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Subsidieberekening voor 
projecten met een 
Kwaliteitslabel 
Algemeen 
Het totale budget in 2022 voor vrijwilligersactiviteiten met een Kwaliteitslabel is € 
1.146.357,00 inclusief € 200.000 voor inclusie- en exceptionele kosten. 

Een project duurt in principe tot 24 maanden.  

Praktisch 
Landen 
Weet je al waar je naartoe trekt en waar je partners vandaan komen, zet dat dan in een 
bijlage bij de subsidieaanvraag. Op die manier is de inschatting van je budget 
realistischer. 

Targets en budget 
Verder in de subsidieaanvraag duid je targets aan, het aantal deelnemers en het aantal 
dagen in activiteiten. Daarbij geef je aan voor hoeveel van de deelnemers je welke 
inclusie- en exceptionele kosten nodig hebt. Opteer je voor de inclusiekosten in de 
budgetcategorie ‘exceptionele kosten’, geef dan een realistische berekening mee van die 
ingeschatte kosten. Neem contact op met een JINT-stafmedewerker om de kosten te 
overlopen. 

Aan de inclusie- en exceptionele kosten kan je tot 12 maanden ver in de loop van het 
project nog wijzigingen aanbrengen, bv. er gaat een extra inclusiedeelnemer (niet) mee. 
Ook hier, neem contact op met een JINT-stafmedewerker om de kosten te overlopen. 

In je subsidieaanvraag zie je geen berekend budget, enkel voor inclusie- en exceptionele 
kosten zie je euro’s. JINT berekent op basis van gemiddelden een geschat budget voor je 
activiteit(en). Je ontvangt een voorschot gebaseerd op je geschatte subsidie. 

Op eindverslagniveau wordt nagegaan welke targets, activiteiten en deelnemers er 
effectief gehaald zijn en hoeveel de inclusie- en exceptionele kosten bedragen. Zo wordt 
de uiteindelijke subsidie vastgelegd en het saldo berekend. 
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Voor de berekening van je geschatte budget baseert JINT zich op je targets, de 
gemiddelde budgetten per budgetcategorie en gemiddelde distance band voor de 
reiskosten. Gaf je al een locatie op voor de activiteit en de landen van je partner(s), 
kunnen we dat laatste zeker beter inschatten. 
Verder is er een budgetopbouw waarbij iedere organisatie met een Kwaliteitslabel €  
6.300 (minimum grant) krijgt, tenzij de targets omgezet naar subsidies voor minder dan 
€  6.300 blijken te zijn.  
Bovenop dat basisbedrag komt een bedrag dat rekening houdt met de 
prioriteiten/thema’s van je activiteit(en) (qualitative performance and policy priorities 
and thematic areas). In de toekomst wordt er rekening gehouden met de mate waarin je 
het goedgekeurde activiteitenplan en de ingediende targets haalt (qualitative 
performance). Daarom is het belangrijk om realistische targets voorop te stellen. 
Om de kwaliteit en de haalbaarheid van de aangevraagde targets te verzekeren kan JINT 
het overgebleven deel van het budget verdelen over de verschillende subsidieaanvragen. 

Voorbeeld 
Een voorbeeld werkt vaak verhelderend: 

Je vraagt in twee activiteiten twee individuele vrijwilligers aan voor 367 dagen, inclusief 
reisdagen, vanuit Duitsland, Oekraïne, Turkije en Ijsland in België. Je target is 4 in VOL-
PLACE - Individual Volunteering. 

Je geschatte subsidie bestaat uit: 

- Organisatiekost: € 27 x 4 (vrijwilligers) x (365+2) dagen; 
- Reiskosten: € 275 (distance band) x 2 (Oekraïense + Duitse vrijwilliger) + € 360 

(distance band) x 2 (IJslandse + Turkse vrijwilliger); 
- Zakgeld: : € 4 x 4 (vrijwilligers) x (365+2) dagen; 
- Managementkost: € 225 x 4 (vrijwilligers); 
- Exceptionele kosten: visakosten € 200 x 2 (Oekraïense + Turkse) vrijwilliger. 

Je geschatte subsidie is dan € 48.078. 

Het berekeningstraject dat je aanvraag doorloopt, is de volgende: 

- Je krijgt een basisbedrag van € 6.300. 
- Een achterliggende formule berekent dan op basis van je targets, 

thema’s/prioriteiten én de score van je Kwaliteitslabel welk percentage van de € 
360.000 die daarvoor bedoeld is er bij je basisbedrag komt, bv. € 20.000. 

- Je ontbrekende € 21.778 komt dan uit het overgebleven subsidiepot. De 
visakosten, € 400, komen uit de pot van exceptionele kosten. 

De toegekende targets zijn dus 2 keer 2 individuele vrijwilligers en € 400 exceptionele 
kosten. 

  



 

  
JINT vzw | Grétrystraat 26, 1000 Brussel | 02 209 07 20 | jint@jint.be | www.jint.be 
0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 
 
 

Let op! 
Weet je dat er toch inclusiedeelnemers meegaan, vraag dan binnen de eerste 12 
maanden vanaf de start van je project inclusie- en/of exceptionele kosten aan.  
Neem daarvoor zeker contact op met een JINT-stafmedewerker. 

Let op! 
Nemen er uiteindelijk, op eindverslagniveau, minder vrijwilligers deel, wordt je subsidie 
evenredig gereduceerd. 
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Bijlage: template for rules for 
budget allocation European 
Solidarity Corps Quality label 
 

National Agency JINT vzw, Belgium, BE05 

Call year 2022 

Total budget available for 
allocation At least €1.100.000 

 

The budget is apportioned to applicable allocation criteria in the following way: 

Minimum grants  At least €315.000 

Qualitative performance and 
policy priorities and thematic 
areas 

At least €360.000 

Exceptional costs  €200.000 

 

Minimum 
grant 

Each applicant will receive a minimum amount of: €6.300 

Method: Each organisation receives the minimum grant.  Grant requests which are 
estimated to be lower than minimum grant will be fully awarded. 

Maximum 
grant  

An applicant can receive a maximum grant of: not applicable 

Method: 

 


	Subsidieberekening voor projecten met een Kwaliteitslabel
	Algemeen
	Praktisch
	Landen
	Targets en budget

	Voorbeeld

	Bijlage: template for rules for budget allocation European Solidarity Corps Quality label
	Bijlage: template for rules for budget allocation European Solidarity Corps Quality label

