérants ONG
5.2.1. Contexte et objectifs spécifiques par pays/régions et par

secteurs d’activité couverts par l’ONG (à classer selon la logique du
fonctionnement de l’ONG) accompagnée des indications budgétaires et
de leur évolution sur les cinq années.
Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de

tableaux.
5.2.2. Partenariat
5.2.3. Groupes-cibles
5.2.4. Stratégie et approche méthodologique
5.2.5. Nombre global prévu d’envois sur les cinq années

5.3. En matière de boursiers
5.3.1 Contexte et objectifs spécifiques par pays/régions et par

secteurs d’activité couverts par l’ONG (à classer selon la logique du
fonctionnement de l’ONG) accompagnée des indications budgétaires et
de leur évolution sur les cinq années.
Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de

tableaux.
5.3.2. Partenariat
5.3.3. Stratégie et approche méthodologique
5.3.4. Nombre global prévu de boursiers pour les cinq années

5.4. Nouvelles formes d’envoi
5.4.1. Contexte et objectifs spécifiques par pays/régions et par

secteurs d’activité couverts par l’ONG (à classer selon la logique du
fonctionnement de l’ONG) accompagnée des indications budgétaires et
de leur évolution sur les cinq années.
Les indications budgétaires seront présentées sous la forme de

tableaux.
5.4.2. Partenariat
5.4.3. Stratégie et approche méthodologique
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Bijlage 3

Schema voor een actieplan
Het schema moet een concretisering zijn van het programma, zoals

voorzien in artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit. Het dient te worden
vervolledigd volgens onderstaand model :
N.B. Verder in dit document verstaat men onder de term ″NGO″

zowel een individuele NGO als een samenwerkingsverband van
NGO’s.

B.1. ALGEMEEN
1.1. Wijzigingen van de administratieve gegevens van de NGO
1.2. Wijzigingen betreffende het personeel en de organisatiestructu-

ren
1.3. Wijzigingen van het programma
relevant vanaf het tweede jaar, te ordenen per activiteitstype
1.4. Plaats van het actieplan binnen het programma
1.5. Overzicht van de samenhang van de acties en van hun plaats per

activiteitstype binnen het programma
1.6. Opvolging-evaluatie
1.7. Financiële gegevens
1.7.1. Budget van het actieplan

activiteitstypes Bedrag Types d’activité Montant

partnerfinancering financement du partenaire

educatie éducation

dienstverlening offre de services

uitzenden van personen envoi de personnes

totaal total

NGO-BIJDRAGE
(15 % of 25 %)

CONTRIBUTION-ONG
(15 % ou 25 %)

gevraagde SUBSIDIE SUBSIDE demandé

1.7.2. In voorkomend geval, andere financiële bronnen
B.2. PARTNERFINANCIERING
2.1. Overzicht van de lopende acties
2.2. Nieuwe acties die namelijk informatie overnemen betreffende het

″businessplan″ :
— de beheersmodaliteiten
— de strategie om de duurzaamheid van de actie te waarborgen
— het financiële plan
2.3. Financiële gegevens
2.3.1. Budget van de ″partnerfinanciering″

ALGEMENE RUBRIEKEN Bedrag RUBRIQUES GENERALES Montant

1. Voorbereidingskosten 1. Frais de préparation

2. Investeringskosten
2.1.1. Infrastructuur
2.1.2. Uitrusting (verzendingskosten inbe-
grepen)
2.1.3. Andere

2. Frais d’investissement
2.1.1. Infrastructure
2.1.2. Equipement (frais d’expédition
inclus)
2.1.3. Autres

subtotaal rubriek 2 sous-total de la rubrique 2

3. Werkings- en personeelskosten
3.1. Werkingskosten
3.2. Personeelskosten
3.2.1. Lokaal personeel
3.2.2. Niet lokaal personeel
3.3. Regionale coördinatie
3.4. Andere

3. Frais de fonctionnement et de personnel
3.1. Frais de fonctionnement
3.2. Frais de personnel
3.2.1. Personnel local
3.2.2. Personnel non-local
3.3. Coordination régionale
3.4. Autres

subtotaal rubriek 3 sous-total de la rubrique 3

Annexe 3

Schéma pour un plan d’action
Le schéma proposé doit être, comme mentionné à l’article 1er, 9°, de

l’arrêté royal, la concrétisation du programme. Il sera complété selon le
modèle suivant :
N.B. Dans la suite de ce document ONG signifie également

groupement d’ONG.

B.1. PARTIE GENERALE
1.1. Modifications des données administratives de l’ONG
1.2. Modifications relatives au personnel et aux structures organisa-

tionnelles
1.3. Modifications du programme
pertinentes à partir de la deuxième année, classer par type d’activité
1.4. Situation du plan d’action au sein du programme
1.5. Aperçu de la cohérence des actions et de leur situation par type

d’activité au sein du programme
1.6. Suivi-évaluation
1.7. Données financières
1.7.1. Budget du plan d’action

1.7.2. Le cas échéant, autres ressources financières
B.2. FINANCEMENT DU PARTENAIRE
2.1. Aperçu des actions en cours
2.2. Nouvelles actions reprenant notamment des informations concer-

nant le businessplan :
— les modalités de gestion
— la stratégie en vue d’assurer la durabilité de l’action
— le plan financier
2.3. Données financières
2.3.1. Budget du financement du partenaire
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4. Administratiekosten (maximum 10 %
van de subsidie)
4.1. Administratiekosten in de enge zin
4.2. Evaluatiekosten

4. Frais d’administration (maximum
10 % du subside)
4.1. Frais administratifs stricto sensu
4.2. Frais d’évaluation

subtotaal rubriek 4 sous-total de la rubrique 4

TOTAAL TOTAL

NGO-BIJDRAGE
(15 % of 25 %)

CONTRIBUTION-ONG
(15 % ou 25 %)

gevraagde SUBSIDIE SUBSIDE demandé

2.3.2. In voorkomend geval, andere financiële bronnen
B.3. EDUCATIE
3.1. Overzicht van de lopende activiteiten
3.2. Nieuwe acties die namelijk informatie overnemen betreffende :

— de verwachte impact van de activiteiten
— de professionele omkadering voorzien om deze activiteiten tot een

goed einde te brengen
3.3 Financiële gegevens
3.3.1. Budget van de ″educatie″

ALGEMENE RUBRIEKEN Bedrag RUBRIQUES GENERALES Montant

1. Activiteitenkosten
1.1. Personeelskosten
1.2. Werkingskosten
1.3. Uitrustingskosten
1.4. Andere

1. Frais d’activité
1.1. Frais de personnel
1.2. Frais de fonctionnement
1.3. Frais d’équipement
1.4. Autres

subtotaal rubriek 1 sous-total de la rubrique 1

2. Administratiekosten (maximum 10 %
van de subsidie)
2.1. Administratiekosten in de enge zin
2.2. Evaluatiekosten

2. Frais d’administration (maximum
10 % du subside)
2.1. Frais administratifs stricto sensu
2.2. Frais d’évaluation

subtotaal rubriek 2 sous-total de la rubrique 2

TOTAAL TOTAL

NGO-BIJDRAGE
(15 % of 25 %)

