De Financieringsregeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de grondslag voor
subsidieverstrekking voor het versterken van een primaire waterkering. De subsidieaanvraag wordt
beoordeeld op soberheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Voor subsidieaanvraag wordt een
raming conform de SSK-methode opgesteld. In de subsidieregeling is opgenomen dat kosten voor
een programmabureau en inzet van externe medewerkers onder bepaalde voorwaarden subsidiabel
zijn. Deze factsheet geeft hierop een toelichting.
Context kosten voor inzet capaciteit
De kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (hierna: VAT-kosten) zijn subsidiabel, mits
ze zijn opgenomen in het plan van aanpak. In de raming van de VAT-kosten wordt verondersteld
dat de volgende zaken, indien van toepassing, zijn opgenomen:
• Inzet van mensen en middelen vanuit/ door de eigen organisatie (intern en inhuur);
• Ondersteuning door ingenieursbureaus;
• Contractvoorbereiding en -opstelling;
• Directie & Toezicht en/of contractbeheersing gedurende de realisatiefase.
Doorberekening uurtarieven interne medewerkers
Kosten van eigen medewerkers die deel uitmaken van het projectteam zijn subsidiabel. Kosten die
niet direct voortvloeien uit het realiseren van de maatregel en alleen via opslagen zouden kunnen
worden toegerekend aan de maatregel, komen niet voor subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij
onder meer om overheadkosten van bijvoorbeeld lijnmanagement en stafdiensten.
Bij interne medewerkers is het Hafir-tarief (uit de meest actuele Handleiding Overheidstarieven),
behorende bij de functie, subsidiabel.
In de verkennings- en de planuitwerkingsfase is het uitgangspunt dat de raming van de VAT kosten plaatsvindt op basis van Hafir. In de realisatiefase vindt de raming van VAT-kosten in
beginsel plaats op basis van een forfaitaire opslag (zie Deel B).
De uurtarieven in de Handleiding Overheidstarieven bestaan uit directe loonkosten en overhead.
Directe loonkosten bestaan uit: bruto salaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en alle door
de werkgever te betalen premies voor sociale lasten.
Overhead betreft kosten voor o.a. huisvesting, kantoorautomatisering, administratie, facilitair.

Over de interne inzet (uren maal tarief) mag geen BTW worden berekend in de SSK-raming.
Doorberekening uurtarieven externe medewerkers
Kosten van externe medewerkers die deel uitmaken van het projectteam zijn subsidiabel. De
kwaliteit (en daarmee het tarief) van de externe medewerkers moet passen bij de zwaarte van het
project. Door het HWBP wordt voor het inhuren van medewerkers geen maximum of vaste tarieven
voorgesteld. Wel is van belang dat de in te huren medewerkers op rechtmatige wijze worden
gecontracteerd (volgens Aanbestedingswet en aanbestedingsbesluit Overheden) én voldoet aan de
binnen het waterschap geldende inkoop- en/of aanbestedingsrichtlijnen.
Over de in te huren inzet (uren maal tarief ) mag wel BTW worden berekend in de SSK-raming.
Voor het hanteren van een toeslag (bovenop het bij de beheerder in rekening gebrachte tarief)
voor ingehuurde medewerkers biedt de Financieringsregeling géén grondslag. Mochten er
specifieke bureaukosten worden gemaakt voor externen, dan kunnen die overeenkomstig de
regeling onder de algemene kosten onderbouwd worden opgevoerd in de kostenraming. Stafkosten
en lijnmanagement zijn ook hier niet subsidiabel.
Subsidiabiliteit van een programmabureau
In deel A (Artikelsgewijze toelichting op artikel 2 t/m 4) van de Financieringsregeling staat:
“Wanneer er gelijktijdig gewerkt wordt aan meerdere projecten die deel uitmaken van het HWBP
en de beheerder ervoor kiest om uit efficiëntieoverwegingen project overstijgende organisaties
op te zetten (programmamanagement), zijn de kosten in beginsel subsidiabel indien de kosten
rechtstreeks aan het programma zijn toe te rekenen. De kosten van het programmamanagement
die niet rechtstreeks toe te rekenen zijn aan een individueel project kunnen op basis van een
verdeelsleutel worden toegerekend.”
De beheerder beschrijft in het plan van aanpak op welke wijze het programmamanagement is
ingericht en geeft een onderbouwing van de direct en indirect aan het project toe te rekenen
kosten.
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