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EU-AUDIT



Bent u (echt) klaar voor 
een EU-audit?
Bent u er 100% zeker van dat u binnen uw EU-project de juiste kosten in rekening heeft gebracht?
Weet u welke indirecte activiteiten moeten worden uitgesloten van uw tijdregistratie?
Zijn uw boekhoudbeleid en -procedures volledig in overeenstemming met de EU-regels?

Onzekerheid over regels bij 
Europese subsidies 
Als het om Europese subsidies gaat is er 
vaak veel onzekerheid over wat wel en wat 
niet mag. Dat komt onder meer omdat 
EU-subsidiereglementen vaak behoorlijk 
uitgebreid en complex zijn. Bovendien zijn 
de regels ook van toepassing op zaken als 
inkoop, personeelskosten, onderaanneming, 
onvoorziene uitgaven en andere financiële 
zaken, dus grijpen ze in op een groot deel van 
uw organisatie.

Bij EU-subsidies moet u rekening 
houden met een aantal specifieke 
EU-regels. 

Voorbeelden van gebieden waarop 
strikte EU-regels van toepassing zijn:
• inkoop 
• interne procedures 
• projectadministratie 
• archivering van documenten 
• tijdsregistratie
• inkomsten binnen het project 
• kostenberekening en -identificatie 

(CAPEX versus OPEX) 
• wijzigingen in geval van onvoorziene 

veranderingen.



Met een audit wil de EU gedetailleerd inzicht krijgen in uw 
projectadministratie
Om ervoor te zorgen dat een door de EU gesubsidieerde activiteit exact volgens de regels 
wordt uitgevoerd, kan de EU u controleren. Dit varieert van een ‘lichte’ controle tot meer 
diepgaande audits. De te controleren organisaties worden willekeurig geselecteerd, 
maar bepaalde aspecten kunnen de kans om geselecteerd te worden vergroten. Een 
audit kan tot wel vijf jaar na de uitbetaling van het laatste subsidiebedrag worden 
uitgevoerd, en bestaat meestal uit een bezoek en een desk review. Een audit moet de EU 
gedetailleerd inzicht verschaffen in uw organisatie, projecten, financiële administratie, 
interne controlesystemen en alle andere aspecten die verband houden met de door de EU 
gesubsidieerde activiteit.

Goed voorbereid een EU-audit ondergaan
Op basis van onze ruime ervaring en expertise met EU-subsidieadministraties hebben 
wij tal van organisaties en consortia begeleid bij EU-audits en de voorbereiding daarop. 
Onze manier van werken omvat een aantal stappen waarmee ook u zich optimaal kunt 
voorbereiden op een audit:
• kick-off meeting om uw subsidiebeheersprocessen en -procedures in kaart te brengen
• toetsen van uw administratieproces aan de subsidieregels
• identificatie van mogelijke valkuilen in uw systeem en opstellen van de maatregelen om 

de risico’s te verminderen 
• uitvoering van deze maatregelen 
• hulp en advies bij het opzetten van een goed onderbouwd en vooral audit-proof 

documentatiesysteem
• steekproefsgewijze audits waarbij wij gebruik maken van EU-auditmethoden en 

-beginselen 
• stapsgewijze ondersteuning bij de voorbereiding en tijdens de EU-audit
• slotbijeenkomst met aanbevelingen en ‘lessons learned’



ffiqs is een subsidiemanagement- en compliancebureau en is als afzonderlijke rechtspersoon 
onderdeel van PNO Group Holding B.V.

Over ffiqs 
ffiqs is opgericht in 2018. Een jonge organisatie dus, maar wel met meer dan 30 jaar ervaring. 
Dat komt omdat de ffiqs-specialisten vóór de oprichting in dienst waren bij PNO Consultants, 
marktleider in Nederland en Europa op het gebied van subsidies en innovatie. 

Dat we in 2018 zijn opgericht is geen toeval. Dat is het jaar waarin de GDPR van kracht werd 
in Nederland en Europa. Omdat bij subsidiemanagement veelvuldig met persoonsgegevens 
wordt gewerkt besloot PNO haar subsidiemanagementactiviteiten onder te brengen in een 
aparte vennootschap: ffiqs!

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze EU-audit service? 
Bel ons of stuur ons een mailtje.

ffiqs B.V.
Laan van Zuid Hoorn 15
2289DC Rijswijk
+31 (0) 88 838 1381
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www.ffiqs.com


