
Q&A Kick-off bijeenkomst van 14 oktober 2019 

1. Mogen de presentielijsten ook digitaal worden ondertekend? 

 

Het digitaal ondertekenen van de urenstaten is mogelijk. Zie hiervoor bijlage J onderdeel d van de 

Subsidieregeling. Deze is als volgt: 

 

Indien een subsidieontvanger gebruik maakt van elektronische documenten waarbij uitsluitend een 

elektronische versie bestaat, worden de geautomatiseerde systemen voorzien van beheers- en 

beveiligingsmaatregelen die de betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van de elektronische 

gegevens gedurende de gehele vereiste bewaartermijn waarborgen. Het is aan de subsidieontvanger 

om dit aan te tonen. Voor een tweetal veel voorkomende situaties zijn de voorschriften hieronder 

uitgewerkt. 

1. Digitale urenadministratie: 

Om aan de eisen van betrouwbaarheid, authenticiteit en integriteit van de elektronische 

gegevens te kunnen voldoen moet de subsidieontvanger kunnen aantonen dat: 

a. De functiescheiding binnen het systeem wordt gewaarborgd; 

b. De tijdigheid binnen het systeem wordt gewaarborgd;  

c. Vaststellingen na accorderen door de leidinggevende niet meer te wijzigen zijn. Het is aan de 

subsidieaanvrager om dit aan te tonen. 

 

2. Hoe dient de presentieverantwoording te worden vastgelegd voor de informele gesprekken? 

 

De prestatieverantwoording van informele gesprekken dient vastgelegd te worden: 

a. Gespreksverslagen 

b. Agenda’s; 

c. Notulen; 

d. Andere alternatieven tevens mogelijk. Advies is om deze voor te leggen aan UVB. 

  

3. Moeten de urenverantwoordingen per week of per maand worden ondertekend? 

 

Om aansluiting met de eigen bedrijfsvoering van de subsidieontvanger niet te bemoeilijken biedt de 

regeling de mogelijkheid om de urenverantwoordingen binnen een redelijke termijn te fiatteren. Zie 

hiervoor de toelichting op artikel 12 van de Subsidieregeling. 

 

UVB adviseert het volgende: 

 

Urenverantwoordingen kunnen per week (zie bijlage I van de Handleiding projectadministratie 

hoofdstuk 3.1.1.2; hierna HPA) of per maand worden opgesteld.  

a. Indien gebruik wordt gemaakt van een wekelijkse urenverantwoording dient deze binnen een 

week (na einde van de week) te worden ondertekend door de medewerker en binnen een maand 

(na einde van de week) te worden ondertekend de leidinggevende.  

b. Indien gebruik wordt gemaakt van een maandelijkse urenverantwoording dient deze binnen een 

week (na einde van de maand) te worden ondertekend door de medewerker en binnen een maand 

(na einde van de maand) te worden ondertekend de leidinggevende. 

 

4. Door wie moet de urenverantwoordingen worden ondertekend? Directeur of de projectleider?  

 

De urenverantwoordingen dienen door de directe leidinggevende te worden ondertekend. Dit kan dus 

een directeur, maar ook een projectleider zijn. 

 

5. Is addendum toegestaan als plaatsvervanger van urenregistratie? Mag je addendum ook gebruiken 

medewerker die niet voltijd werken? Mag je ook addendum vooraf regelen? 

 

Een addendum bij de arbeidsovereenkomst kan worden gebruikt voor iemand die een vooraf 

vastgesteld percentage van zijn arbeidstijd wordt ingezet voor uitsluitend projectactiviteiten. Op de 

uren die aan het project worden besteed, dient een correctie te worden gemaakt voor de ziekte-uren 

(5%) en indirecte uren (12%) zoals functioneringsgesprekken en afdelingsactiviteiten; deze correctie 

wordt toegepast bij zowel voltijd als deeltijd inzet. Houd hier rekening mee bij het opstellen van 



het addendum. Indien de controle daartoe aanleiding geeft, vraagt UVB u nog wel inzicht te geven in 

de ziekteregistratie van de medewerker (zie HPA, hoofdstuk 3.1.1.2). 

 

Indien gebruik wordt gemaakt van een addendum hoeft geen urenregistratie te worden bijgehouden. 

Het addendum vervangt de urenregistratie, maar is geen vervanging van de 

prestatieverantwoording. 

 

6. Wat zijn de aandachtspunten voor addendum? Wat moet er allemaal erin zitten? 

 

De volgende zaken zijn van belang bij het gebruik van een addendum:  

a. Pas vanaf het moment dat het addendum is afgesloten en gedateerd en getekend door 
werkgever en werknemer kunnen loonkosten op basis van het addendum worden opgenomen. 
Er kunnen geen uren met terugwerkende kracht worden verantwoord.  

b. Het addendum bevat een omschrijving van de werkzaamheden die ten behoeve van het project 

worden uitgevoerd.  

c. In het addendum wordt opgenomen voor welk gedeelte van de arbeidstijd de medewerker 
werkzaamheden voor het project uitvoert.  

d. Daarnaast bevat de administratie een functiebeschrijving.  

e. Indien gebruik wordt gemaakt van een addendum hoeft geen urenregistratie te worden 
bijgehouden. Het addendum vervangt de urenregistratie, maar is geen vervanging van 

de prestatieverantwoording.  

f. Mede aan de hand van de prestatieverantwoording (zie paragraaf 2.3) kan UVB beoordelen in 
hoeverre de tijdsbesteding opgenomen in het addendum aannemelijk en aanvaardbaar is. 
Indien blijkt dat dit niet het geval is, kan hierop bij de controle van het verzoek tot vaststelling 
alsnog een correctie plaatsvinden.  

g. Als er sprake is van activiteiten voor zowel subsidiabele deelnemers uit de doelgroep, als niet 
subsidiabele deelnemers, dan wordt verwacht dat de aanvrager aan de hand van de 
prestatieverantwoording aantoont dat de juiste toerekening is gemaakt op het urenaantal dat is 
opgenomen in het addendum.  
  

