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Sanctiebeleid EFRO-programma 2007-2013, Regio Oost-Nederland 2011 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
 
 
DE MANAGEMENTAUTORITEIT OOST-NEDERLAND 
 
Maakt bekend dat zij op 12 juli 2011 het volgende heeft besloten: 
 
DE MANAGEMENTAUTORITEIT OOST-NEDERLAND 
 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat indien er zich binnen projecten onregelmatigheden voordoen, 
die ontstaan door het niet volgen van Europese of nationale regels, sancties worden opgelegd; 
 
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013; 
 
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Gelet op het Sanctiebeleid EFRO-programma 2007-2013, Regio Oost-Nederland (Provinciaal Blad 
Nr. 2010/75); 
 
BESLUIT 
 
De volgende beleidsregel vast te stellen: 
 
Artikel I 
 

 
 

Sanctiebeleid EFRO programma 2007-2013, 
Regio Oost-Nederland 2011 

 
 

“Gelderland & Overijssel, Gebundelde Innovatiekracht”, kortweg GO Oost-Nederland heeft als 
EFRO programma een sanctiebeleid vastgesteld. Indien zich binnen projecten  onregelmatigheden 
voordoen, die ontstaan door het niet volgen van de Europese en/of nationale regels, worden sanc-
ties opgelegd. Om subsidieontvangers op de hoogte te stellen van deze sancties is een uniforme 
registratie en codering van bevindingen ontwikkeld. 
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Toelichting 
- In beginsel zullen bij geconstateerde gebreken de aangegeven kortingen worden toepast. In 

bijzondere gevallen kan evenwel gebruik worden gemaakt van de inherente afwijkingsmoge-
lijkheid zoals aangegeven in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht. 

- Ingeval een tekortkoming c.q. geconstateerd gebrek zich slechts ten dele voordoet, is wel des-
betreffende codering van toepassing maar zal de aangegeven korting naar rato worden toege-
past. 

- Ingeval er ten aanzien van bepaalde uitgaven van een project meerdere bevindingen zijn ge-
constateerd, wordt enkel de hoogste van de desbetreffende kortingen toegepast

1
. 

 
De hoofdindeling van de sancties is als volgt: 
A Het project is niet conform Europese regels, al deze bevindingen zijn niet herleidbaar naar 

specifieke facturen/uitgavenposten binnen een project, maar hebben betrekking op het gehe-
le project. 

B De uitgaven zijn (mogelijk deels) niet conform Europese regels 
C De uitgave zijn niet conform nationale subsidiabiliteitsregels 
 
De bevoegdheid om sancties vast te stellen en uit te voeren ligt bij de Managementautoriteit Oost-
Nederland. Sancties kunnen plaatsvinden gedurende de projectperiode naar aanleiding van contro-
les en aan het einde van het project naar aanleiding van het eindverslag. 
 
De opsomming van de bevindingen is niet limitatief. Op grond van voortschrijdend inzicht bij eerste- 
en tweedelijns controles in de programmaperiode kan uitbreiding nodig blijken. Omwille van het 
belang van alle partijen om met name systematische tekortkomingen tijdig en specifiek te kunnen 
detecteren is niet gekozen voor een te grote indikking of bundeling, hierdoor zou dit doel worden 
voorbij geschoten. 
 

Rubriek Code 
Omschrijvingen Norm Correctie-percentage of 

bedrag 

A  Het project/de fi-
nanciering is niet 
conform Europese 
regels  

  

 A1 Er is sprake is van ongeoor-
loofde staatsteun.  

Artikel 54, lid 4 
van Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006 

100% van de TSK in het 
project voor de subsidieont-
vanger waarop de ongeoor-
loofde steun betrekking 
heeft 

 A2 De gehele projectadministratie 
ontbreekt waardoor er geen 
controlespoor is. 

Verordening  
(EG) 
Nr. 1828/2006 

100% van het project. 
 
 
 
 
 
 
 

 A3 De milieueisen zijn niet nage-
leefd. 

Artikel 17 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006; 

100% van het project. 
 
