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Deelnemers (1)

Deelnemers zijn personen uit de doelgroep die deelnemen aan de 
activiteiten uit het project van de subsidieaanvrager. 

De deelnemersadministratie maakt onderdeel uit van de 
projectadministratie. 

Het doel van een deelnemersadministratie is:

 Het aantonen van de subsidiabiliteit van de deelnemer per 
deelnemer.

 Het aantonen van verrichte activiteiten en behaalde resultaten 
per deelnemer.



Deelnemers (2)

Vanaf de start van de activiteit(en) met deelnemers van een project zullen 
deelnemersgegevens moeten worden vastgelegd om vast te kunnen 
stellen dat de deelnemers voldoen aan de criteria die vastgelegd zijn in 
artikel A4, B4 en C4 van de Subsidieregeling.

Op de datum van instroom in het project hoort de vreemdeling in het bezit 
te zijn van een geldig (verblijfs)document.

Binnen de projecten die worden uitgevoerd voor AMIF en ISF kunnen de 
projectactiviteiten zijn gericht op het opleiden van medewerkers. Voor 
deze medewerkers hoeft geen aparte deelnemersadministratie te worden 
bijgehouden. Wel een aanwezigheidsregistratie.

Indien de activiteit(en)eveneens betrekking heeft op personen die niet tot 
de doelgroep behoren, dienen de kosten te worden toegerekend.
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Deelnemersadministratie

Welke gegevens dient u op te nemen:

 Naam;

 Geboortedatum;

 Nationaliteit;

 Instroomdatum (begindatum van de eerste activiteit);

 Uitstroomdatum (einddatum van de laatste activiteit);

 Doelgroep (zoals benoemd in de Subsidieregeling);

 Document(en) op basis waarvan wordt aangetoond tot welke actie 
de deelnemer hoort;

 Activiteit(en);

 Een onderbouwing van de geleverde prestatie (prestatie is niet/ten 
dele/volledig geleverd).

Let op: het aantal deelnemers in de deelnemerslijst hoort aan te 
sluiten bij de aantallen die zijn opgenomen in het verzoek tot 
vaststelling van de subsidie.
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Asiel

Onderbouwing

 W document (Vreemdelingen Identiteitsbewijs)

 Verblijfsvergunning Asiel (on)bepaalde tijd + beschikking IND
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Integratie (1)

Onderbouwing

 Verblijfsvergunning Asiel onbepaalde tijd / bepaalde tijd 

 Verblijfsvergunning Regulier onbepaalde tijd / bepaalde tijd

Registratie van het Vreemdelingennummer (V-nummer) is onvoldoende. Op 
basis hiervan kan niet worden vastgesteld of de deelnemer tot de doelgroep 
behoort.



14 oktober 2019

Deelnemersadministratie7

Integratie (2)

Als de verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel als bedoeld in 
artikel 2.1 van het Besluit inburgering in Nederland is verleend of is 
verleend aan een geestelijk bedienaar dan komt de betreffende 
vreemdeling niet voor subsidie onder deze actie in aanmerking.



Terugkeer

Onderbouwing
Het Vreemdelingennummer (V-nummer) dat door de Dienst Terugkeer en 
Vertrek (DT&V) is afgegeven en een bewijs waarin de DT&V bevestigt dat 
de deelnemer bij hen is aangemeld als terugkeerder.
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Prestatieonderbouwing (1)

Voor integratietrajecten neemt u het volgende op in het dossier:

 Getekend en gedateerd intakeformulier (met instroomdatum);

 Trajectplan;

 (Gespreks)verslagen;

 Evaluatieformulier/eindverslag (met uitstroomdatum).

Om aan te tonen dat het doel is behaald kan een 
evaluatieformulier en/of een eindverslag worden gebruikt. 
Indien een certificaat of diploma behaald is kunt u dit opnemen in 
de administratie.
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Prestatieonderbouwing (2)

Onderzoek:

Onderzoeksplan, -verslag, -rapport

Methodiek:

Uitgewerkte methodiek + totstandkoming 

Evenementen:

Programma, presentaties, fotorapportages, intekenlijsten

Cursussen/opleidingen:

Bewijs van deelname, certificaten, presentielijsten
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