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1. TOEGANG TOT HET SYSTEEM & PROJECT AANMAKEN 
 

 

1.1. TOEGANG VOOR LEAD PARTNERS EN PROJECTPARTNERS 
 

InterDB5 is het online monitoring- en projectbeheersysteem voor het INTERREG-subsidieprogramma 

Deutschland-Nederland. Als lead partner van een project, dat subsidie ontvangt, krijgt u toegang tot 

InterDB5. Het volledige beheer van het project (aanvragen, indienen, declaraties en rapportages) verloopt 

via het monitoringsysteem.  

 

Als u een project wilt uitvoeren, neemt u dan altijd eerst contact op met het regionale 

programmamanagement. Via het regionale programmamanagement kunt u toegangsgegevens voor het 

monitoringsysteem ontvangen. De contactgegevens van het programmamanagement vindt u op de website 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/contactpunten-service/contactpersonen/ 

 

Zodra het programmamanagement een toegang voor u heeft aangemaakt, krijgt u automatisch een e-mail 

met de toegangsgegevens toegestuurd. Een dergelijke mail ziet er zo uit: 

 

Beste gebruiker, 

 

U heeft nu toegang tot het InterDB-monitoringsysteem voor het beheer van projecten binnen het subsidieprogramma 

INTERREG Deutschland-Nederland. 

 

Het monitoringsysteem is te vinden onder https://interdb.com/dnl 

 

Uw gebruikersnaam is Test100. 

 

Uw nieuwe wachtwoord is: HRSHNCUSBXBV 

 

 

 

1.2. VEILIG AANMELDEN EN EERSTE SCHERMEN 
 

Om u te kunnen aanmelden in het systeem roept u via uw internetbrowser de website 

https://interdb.com/dnl op. U hoeft geen bestanden of programma’s te installeren.  

 

Vult u nu bij “Gebruikersnaam” uw gebruikersnaam in. Deze vindt u in de mail die u heeft ontvangen. Vult u 

bij “Wachtwoord” de code in, die u ook in de mail heeft ontvangen. Dit is een code met hoofdletters. Klikt u 

vervolgens op “aanmelden”. 

 

U ziet nu twee lege velden, waarin u zelf tweemaal uw eigen wachtwoord moet intypen. Dit wachtwoord 

kunt u zelf verzinnen en moet aan de volgende eisen voldoen: 

 het wachtwoord moet minstens 6 tekens lang zijn 

 het wachtwoord moet minstens één teken (bijv. §$%&!) en één cijfer bevatten. 

 

Leest u bij de eerste aanmelding de volgende punten m.b.t. het veilig gebruik van InterDB5 goed door: 

 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/contactpunten-service/contactpersonen/
https://interdb.com/dnl
https://interdb.com/dnl
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Om misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord te voorkomen, dienen de volgende 

voorzorgsmaatregelen te worden genomen:  

-  Geeft u uw wachtwoord niet aan andere personen, maar meldt u zich altijd persoonlijk aan. 

- Meldt u zich alleen voor uw eigen gebruik aan (niet om anderen toegang te verlenen) 

- Noteert u uw gebruikersnaam en uw wachtwoord niet 

- Slaat u uw gebruikersnaam en uw wachtwoord niet op op uw computer 

- Gebruikt u geen woord of combinatie van woorden als wachtwoord 

- Gebruikt u geen wachtwoorden met een persoonlijk kenmerk (bijv. geboortedatum kinderen) 

 

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veilige omgang met gebruikersnaam en wachtwoord! 

 

Om veiligheidsredenen wordt een gebruiker geblokkeerd zodra deze voor de zesde keer probeert om zich aan 

te melden met een foutieve combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord. Neemt u in dit geval contact op 

met het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat (info@deutschland-nederland.eu) 

 

Als u in het systeem een uur lang niet actief bent (dus geen klikken of invullingen) wordt u automatisch 

afgemeld. Hierdoor wordt het misbruik van gebruikersaccounts tegengegaan. De gegevens die u heeft 

ingevuld, blijven bewaard. 

 

U kunt zich niet tegelijkertijd op twee verschillende computers aanmelden. 

 

Voor controle-doeleinden wordt in het systeem bijgehouden wanneer voor de laatste keer met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord is ingelogd. 

 

Meldt u zich altijd af, ook als u slechts kort uw werkplek verlaat.  

 

Voor de fysieke veiligheid van de computer is het belangrijk dat de computer in een beveiligde en afsluitbare 

ruimte staat. Om de data op de computer te beschermen moet het besturingssysteem zodanig zijn ingesteld 

dat de actuele veiligheidsupdates op tijd en juist worden geïnstalleerd. Anti-virusprogramma’s moeten 

eveneens zijn geïnstalleerd. Zorgt u altijd voor de meest actuele veiligheidsupdates en schakelt u de 

virusscanner nooit uit. 

 

 

 

1.3. INVULLEN VAN PROJECTGEGEVENS 
 

U heeft nu toegang tot het monitoringsysteem InterDB5. Zolang u als gebruiker slechts één project bewerkt, 

komt u na aanmelding in het projectdashboard (als u toegang heeft tot meerdere INTERREG-projecten, volgt 

er eerst een projectselectiescherm). Het projectdashboard is het startscherm voor elk project en geeft alle 

mogelijkheden van het programma in één oogopslag weer. U kunt altijd weer terugkeren naar het 

projectdashboard door boven in de groene balk op de naam van het project te klikken. 