CONTRIBUTION-ONG
(15 % ou 25 %)

gevraagde SUBSIDIE SUBSIDE demandé

3.3.2. In voorkomend geval, andere financiële bronnen
B.4. DIENSTVERLENING
4.1. Overzicht van de lopende activiteiten
4.2. Nieuwe acties die namelijk informatie overnemen betreffende de

overeenkomsten tussen de diensten enerzijds en de noden van de
NGO’s en van hun partners anderzijds
4.3. Financiële gegevens
4.3.1. Budget van de ″dienstverlening″

ALGEMENE RUBRIEKEN Bedrag RUBRIQUES GENERALES Montant

1. Activiteitenkosten
1.1. Personeelskosten
1.2. Werkingskosten
1.3. Uitrustingskosten
1.4. Andere

1. Frais d’activité
1.1. Frais de personnel
1.2. Frais de fonctionnement
1.3. Frais d’équipement
1.4. Autres

subtotaal rubriek 1 sous-total de la rubrique 1

2. Administratiekosten (maximum 10 %
van de subsidie)
2.1. Administratiekosten in de enge zin
2.2. Evaluatiekosten

2. Frais d’administration (maximum
10 % du subside)
2.1. Frais administratifs stricto sensu
2.2. Frais d’évaluation

subtotaal rubriek 2 sous-total de la rubrique 2

TOTAAL TOTAL

NGO-BIJDRAGE
(15 % of 25 %)

CONTRIBUTION-ONG
(15 % ou 25 %)

Gevraagde SUBSIDIE SUBSIDE demandé

2.3.2. Le cas échéant, autres ressources financières
B.3. EDUCATION
3.1. Aperçu des activités en cours
3.2. Nouvelles actions reprenant notamment des informations concer-

nant :
— l’impact attendu des activités
— l’encadrement professionnel prévu pour mener à bien ces activités

3.3. Données financières
3.3.1. Budget de ″l’éducation″

3.3.2. Le cas échéant, autres ressources financières
B.4. OFFRE DE SERVICES
4.1. Aperçu des activités en cours
4.2. Nouvelles actions reprenant notamment des informations concer-

nant la concordance des services avec les besoins des ONG et de leurs
partenaires
4.3. Données financières
4.3.1. Budget de ″l’offre de services″
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4.3.2. In voorkomend geval, andere financiële bronnen
B.5. UITZENDEN VAN PERSONEN
5.1. NGO-coöperanten
5.1.1. Overzicht van de lopende acties
5.1.2. Nieuwe acties die informatie overnemen betreffende de

strategie, overeengekomen met de lokale partner, om de duurzaamheid
van de positieve effecten van de actie te waarborgen
5.1.3. Acties in voorbereiding (het betreft acties die nog niet klaar zijn,

maar in de loop van het actieplan zullen aanvangen : er moet mee
rekening gehouden worden voor de berekening van het aantal
man/maanden)
5.1.4. Lijst van de voorziene posten onder 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3,

uitgedrukt in man/maanden
5.1.5. Gemiddelde kostprijs per man/maand (op basis van de

berekening van de gemiddelde kost van vorig jaar)
5.2. Bursalen
5.2.1. Overzicht van de lopende acties
5.2.2. Nieuwe acties die informatie overnemen betreffende de

voorziene acties en de vormingsbehoeftes van de partnerlanden en de
lokale partners
5.2.3. Acties in voorbereiding (het betreft acties die nog niet klaar zijn,

maar in de loop van het actieplan zullen aanvangen : er moet mee
rekening gehouden worden voor de berekening van het aantal
man/maanden of weken)
5.2.4. Lijst van de voorziene posten onder 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3,

uitgedrukt in man/maanden en man/weken
5.3. Nieuwe vormen van uitzenden van personen
5.4. Financiële gegevens
5.4.1. Budget van het ″uitzenden van personen″

ALGEMENE RUBRIEKEN Bedrag

1. NGO-coöperanten

Personeelskosten Gemiddelde maandelijkse kost
x

Aantal man/maanden

Werkingskosten verbonden aan de regionale coördinatie 2.900 BEF geı̈ndexeerd
x

Aantal NGO-coöperanten/omkaderde maanden

2. Beurzen

Personeelskosten - A Maandelijks forfait
x

Aantal man/maanden

Personeelskosten - B wekelijks forfait
X

Aantal man/weken

3. Nieuwe vormen van uitzenden van personen

TOTAAL = gevraagde SUBSIDIE

RUBRIQUES GENERALES Montant

1. Coopérants-ONG

Frais de personnel Coût mensuel moyen
x

Nombre de personnes/mois

Frais de fonctionnement liés à la coordination régionale 2.900 BEF indexés
x

Nombre de coopérants-ONG/mois encadrés

4.3.2. Le cas échéant, autres ressources financières
B.5. ENVOI DE PERSONNES
5.1. Coopérants ONG
5.1.1. Aperçu des actions en cours
5.1.2. Nouvelles actions reprenant des informations concernant la

stratégie concertée avec le partenaire local pour assurer la persistance
des effets positifs de l’action
5.1.3. Actions en préparation (il s’agit d’actions non encore finalisées

mais qui seront entamées au cours du plan daction : elles doivent être
prises en considération pour les personnes/mois demandés)

5.1.4. Liste des postes prévus sous 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 exprimés en
personnes/mois
5.1.5. Coût moyen par personne/mois (basé sur le calcul du coût

moyen de l’année précédente)
5.2. Boursiers
5.2.1. Aperçu des actions en cours
5.2.2. Nouvelles actions reprenant notamment des informations

concernant les actions prévues et les besoins en formation des pays
partenaires et des partenaires locaux
5.2.3. Actions en préparation (il s’agit d’actions non encore finalisées

mais qui seront entamées au cours du plan d’action : elles doivent être
prises en considération pour les personnes/mois ou semaines deman-
dés)
5.2.4. Liste des postes prévus sous 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 exprimés en

personnes/mois et personnes/semaine
5.3. Nouvelles formes d’envoi de personnes
5.4. Données financières
5.4.1. Budget de ″l’envoi de personnes″
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2. Boursiers

Frais de personnel - A Forfait mensuel
x

Nombre de personnes/mois

Frais de personnel - B Forfait hebdomadaire
x

Nombre de personnes/semaines

3. Nouvelles formes d’envoi de personnes

TOTAL = SUBSIDE demandé

5.4.2. In voorkomend geval, andere financiële bronnen

Bijlage 4

Elementen voor de samenstelling van het erkenningsdossier
met het oog op de erkenningsaanvraag van een federatie

Overeenkomstig artikel 21, 1°, van het koninklijk besluit moet een
federatie op de datum van aanvraag tot erkenning, zijn opgericht
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarbij aan verenigingen
zonder winstoogmerk en aan instellingen van openbaar nut rechtsper-
soonlijkheid wordt verleend. Het erkenningsdossier moet de volgende
elementen bevatten :
1. Elementen ter identificatie van de federatie met rechtsvorm van

een VZW.
a) Naam van de federatie
b) Adres van de maatschappelijke zetel.
c) Adres van het secretariaat.
d) Naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, nationaliteits-

bewijs en bewijs van goed zedelijk gedrag van de vertegenwoordig-
(st)er(s).
e)Naam, voornaam, beroep, woonplaats en nationaliteit van de leden

van de raad van beheer.
f) De ledenlijst zoals neergelegd op de griffie van de burgerlijke

rechtbank van de plaats waar de federatie haar zetel heeft, en het bewijs
van neerlegging hiervan.
g) Organigram betreffende de taakverdeling en besluitvormingspro-

cedures.
h) De volledige gecoördineerde statuten zoals van kracht op het

ogenblik van de indiening van de erkenningsaanvraag, en een kopie
van de publicatie van de statuten en van de statutenwijziging in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de datum en
vindplaats van publicatie.
i) Het benoemingsbesluit van de leden van de raad van beheer, zoals

gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met vermelding
van datum en vindplaats van publicatie, en in voorkomend geval het
besluit tot overdracht van bevoegdheid van de raad van beheer.
2. Een lijst van de overeenkomstig het koninklijk besluit erkende

NGO’s die lid zijn van de federatie.
3. Een nota die aantoont hoe alle relevante opinietendenzen die

onder haar leden bestaan, in de bestuurs- en adviesorganen van de
federatie vertegenwoordigd zijn.
4. Een kopie van de beslissing van de raad van beheer die het bedrag

van de ledenbijdrage vaststelt.

