Richtlijnen België: aanpassingen ifv Global Minds december 2019
De richtlijnen België worden waar nodig verfijnd zodoende ze meer de specificiteit van het Global Minds
(GM) programma ondervangen en de richtlijnen veel duidelijker zijn en daardoor minder interpretatie
toelaten. Een overzicht van de voorgestelde aanpassingen vindt u in bijlage 1. Deze hebben betrekking
op de volgende zaken:

Representatiekosten
Er heerste onduidelijkheid, vooral in het kader van de GM programma’s, m.b.t. welke kosten er al dan
niet onder representatiekosten kunnen vallen binnen het GM-programma. Er werd reeds bij de controle
van de afrekeningen van 2017 afgesproken dat alle kosten die te maken hebben met catering in het
kader van activiteiten als workshops, meetings, trainings, conferenties enz. niet als representatie
worden beschouwd en onder ‘other operational costs’ vallen. Individuele diners, social dinners die
kaderen in de ontvangst van partners e.d. meer, blijven echter wel onder representatie vallen.
Anderzijds is er overeenstemming om voor het GM-programma het bedrag voor representatie te verhogen van 500 EUR naar 2000 EUR/werkjaar mits toestemming van DGD.

Investeringskosten en consumer goods
Investeringskosten zijn niet mogelijk binnen het Programma België en deze regel blijft ook behouden.
Zowel binnen ICP als binnen GM worden er echter heel wat ‘consumables’ afgerekend. Dit soort kosten
vallen onder operationele kosten en worden in zowel ICP als GM afgerekend onder deze kostencategorie. Ter verduidelijking zal ‘consumer goods’ als subcategorie, inclusief een omschrijving van toegestane ‘consumer goods’, onder operationele kosten opgenomen worden in de financiële richtlijnen.

Studentenjobs
Studentenjobs die worden afgerekend vallen onder personeelskosten en meer specifiek onder de categorie ‘administrative and technical staff’ (C.3.).

Visumkosten
Eventuele extra kosten door bemiddeling intermediaire instanties zijn afrekenbaar, bij alle interventietypes. Momenteel wordt er in de richtlijnen niets vermeld over welke kosten gerelateerd aan
visumaanvragen er afgerekend kunnen worden. Er zal dus een paragraaf toegevoegd worden met
verwijzing naar de procedure met DGD-attest en verduidelijking welke kosten in dat geval afgerekend
kunnen worden (cfr. uitzonderingen wanneer er met buitenlandse ambassades en externe visa
dienstverleners TLS/VFS wordt gewerkt).

NSU alcohol
Ondanks verzoeken vanuit diverse ANGS blijft DGD vasthouden aan deze NSU. Alcoholische dranken
kunnen niet worden afgerekend op projectbudgetten. Mondeling worden een aantal suggesties gedaan
hoe hiermee om te gaan.
Werk waar mogelijk met gesplitste rekeningen.

Fraude
De regel van DGD, die de lokale partnerinstellingen verplichtte om voor elk nieuw project een nieuwe
bankrekening te openen, geldt niet meer. Dit werd formeel bevestigd door DGD tijdens de institutionele
dialoog van 7 oktober 2019. Het is aan de Vlaamse instelling om in te schatten of zij het noodzakelijk
acht voor de lokale partner om een nieuwe bankrekening te openen dan wel om een bestaand (gekend)
rekeningnummer te gebruiken.