 

In het projectdashboard ziet u links een blok “Versie” met projectversies. In het midden een blok met 

algemene gegevens en rapporten. Rechts is er een mogelijkheid om berichten via het systeem te versturen 

(deze functie wordt voorlopig niet gebruikt). 
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Hieronder wordt eerst toegelicht, hoe u de gegevens van uw project invult. Klikt u hiervoor in het 

projectdashboard linksboven op “bewerken concept”. (Is deze button niet zichtbaar? Neemt u dan contact op 

met uw programmamanagement. Het kan zijn dat het project nog niet voor u vrijgegeven is.) 

 

1.3.1. Scherm “Overzicht” 

 

 
 

U komt nu in het actuele projectconcept terecht. In het midden van het scherm worden alle waarschuwingen 

getoond, die u nog moet oplossen voordat u het project kunt indienen. Als u het project voor het eerst gaat 

bewerken, staat hier nog een lange lijst met punten die ontbreken. Dat kunt u voorlopig negeren, u gaat 

immers de gegevens nog invoeren. 
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In de grijze menuvakken links ziet u de verschillende punten, die een voor een ingevuld moeten worden. Het 

gaat om de volgende punten: 

 Algemene informatie 

 Partners 

 Projectdoelstellingen 

 Indicatoren 

 Werkpakketten 

 Projectinformatie 

 Kostenplan 

 Jaarplan 

 Financieringsplan 

Deze punten worden hieronder stuk voor stuk beschreven. 

 

Rechtsboven in de groene balk ziet u een printersymbooltje. Als u hierop klikt kunt u het aanvraagformulier 

selecteren en uitprinten. Het aanvraagformulier neemt automatisch alle gegevens over, die u tot nu toe heeft 

ingevuld.  

 

Klikt u nu links op het volgende menupunt: “Algemene informatie” 

 

1.3.2. Algemene informatie 

In dit scherm ziet u de algemene gegevens van uw project. Een aantal gegevens is al ingevuld door uw 

programmamanagement, sommige gegevens kunt u niet wijzigen. U ziet de volgende velden: 

- Projecttitel (Korte titel, is al door uw programmanagement ingevuld, kunt u nog aanpassen) 

- Volledige projectnaam in drie talen (Kunt u nog aanpassen als u wilt, kan ook hetzelfde zijn als 

projecttitel) 

- Een korte samenvatting van het project in drie talen waaruit blijkt wat het project inhoudt en 

waarom het project belangrijk is. Houdt u zich aan een lengte van maximaal 2 alinea’s. Een 

uitgebreide beschrijving van uw project kunt u later nog invullen. Een Engelse samenvatting is o.a. 

nodig om het project ook te kunnen tonen op internationale/Europese websites met Best-Practices 

van EU-gefinancierde projecten. Alle verdere informatie wordt slechts in het Duits en het Nederlands 

ingevuld. 

- Indieningsdatum (wordt automatisch door InterDB geregistreerd, kunt u niet bewerken) 

- Start project / Einde project. Vult u hier de projectlooptijd in. Binnen deze projectlooptijd kunnen 

gemaakte kosten subsidiabel zijn. Er geldt een maximale looptijd van 4 jaar. Plannings- en 

voorbereidingskosten blijven buiten beschouwing. 

- RPM (verantwoordelijk programmamanagement, niet bewerkbaar) 

- Prioriteitsas (niet bewerkbaar) 

- Categorie (dit is een categorisatieveld dat de EU-Commissie voor elk project wil weten, niet 

bewerkbaar) 

- Verantwoordelijke projectcoördinator (uw contactpersoon bij het programmamanagement, niet 

bewerkbaar) 

- Gebruikers met toegang tot het project (alle hier getoonde gebruikers hebben het recht om het 

project te bewerken. Wilt u gebruikers verwijderen of toevoegen? Neem dan contact op met uw 

programmamanagement.) 

 

Alle gegevens juist ingevuld? Gaat u dan naar het volgende scherm door links in het menu op “partners” te 

klikken. Alles wat u heeft ingevuld wordt automatisch opgeslagen. 
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1.3.3. Partners 

In dit scherm worden alle partners van het project aangegeven, met voor elke partner (organisatie) de 

betreffende contactpersonen. U kunt het beste eerst de lead partner toevoegen (klik hiervoor op "Partner 

toevoegen"). Nadat u dit heeft gedaan moeten bij de lead partner drie contactpersonen worden aangegeven: 

een inhoudelijke, een financiële en een tekenbevoegde contactpersoon (klik hiervoor op "Contact 

toevoegen"). Eén persoon kan meerdere functies hebben, maar dan moet deze persoon meermaals worden 

toegevoegd. 

 

Na de lead partner voegt u ook de andere projectpartners toe. Voor de andere partners is één 

contactpersoon (inhoudelijke contactpersoon) voldoende.  

 

Let op! Vult u hier alleen reële organisaties in. Dus bijvoorbeeld niet “diverse bedrijven xyz”. Zijn nog niet alle 

partners bij projectaanvraag bekend? Bijvoorbeeld als een MKB-subsidieinstrument deel uitmaakt van uw 

project of als het gaat om een kaderproject? Neemt u dan contact op met het programmamanagement. In 

overleg met het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat kan een “kaderpartner” worden aangemaakt 

waaronder onbekende partners worden samengevoegd. 