 
 

                                                      
1
 Dit geldt niet voor kortingen die het gehele project betreffen. Maar enkel en alleen voor kortingen inzake bepaalde uitgaven van een 

project. 
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Rubriek Code 
Omschrijvingen Norm Correctie-percentage of 

bedrag 

specifiek zijn 
relevant: 
85/377/EEC; 
90/313/EEC; 
79/409/EEC; 
2000;60/EC; 
2006/2/EC; 
1999/31/EC EN 
2000/76/EC 
(niet limitatief!) 

 
 

 A4 Er is voor het project al een 
bijdrage verleend uit een an-
der Europees fonds of uit een 
ander operationeel program-
ma binnen het hetzelfde fonds. 

Artikel 54 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006  

100% van het project. 

 A6 De subsidiabele uitgaven van 
een inkomstengenererend 
project zijn hoger dan de in-
vesteringskosten na aftrek van 
de actuele waarde van de 
netto inkomsten. 

Artikel 55, lid 2 
van Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006 

100% van het verschil. 

 A7 Het project ondergaat binnen 
vijf jaar na voltooiing een be-
langrijke wijziging. 

Artikel 57 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006 

25%-100%, afhankelijk van 
de omvang en aard van de 
wijziging. Vervolgens naar 
rato van het aantal jaren

2
. 

 A8 De subsidiabele kosten zijn 
niet goed berekend. 

Verordening 
1083/2006 

100% van het foutief bere-
kende bedrag. 
 
 
 

 A9 Er is door de begunstigde 
structureel niet voldaan aan de 
voorwaarden voor gelijke kan-
sen. 

Artikel 16 van 
Verordening 
(EG) Nr. 
1083/2006 

 

  A. de begunstigde heeft struc-
tureel niet voldaan aan de 
voorwaarden voor gelijke kan-
sen. 

 5% van de subsidiabele 
kosten van het project. 

  B.  in alle andere gevallen  Nader te bepalen
3
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Dat wil zeggen, indien de wijziging zich heeft voorgedaan binnen het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde jaar na voltooiing dan 

respectievelijk de gehele correctie, 4/5
de

, 3/5
de

, 2/5
de

 of 1/5
de

 deel van de correctie. 
3
 Afhankelijk van redelijkheid & billijkheid, verwijtbaarheid en proportionaliteit zal een correctiepercentage worden toegepast. 
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B  De uitgave is (moge-
lijk deels) niet con-
form Europese re-
gels 

   

  De uitgaven zijn niet con-
form de Europese aanbe-
stedingsregels: 
opdrachten boven de drem-
pelwaarde  
 

 

  Geen openbaarheid  

 B1 De opdracht is niet gepubli-
ceerd volgens de juiste proce-
dures én ook niet op andere 
wijze openbaar gemaakt.  

100% van de opdracht. 

 B2 De opdracht is niet gepubli-
ceerd volgens de juiste proce-
dures, maar wel op een ande-
re wijze openbaar gemaakt.  

25% van de opdracht. 

  Aanvullende opdracht(en) niet 
(juist) aanbesteed  

 

 B3 De oorspronkelijke opdracht is 
wel juist aanbesteed, maar 
aanvullende diensten, leverin-
gen of werken zijn niet (juist) 
aanbesteed én er waren geen 
dringende of onvoorziene om-
standigheden: 

 

  A. de totale waarde van de 
aanvullende opdracht(en)  
is lager is dan de van 
toepassing zijnde Euro-
pese drempel of 50% van 
de waarde van de origi-
nele opdracht. 

25% van de aanvullende 
opdracht. 

  B. in andere gevallen 100% van de aanvullende 
opdracht(en). 

 B4 De oorspronkelijke opdracht is 
wel juist aanbesteed, maar de 
totale waarde van de onvoor-
zienbare aanvullende 
dienst(en), levering(en) of 
werk(en) is lager dan de van 
toepassing zijn de Europese 
drempel én meer dan 50% van 
het oorspronkelijke contract. 

100% van het deel van de 
aanvullende opdracht(en) 
dat boven de 50% van de 
waarde van het oorspronke-
lijke contract uitkomt. 
 