Bijlage 5

Model voor een jaarverslag
1. Inleiding
Het jaarverslag van de NGO, zoals bedoeld in artikel 10 van het

koninklijk besluit, bevat een activiteitenverslag en een financieel
verslag betreffende de activiteiten die in het actieplan zijn voorzien.
2. Het activiteitenverslag
Voor elke actie die voorzien is in het actieplan wordt een beschrijving

gegeven van de uitvoering en wordt deze vergeleken met de planning.
Afwijkingen tussen planning en uitvoering worden gemotiveerd. Van

5.4.2. Le cas échéant, autres ressources financières

Annexe 4

Pièces à fournir pour la constitution du dossier d’agrément
en ce qui concerne la demande d’agrément d’une fédération

Conformément à l’article 21, 1°, de l’arrêté royal, une fédération doit
à la date de la demande d’agrément être fondée conformément à la loi
du 27 juin 1921 par laquelle les associations sans but lucratif et les
institutions d’utilité publique se sont vues accorder la personnalité
juridique. Le dossier d’agrément doit contenir les éléments suivants :

1. Pièces pour l’identification d’une fédération ayant la forme
juridique d’une ASBL.
a) Nom de la fédération.
b) Adresse du siège social.
c) Adresse du secrétariat.
d) Nom, prénom, profession, domicile, nationalité, attestation de

nationalité et certificat de bonne vie et moeurs des représentant(e)s.

e) Nom, prénom, profession, domicile et nationalité des membres du
conseil d’administration.
f) La liste des membres telle que déposée au greffe du tribunal civil

du lieu où la fédération a son siège social et la preuve du dépôt de cette
liste.
g)Organigramme relatif à la distribution des tâches et des procédures

décisionnelles.
h) Statuts coordonnés complets tels qu’en vigueur au moment du

dépôt de la demande d’agrément et une copie de la publication de ces
statuts et de leurs modifications dans les annexes auMoniteur belge avec
mention de la date et du lieu de la publication.

i) L’arrêté de désignation des membres du conseil d’administration
tel que publié dans les annexes au Moniteur belge, avec mention de la
date et du lieu de publication et le cas échéant, la décision de transfert
de compétence du conseil d’administration.
2. Une liste des ONG membres de la fédération et reconnues

conformément à l’arrêté royal.
3. Note décrivant la manière dont la fédération associe au sein des

organes de direction et d’avis toutes les tendances d’opinions signifi-
catives existant parmi ses membres.
4. Une copie de la décision du conseil d’administration qui fixe le

montant des contributions des membres.

Annexe 5

Modèle d’un rapport annuel
1. Introduction
Le rapport annuel de l’ONG, visé à l’article 10 de l’arrêté royal, est

composé d’un Rapport d’activités et d’un Rapport financier sur les
activités prévues dans le plan d’action.
2. Le Rapport d’activités
Pour chaque action prévue dans le plan d’action une description de

l’exécution est donnée et comparée avec le planning. Les divergences
entre le planning et l’exécution sont motivées. Pour chaque action sont
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elke actie worden aanduidingen gegeven omtrent de behaalde resulta-
ten, de moeilijkheden die werden ondervonden, de taken die door het
personeel werden uitgevoerd, de doorgevoerde evaluaties en de
implicaties van één en ander op de voorziene ontwikkelingen in de
toekomst.
Het activiteitenverslag geeft ook een korte omschrijving van de

NGO-activiteiten die in diezelfde periode werden uitgevoerd en die
niet ten laste vallen van het budget van het actieplan.

3. Het financieel verslag
3.1. Het financieel verslag geeft per actie een overzicht van de

werkelijk verrichte kosten in vergelijking met het goedgekeurde
budget. Dit overzicht gebruikt dezelfde indeling als de indeling in
budgetten en algemene rubrieken van het goedgekeurde actieplan. In
specifieke gevallen dienen, samen met de werkelijk verrichte kosten,
ook de werkelijk gerealiseerde inkomsten, verbonden aan de betrokken
actie of algemene rubriek, in het financieel verslag opgenomen te
worden. Bijvoorbeeld in het geval van intresten afkomstig uit beleggin-
gen van toelagen.
Het financieel verslag bevat ook het jaarlijks financieel verslag van de

NGO.
3.2. Twee soorten kosten kunnen opgenomen worden :
1° NGO-kosten : dit zijn kosten, die door de NGO gemaakt worden

en die geregistreerd worden in de boekhouding van de NGO. Deze
kosten worden in het financieel verslag per actie rechtstreeks in BEF
opgenomen.
2° lokale kosten : dit zijn kosten die in het partnerland gemaakt

worden door de lokale organisatie(s) die bij het beheer van de actie in
het partnerland betrokken zijn, en die geregistreerd worden in de
boekhouding(en) van deze organisatie(s) in het partnerland. Deze
kosten worden in het financieel verslag eerst in de munt opgenomen
waarin ze gemaakt werden en vervolgens, na omzetting door een
aangepaste wisselkoers, in BEF.
In de tabellen van het financieel verslag wordt het onderscheid

aangegeven tussen de NGO-kosten en de lokale kosten.
3.3. De boekhouding van de NGO dient op zo’n wijze georganiseerd

te zijn dat de NGO-kosten, zoals ze opgenomen worden in de financiële
verslagen van de verschillende activiteiten, als dusdanig worden
onderscheiden in de boekhouding en in het jaarlijks financieel verslag
van de NGO.
3.4. Wat betreft de lokale kosten die opgenomen worden in de

financiële verslagen van de activiteiten, dienen de boekhoudingen van
de NGO en van de lokale organisatie(s) op zo’n wijze georganiseerd te
zijn dat een correspondentie kan aangetoond worden tussen :
— enerzijds, de rubriek in de boekhouding van de NGO met

betrekking tot de overdrachten van fondsen naar de lokale organisa-
tie(s) ten behoeve van de activiteit in het partnerland;
— en, anderzijds, de corresponderende rubriek in de boekhoudin-

g(en) van de lokale organisatie(s) in het partnerland die hiervan de
tegenhanger vormt, met name de ontvangsten uit overdrachten van
fondsen vanwege de NGO ten behoeve van de activiteit, anderzijds.
3.5. Voor de NGO-kosten dienen de boekhoudkundige stukken en de