 

1.3.4. Projectdoelstellingen 

Op deze pagina dient u te beschrijven, hoe uw project bijdraagt aan de programmadoelstellingen en aan de 

betreffende resultaatindicator. Klikt u op de vlaggetjes om een beschrijving in beide talen toe te voegen. U 

kunt eventueel ook een bijlage toevoegen. 

 

1.3.5. Indicatoren 

Hier vindt u een lijst met indicatoren, die voor uw project ingevuld moeten worden. Alle relevante 

indicatoren dienen te worden voorzien van een doelwaarde, die aan het einde van het project bereikt moet 

worden. Geeft u naast de doelwaarde een korte toelichting op de relevantie voor uw project (dit kan slechts 

in één taal, Duits of Nederlands). Meer informatie over het berekenen van de doelwaarde en over de 

indicator vindt u onder het "i"-symbooltje. 

 

U kunt ook “0” als doelwaarde laten staan, wanneer u van mening bent dat de indicator voor uw project niet 

relevant is. Alleen voor de indicator “Aantal ondersteunde grensoverschrijdende (innovatiegerichte) 

samenwerkingstrajecten” is een doelwaarde van meer dan 0 verplicht. 

 

1.3.6. Werkpakketten 

Onder dit punt beschrijft u uw project inhoudelijk. Om uw project overzichtelijk vorm te geven kunt u het 

project opdelen in werkpakketten. Een aantal werkpakketten zijn standaard als voorbeeld opgenomen: 

- Projectvoorbereiding 

- Projectbegeleiding 

- PR en communicatie 

- Inhoudelijke activiteiten 

 

 U kunt deze eventueel verwijderen of ook nieuwe werkpakketten toevoegen. Beschrijft u a.u.b. in elk 

werkpakket de activiteiten die gepland staan. De financiële gegevens bij de afzonderlijke werkpakketten zijn 

indicatief, deze zijn vooral bedoeld om uw aanvraag op een goede manier te kunnen toetsen. 
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Maakt u gebruik van de subsidie van plannings- of voorbereidingskosten? Neemt u deze dan in elk geval in 

een apart werkpakket op. 

 

Binnen elk werkpakket kunt u zogenoemde “milestones” definiëren. Dit zijn doelstellingen die u met het 

werkpakket wilt bereiken. Bijvoorbeeld: “Het organiseren van 5 netwerkbijeenkomsten”. Te bereiken op: 

“10-06-2018”. Door het aangeven van milestones structureert u de uitvoering van het project en wordt de 

inhoudelijke kwaliteitscontrole gemakkelijker. 

 

1.3.7. Projectinformatie 

Op deze pagina dient u een aantal vragen te beantwoorden die een uitgebreide toetsing van uw project door 

het programmamanagement mogelijk maken. Let a.u.b. op het invullen van elke vraag in beide talen. 

Eventueel kunt u per afzonderlijke vraag ook een bijlage uploaden. 

 

1.3.8. Kostenplan 

In het kostenplan worden alle geplande kosten per partner ingevoerd. Kosten zijn onderverdeeld in de 

categorieën “personeelskosten”, “overige kosten” en “inkomsten”.  

 

Voor het invoeren van geplande kosten klikt u eerst op de betreffende projectpartner. U ziet dan links de 

drie kostencategorieën en het totaalbedrag, rechts kunt u kostenregels invoeren. U kunt zoveel kostenregels 

invoeren als u wilt. Als u klaar bent, klikt u op “opslaan” of “opslaan en sluiten” 

 

 
 

Tips bij het invullen van het kostenplan: 

- Kijkt u voor de subsidiabiliteitsvoorwaarden eerst in de kaderrichtlijn INTERREG Deutschland-

Nederland, deze is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu/downloads 

- Personeelskosten worden volgens standaardtarieven afgerekend. Vult u deze als volgt in: “Naam 

Functie; Functiegroep (volgens kaderrichtlijn, art. 4.4.2); aantal FTE.” U dient het totaalbedrag zelf 

uit te rekenen. Geeft u geen namen van personen aan in het kostenplan. 

- Vergeet niet om ook een kostenpost “overheadkosten” op te nemen onder personeelskosten. 

Overheadkosten kunnen als één kostenpost met een vast percentage van de totale personeelskosten 

van de partner (15% in prioriteit 2 of 25% in prioriteit 1) worden opgenomen.  

- Vergeet niet om onder “Overige kosten” een kostenpost “Controlekosten” op te nemen, deze 

bedraagt in principe 1% van de totale kosten van het project. 
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- Neem onder “overige kosten” geen kosten op, die volgens de overheadkostencatalogus al zijn 

afgedekt met het standaardtarief voor overheadkosten. 

- Inkomsten dienen als negatieve bedragen te worden aangegeven 

 

1.3.9. Jaarplan 

In het jaarplan geeft u de geplande verdeling van de kosten over de jaren van de projectlooptijd aan. Het 

gaat erom in welk jaar de kosten daadwerkelijk worden gedeclareerd. De som van het jaarplan moet 

overeenkomen met de som van het kostenplan. 

 

1.3.10 Financieringsplan 

In het financieringsplan wordt de financiering van de geplande projectkosten weergegeven. De som van het 

financieringsplan moet overeenkomen met de som van het kostenplan. Begint u met de eigen bijdrage van 

de partners. De lead partner staat automatisch in het financieringsplan. Ook “EFRO/EFRE” (middelen uit het 

EU-fonds voor regionale ontwikkeling) is automatisch als financier aangegeven. 

