
 

RCO117 - Oplossingen voor geconstateerde grensoverschrijdende juridische of 
administratieve belemmeringen 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal door de projectpartners geïdentificeerde oplossingen voor 
juridische of administratieve grensbelemmeringen. 
 
Juridische of administratieve belemmeringen verwijzen doorgaans naar (verschillen in) 
regels, wetten of administratieve procedures die de ontwikkeling en het dagelijks leven in 
de grensregio bemoeilijken. Het kan ook gaan om het ontbreken van (duidelijke) regels of 
procedures waardoor grensoverschrijdende samenwerking of interactie wordt 
gefrustreerd. 
De belemmering moet van toepassing zijn op interacties tussen Vlaanderen en 
Nederland. Het is geen vereiste dat de belemmering tijdens/door het project wordt 
geconstateerd. 
 
Een geïdentificeerde oplossing kan slechts worden meegeteld voor deze indicator indien 
er concrete acties/maatregelen zijn aangeduid die ondernomen (genomen) kunnen 
worden voor de implementatie ervan. De oplossing kan gelegen zijn in aanpassing van 
regels, wetten of procedures of informatieverschaffing welke maakt dat de subjecten van 
de regelgeving (burgers, ondernemers, grensarbeiders, gemeenten, …) beter om kunnen 
gaan met de juridische of administratieve belemmering. 
 
Indien meerdere oplossingen worden geïdentificeerd en uitgewerkt voor eenzelfde 
grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmering, kunnen deze apart 
worden geteld. 
 
Rapportage 

 
• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
zodra de oplossing volledig is geïdentificeerd. Dit betekent dat het denkproces is 
afgerond en de oplossing in haar definitieve vorm is beschreven (bv. in een nota of 
een presentatie). 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft een overzicht van de geïdentificeerde oplossingen, met vermelding van de 
grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmering die wordt 
aangepakt (beknopte informatie). 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
De volledige beschrijving van de geïdentificeerde oplossing. 
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