overeenkomstige verantwoordingsstukken ter beschikking te zijn van
de controlerende instanties van de overheid op de zetel van de NGO in
België. Met verantwoordingsstukken worden originele bewijsstukken
bedoeld, zoals : bankuittreksels, ontvangstbewijzen, kasstukken, factu-
ren, boekhoudkundige stukken, onkostennota’s, valorisatiebewijzen,
enz. Voor de lokale kosten dient de NGO eveneens de nodige
boekhoudkundige stukken en de overeenkomstige verantwoordings-
stukken ter beschikking te hebben op de zetel van de NGO in België ten
behoeve van de controlerende instanties. Als verantwoordingsstukken
komen in aanmerking originelen of kopieën van bewijsstukken, zoals
hierboven opgesomd. Kopieën komen slechts in aanmerking indien de
overeenkomstige originelen ter beschikking zijn op de boekhouding
van de lokale organisatie(s). Als bewijsstukken van lokale kosten en ter
vervanging van bewijsstukken van de kosten zelf, komen eveneens in
aanmerking originele en betrouwbare audit-rapporten met betrekking
tot de boekhouding van de lokale organisatie(s). Bij aankopen die
gebeuren met de voor het actieplan voorziene subsidie dient men de
concurrentie te laten spelen.
4. Activiteitenverslag, financieel verslag en controles
Het activiteitenverslag en het financieel verslag moeten zodanig

opgesteld zijn dat ze een regelmatige en doeltreffende controle mogelijk
maken. De wijze waarop die controle zal gebeuren dient te worden
toegelicht. Wat het activiteitenverslag betreft : controle van de bereikte
doelstellingen en van de inhoud van de gerealiseerde activiteiten in

précisés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, le travail
accompli par le personnel, les évaluations réalisées et les incidences sur
le développement ultérieur prévu.

Le Rapport d’activités décrit également brièvement les activités de
l’ONG qui ont été exécutées pendant la même période et qui ne sont
pas à charge du subside du plan d’action.

3. Le Rapport financier
3.1. Le Rapport financier donne pour chaque activité un aperçu des

dépenses réellement effectuées, comparé avec le budget approuvé. Cet
aperçu reprend la même division que la division en budgets et en
rubriques générales figurant dans le plan d’action approuvé. Dans
certains cas spécifiques, le Rapport financier doit indiquer, outre les
dépenses réellement effectuées, les recettes effectivement réalisées, liées
à l’activité ou à la rubrique générale concernée. C’est le cas notamment
d’intérêts provenant d’investissements de subsides.

Le Rapport financier intègre également le Rapport financier annuel
de l’ONG.
3.2. Deux types de dépenses sont à prévoir :
1° dépenses ONG : dépenses réalisées par l’ONG et inscrites dans la

comptabilité de l’ONG. Pour chaque action, les dépenses sont mention-
nées dans le Rapport financier, directement en BEF.

2° dépenses locales : dépenses réalisées dans le pays partenaire par
l’(les) organisation(s) locale(s) associée(s) à la gestion de l’activité dans
le pays partenaire et qui sont inscrites dans la (les) comptabilité(s) de
cette (ces) organisation(s) dans le pays partenaire. Ces dépenses sont
mentionnées dans le Rapport financier, d’abord dans la monnaie dans
laquelle elles ont été réalisées et ensuite, après conversion par un cours
de change adapté, en BEF.
Les tableaux du Rapport financier indiquent la distinction entre les

dépenses ONG et les dépenses locales.
3.3. La comptabilité de l’ONG doit être organisée d’une telle manière

que les dépenses ONG, telles que reprises dans les Rapports financiers
relatifs aux différentes activités, soient distinguées en tant que telles
dans la comptabilité et dans le Rapport financier annuel de l’ONG.

3.4. Quant aux dépenses locales, reprises dans les Rapports financiers
relatifs aux activités, les comptabilités de l’ONG et des organisations
locales doivent être organisées d’une manière telle qu’il y ait corres-
pondance entre :
— la rubrique de la comptabilité de l’ONG relative aux transferts de

fonds à l’(aux) organisation(s) locale(s) au profit de l’activité menée
dans le pays partenaire, d’une part;
— la rubrique correspondante dans la (les) comptabilité(s) de l’(des)

organisation(s) locale(s) dans le pays partenaire qui en est le pendant,
notamment les recettes provenant de transferts de fonds de la part de
l’ONG au profit de l’activité visée, d’autre part.
3.5. En ce qui concerne les dépenses ONG, les pièces comptables et

les pièces justificatives correspondantes doivent être à la disposition
des instances de contrôle au siège de l’ONG en Belgique. Par pièces
justificatives, on entend les pièces probantes originales telles que :
extraits de comptes, récépissés, justificatifs de paiement, factures, pièces
comptables, notes de frais, documents de revalorisation, etc. En ce qui
concerne les dépenses locales, l’ONG doit également tenir les pièces
comptables et les pièces justificatives correspondantes à la disposition
des instances de contrôle, au siège de l’ONG en Belgique. Sont
considérées comme pièces justificatives, les originaux ou les copies des
pièces probantes énumérées ci-dessus. Les copies n’entrent en ligne de
compte que si les originaux sont disponibles auprès de l’(des)
organisation(s) locale(s). Comme pièces probantes relatives aux dépen-
ses locales, entrent également en considération les rapports d’audits
originaux et fiables sur la comptabilité de l’(des) organisation(s)
locale(s), lorsque ces rapports remplacent les pièces probantes relatives
aux dépenses. Les achats effectués avec le subside prévu pour le plan
d’action doivent respecter les règles de l’appel à la concurrence.

4. Rapport d’activités, Rapport financier et contrôles
Le Rapport d’activités ainsi que le Rapport financier doivent être

rédigés de manière à permettre un contrôle régulier et efficace dont les
modalités seront précisées. Contrôle des objectifs atteints et du contenu
des activités réalisées par rapport au plan d’action approuvé en ce qui
concerne le Rapport d’activités. En ce qui concerne le Rapport
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vergelijking met het goedgekeurde actieplan. Wat het financieel verslag
betreft : controle van de uitvoering van de voor het actieplan goedge-
keurde begroting en van het naleven van de gecoördineerde wetten op
de Rijksbegroting van 17 juli 1991.
4.1. De administratie legt een structuur vast voor een deel van de

gegevens uit het activiteitenverslag en voor een aantal financiële
gegevens van de NGO. Deze structuur zal de NGO onder meer toelaten
de bedoelde gegevens op een geautomatiseerde wijze aan de admi-
nistratie te bezorgen. De NGO’s kunnen er evenwel voor blijven kiezen
deze gegevens op een niet-geautomatiseerde wijze aan de administratie
te bezorgen, met behulp van speciaal hiervoor ontworpen formulieren.
Voor de gegevens uit het activiteitenverslag waarop de door de
administratie opgelegde structuur geen betrekking heeft, gebruikt de
NGO een eigen indeling.
4.2. De financiële gegevens die in de hierboven bedoelde structuur

zijn opgenomen, houden verband met de kosten, de inkomsten en de
cash-flow van de NGO. Deze gegevens zullen door de bedrijfsrevisor
op zo’n wijze gecontroleerd worden dat de administratie rechtstreeks
en volgens de referentietermen die ze zelf bepaalt, gebruik kan maken
van de resultaten van deze controle. Het financieel verslag moet een
afzonderlijke controle mogelijk maken tussen :
— enerzijds, de gegevens in verband met de kosten, de inkomsten en

de cash-flow van de NGO, die volgens de hierboven bedoelde structuur
worden vermeld;
— en, anderzijds, de corresponderende posten uit het financieel

jaarverslag van de NGO.
Bijlage 5bis bepaalt nader hoe de controle zal verlopen en op welke

manier de verslagen moeten worden opgesteld.