 

Vult u de financiering vervolgens aan met bijdragen van andere financiers (bijv. ministeries, provincies of 

private organisaties). Als deze nog niet bekend zijn, kunt u contact opnemen met uw projectcoördinator. Via 

"financier toevoegen" kunt u nieuwe financieringsbronnen toevoegen. 

 

1.4. PROJECTAANVRAAG INDIENEN 
 

Als u alle gegevens van het project heeft ingevuld volgens de beschrijving in hoofdstuk 1.3 is uw project 

gereed om in te dienen. “Indienen” betekent dat het project in de toetsings- en goedkeuringsprocedure van 

het INTERREG-programma terecht komt.  

 

Goed om te weten: 

 U kunt na indiening het project zelf niet meer wijzigen. Dit kan pas weer nadat het project door het 

programmamanagement opnieuw is vrijgegeven. Check dus goed of alle gegevens juist zijn ingevuld 

 Vanaf de datum van de eerste indiening zijn de kosten die u maakt voor uw project subsidiabel.  

 Projecten kunnen worden ingediend vanaf het moment dat ze “toetsbaar” zijn. Dat wil zeggen dat 

alle verplichte informatie wordt geleverd en de financiële gegevens plausibel zijn weergegeven. 

 Het is echter mogelijk om een aanvraag in te dienen, waarin bepaalde gegevens nog niet 100% juist 

en/of afsluitend afgestemd zijn. Rekent u er dan op dat u op een later moment deze gegevens nog 

moet aanvullen en de aangepaste aanvraag opnieuw moet indienen. 

 

Om een project in te dienen klikt u in het projectdashboard op “bewerken concept”. U komt dan in het 

scherm met de titel “overzicht”. Hier vindt u een button “aanvraag indienen”: 
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Is deze button niet zichtbaar? 

 Wellicht zijn nog niet alle foutmeldingen opgelost. Bent u van mening dat een foutmelding niet 

terecht is? Neemt u dan contact op met het programmamanagement om de foutmelding uit te 

schakelen. 

 Bent u als gebruiker namens de lead partner geregistreerd? Het project kan alleen worden 

ingediend door gebruikers die in dit project zijn geregistreerd. 

 

Als u klikt op de button “aanvraag indienen” klikt, kunt u het project daarna niet meer bewerken. Er wordt 

nu een automatisch pdf-document aangemaakt. Wacht tot het document aangemaakt is en klikt u vervolgens 

op “download het rapport”. Dit is de bevestiging indiening aanvraag. Zo lang InterDB5 nog niet met 

elektronische handtekeningen werkt, moet u dit formulier uitprinten, zorgvuldig doorlezen en ondertekenen, 

resp. laten ondertekenen door de tekenbevoegde vertegenwoordiger namens de lead partner. Vervolgens 

stuurt u het document per post naar het regionale programmamanagement. De aanvraag, die u via InterDB5 

heeft ingediend, is hiermee bevestigd. Als officiële datum van de aanvraag geldt de datum van indiening in 

het systeem, dus niet de ontvangstdatum van het bevestigingsformulier. 

 

Na het uitprinten van het formulier klikt u op “terug” en komt u terecht in het projectdashboard. De datum 

van indiening wordt nu getoond in het blok “versie”. 

 

Is het niet gelukt om het formulier uit te printen? U kunt het formulier nogmaals aanmaken vanuit het 

projectdashboard door te klikken op “rapporten” en dan de bevestiging indiening aanvraag te kiezen. 

 

Versie log 

Als u in het projectdashboard op “Versie” klikt (de titel van het grijze blok links), krijgt u een overzicht van 

alle projectversies tot nu toe. U kunt een oudere versie opvragen of bijvoorbeeld bekijken wanneer het 

project voor het eerst is ingediend of goedgekeurd.  
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2. TOETSING & BESLUITVORMING 
 

Het project dat u heeft ingediend ligt nu ter toetsing bij het regionale programmamanagement. Het project 

moet een aantal stappen doorlopen, voordat het kan worden goedgekeurd. Dit proces kan – afhankelijk van 

de projectaanvraag – meerdere maanden in beslag nemen. Uw projectcoördinator bij het regionale 

programmamanagement zal contact met u opnemen als er in uw projectaanvraag nog dingen aangepast 

moeten worden. Als de projectcoördinator het project met een positief resultaat heeft getoetst, zal het 

voorgelegd worden aan de “stuurgroep”, waarin de INTERREG-partners besluiten of een project wordt 

goedgekeurd of niet. Na goedkeuring door de stuurgroep wordt door de “Beschikkende Instantie” 

(Bezirksregierung Münster) een projectbeschikking opgesteld. Op dit moment wordt het project in het 

monitoringsysteem InterDB op “actief” gezet. Op dit moment zult u een automatische e-mail ontvangen. 

 

Zodra het project actief is, zult u in het projectdashboard een aantal aanvullende functies zien: 

 

 
 

In plaats van drie blokken zijn er nu zes blokken te zien. Nieuw zijn de blokken “Declaraties”, “Financieel” 

en “Voortgangsrapportages” 
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3. DECLARATIES 

 

3.1. EEN NIEUWE DECLARATIE AANMAKEN 
 

Met een declaratie kunt u de tot nu toe gemaakte kosten van alle partners in uw project bij het programma 

declareren. Na toetsing en goedkeuring van de declaratie ontvangt u de toegekende subsidie over het 

gedeclareerde bedrag.  