  Geen of onjuiste criteria en 
beschrijving  

 

 B5 De opdracht was wel op de 
juist wijze openbaar gepubli-
ceerd, maar in het bestek of 

Bronnen bevin-
ding B1 tot en 
met B12: 
Artikel 60 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1083/2006 
Draft Guidelines 
for determining 
financial correc-
tions to be made 
to Expenditure 
cofinanced by 
the SF for non-
compliance with 
the rules on 
public procure-
ment, vast-
gesteld novem-
ber 2007 in 
COCOF, 
Interpretatieve 
mededeling 
(EG) 2006/C 
179/02 
De arresten van 
het Europese 
Hof van Justitie 
ter zake 

5% van de opdracht. 
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de aankondiging van de op-
dracht stonden niet alle selec-
tie- en/of gunningcriteria ver-
meld of zijn deze onvoldoende 
beschreven. 
 

 B6 De opdracht is wel op de juiste 
wijze openbaar gepubliceerd, 
maar de opdracht is gegund 
met toepassing van onwettige 
gunning- en/of selectiecriteria, 
zijnde criteria die niet zijn toe-
gestaan (bijv.: het gebruik van 
selectiecriteria als gunningcri-
teria, het niet naleven van 
criteria die in het bestek of de 
aankondiging van de opdracht 
stonden, het onjuist of discri-
minerend toepassen van gun-
ningcriteria en bij een 
NOP/CDP/GOPA

4
 is niet het 

minimum aantal gegadigden 
uitgenodigd).  

5% van de opdracht. 

 B7 In het bestek of de aankondi-
ging van de opdracht waren 
onwettige selectie- en/of gun-
ningcriteria opgenomen waar-
door bepaalde ondernemingen 
ontmoedigd zijn om in te 
schrijven (bijv.: de verplichting 
om reeds een vestiging of 
vertegenwoordiging in het land 
of regio te hebben, de vast-
stelling van te specifieke tech-
nische normen waardoor be-
paalde ondernemingen be-
voordeeld worden en de eis 
om ervaring in de regio te 
hebben). 

25% van de opdracht. 
 

 B8 De omschrijving in het bestek 
of de aankondiging van de 
opdracht was discriminerend 
of dermate gebrekkig dat de 
inschrijvers het voorwerp van 
de opdracht niet konden vast-
stellen en/of de aanbesteden-
de dienst de opdracht niet 
gericht kon gunnen. 
Hieronder valt ook de situatie 
dat gevraagde nadere infor-
matie niet (tijdig) aan alle in-

5% van de opdracht.
 
 

                                                      
4
 Zijnde resp. een niet-openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog procedure en een gunning door onderhandelingsproce-

dure met aankondiging. 
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schrijvers is verstrekt. 

  Onderhandelingen tijdens 
toekenning 

 

 B9 Er vonden onderhandelingen 
met de indiener (s)  van een 
offerte plaats tijdens de toe-
kenningsperiode, anders dan 
ter verheldering van de neer-
gelegde offerte. 
 

5% van de opdracht. 

  Vermindering van werk na 
toekenning

5
 

 

 B10 De opdracht is toegekend
5
 

volgens de aanbestedingsre-
gels, maar werd gevolgd door 
een vermindering van te ver-
richten werk zonder dat daar 
een evenredige vermindering 
van de waarde van het con-
tract tegenover stond. De 
vermindering van te verrichten 
werk veranderde hierbij essen-
tiële onderdelen

6
  van het 

contract.  
 
(Deze correctie wordt ook 
toegepast indien het bedrag 
van de verlaging wordt ge-
bruikt om andere werkzaam-
heden uit te voeren.) 
 

100% van de waarde van 
het verminderde werk. 

 
Vermeerderd met 25% van 
het eindbedrag van het fy-
sieke eindvoorwerp c.q. de 
opdracht. 

 B11 De opdracht is toegekend
5
 

volgens de aanbestedingsre-
gels, maar werd gevolgd door 
een vermindering van te ver-
richten werk  met een evenre-
dige vermindering van de 
waarde van het contract. De 
vermindering van te verrichten 
werk veranderde essentiële 
onderdelen

6
 van het contract. 

25% van het eindbedrag van 
het fysieke eindvoorwerp 
c.q. de opdracht. 