Bijlage 5bis

Voorschriften voor het activiteitenrapport en het financieel rapport ter
rechtvaardiging van de aanwending van de subsidies toegekend
voor de financiering van een actieplan
I. Algemene bepalingen
Onder een gecoördineerde boekhouding, voorzien in artikel 15 van

het koninklijk besluit, verstaat men het geheel van de boekhoudingen
van de verschillende NGO’s die deel uitmaken van het samenwerkings-
verband van NGO’s. De leidinggevende NGO is verantwoordelijk voor
het indienen van een gecoördineerde boekhouding en zorgt ervoor dat
er een duidelijk verband bestaat tussen de verschillende boekhoudin-
gen zodat in geval van controle van het gebruik van de subsidie
volgens het goedgekeurde actieplan een ondubbelzinninge en door-
zichtige lectuur mogelijk is.
1° Specifieke rekeningen en intresten
De NGO, of in het geval van een samenwerkingsverband van NGO’s,

de leidinggevende NGO, moet per type van activiteit zoals gedefi-
nieerd in artikel 8 van het K.B. een specifieke rekening openen in België,
waarop de NGO-bijdrage met betrekking tot dit type van activiteit
moet worden gestort.
De fondsen die niet onmiddellijk worden aangewend, mogen belegd

worden in een risicoloze beleggingsvorm. Hiertoe kan de specifieke
Belgische zichtrekening gekoppeld worden aan termijnrekeningen of
spaarrekeningen voor zover deze rekeningen specifiek blijven voor het
betreffende type van activiteit en uitsluitend gebruikt worden voor
beleggingsdoeleinden. De rekeningafschriften van deze bijbehorende
rekeningen moeten bij het financieel rapport worden gevoegd. De
creditintresten van deze beleggingen mogen uitsluitend ten goede
komen van het betreffende type van activiteit, en dit volgens dezelfde
modaliteiten als die voorzien voor de oorspronkelijke subsidie.
Alle financiële transacties met betrekking tot een bepaald type van

activiteit moeten worden verricht via de specifieke rekening die hiertoe
in België werd geopend. Het betreft hier met name :
— ter creditering van de rekening : de NGO-bijdrage, de administratie-

subsidie (4 schijven), de in België gerealiseerde intresten en ontvang-
sten, met uitsluiting van alle andere financieringsbronnen;
— ter debitering van de rekening : de betaling van alle kosten die

verband houden met de uitvoering van de betreffende acties, met
inbegrip van de transfers ten gunste van de lokale partners.
Alle kosten of inkomsten die rechtstreeks verband houden met de

uitvoering van het gesubsidieerde actieplan moeten via de desbetref-
fende specifieke rekening worden betaald. De kosten voor het perso-
neel in België en de werkingskosten van de NGO zoals uitgesplitst in de
modellen 2 en 3, mogen via een algemene rekening worden betaald.

financier : Contrôle de l’exécution du budget approuvé pour le plan
d’action et du respect des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat
du 17 juillet 1991.

4.1. L’administration définit une structure aux ONG pour une partie
des données du Rapport d’activités et pour certaines données financiè-
res de l’ONG. Cette structure devrait notamment permettre à l’ONG de
transmettre ces données à l’administration de manière automatisée. Les
ONG peuvent toutefois continuer à les transmettre de manière non
automatisée, moyennant des formulaires spécialement conçus à cette
fin. Pour les données du rapport d’activités qui ne sont pas concernées
par la structure imposée par l’administration, l’ONG utilise une
division spécifique.

4.2. Les données financières concernées par la structure visée
ci-dessus, concernent les dépenses, les recettes et le cash-flow de
l’ONG. Ces données seront contrôlées par le réviseur d’entreprise de
telle manière que les résultats de ce contrôle puissent être directement
utilisés par l’administration selon des termes de référence définis par
elle. Le Rapport financier doit permettre de contrôler de manière
séparée :
— les données relatives aux dépenses, aux recettes et au cash-flow de

l’ONG, présentées suivant la structure visée ci-dessus, d’une part;

— les postes correspondants du Rapport financier annuel de l’ONG,
d’autre part.
L’annexe 5bis précise les modalités selon lesquelles le contrôle sera

effectué et de quelle manière les rapports doivent être rédigés.

Annexe 5bis

Modalités de présentation du rapport d’activités et du rapport financier
justifiant l’utilisation des subsides octroyés pour le financement d’un
plan d’action
I. Dispositions générales
On entend par comptabilité coordonnée visée à l’article 15 de l’arrêté

royal l’ensemble des comptabilités des ONG membres du groupement
d’ONG. L’ONG leader, est responsable de l’introduction de la compta-
bilité coordonnée et veiller à ce que les liens entre ces différentes
comptabilités soient clairement établis de manière à garantir une lecture
univoque et transparente en vue du contrôle de l’utilisation du subside
conformément au plan d’action approuvé.

1° Comptes spécifiques et intérêts
L’ONG ou, pour les groupements d’ONG, l’ONG leader doit ouvrir

en Belgique un compte spécifique par type d’activité défini à l’article 8
de l’arrêté royal. Sur ce compte, sera versée la contribution-ONG
afférente au type d’activité.

Les fonds non immédiatement utilisés peuvent faire l’objet d’un
placement sans risque. Pour ce faire, les comptes spécifiques belges à
vue peuvent être jumelés avec des comptes à terme ou d’épargne pour
autant que ces comptes restent spécifiques au type d’activité concerné
et ne soient utilisés qu’aux seules fins de placement. Le relevé des
mouvements bancaires de ces comptes annexes est joint au rapport
financier. Les intérêts créditeurs de ces placements reviennent au type
d’activité concerné selon les mêmes modalités que telles prévues pour
le subside principal.

Toutes les opérations financières relatives à un type d’activité sont
effectuées exclusivement à partir du compte spécifique en Belgique
ouvert à cet effet, à savoir
— au crédit du compte : la contribution-ONG, la subvention de

l’administration (4 tranches), les intérêts et les recettes générées en
Belgique, à l’exclusion de toutes autres sources de financement;
— au débit du compte : toutes les dépenses relatives à l’exécution des

actions concernées, y compris les transferts effectués au profit des
partenaires locaux.
Toutes les charges ou produits directement imputables à l’exécution

d’un plan d’action subventionné seront payés exclusivement à partir du
compte spécifique y afférent. Les frais de personnel travaillant en
Belgique ainsi que les frais de fonctionnement de l’ONG tels que
ventilés dans les modèles 2 et 3 peuvent être payés à partir d’un compte
général.
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Indien een deel van de subsidie overgedragen wordt aan een lid van
een samenwerkingsverband van NGO’s, dan moet dit groepslid een
specifieke rekening openen voor elk type van activiteit waaraan het
deelneemt. Deze rekeningen moeten eveneens aan de bovengenoemde
voorwaarden voldoen.

2° Annualiteit van de kosten
De kosten die de NGO in België heeft en die in aanmerking komen

voor de verantwoording van het actieplan, zijn de kosten die geboekt
worden op het boekjaar dat overeenkomt met het jaar van het actieplan.
De bedrijfsrevisor verifieert de juiste boeking van de kosten.