 

 U kunt in één declaratie kosten van meerdere partners declareren 

 In principe kunt u alleen reeds gemaakte kosten declareren. Kijkt u voor een gedetailleerd overzicht 

van de subsidiabiliteitsvoorwaarden in de subsidieregelingen van het INTERREG-programma. 

 U moet minimaal twee keer per jaar een declaratie indienen. De precieze termijnen staan vermeld in 

uw subsidiebeschikking. U kunt ook vaker een declaratie indienen. 

 

Om een nieuwe declaratie aan te maken, klikt u in het projectdashboard onder “declaraties” op “nieuw 

aanmaken”. De nieuwe declaratie krijgt een automatisch nummer. U kunt de declaratie ook nog een naam 

geven. Bijvoorbeeld “Kosten april 2015” of een andere, zelf gekozen naam. U moet tevens aangeven, waar 

de originele bewijsstukken (facturen, betaalbewijzen) worden bewaard. Dit in verband met eventuele 

controles op de subsidie. Als u deze beide dingen heeft ingevoerd, klikt u op “toepassen” en wordt de 

declaratie aangemaakt. U komt in het overzichtscherm voor de declaratie (zie voor de verschillende 

mogelijkheden in dit scherm paragraaf 3.X “Weergavemogelijkheden”).  

 

U gaat nu eerst kostenregels toevoegen. U heeft twee mogelijkheden om kosten in te voeren: via een Excel-

importformulier (handig bij grote hoeveelheden) of per afzonderlijke kostenregel. 

 

 

3.2. KOSTENREGELS AFZONDERLIJK TOEVOEGEN 
 

Klikt u in het overzichtscherm op “Kostenregel toevoegen”.  U komt in het scherm “nieuwe kostenregel”. Kiest 

u a.u.b. eerst de juiste partner en de juiste kostensoort. Vult u daarna alle velden in, klikt u nog een keer op 

“herberekenen” en controleert u goed of het uiteindelijk te declareren bedrag klopt. Eventueel kunt u een 

kopie van de factuur of een betaalbewijs bijvoegen. Dat is ook op een later tijdstip nog mogelijk, bijvoorbeeld 

als de controle-instantie hierom vraagt. Rechts worden eventuele opmerkingen van de controle-instantie(s) 

getoond. 

 

Personeelskosten – Betekenis van de afzonderlijke velden  

 Partner: de partner die de kosten afrekent (meestal waar het betreffende personeelslid in dienst 

is) 

 Kostensoort: hier: personeelskosten 

 Medewerker / Functie: Vult u hier de achternaam en/of het personeelsnummer van de 

medewerker in, plus de functie die de medewerker in het project uitvoert (conform 

functiebeschrijving in projectaanvraag). Dus bijvoorbeeld “Jansen / Projectcoördinator”. 

 Periode: vult u hier in welke periode wordt gedeclareerd. Bijvoorbeeld “Januari – juni 2015” 

 Functiegroep: Kiest u hier de functiegroep waarin de betreffende medewerker valt (conform 

functiebeschrijving in projectaanvraag) 
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 Button “Op urenbasis/maandbasis afrekenen”: Met deze button kunt u wisselen tussen de 

afrekening op urenbasis (voor medewerkers, die niet voor 100% van de arbeidstijd voor het 

project werken) of op maandbasis (voor medewerkers, die 100% van de arbeidstijd voor het 

project werken). 

 Uren totaal / Maanden totaal: Vult u hier het totaal aan gewerkte uren / maanden voor het project 

in. 

 Overheadkosten: Kiest u hier of u overheadkosten wilt afrekenen. 

 Subsidiabel bedrag: Klikt u eenmalig op “herberekenen”, dan wordt het subsidiabele bedrag 

uitgerekend. 

 Bijlagen factuur/betaalbewijs: Bij afrekening op maandbasis zijn geen bijlagen nodig. Bij afrekening 

op urenbasis dient onder “Factuur” een ondertekend urenregistratieformulier te worden 

bijgevoegd (zie onder hoe het bijvoegen werkt). 

 

Als alle gegevens juist zijn, klikt u op “Opslaan en sluiten” (of op “opslaan en nieuw” als u direct nog een andere 

kostenregel wilt invoeren) 

 

Overige kosten – Betekenis van de afzonderlijke velden 

 Partner: de partner die de kosten afrekent (en de kosten dus ook gemaakt heeft) 

 Kostensoort: hier: overige kosten. Inkomsten vult u ook als “overige kosten” als negatief bedrag in. 

 Beschrijving: Korte beschrijving van de kosten. Bijvoorbeeld “huur bus voor excursie” 

 Factuurdatum: Zoals vermeld op factuur 

 Factuurnummer: Zoals vermeld op factuur 

 Leverancier: Organisatie/bedrijf waarvan de factuur afkomstig is 

 Betaaldatum: Datum van betaling van de factuur 

 Factuurbedrag: Totaalbedrag van de gehele factuur (bruto) 

 Subsidiabel bedrag (netto): Gedeelte van het totale factuurbedrag (netto) dat wordt gedeclareerd 

 BTW: Het BTW-bedrag over het hierboven genoemde subsidiabele bedrag (absoluut bedrag, geen 

percentage!) 

 BTW subsidiabel: Dit veld is vooraf ingevuld op basis van de organisatiegegevens. Vinkt u hier aan 

of voor de betreffende projectpartner de BTW subsidiabel is. Recht op BTW-compensatie? Dan is 

de BTW niet subsidiabel. 