  Overig  

 B12 De opdracht is geplaatst en de 
bepalingen van de richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten 
zijn nageleefd, maar een aan-

2% van de opdracht 

                                                      
5
 Is ook van toepassing bij vermindering van werk tussen moment van selectie en toekenning. 

6
 Bij de toepassing van deze bevinding kan er een beperkte flexibiliteit worden aangewend voor wijzigingen in een reeds gegunde 

opdracht, op voorwaarde dat 1) de aanbestedende dienst de algemene structuur van de uitnodiging tot inschrijving of het bestek niet 
wijzigt door verandering van een belangrijk element van de gegunde opdracht, 2) de wijzigingen, indien deze in de uitnodiging tot 
inschrijving of in het bestek zijn opgenomen, geen substantiële gevolgen hebben voor de reeds ontvangen inschrijvingen. De essen-
tiële elementen c.q. onderdelen zijn met name de contractwaarde, de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringstermijn, de beta-
lingsvoorwaarden en de gebruikte materialen. Elk geval moet steeds op zich worden geanalyseerd. 
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tal niet-essentiële/neven ele-
menten

7
 zijn niet nageleefd. 

  Indien de onregelmatigheid 
slechts van formele aard is 
zonder mogelijk financiële 
gevolgen. 

0%. 

  De uitgaven zijn niet con-
form de aanbestedingsre-
gels: 
onder de drempelwaarde 
voor Europese aanbeste-
ding 

  

 B13a De opdracht met een waarde 
onder de drempels, IIB-dienst 
(diensten die zijn opgenomen 
in Bijlage 2, onderdeel B van 
het Besluit aanbestedingsre-
gels voor overheidsopdrach-
ten) dan wel dienstenconces-
sie, kent een duidelijk grens-
overschrijdend belang maar is 
niet vooraf bekendgemaakt, of 
kent geen duidelijk grensover-
schrijdend belang maar de 
van toepassing zijnde aanbe-
stedingsregels zijn niet nage-
leefd.. 

25% van de opdracht. 

 B13b De van toepassing zijnde aan-
bestedingsregels (Europese 
en nationale) voor aanbeste-
dingen onder de Europese 
drempel zijn nageleefd, maar 
er zijn onrechtmatige selectie- 
en/of gunningcriteria toege-
past, waardoor bepaalde aan-
bieders ontmoedigd zijn om in 
te schrijven. Bijv. de verplich-
ting om reeds een vestiging of 
vertegenwoordiger in het land 
of de regio te hebben of de 
vaststelling van te specifieke 
technische normen waardoor 
één aanbieder wordt bevoor-
deeld. 

5% van de opdracht. 

 B13c 
 

De van toepassing zijnde aan-
bestedingsregels (Europese 
en nationale) voor aanbeste-
dingen onder de Europese 
drempel zijn nageleefd, maar 
het beginsel van gelijke be-
handeling is geschonden. Bijv. 
wanneer de aanbestedende 

Afhankelijk wel-
ke van toepas-
sing zijn, de 
aanbestedings-
regels van de 
begunstigde 
zelf, die van het 
programma of 
die volgens de 
circulaire van 
het ministerie 
van Economi-
sche Zaken, 
Landbouw en 
Innovatie van 9 
september 2010 
inzake aanbe-
steden. 

5% van de opdracht. 

                                                                                                                                                                            
7
 Zie voetnoot 6 voor wat de essentiële elementen zijn. 
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dienst willekeurig de gegadig-
den heeft gekozen met wie hij 
wil onderhandelen of wanneer 
hij een van de voor onderhan-
deling uitgenodigde gegadig-
den een voorkeursbehande-
ling geeft. 

 B13d De opdracht met een waarde 
onder de drempels, IIB-dienst 
(diensten die zijn opgenomen 
in Bijlage 2, onderdeel B van 
het Besluit aanbestedingsre-
gels voor overheidsopdrach-
ten) dan wel dienstenconces-
sie is toegekend

5
 volgens de 

van toepassing zijnde aanbe-
stedingsregels (Europese en 
nationale), maar werd gevolgd 
door een vermindering van het 
te verrichten werk zonder dat 
daar een evenredige vermin-
dering van de waarde van het 
contract tegenover stond. De 
vermindering van het te ver-
richten werk veranderde es-
sentiële onderdelen

6
 van het 

contract. 
 
(Deze correctie wordt ook 
toegepast indien het bedrag 
van de verlaging wordt ge-
bruikt om andere werkzaam-
heden uit te voeren.) 
 