De financiële transfers naar de lokale partner moeten gebeuren
tussen 1 januari en 31 december van het jaar waarop het actieplan
betrekking heeft, dit geldt zowel voor de NGO-bijdragen als voor de
subisidie. Deze transfers worden vermeld in het financiële verslag door
middel van tabel - model 7c.

Het is mogelijk dat de bewijsstukken van de lokale kosten, die de
NGO in het kader van de partnerfinanciering hier heeft gehad,
gedateerd zijn in het kalenderjaar dat volgt op dat van het actieplan.
Nochtans is deze periode beperkt van 1 januari tot 31 mei. De kosten
moeten verantwoord worden in het financiële verslag dat de Belgische
NGO ten laatste op 31 mei bij de administratie moet indienen.

De creditnota’s moeten in de boekhouding worden opgenomen. Ze
moeten aan de administratie worden gemeld, ook als de actie reeds
afgelopen is en er reeds een eindafrekening werd voorgelegd.

3° NGO-bijdrage
3.1. Subsidies afkomstig van andere overheden
Wat de activiteiten van het type ″partnerfinanciering″, ″educatie″ en

″dienstverlening″ betreft, mogen de subsidies toegekend door andere
overheden dan de administratie ten hoogste 50 % van de bijdrage van
de NGO of van het samenwerkingsverband van NGO’s uitmaken. Dit
percentage wordt opgetrokken tot 70 % indien de NGO of het
samenwerkingsverband van NGO’s zich uitsluitend beperkt tot activi-
teiten van het type ″educatie″ en/of ″dienstverlening″.

Indien dergelijke subsidies het maximum toegelaten percentage
overschrijden, dan zal het surplusbedrag worden afgetrokken van de
totale kostprijs van de betreffende actie.

3.2. Valorisatie
Wat de activiteiten van het type ″educatie″ en ″dienstverlening″

betreft, mogen de subsidies van de andere overheden dan de admi-
nistratie ook bestaan uit tewerkstellingssteun. De NGO’s of het
samenwerkingsverband van NGO’s die het bedrag van dergelijke steun
niet op de specifieke rekening kunnen storten, moeten aan de hand van
bewijsstukken aantonen op welke manier deze steun werd gevalori-
seerd. Deze bewijsstukken worden voorgelegd samen met de bewijs-
stukken betreffende de eigen bijdrage.

4° Gerealiseerde inkomsten
4.1. Partnerfinanciering
De financiële netto inkomsten die geboekt kunnen worden op de

Belgische bijdrage (administratie en NGO) en voortgebracht door een
lokale bankrekening waarvan de NGO ondertekenaar of medeonder-
tekenaar is, moeten goed worden verantwoord en worden aangewend
voor de betreffende actie.

Na afloop van de actie, het eventuele kredietsaldo dat de kosten voor
de transfer naar de specifieke rekening in België niet dekt, overgedra-
gen worden aan de lokale partner.

4.2. Educatie
Enkel voor activiteiten van het type Aeducatie kunnen inkomsten uit

deze activiteiten deel uitmaken van de bijdrage van de NGO of van het
samenwerkingsverband van NGO’s.

4.3. Dienstverlening
Indien de afnemer van de dienst, voor zijn betaling aan de

dientverlenende NGO, geheel of gedeeltelijk beroep doet op subsidies
vanwege de Administratie, dan kan deze betaling geen deel uitmaken
van de NGO-bijdrage van de dienstverlenende NGO.

Si une partie du subside est transférée à un membre d’un groupe-
ment d’ONG, ce dernier doit ouvrir un compte spécifique pour chaque
type d’activité auquel il participe. Ces comptes doivent respecter les
modalités susmentionnées.

2° Annualité des charges
Les charges encourues par l’ONG en Belgique prises en considération

pour la justification du plan d’action sont les charges imputées à
l’exercice comptable correspondant à l’année du plan d’action. Le
réviseur d’entreprise vérifie la correcte imputation de ces charges.

Les transferts financiers vers les partenaires locaux doivent être
effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile à laquelle
se rapporte le plan d’action, tant pour ce qui concerne la contribution
de l’ONG que le subside. Ces transferts sont mentionnés dans le
rapport financier au moyen du tableau - modèle 7c.

Les pièces justificatives afférentes aux charges encourues localement
dans le cadre du financement de partenaire peuvent porter des dates de
l’année civile qui suit celle du plan d’action. Ces dates ne peuvent
cependant être comprises qu’entre le 1er janvier et le 31 mai. Ces
charges sont à justifier dans le rapport financier que l’ONG belge remet
à l’administration au plus tard le 31 mai.

Les notes de crédit sont obligatoirement reprises dans la comptabi-
lité. Elles sont signalées à l’administration même si l’action est terminée
et a déjà fait l’objet d’une justification finale.

3° Contribution de l’ONG
3.1. Subsides d’autres pouvoirs publics
Pour les activités de type ″financement du partenaire″, ″éducation″ et

″offre de services″, les subsides attribués par d’autres pouvoirs publics
que l’administration peuvent intervenir pour 50 % au maximum dans
la contribution de l’ONG ou du groupement d’ONG. Ce pourcentage
est porté à 70 % si l’ONG ou le groupement d’ONG n’exerce que des
activités de type ″éducation″ et/ou ″offre de services″.

Si de tels subsides dépassent le montant maximum autorisé, le
surplus devra être défalqué du coût total de l’action considérée.

3.2. Valorisation
Pour les activités de type ″éducation″ et ″offre de services″, les

subsides des pouvoirs publics autres que l’administration peuvent
consister en des aides à l’emploi. L’ONG ou le groupement d’ONG, ne
pouvant verser le montant de telles aides sur le compte spécifique, doit
indiquer à l’aide de pièces probantes de quelle manière de valoriser ces
aides. Ces pièces justificatives sont presentées en même temps que les
preuves concernant l’apport propre.

4° Revenus générés
4.1. Financement du partenaire
Les produits financiers nets directement imputables à l’apport belge

(administration et ONG) générés par un compte bancaire local de
l’ONG belge doivent être affectés à la réalisation de l’action concernée
et dûment justifiés.

A l’issue de l’action, le solde créditeur éventuel dont l’importance ne
couvre pas les frais de transfert vers le compte spécifique en Belgique,
est remis au partenaire local.

4.2. Education
Pour les activités de type ″éducation″ uniquement, les revenus

générés par les activités peuvent intervenir dans la contribution de
l’ONG ou du groupement d’ONG.

4.3. Offre de services
Si le preneur de service, pour payer à l’ONG offrant les services, fait

appel en tout ou en partie à un subside de l’administration, alors ce
paiement ne peut pas faire partie de la contribution de l’ONG offrant les
services.
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5° Partnerfinanciering
Wat betreft het type van activiteit ″Partnerfinanciering″ gelden de

volgende bepalingen :

—De voorbereidingskosten zijn onderworpen aan de bepalingen van
punt 2 betreffende de annualiteit van de kosten, zoals hierboven
vermeld. Deze kosten kunnen zowel betrekking hebben op acties van
het voorgelegde actieplan als op volgende actieplannen. De subsidië-
ring van deze kosten is niet afhankelijk van de goedkeuring van de
acties waarop ze betrekking hebben, maar van de goedkeuring van dat
deel van het actieplan waarin het beleid van de NGO ter zake globaal
wordt gemotiveerd en waarin de gevraagde bedragen worden gerecht-
vaardigd. In de overgangsfase van de nieuwe reglementering kunnen
de voorbereidingskosten met betrekking tot goedgekeurde acties van
het actieplan 1998 met eigen middelen gesubsidieerd worden, indien
deze kosten werden gemaakt vóór 1 januari 1998.