7. Wat mag je allemaal gebruiken ter verantwoording van je urenverantwoording? 

  

De deelnemersadministratie fungeert tevens als prestatieonderbouwing. Per deelnemer legt u vast 

welke activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en welke resultaten daarmee zijn behaald. 

Zo kunt u onderbouwen dat de met die activiteiten gemoeide kosten subsidiabel zijn. 

Aanwezigheidsregistratie kan als prestatieonderbouwing bij bijvoorbeeld trainingen of bijeenkomsten 

gebruikt worden. 

 

Niet van alle prestaties – resultaten, producten of werkzaamheden – is het mogelijk om de 

verantwoording van gewerkte uren en gemaakte kosten nauwkeurig aan te tonen. UVB vindt het van 

belang voor subsidieontvangers om een balans te vinden tussen enerzijds het correct verantwoorden 

van geleverde prestaties en anderzijds de administratieve inspanning die hiertegenover staat. Het is 

van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat uit het geheel van de verrichte werkzaamheden en 

geleverde resultaten kan worden opgemaakt dat het opgevoerde aantal uren noodzakelijk is 

geweest. 

 

Zie HPA, hoofdstuk 2.3 voor een niet gelimiteerde opsomming van mogelijk bewijsstukken van 

veelvoorkomende activiteiten. 

 

8. Geldt urenverantwoording en presentieverantwoording ook voor vrijwilligers? 

 

Voor vrijwilligers geldt geen urenverantwoording en prestatieverantwoording. In de 

projectadministratie neemt u een overeenkomst met de vrijwilliger op. Daarnaast neemt u een door 

de vrijwilliger ondertekend bewijs van ontvangst van de onkostenvergoeding in de administratie op.  

 

9. De vrijwilliger begeleidt ook de statushouders en ook niet statushouders. Hoe moet ik dat 

verantwoorden? 

Als de loonkosten betrekking hebben op zowel (subsidiabele) deelnemers uit de doelgroep als op 

niet subsidiabele deelnemers, dan worden de kosten van de opgevoerde uren toegerekend naar de 



subsidiabele deelnemers uit de doelgroep op basis van de verhouding subsidiabele deelnemers en 

niet subsidiabele deelnemers. 

 

10. Mag je de kosten van vrijwilligers en ZZP’ers verschuiven in je begroting? 

 

Het verschuiven van de kosten in de begroting is mogelijk. Van belang is dat deze wijzigingen 

gecommuniceerd worden aan UVB en dat deze wijzigingen worden vastgelegd in de 

projectadministratie. 

  

11. Mag de vrijwilligersvergoeding in contante worden uitbetaald? 

 

De vrijwilligersvergoeding mag in contante worden uitbetaald. Van belang is dat er een door de 

vrijwilliger ondertekend bewijs van ontvangst van de onkostenvergoeding in de projectadministratie 

is opgenomen. 

 

12. Komt de bewaarplicht overeen met de AVG-richtlijnen, zo ja, waar moet op gelet worden bij het 

bewaren van de deelnemersadministratie i.h.k.v. de AVG-richtlijn? 

De AVG kent geen specifieke termijnen, maar meer algemene opmerkingen als “niet langer dan 

noodzakelijk”. Conform artikel 16 van de subsidieregeling dient de subsidieontvanger alle 

administratieve bescheiden die betrekking hebben op het gesubsidieerde project tot tenminste 31 

december 2027 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend 

te maken termijn te bewaren. 

Voor nadere informatie met betrekking tot de AVG kunt op terecht op onderstaande website: 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/europese-migratie--en-

veiligheidsfondsen-algemene-informatie/avg 

 

13. Wat zijn de gevolgen als achteraf wordt geconstateerd dat de opdrachtwaarde van een aanbestede 

opdracht niet juist is ingeschat, en de werkelijke opdrachtwaarde het in artikel 12 aangegeven 

drempelbedrag overschrijdt?  

 

Indien de werkelijke opdrachtwaarde het drempelbedrag overschrijdt, dient een afdoende 

onderbouwing te worden gegeven van de wijze waarop oorspronkelijk de opdrachtwaarde is 

ingeschat en wat de oorzaak is, dat deze waarde uiteindelijk is overschreden. 

 

Deze onderbouwing wordt door Uitvoering van Beleid (hierna: UVB) beoordeeld op redelijkheid en 

plausibiliteit.  

 

14. Hoe blijft u op de hoogte? 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen van een bepaald onderwerp, dan kunt u 

zich abonneren op RSS-feeds van de website van UVB. Zo wordt u automatisch geïnformeerd over 

het laatste nieuws. 

 

Belangrijke links: 

HPA 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-

amif/documenten/publicaties/subsidies/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/regelgeving/hpa-emvf-

2014-2020 
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