
 

 

Wat zijn exceptional costs? 

Organisaties die een EVS project indienen, kunnen altijd een beroep doen op exceptional 

costs. 

Exceptional costs kunnen aangevraagd worden bij alle projecten waarbij visumkosten, 

verblijfsvergunningen en vaccinaties komen kijken. 

 

Voor projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren dekken exceptional costs 

dezelfde posten als hierboven plus: 

- extra materiaal voor financieel kwetsbare jongeren 

- kosten verbonden aan een APV 

- reinforced mentorship voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben  

 

Belangrijk: het mentorship gaat louter over de extra tijd die nodig is om jongeren te 

begeleiden in het project. Welke uren besteed je méér dan je normaal zou doen zonder 

reinforced mentorship? 

 

Hoe bewijs je exceptional costs? 

Alle exceptional costs worden 100% terugbetaald als ze aangevraagd worden in het 

aanvraagformulier en in het eindverslag bewezen worden met facturen, betaalbewijzen 

etc.  

In alle gevallen kan er na afloop van het project niet méér uitbetaald worden dan 

oorspronkelijk aangevraagd. 
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Voor reinforced mentorship zijn verschillende situaties mogelijk:  

 

1. Reinforced mentorship uitgevoerd door freelancers of vrijwilligers. Voor hun bewezen 

diensten volstaat een factuur of ander bewijsstuk. Zoals de andere exceptional costs dus. 

 

2. Reinforced mentorship uitgevoerd door betaalde werkkrachten uit de gast- of 

zendorganisatie.  

 

Zowel van de gast- als de zendorganisatie wordt in de aanvraag een schatting gemaakt 

van de extra uren die ze denken te besteden aan het reinforced mentorship. Bij het 

eindverslag worden de effectieve loonkosten van de werknemer(s) berekend op basis van 

dit aantal uren. Dit gebeurt aan de hand van het barema of het arbeidscontract van 

werknemers uit de organisatie, dat wordt gestaafd met documenten (bv. van een sociaal 

secretariaat). 

Vanuit een buitenlandse partnerorganisatie kan ook een factuur worden ingediend met het 

eindrapport voor de geleverde personeelsprestatie, gestaafd met dezelfde berekening en 

documenten. Indien de buitenlandse partnerorganisatie de berekening niet op deze wijze 

kan maken of geen documenten kan bezorgen om de loonkosten aan te tonen, dan wordt 

het bedrag van deze factuur bepaald op basis van de vastgelegde tarieven van de actie 

KA2/Intellectual Output/niveau technician (zie programmagids). 

 

 