— De kosten in verband met de opvolgingsmissies uitgevoerd in een
partnerland kunnen geboekt worden onder de werkingskosten van de
actie voor zover ze als dusdanig gepland en gerechtvaardigd worden in
het budget van de actie.

— Zonder voorafgaande toestemming van de administratie mogen
de verzendingskosten niet meer bedragen dan 20 % van de waarde van
de te verzenden goederen.

— Fondsen mogen alleen naar een actie in een ontwikkelingsland
worden getransfereerd door een overschrijving van bankrekening tot
bankrekening. De lokale bankrekening waarop de getransfereerde
bedragen worden gestort hoeven niet uitsluitend voorbehouden te zijn
voor de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de door de
administratie goedgekeurde actie.

Een derogatie is mogelijk wanneer het financiële systeem van een
land slecht functioneert waardoor transfers onmogelijk zijn. Deze
derogatie moet nochtans aan twee voorwaarden voldoen :

1. zij moet voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de administratie;
2. zij moet zo transparant mogelijk zijn.
— Wat de lokale uitgaven betreft moet de effectief toegepaste

wisselkoers vermeld worden. De Belgische en buitenlandse bankkosten
met betrekking tot de transfer van fondsen moeten als dusdanig op de
bewijsstukken vermeld worden.
— De samenwerkingsovereenkomst met de lokale partner moet een

clausule bevatten die bepaalt dat in de loop van de actie verworven
eigendomsrechten ten laatste op het einde van de actie aan de lokale
partner worden overgedragen. De lokale boekhouding moet in over-
eenstemming zijn met de wettelijke boekhoudkundige voorschriften
van het land. De lokale partner moet per actie die door de administratie
wordt gesubsidieerd een lokaal kasboek bijhouden.

Na afloop van de actie moet een document van de lokale partner aan
het jaarrapport worden toegevoegd waarin deze verklaart de goederen
in ontvangst te hebben genomen en zich ertoe verbindt deze goederen
te zullen gebruiken voor de realisatie van de gestelde doelstellingen ten
gunste van de doelgroep.

6° Steun aan bursalen
De NGO die subsidies ontvangt voor de steun aan een bursaal moet

een verklaring op eer voorleggen waaruit blijkt dat de bursaal voldoet
aan de voorwaarden van artikel 19 van het koninklijk besluit. Ook moet
de NGO aan de bursaal vragen een verklaring op eer te ondertekenen
waarin deze zich ertoe verbindt na zijn opleiding te zullen bijdragen tot
een ontwikkelingsactie in een partnerland. Deze documenten worden
bij het jaarrapport gevoegd.

II. Controlevoorschriften
1° De NGO moet een dubbele boekhouding bijhouden waarin een

onderscheid wordt gemaakt tussen kosten/inkomsten naar aard maar
ook naar afkomst (volgens activiteit en/of actie).

2° De samenwerkingsovereenkomst met de lokale partner moet
uitdrukkelijk voorzien dat de administratie de zetel van de lokale
partner mag bezoeken om daar inlichtingen in te winnen betreffende
het beheer van de Belgische bijdrage en de uitgevoerde of nog lopende
realisaties die kunne worden toegeschreven aan die bijdrage.

5° Financement du partenaire
Pour le type d’activité ″Financement du partenaire″, sont d’applica-

tion les dispositions suivantes :

— Les frais de préparation doivent respecter l’annualité des charges
telle que définie au point 2 ci-dessus. Ces frais peuvent se rapporter tant
à des actions qui figurent dans le plan d’action présenté que dans le
plan d’action suivant. La subsidiation de ces frais n’est pas liée à
l’approbation des actions auxquelles ils sont liés mais à l’approbation
de la partie du plan d’action où est motivée de façon globale la
politique suivie par l’ONG en cette matière et où sont justifiés les
montants demandés. Pour assurer la transition avec la nouvelle
réglementation, des frais de préparation liés à des actions approuvées
du plan d’action 1998 peuvent être couverts par l’apport propre, si ces
frais sont intervenus avant le 1er janvier 1998.

— Les frais des missions de suivi effectuées dans un pays partenaire
peuvent être imputés à charge des frais de fonctionnement des actions
pour autant qu’ils aient été planifiés et justifiés comme tels dans le
budget des actions.

— Les frais d’expédition ne peuvent, sans accord préalable de
l’administration, s’élever à plus de 20% de la valeur des biens expédiés.

— Les transferts de fonds vers une action dans un pays en voie de
développement doivent obligatoirement se faire par virements de
compte bancaire à compte bancaire. Les comptes locaux sur lesquels
sont versés les fonds transférés ne doivent pas être réservés exclusive-
ment aux seules dépenses et recettes afférentes à l’action approuvée par
l’administration.

Une dérogation est possible lorsque le système financier d’un pays
est dans un état de délabrement tel qu’il ne permet plus les transferts.
Cette dérogation doit cependant répondre à deux conditions :

1. elle doit être concertée au préalable avec l’administration;
2. elle doit répondre le mieux possible au principe de transparence.
— Le taux de change effectif appliqué lors des transferts est

mentionné pour les dépenses locales. Les frais bancaires, tant en
Belgique qu’à l’étranger, relatifs aux transferts de fonds doivent
apparaı̂tre comme tels dans les justificatifs.
— L’accord de collaboration avec le partenaire local doit prévoir au

plus tard au terme de l’action un transfert des droits de propriété des
biens acquis au cours de l’action au bénéfice du partenaire local. La
comptabilité locale doit répondre aux obligations légales du pays en
matière comptable. Le partenaire local doit tenir un livre de caisse local
par action subsidiée par l’administration.

Au terme de l’action, est joint au rapport annuel le document établi
par le partenaire local pour acter la réception des biens et son
engagement à les utiliser à la poursuite des objectifs définis en faveur
du groupe cible.

6° Soutien de boursiers
L’ONG qui a obtenu des subsides pour le soutien d’un boursier

établit une déclaration sur l’honneur attestant que le boursier satisfait
aux conditions émises à l’article 19 de l’arrêté royal. Elle demande
également au boursier de signer une déclaration sur l’honneur par
laquelle il s’engage à intégrer, après sa formation, une action de
développement dans un pays partenaire. Ces documents sont joints au
rapport annuel.

II. Modalité de contrôle
1° L’ONG doit tenir une comptabilité en partie double dans laquelle

une distinction des charges/produits est faite par nature mais aussi par
destination (selon l’activité et/ou l’action).