100% van de waarde van 
het verminderde werk. 

 
Vermeerderd met 25% van 
het eindbedrag van het fy-
sieke eindvoorwerp c.q. de 
opdracht. 

 B13e De opdracht met een waarde 
onder de drempels, IIB-dienst 
(diensten die zijn opgenomen 
in Bijlage 2, onderdeel B van 
het Besluit aanbestedingsre-
gels voor overheidsopdrach-
ten) dan wel dienstenconces-
sie is toegekend

5
 volgens de 

aanbestedingsregels (Europe-
se en nationale), maar werd 
gevolgd door een verminde-
ring van het te verrichten werk 
met een evenredige verminde-
ring van de waarde van het 
contract. De vermindering van 
het te verrichten werk veran-
derde essentiële onderdelen

6
 

van het contract. 
 
 

25% van het eindbedrag van 
het fysieke eindvoorwerp 
c.q. de opdracht. 
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(Deze correctie wordt ook 
toegepast indien het bedrag 
van de verlaging wordt ge-
bruikt om andere werkzaam-
heden uit te voeren.) 

 B13f De opdracht met een waarde 
onder de drempels, IIB-dienst 
(diensten die zijn opgenomen 
in Bijlage 2, onderdeel B van 
het Besluit aanbestedingsre-
gels voor overheidsopdrach-
ten) dan wel dienstenconces-
sie is toegekend

5
 volgens de 

aanbestedingsregels (Europe-
se en nationale), maar een 
aantal niet-essentiële/neven 
elementen

7
 zijn niet nage-

leefd. 

2% van de opdracht. 

  Indien de onregelmatigheid 
slechts van formele aard is 
zonder mogelijk financiële 
gevolgen. 

0%. 

  De uitgaven zijn niet con-
form de Europese Subsidia-
biliteitsregels  

  

  Daadwerkelijk verrichte uitga-
ven 

  

 B15 De transactie behoort niet bij 
het project. 

Artikel 56, lid 3 
van Verordening 
(EG) Nr. 
1083/2006 en 
Artikel 10 EFRO 
regeling natio-
naal. 

100% van de transactie. 

 B16 De uitgaven zijn buiten de 
programmaperiode betaald. 
Dat wil zeggen is niet betaald 
tussen datum van indiening 
van het programma bij de 
Europese Commissie (ver-
schilt per programma, allen 
eind december 2006) en 31 
december 2015. Deze code is 
conform artikel 56 lid 2 niet 
van toepassing op bijdragen in 
natura, afschrijvingen en be-
geleidende maatregelen. 

Artikel 56 lid 1 
en 2 van Veror-
dening (EG) 
Nr.1083/2006. 

100% van de kosten. 

 B17 De uitgaven betreffen debet-
rente.  

Artikel 7 lid 1 
onder a van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1080/2006. 

100% van de kosten. 
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 B18 De gedeclareerde grondkos-
ten overschrijden de 10% van 
de totale voor steun in aan-
merking komende uitgaven. 

Artikel 7 lid 1 
onder b van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1080/2006. 

100% van de overschrijding. 

 B19 De uitgaven betreffen terug-
vorderbare BTW, zoals BCF-
BTW. 

Artikel 7 lid 1 
onder d van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1080/2006. 

100% van de kosten. 

 B21 Er is niet voldaan aan de pu-
bliciteitsvoorwaarden door de 
begunstigde. 

Artikel 8 en 9 
van Verordening 
(EG) 
Nr.1828/2006. 

 

  A. De begunstigde heeft 
de permanente plaquette niet 
zichtbaar aangebracht. 

Artikel 8, lid 2 
van Verordening 
1828/2006 

2% van de subsidiabele 
kosten van het project

8
. 

  B. De begunstigde heeft 
tijdens de uitvoering van het 
project het bord niet of niet 
deugdelijk opgesteld. 

Artikel 8, lid 3 
van Verordening 
(EG) 
Nr.1828/2006 

Afhankelijk van de mate 
waarin niet voldaan is (he-
lemaal geen bord of vorm-
fout) in zijn geheel beoorde-
len bij B21 als totaal. 

