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Waarover gaat het? 

Agentschap Innoveren en Ondernemen accrediteerde 5 dienstverleners die onder aansturing van Agentschap 

Innoveren en Ondernemen instaan voor het uitvoeren van eerstelijnscontroles in welbepaalde programma’s. 

Het gaat om de volgende programma’s: 

Transnationale programma’s 

• Interreg VB Noordzee Regio 

• Interreg VB Noordwest Europa 

Interregionale programma’s 

• Interreg V Europe 

• Interreg V Urbact  

Andere Interreg programma’s 

Programma’s waarin Vlaanderen niet rechtstreeks als lidstaat betrokken is bij het beheer van een programma, 

maar ad hoc een eerstelijnscontroleur aangesteld dient te worden door/voor een Vlaamse projectuitvoerder 

(bijv. Interreg VB Baltic Sea Region, Interreg VB Central Europe…) 
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Juridisch kader 

Agentschap Innoveren en Ondernemen sloot een multilaterale raamovereenkomst met deze 5 dienstverleners. 

Agentschap Innoveren en Ondernemen organiseerde hiertoe een open offertevraag van diensten met 

bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA nummer: 2019-526691) en in het Europees 

Publicatieblad (referentienummer 2019/S 171-417947) 

De opdracht betrof een opdracht tegen prijslijst waarbij de volgende soorten prijzen opgegeven moesten 

worden: 

Categorie 1 Interreg Noordzee Regio 

en Noordwest Europa 

1 prijs voor beide programma’s per uitgevoerde 

eerstelijnscontrole voor 

-  een “lead partner” (excl. de onkosten van eventueel 

verbonden sub-partners) 

Categorie 2 Interreg Noordzee Regio 

en Noordwest Europa 

1 prijs voor beide programma’s per uitgevoerde 

eerstelijnscontrole voor  

- een “projectpartner” (excl de onkosten van eventueel 

verbonden sub-partners) 

Categorie 3 Interreg Noordzee Regio 

en Noordwest Europa 

1 prijs voor beide programma’s per uitgevoerde 

eerstelijnscontrole voor: 

- een “sub-partner” 

Categorie 4 Interreg Europe en Urbact 1 prijs voor beide programma’s per uitgevoerde 

eerstelijnscontrole voor: 

- een Interreg Europe “lead partner” 

- een Interreg Europe “project partner” 

- een Urbact “lead partner” 

Categorie 5 Urbact 1 prijs per uitgevoerde de eerstelijnscontrole voor: 

- een Urbact “project partner” 

 

 

Voor Interreg programma’s die niet op deze lijst vermeld worden, maar voor dewelke hoogst uitzonderlijk de 

eerstelijnscontrole van een project verzekerd zou dienen te worden, zal – in functie van de rol van een besteller 

en het te controleren projectvolume - teruggevallen worden op dezelfde prijslijst. 
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De raamovereenkomst van het Agentschap fungeert als opdrachtencentrale ten behoeve van Vlaamse 

deelnemers in de bovenvermelde programma’s. Hierdoor kunnen zij rechtstreeks bestellingen plaatsen in het 

kader van deze opdracht bij de lijst aan geaccrediteerde dienstverleners. 

Selectie door het Agentschap Innoveren en Ondernemen als dienstverlener biedt garanties dat het kantoor 

over de nodige kwaliteiten en infrastructuur beschikt om eerstelijnscontroles uit te voeren en dit eveneens 

tegen een economisch voordelige prijs.  

Hoe een dienstverlener kiezen? 

Bestellers kiezen een dienstverlener op basis van een catalogus met bijhorende prijslijst. 

In deze catalogus geven de geselecteerde dienstverleners een beschrijving van hun auditteam, dienstverlening 

en prijs volgens een vast model. Er worden bijkomend geen geïndividualiseerde offertes opgesteld. 

Bestellers zullen op basis van deze catalogus en prijslijst een dienstverlener kiezen en rechtstreeks contact met 

hem of haar opnemen voor de plaatsing van de bestelling.  

Voor het overige zijn geen verdere stappen of documentatie inzake aanbesteding vereist voor de besteller. Als 

spoor voor hun bestelling kunnen bestellers zich inspireren op het voorbeelddocument in bijlage mochten zij 

dit wensen. 

De keuze van een dienstverlener geldt in principe voor de gehele duur van een project.  

Bestellers melden hun keuze aan de relevante programmaverantwoordelijke bij het Agentschap. Zij koppelen 

de eerstelijnscontroleur aan een besteller in de online systemen van de respectieve Interreg programma’s (bijv. 

OMS, iOLF,…). 

Hoe werkt het voor de rest? 

De catalogus met aanbod van prijzen en dienstverlening wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd. 

De betaling van de dienstverleners voor de door hen geleverde diensten verloopt rechtstreeks tussen de 

besteller en de gekozen dienstverlener. De kost voor eerstelijnscontrole vormt een subsidiabele kost en kan 

door de besteller mee in haar/zijn projectbudget verrekend worden. 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stuurt de dienstverleners aan en organiseert regelmatig onderling 

overleg in verband met de algemene uitvoering van hun opdracht en de kwaliteit ervan, regelgeving, 

interpretatiekwesties… 

Tot en met 15 december 2023 kunnen bestellingen voor een Interreg V eerstelijnscontroleopdracht geplaatst 

worden bij deze pool dienstverleners. Voor de Interreg VI periode is nog niet bepaald welk systeem van 

eerstelijnscontrole van toepassing zal zijn.  

