
 

RCR82 – Grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmeringen die zijn 
verminderd of opgelost 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator bouwt voort op outputindicator ‘Oplossingen voor geconstateerde 
grensoverschrijdende juridische of administratieve belemmeringen’ (RCO117) en telt het 
aantal juridische of administratieve belemmeringen dat door het toepassen van de bij 
RCO117 getelde oplossingen wordt verminderd of opgelost. 

 

Het is voor de score op deze indicator niet van belang of een projectpartner, dan wel een 
andere organisatie de grensoverschrijdende belemmering vermindert of oplost. Volgende 
voorwaarden gelden wel: 

• de belemmering die is verminderd of opgelost, heeft betrekking op de interactie 
tussen Vlaanderen en Nederland 

• de belemmering is verminderd of opgelost, door het toepassen van de bij RCO117 
getelde oplossingen. Een belemmering die op een andere manier is aangepakt, 
kan niet worden geteld. 

 

Indien een belemmering via meerdere oplossingen en/of door meerdere organisaties 
wordt verminderd of opgelost, wordt deze slechts 1 keer geteld.  

 

Het volstaat voor de monitoring om enkel de (voormalige) projectpartners te bevragen. 
Een bredere analyse van het programmagebied is niet vereist. 

 

Rapportage 
 

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

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
zodra een oplossing is toegepast.  

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
1 jaar na het projecteinde. 

 
Tot en met de indiening van het eindrapport verloopt de monitoring door de 
projectverantwoordelijke. Op 1 jaar na het projecteinde zal het 
programmasecretariaat de relevante projectpartners contacteren voor een laatste 
update van de score. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je vermeldt voor de bij RCO117 getelde oplossingen of de grensoverschrijdende 
juridische of administratieve belemmering is verminderd/opgelost dankzij de 
toepassing van die door het project ontwikkelde oplossing en licht kort toe 
(beknopte informatie). 
 



 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Geen. 
 
De via de voortgangs- en eindrapportage versterkte informatie volstaat. 
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