  C. De begunstigde heeft 
incidenteel bij de aan het pu-
bliek gerichte voorlichting- en 
publiciteitsmaatregelen niet 
voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 9 van Vo. 
1828/2006. 

Artikel 9 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1828/2006 

100%/75%/50% (Afhankelijk 
van de afwijking

9
) van de 

kosten van desbetreffende 
maatregel

10
. 

  D. De begunstigde heeft 
structureel bij de aan het pu-
bliek gerichte voorlichting- en 
publiciteitsmaatregelen niet 
voldaan aan de voorwaarden 
van artikel 9 van Vo. 
1828/2006. 

Artikel 9 van 
Verordening 
(EG) 
Nr.1828/2006 

2% van de subsidiabele 
kosten van het project

11
. 

                                                      
8
 Dit correctiepercentage is van toepassing indien de onregelmatigheid niet wordt hersteld en/of niet meer kan worden hersteld. 

9
 Er zijn 1 of 3 bepalingen van toepassing. De mogelijke afwijking is derhalve 100% resp. 100%, 66% of 33%. 

10
 Dit correctiepercentage is van toepassing indien de onregelmatigheid niet wordt hersteld en/of niet meer kan worden hersteld. 

11
 Dit correctiepercentage is van toepassing indien de onregelmatigheid niet wordt hersteld en/of niet meer kan worden hersteld. 
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 B22 De gedeclareerde uitgaven 
stemmen niet overeen met de 
boekhoudkundige bewijsstuk-
ken en gegevens van de be-
gunstigde. 

Artikel 16 Ver-
ordening (EG) 
Nr.1828/2006. 

100% over het verschil. 

 B23 De gedeclareerde uitgaven 
zijn niet overeenstemming met 
het principe van “Sound Fi-
nancial Management”, zijnde 
dat voldaan dient te worden 
aan de principes van econo-
mie (binnen een toepasselijke 
tijd, passende hoeveelheid en 
kwaliteit tegen de beste prijs 
(dus niet te laat, te veel, ver-
keerde kwaliteit en/of te 
duur)), efficiency (een goede 
prijs-prestatieverhouding) en 
effectiviteit (gericht op de spe-
cifieke doelen van het project 
en de beoogde resultaten). 

Artikel 27 van 
het Financieel 
Reglement van 
de Europese 
Commissie. 

100% Over het verschil. 

 
 

C  De uitgaven zijn niet con-
form de nationale regels 

  

  De uitgaven zijn niet con-
form de nationale subsidia-
biliteitsregels 

EFRO regeling
12

 
 

 C1 Het project is niet uitgevoerd 
conform het projectplan op 
basis waarvan subsidie is 
verstrekt. 

Artikel 8 
 

Objectief in geld uit te druk-
ken afwijking. 

 C2 Het project is niet tijdig afge-
rond en er is geen schriftelijke 
ontheffing aangevraagd. 

Artikel 8  100% over het te laat be-
taalde deel. 

 C3 Er is sprake van niet-
subsidiabele kosten.  

Artikel 10  100% van het niet subsidia-
bele deel. 

 C4 De aankoopprijs/inbreng van 
de grond of het onroerende 
goed is hoger dan de markt-
waarde zoals die blijkt uit het 
overgelegd bewijsstuk van een 
onafhankelijke waardebepa-
ling. 

Artikel 10 lid 1 100% over het verschil. 

 C5 Een bewijsstuk van een onaf-
hankelijke waardebepaling 
m.b.t. de grond of het onroe-
rende goed ontbreekt.  

Artikel 10 lid 1 100% van de uitgaven t.a.v. 
de grond respectievelijk het 
onroerend goed. 
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 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 november 2007 houdende de Rijkscofinanciering voor EFRO-
programma’s 2007-2013. 
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Artikel II 
 
Het Sanctiebeleid EFRO-programma 2007-2013, Regio Oost-Nederland wordt ingetrokken. 
 
Artikel III 
 
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin hij wordt geplaatst. 
 
De Managementautoriteit voornoemd 
 
Gegeven te Arnhem, 12 juli 2011 - zaaknr. 2008-009034 
 
De Managementautoriteit Oost-Nederland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
 
 
 
 
Uitgegeven, 18 juli 2011   
De secretaris, 
drs. P.P.L. van Kalmthout 
 