 Korting / Sconto: Vult u hier de hoogte van een eventueel kortings- of scontobedrag in 

(bijvoorbeeld een sconto bij snel betalen). Dit wordt van het subsidiabele bedrag afgetrokken, ook 

als u geen gebruik maakt van de scontomogelijkheid. 

 Subsidiabel bedrag: Klikt u eenmalig op “herberekenen”, dan wordt het subsidiabele bedrag 

uitgerekend. 

 Bijlagen factuur/betaalbewijs: U hoeft niet voor elke kostenregel de bewijsstukken bij te voegen. 

De FLC-instantie zal aangeven voor welke kostenregels er bewijsstukken nodig zijn. Is er sprake van 

een aanbesteding? Voegt u dan alvast onder “factuur” de factuur met de volledige 

aanbestedingsdocumenten bij en onder “betaalbewijs” het betaalbewijs (bijv. rekeningafschrift). 

 

Als alle gegevens juist zijn, klikt u op “Opslaan en sluiten” (of op “opslaan en nieuw” als u direct nog een andere 

kostenregel wilt invoeren) 

 

 

Bestand bijvoegen/uploaden: 
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Als u een bijlage wilt toevoegen (bijvoorbeeld een scan van een factuur), klikt u op de betreffende button 

met het paperclip-symbooltje. Klik vervolgens op “upload a file” en selecteer het bestand dat u wilt 

bijvoegen van uw computer. U kunt ook meerdere bestanden in één keer bijvoegen. 

Als de bestanden zijn bijgevoegd, staan ze groen weergegeven in onderstaand scherm en klikt u op “terug”: 

 

 
 

U ziet de bijlage nu in de lijst staan en kunt deze eventueel weer verwijderen door op het prullenbakje te 

klikken. Eventueel kunt u nog een notitie bij de bijlage maken in het daarvoor bestemde veld. 

 

 

 

 

3.3. MEERDERE KOSTENREGELS MET IMPORTFORMULIER TOEVOEGEN 
 

Als u meerdere kostenregels in één keer wilt toevoegen, kunt u het .xml- importformulier gebruiken. U 

kunt dit formulier ook door uw projectpartners laten invullen en dan zelf uploaden. Zo hoeft u niet elke 

regel afzonderlijk in te voeren. 

 

Klikt u in het overzichtscherm op “Importeer kostenregels”.  U komt in het scherm “importeren” en u ziet, 

welke stappen er doorlopen moeten worden. Maakt u eerst met de bovenste button een importformulier aan. 

 

Opmerking: het gaat hierbij om een bestand in .xml-bestandsindeling. Dit bestand kan worden 

geopend met MS Excel of met vergelijkbare programma’s. Dit wordt soms niet direct bij het 

downloaden herkend. Als u het document niet direct kunt openen of als het document vreemd 

wordt weergegeven, handelt u dan als volgt: 

 

 Maakt u het document vanuit InterDB aan zoals beschreven 

 Klikt u op “opslaan als” en slaat u het bestand op op uw harde schijf 

 Opent u vervolgens Excel of een vergelijkbaar programma 

 Klikt u in Excel op “openen” en zoekt u het zojuist opgeslagen bestand 

 Het bestand kan nu worden geopend 

 

 

Als u het document heeft geopend, kunt u de kostenregels invoeren. Een paar tips vooraf: 

 

 Wijzigt u nooit de indeling van het bestand (bijvoorbeeld tabbladen toevoegen/verwijderen, 

kolommen toevoegen/verwijderen). Zodra u dit doet, kan het bestand niet meer geïmporteerd 

worden en moet u het nieuw aanmaken. 

 Wijzigt u niet handmatig de getallen in de grijze velden rechts. 

 De velden onder “codering” in rood moeten voor elke kostenregel worden ingevuld. Afhankelijk van 

de kostensoort vult u daarnaast voor elke kostenregel de blauwe velden of de groene velden in. 
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Betekenis van de afzonderlijke velden  

 Code Partner: vult u hier de code in voor de partner die de kosten afrekent. U vindt de code in het 

tabblad “Partner/partners” in de eerste kolom. 

 Kostensoort: vult u hier de code in voor de kostensoort (1=personeelskosten, 2=overige kosten). 

Inkomsten worden als overige kosten weergegeven (als negatief bedrag). 

 Medewerker / Functie: Vult u hier de achternaam en/of het personeelsnummer van de 

medewerker in, plus de functie die de medewerker in het project uitvoert (conform 

functiebeschrijving in projectaanvraag). Dus bijvoorbeeld “Jansen - Projectcoördinator”. 

 Periode: vult u hier in welke periode wordt gedeclareerd. Bijvoorbeeld “Januari – juni 2015” 

 Functiegroep: Vult u hier de functiegroep in waarin de betreffende medewerker valt (conform 

functiebeschrijving in projectaanvraag). Getal 1 t/m 5. 

 Aantal uren of aantal maanden: U kunt kiezen tussen de afrekening op urenbasis (voor 

medewerkers, die niet voor 100% van de arbeidstijd voor het project werken) of op maandbasis 

(voor medewerkers, die 100% van de arbeidstijd voor het project werken). Vult u slechts één van 

de twee velden in.  

 Overheadkosten: Vult u hier het gewenste overheadkostenpercentage in (“0” of “25”, resp. “0” of 

“15”). 