Hoeveel kost het? 

De prijzen zijn vastgesteld per betalingsaanvraag of “payment claim” en variëren naargelang een organisatie 

zich in 1 van de 5 geschetste categorieën bevindt.  
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Alle prijzen zijn “all-inclusive” en omvatten alle kostenelementen die de correcte afhandeling van een 

eerstelijnscontrole volgens de geldende normen uitmaken.  

Bijvoorbeeld de kosten verbonden aan o.m. desk controle, controle ter plaatse, communicatie en uitwisseling 

met de projectpartner/andere eerstelijnscontroleurs, medewerking aan tweedelijnscontrole, samenwerking 

met programma autoriteiten en Agentschap Innoveren en Ondernemen,….. 

In deze zin zouden er dus geen verrassingen mogen zijn voor de Vlaamse projectuitvoerder(s). 

De uiteindelijke kostprijs hangt ook af van het aantal te controleren betalingsaanvragen. Projectuitvoerders en 

dienstverleners maken hierover best afspraken naargelang er een verplichte of aanbevolen 

rapporteringsfrequentie is in een programma. In onderling overleg kunnen projectuitvoerders of 

dienstverleners ook rekening houden met het volume aan te controleren uitgaven voor het bepalen van het 

aantal te controleren betalingsaanvragen. 

De dienstverleners kunnen te allen tijde hun prijzen naar beneden herzien. Een prijsverhoging is toegestaan elk 

jaar op 1 januari en dit aan de hand van een vaste formule die rekening houdt met de evolutie van de 

gezondheidsindex. In geval van prijswijzigingen zal de catalogus hieraan aangepast moeten worden. 
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Prijslijst vanaf 16/12/2019 

Categorie 1 NSR en NWE lead partner (in euro) 

       Totaal excl btw Totaal incl btw 

RSM Interaudit CVBA     1.580,00      1.911,80    

Deloitte Consulting and Advisory CVBA    2.008,80      2.430,65    

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA    2.100,00      2.541,00    

EY Bedrijfsrevisoren BV      2.184,00      2.642,64    

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA   2.362,50      2.858,63    

Categorie 2 NSR en NWE project partner (in euro) 

       Totaal excl btw  Totaal incl btw 

RSM Interaudit CVBA      1.250,00      1.512,50    

Deloitte Consulting and Advisory CVBA    1.587,60      1.921,00    

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA    1.400,00      1.694,00    

EY Bedrijfsrevisoren BV     2.016,00      2.439,36    

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA   1.575,00      1.905,75    

Categorie 3 NSR en NWE sub-partner (in euro) 

       Totaal excl btw Totaal incl btw 

RSM Interaudit CVBA     1.070,00      1.294,70    

Deloitte Consulting and Advisory CVBA    525,90       636,34    

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA    1.100,00      1.331,00    

EY Bedrijfsrevisoren BV     1.680,00      2.032,80    

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA   1.378,13      1.667,54    
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Categorie 4 IR lead partner, project partner en Urbact lead partner (in euro) 

       Totaal excl btw Totaal incl btw 

RSM Interaudit CVBA      1.070,00      1.294,70    

Deloitte Consulting and Advisory CVBA    1.176,10      1.423,08    

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA    1.400,00      1.694,00    

EY Bedrijfsrevisoren BV     2.184,00      2.642,64    

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA   1.575,00      1.905,75    

Categorie 5 Urbact project partner (in euro) 

       Totaal excl btw Totaal incl btw 

RSM Interaudit CVBA     714,00   863,94    

Deloitte Consulting and Advisory CVBA    671,76   812,83    

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA    1.400,00     1.694,00    

EY Bedrijfsrevisoren BV     2.016,00    2.439,36    

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA   1.378,13     1.667,54 
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NUTTIGE CONTACTEN DIENSTVERLENERS 

RSM Interaudit CVBA 

Karine Morris  k.morris@rsmbelgium.be  

Deloitte Consulting and Advisory CVBA 

Jan Van Looveren jvanlooveren@deloitte.com 

Stefaan Buelens  sbuelens@deloitte.com  

Callens, Pirenne, Theunissen en Co CVBA  

Jan Van Brabant  jan.vanbrabant@callens.be  

Yvan Willems   yvan.willems@callens.be  

EY Bedrijfsrevisoren BV 

Danielle Vermaelen/Valerie Willems/Eef Naessens  ey.flc.interreg@be.ey.com 

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA 

Kris Igodt  Kris.Igodt@vdl.be 

Laura Machtelinckx  Laura.Machtelinckx@vdl.be  
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BIJLAGE: VOORBEELD DOCUMENT BESTELLING 

BETREFT: bestelling diensten eerstelijnscontrole in het kader van Interreg 2014-2020 

Projectnaam en -acroniem: 

Programma: 

Rol van de organisatie in het project: 

Op basis van de raamovereenkomst en bijhorende prijslijst (referentie BDA: 2019-526691 en EP  2019/S 171-

417947)) ingesteld door Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt de volgende dienstverlener en 

prijscategorie geselecteerd: 

De bepalingen uit het onderliggende bestek werken rechtstreeks door op overeenkomsten voortspruitende uit 

de raamovereenkomst. 

Opgemaakt te … (plaats), op … (datum), 

(naam & handtekening) 
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