2° L’accord de collaboration avec le partenaire local doit prévoir
explicitement que l’administration puisse se rendre au siège du
partenaire local pour y obtenir des informations sur la gestion de
l’apport belge et les réalisations effectuées ou en cours grâce à cet
apport.
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III. Vormvereisten van het jaarrapport van een actieplan
De activiteitenrapporten en financiële rapporten van het actieplan,

opgesteld volgens de bepalingen van bijlage 5, moeten als volgt
gestructureerd worden :
A. Algemeen deel
Het algemeen deel bevat de volgende financiële gegevens :
1. Overzicht van de inkomsten en de kosten van de NGO
In dit overzicht (model 1) worden alle inkomsten opgenomen die de

NGO heeft geı̈nd in de loop van het jaar waarop het actieplan
betrekking heeft. Het betreft hier dus zowel de inkomsten uit eigen
NGO-activiteiten als de overheidssubsidies.
In het overzicht worden daarnaast ook alle kosten opgenomen die de

NGO heeft gehad in de loop van het jaar waarop het actieplan
betrekking heeft. Deze kosten worden op twee manieren opgesplitst :
enerzijds op grond van het feit of ze al dan niet ten laste van de
administratie-subsidie vallen, en anderzijds per post, op dezelfde
manier als de inkomsten.
Dit overzicht wordt ondertekend door de bedrijfsrevisor. Wat het

samenwerkingsverband van NGO’s betreft wordt een dergelijk over-
zicht opgesteld per groepslid.

2. Tabel van ″Administratiekosten″ van de NGO
Deze tabel bevat alle administratiekosten, onafhankelijk van het feit

of deze al dan niet forfaitair worden begroot (model 2).
Voor een samenwerkingsverband van NGO’s dient de leidingge-

vende NGO een tabel in per groepslid.

3. Uitsplitsing van de personeelkosten van de NGO
De NGO stelt ieder jaar een lijst op van alle personeelsleden. Voor een

samenwerkingsverband van NGO’s wordt per groepslid een dergelijke
lijst opgesteld.
Deze lijsten worden bijgehouden op de zetel van de (leidinggevende)

NGO. De lijst vermeldt, naast de naam en voornaam van elk
personeelslid, zijn/haar kwalificaties en de gepresteerde uren, en geeft
aan welk deel van zijn/haar tijd elk personeelslid aan de activiteiten
van het actieplan, aan de door de administratie gefinancierde projecten
en aan de niet door de administratie gesubsidieerde activiteiten heeft
besteed.
Voor elk personeelslid dat voltijds of deeltijds betrokken is bij de

door de administratie gesubsidieerde activiteiten wordt op de zetel van
de (leidinggevende) NGO een individueel dossier bijgehouden dat
bestaat uit de diploma’s en de documenten die de anciënniteit van de
betrokken werknemer bevestigen evenals een jaaroverzicht van alle
uitgaven die met betrekking tot deze werknemer werden gedaan,
uitgesplitst per categorie (brutoloon, RSZ, bedrijfsvoorheffing,...).
De bedrijfsrevisor tekent de personeelslijsten evenals de individuele

overzichten.
Aan de administratie wordt ook een door de bedrijfsrevisor gecon-

troleerde overzichtstabel voorgelegd waarin alleen de personeelsleden
zijn opgenomen die voltijds of deeltijds voor de door de administratie
gesubsidieerde activiteiten werken (zie model 3).
Voor een samenwerkingsverband van NGO’s wordt voor elk groeps-

lid een dergelijke tabel opgesteld.
B. Specifiek deel
Dit tweede deel bevat alle gegevens die specifiek zijn voor elk type

van activiteit. Voor een samenwerkingsverband van NGO’s worden de
documenten alleen door de leidinggevende NGO opgesteld en
voorgelegd.

Voor elk type van activiteit wordt aan dit deel toegevoegd :
— een activiteitenrapport;
— een algemene overzichtstabel van de inkomsten en uitgaven

(modellen 4a en 4e), getekend door de bedrijfsrevisor;
— een overzicht van de bankverrichtingen op de specifieke zichtre-

kening (model 5);
— een overzicht van de bankbewegingen tussen de specifieke

zichtrekeningen en de beleggingsrekeningen (model 6).
In het geval van partnerfinanciering worden per actie ook nog de

volgende tabellen bijgevoegd :
— een overzicht van de Belgische uitgaven (model 7a);
— een overzicht van de lokale uitgaven (model 7b);
— een overzicht van de transfers van fondsen naar de lokale partner

(model 7c).

III. Présentation du rapport annuel d’un plan d’action
Les rapports d’activités et financier du plan d’action, établis sur base

des dispositions contenues dans l’annexe 5, seront structurés de la
manière suivante :
A. Volet général
Le volet général comprend les données financières suivantes :
1. Liste de l’ensemble des produits et des charges de l’ONG
Cette liste (modèle 1) reprend tous les produits perçus par l’ONG au

cours de l’année du plan d’action, cela concerne tant les produits
générés par les activités propres de l’ONG que les subsides octroyés par
les donateurs publics.
La liste reprend également toutes les charges de l’ONG au cours de

l’année du plan d’action. Ces charges sont ventilees de deux manières :
d’une fait sur base du fait qu’elles soient ou non imputées à charge des
subsides de l’administration, d’autre part selon leur affectation de
manière similaire aux produits.

Cette liste est signée par le réviseur d’entreprise. Pour les groupe-
ments d’ONG, une liste est élaborée par membre du groupement.

2. Tableau des ″Frais administratifs″ de l’ONG
Les frais administratifs qu’ils soient ou non calculés sur une base

forfaitaire, figurent dans ce tableau (modèle 2).
Pour les groupements d’ONG, l’ONG leader introduit un tableau par

membre.

3. Ventilation des dépenses de personnel de l’ONG
L’ONG dresse par année civile un liste de tout le personnel de l’ONG.

Pour les groupements d’ONG, la liste est dressée par membre du
groupement.
Les listes sont tenues au siège de l’ONG (leader). La liste reprend les

nom et prénom de chaque membre du personnel, ses qualifications, et
la durée de ses prestations, et précise la part du temps que chaque
membre du personnel a consacrée aux activités du plan d’action et aux
projets financés par l’administration ainsi qu’à d’autres activités non
subsidiées par l’administration.

Pour chaque membre du personnel travaillant à temps plein ou à
temps partiel au profit d’activités subsidiées par l’administration, est
également tenu au siège de l’ONG (leader) un dossier individuel
contenant notamment les diplômes et les documents attestant l’ancien-
neté de l’agent ainsi qu’un état récapitulatif annuel de toutes les
dépenses qui le concernent ventilées par type (rémunération brute,
ONSS, précompte professionnel, Y).
Le réviseur signe les listes du personnel ainsi que les états

récapitulatifs individuels.
Un tableau récapitulatif contrôlé par le réviseur d’entreprise est

présenté à l’administration qui reprend uniquement les personnes
travaillant à temps plein ou à temps partiel au profit d’activités
subsidiées par l’administration (voir modèle 3).
Pour les groupements d’ONG, un tel tableau sera dressé par chacun

des membres.
B. Volet spécifique
Ce second volet reprend les données spécifiques à chaque type

d’activité. Pour les groupements d’ONG, les documents sont élaborés et
présentés par l’ONG leader uniquement.

Pour chaque type d’activé, est joint :
— un rapport d’activité;
— un tableau récapitulatif général des recettes et dépenses (modèles

4a à 4e);
— un relevé des opérations bancaires du compte spécifique à vue

(modèle 5);
— un relevé des mouvements bancaires entre comptes spécifiques à

vue et de placement (modèle 6).
Pour le financement du partenaire, sont également joints par action,

les tableaux suivants :
— un relevé des dépenses belges (modèle 7a);
— un relevé des dépenses locales (modèle 7b);
— un relevé des transferts de fonds vers le partenaire local

(modèle 7c).
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