 Factuurdatum: Zoals vermeld op factuur (dd-mm-jjjj) 

 Factuurnummer: Zoals vermeld op factuur 

 Leverancier: Organisatie/bedrijf waarvan de factuur afkomstig is 

 Betaaldatum: Datum van betaling van de factuur (dd-mm-jjjj) 

 Factuurbedrag: Totaalbedrag van de gehele factuur (bruto) 

 Subsidiabel bedrag (netto): Gedeelte van het totale factuurbedrag (netto) dat wordt gedeclareerd 

 BTW: Het BTW-bedrag over het hierboven genoemde subsidiabele bedrag (absoluut bedrag, geen 

percentage!) 

 BTW subsidiabel: Geeft u hier aan of voor de betreffende projectpartner de BTW subsidiabel is (1 

=subsidiabel, 0=niet subsidiabel). Recht op BTW-compensatie? Dan is de BTW niet subsidiabel. 

 Korting / Sconto: Vult u hier de hoogte van een eventueel kortings- of scontobedrag in 

(bijvoorbeeld een sconto bij snel betalen). Dit wordt van het subsidiabele bedrag afgetrokken, ook 

als u geen gebruik maakt van de scontomogelijkheid. 

 Beschrijving: Korte beschrijving van de kosten. Bijvoorbeeld “huur bus voor excursie” 

 Subsidiabel bedrag: Wordt automatisch uitgerekend. Niet bewerken! 

 Systeemmeldingen: Hier komen later eventuele foutmeldingen. Niet bewerken! 

 

Als alle gegevens juist zijn, slaat u het bestand op op uw computer. Onthoud de locatie waar u het bestand 

heeft opgeslagen. Klikt u nu in InterDB in het scherm “importeren” op de tweede button “formulier uploaden”. 

Klikt u op “upload a file” en selecteert u het zojuist opgeslagen bestand van uw computer. Het bestand 

verschijnt in het groen. Klik vervolgens op “terug”. 

 

Nu verschijnt de button “gegevens valideren”. Klikt u op deze button. Het systeem checkt of de gegevens 

geïmporteerd kunnen worden.  

 Krijgt u een foutmelding? Klikt u dan op „afbreken/opnieuw“. Open het importformulier op de 

computer, probeer de fout op te lossen, sla het bestand opnieuw op en herhaalt u de vorige stappen 

nogmaals. 
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 Geen foutmelding? Controleert u dan de kosten nogmaals en klikt u dan op “importeren”. De 

gegevens worden nu overgenomen, u krijgt een melding dat de gegevens zijn geïmporteerd en u 

komt terug in het overzichtscherm van de declaratie. 

 

 

3.4. DECLARATIE INDIENEN 
 

Als alle afzonderlijke kostenregels succesvol zijn geïmporteerd of stuk voor stuk zijn aangemaakt, kan de 

declaratie door de lead partner worden ingediend. De declaratie kan alleen worden ingediend door de 

gebruikers die in het project als lead partner zijn geregistreerd. De indiening van de declaratie vindt plaats 

met de button “Goedkeuren” rechts in het midden: 

 

 
 

Na het aanklikken van deze button verschijnt de melding: Weet u het zeker? (De declaratie kan daarna niet 

meer worden bewerkt). Als u op “OK” klikt, is de declaratie ingediend. 

 Er wordt automatisch een bevestigingsformulier aangemaakt. Klikt u op “download het rapport”. U 

moet dit formulier invullen, uitprinten en ondertekenen. Op dit formulier bevestigt u namelijk met 

uw handtekening onder andere dat de gegevens in het monitoringsysteem juist zijn. 

 De status van de declaratie wijzigt in het monitoringsysteem nu van “Invoer data (LP)” in 

“Verificatie van data (FLC)” 

 Als u op “terug” klikt, komt u terug in het projectdashboard. Bij de betreffende declaratie wordt de 

datum van indiening getoond. 

 De FLC-instantie krijgt een automatisch bericht van indiening en zal uw declaratie controleren 

 U kunt de declaratie nog bekijken, maar geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt nog wel 

bestanden bijvoegen bij de afzonderlijke kostenregels (bijv. facturen en betaalbewijzen) 

 

3.5. WEERGAVEMOGELIJKHEDEN 
 

Het overzichtscherm van de declaratie ziet er als volgt uit: 
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In het overzichtscherm van de declaratie worden de volgende gegevens getoond: 

 In de grijze button links: Nummer (automatisch) en naam (door lead partner gekozen) en status 

van de declaratie. Als u op de grijze button klikt, wordt ook getoond waar de bewijsstukken 

worden bewaard. 

 Zoekveld: hiermee kunt u zoeken naar naam/nummer van de afzonderlijke kostenregels. 

 Button “altern. weergave” (zie onder bij “alternatieve weergave”) 

 Button “goedkeuren” (zie boven bij “declaratie indienen”) 

 Button “verwijderen” (hiermee kunt u de declaratie verwijderen, zolang deze nog niet is 

ingediend) 

 Overzicht van alle kostenregels in de declaratie, met de volgende gegevens: 

o Indexnummer (eenmalig automatisch nummer) 

o Markeringsvinkje (de FLC-instantie kan bepaalde kostenregels markeren om hierbij meer 

informatie op te vragen) 

o Eventuele foutmeldingen (worden met een rood/oranje driehoekje getoond) 

o Partner waarvoor de kosten worden gedeclareerd 

o Kostensoort (personeelskosten/overige kosten) 

o Beschrijving van de kostenregel 

o Totaal gedeclareerd bedrag (oorspronkelijk door de lead partner ingevoerd en ingediend). 

In de titel wordt de som van alle kostenregels getoond. 

o Subsidiabel bedrag (=Gedeclareerd – afgewezen). In de titel wordt de som van alle 

kostenregels getoond. 

o Afgewezen bedrag door de FLC-instantie of de certificeringsautoriteit binnen de 

kostenregel. In de titel wordt de som van alle kostenregels getoond. 

 

U kunt de kostenregels op elke gewenste manier sorteren door middel van het klikken op de kolomtitels. 

Standaard worden de kostenregels gesorteerd op het indexnummer. 
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Alternatieve weergave 

Met de button „alternatieve weergave“ heeft u enkele aanvullende weergavemogelijkheden. Als u op deze 

button klikt wordt er eerst een overzicht van alle kosten per partner getoond: 

 

 
 

U heeft hier de mogelijkheid om de kosten te filteren: 

 Alle kostenregels binnen één kostensoort tonen: klikt u hiervoor op het blauwe mapje bij 

“declaratie totaal” en kiest u een van de kostensoorten 

 Alle kostenregels van één bepaalde partner tonen: klikt u hiervoor op de naam van de partner 

 Alle kostenregels binnen één kostensoort van één bepaalde partner tonen: klikt u hiervoor op het 

blauwe mapje bij een van de partners en kiest u een van de kostensoorten. 

 

Na het aanbrengen van het filter komt u terug in het overzichtscherm van de declaratie en ziet u aan de 

linkerkant, dat er één of meerdere filters zijn aangebracht. Door het klikken op het prullenbakje wordt het 

filter weer verwijderd en worden weer alle kostenregels in de declaratie getoond: 

 

 
 

 

 

Declaratie uitprinten 

Er zijn twee formulieren die u met betrekking tot de declaratie kunt printen en/of opslaan: 

 Print van het bevestigingsformulier van de indiening van de declaratie (standaardformulier 

CostCollectionConfirmation) 
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 Print van het overzicht van alle kostenregels en declaraties (standaardformulier ProjectDeclarations) 

 

Print van het bevestigingsformulier van de indiening van de declaratie  

In dit bevestigingsformulier, dat ook bij indiening van een declaratie wordt aangemaakt (zie 3.4), 

bevestigt de lead partner dat alle data in het monitoringsysteem juist zijn. Ook worden verklaringen 

gevraagd m.b.t. de medewerkers die voor 100% in het project werken en m.b.t. aanbestedingen. 

Het formulier is een template, het moet door de lead partner nog worden ingevuld. U genereert het 

bevestigingsformulier door in het overzichtscherm van de declaratie rechtsboven op het 

printersymbooltje te klikken. Kiest u het rapport “bevestiging declaratie” en wacht tot het document 

is gegenereerd. U kunt het formulier dan als word-document openen en evt. bewerken. 

 

Print van het overzicht van alle kostenregels en declaraties  

Dit rapport geeft een overzicht van alle ingevoerde kostenregels uit alle declaraties in het project. 

Met een overeenkomstige filtering in MS Excel kunnen bijvoorbeeld alle goedgekeurde kosten 

worden getoond. U genereert het overzicht vanuit het projectdashboard via “rapporten” in het blok 

“algemeen”. Kiest u het rapport “overzicht declaraties” en wacht tot het document is aangemaakt. 

U kunt het document vervolgens als .xml-bestand openen. 

 

Dit rapport komt binnenkort beschikbaar 

 

 

Opmerking: het gaat hierbij om een bestand in .xml-bestandsindeling. Dit bestand kan worden 

geopend met MS Excel of met vergelijkbare programma’s. Dit wordt soms niet direct bij het 

downloaden herkend. Als u het document niet direct kunt openen of als het document vreemd wordt 

weergegeven, handelt u dan als volgt: 

 

 Maakt u het document vanuit InterDB aan zoals beschreven 

 Klikt u op “opslaan als” en slaat u het bestand op op uw harde schijf 

 Opent u vervolgens Excel of een vergelijkbaar programma 

 Klikt u in Excel op “openen” en zoekt u het zojuist opgeslagen bestand 

 Het bestand kan nu worden geopend 

 

 

 

3.6. CONTROLE VAN DE DECLARATIE 
 

Na indiening wordt uw declaratie gecontroleerd door de FLC-instantie. Het gaat hierbij om een interne 

accountant die in opdracht van het INTERREG-programma werkt. Waarschijnlijk zal de FLC-instantie u vragen 

om facturen en betaalbewijzen te uploaden in het monitoringsysteem. 

 

Na goedkeuring van de declaratie door de FLC-instantie wordt deze doorgestuurd aan de 

certificeringsautoriteit. De certificeringsautoriteit betaalt de subsidiemiddelen uit aan de lead partner.  
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4. PROJECT WIJZIGEN 
 

Volgt. 

 

 

5. VOORTGANG  
 

5.1. VOORTGANGSRAPPORTAGE OPSTELLEN  
Volgt 

 

5.2. VOORTGANGSRAPPORTAGE - TOETSING EN GOEDKEURING  
Volgt 

 

5.3. BESTEDINGSBEWIJS OPSTELLEN  
Volgt 

 

5.4. BESTEDINGSBEWIJS - TOETSING EN GOEDKEURING 
Volgt 

 

5.5. AFSLUITING PROJECT 
Volgt 

 

5.6. FINANCIËLE VOORTGANG MONITOREN 
Volgt 

 

 


