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Q&A’s Disclaimer: Aan deze Q&A’s kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en 

projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA). 

In dit document zijn o.a. de vragen verwerkt die tijdens de accountantsdag op 7 maart 

2017 zijn gesteld. In de antwoorden wordt verwezen naar de artikelen in de 

subsidieregeling en leidraad DWSRA.  

 

 
 Let op: Nieuwe aanvullingen juni 2018: 

 Vraag 2.3 is nieuw  subsidievaststelling bij gecombineerde 

projecten, met kosten zowel voor DW als SRA 
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1 Kaders 

 

1.1 Waaruit bestaat het normenkader/regelgeving voor DWSRA-projecten? 

Naast de regeling DWSRA maken onderstaande titels deel uit van het normenkader voor 

DWSRA-projecten. Klik op onderstaande titels voor een volledige weergave: 

- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, 

- Kaderwet SZW-subsidies, 

- Beschikking van het betreffende project inclusief aanvullende voorwaarden daarin 

benoemd,  

- Leidraad projectadministratie DWSRA (uitgaande van motto: comply or explain), en  

- Controleprotocol DWSRA 

 

2 AO/IC en eindcontrole 

 

2.1 Is de accountantscontrole alleen gericht op  de kosten of ook op aantallen 

genoemd in de beschikking?  

De accountantscontrole is gericht op zowel de gerealiseerde kosten als de gerealiseerde 

aantallen genoemd in de beschikking.  

Zodoende kan het Agentschap SZW (AG) voor beide onderdelen steunen op de uitspraak 

van de accountant. Voor meer details hierover zie het controleprotocol DWSRA. 

 

2.2 Wordt bij DWSRA om een beschrijving van de AO/IC en een rapport van 

feitelijke bevindingen -opgesteld door de accountant- gevraagd zoals bij de 

Regeling cofinanciering sectorplannen? 

 

Een rapport van feitelijke bevindingen aangaande de AO/IC- is niet verplicht voor DWSRA-

aanvragen. Het AG gaat ervan uit dat een AO/IC is opgesteld voor elke projectadministratie 

aangezien een dergelijke beschrijving een belangrijk onderdeel is van de kwaliteitsborging.  

2.3 De Regeling DWSRA kent subsidie voor projecten DW (dienstverlening aan 

werkzoekenden) en voor projecten SRA (samenwerking en regie op de 

arbeidsmarkt) en subsidie voor een combinatie van beide soorten. In dat laatste 

geval is de subsidie voor het ene doel ten minste 75% en voor het andere doel ten 

hoogste 25% van het totale subsidiebedrag voor het combinatieproject. Hoe wordt 

de subsidie vastgesteld in zo’n combinatieproject van SRA en DW in geval het 

75%deel voor minder dan het daarvoor toegekende bedrag wordt gerealiseerd en 

het 25%deel voor ten minste het toegekende bedrag wordt gerealiseerd?  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2017-04-21
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008754/2016-01-01
https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/c/cofinanciering-dwsra/documenten/publicaties/subsidies/cofinanciering-dwsra/leidraad-administratie/leidraad-administratie


 

 3 

De subsidieregeling kende budgetten voor SRA-projecten (eventueel in combinatie met DW) 

en voor DW-projecten (eventueel in combinatie met SRA). Op grond van de subsidieregeling 

is subsidie toegekend voor de twee doelen binnen de budgetten. Bij een combinatieproject 

moeten de doelen bij de subsidievaststelling als het ware als afzonderlijke projecten worden 

beoordeeld. Het verleende bedrag per doel van het combinatieproject is tevens het 

maximumbedrag waarop de subsidie per onderdeel kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld: 

als van het 75%deel een geringer deel wordt gerealiseerd dan toegekend, wordt voor dat 

deel een geringer bedrag vastgesteld. De subsidie voor het 25%deel wordt vastgesteld tot 

ten hoogste het bedrag dat voor dat deel is toegekend. De subsidie voor het 25%deel wordt 

niet evenredig verminderd als het 75%deel niet volledig is gerealiseerd, maar de subsidie 

wordt ook niet opgehoogd met het deel dat niet is gerealiseerd in het 75%deel. Er wordt 

dus niet overgeheveld tussen beide doelen van het project.  

 

Voorbeeld 1: 

project verhouding aanvraag toekenning realisatie vaststelling 

SRA 75% €              750   €              750   €               250   €                250 

DW 25% €              250   €              250   €               400   €                250  

totaal   €            1.000   €            1.000   €               650   €                500  

 

Voorbeeld 2: 

project verhouding aanvraag toekenning realisatie vaststelling  

SRA 75% €             750   €               750   €            1.500   €                    750  

DW 25% €             250   €               250   €               400   €                    250  

totaal   

€            

1.000   €            1.000   €            1.900   €                  1.000  
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3 Projectadministratie algemeen 

 

3.1 Is  bij DWSRA-projecten een minimum gesteld aan de realisatie ten opzichte 

van de verlening zoals bij sectorplannen?  

Nee, de DWSRA-regeling heeft geen 60% realisatie- eis  zoals bij Regeling cofinanciering 

sectorplannen. 

 

3.2 Welke verantwoording is vereist voor de indirecte kosten?  

Voor de indirecte kosten heeft de regeling een forfaitair bedrag toegekend, zijnde een 

flatrate ad 15% van de gerealiseerde subsidiabele directe kosten. Deze directe kosten die in 

aanmerking komen voor subsidie staan vermeld in artikel 16 van de Regeling en dienen 

verantwoord te worden in de projectadministratie Voor de indirecte kosten zijn geen 

administratieve vastleggingen vereist.  

 

3.3 De uitvoering van de activiteiten zal vanwege opstartperikelen twee maanden 

opschuiven. Valt dit binnen de toegestane opstarttijd in de regeling?  

De regeling geeft aan in artikel 18 dat de uitvoering van de subsidiabele activiteiten binnen 

zes maanden na subsidieverlening dient te zijn gestart.  

 

3.4 Wat is de bewaartermijn voor de projectadministratie voor deze regeling?  

De bewaartermijn voor DWSRA-projecten is 10 jaar, gerekend vanaf einddatum van de 

projectperiode. Voor meer informatie over de bewaarplicht, zie hoofdstuk 5 van de Leidraad 

projectadministratie DWSRA. 

 

3.5 Wat te doen ingeval de gehele projectadministratie niet op één locatie 

beschikbaar is? 

  

In artikel 5.2 van de Kaderregeling zijn de algemene regels over de administratieplicht van 

de subsidieontvanger vastgelegd. In aanvulling daarop is in het eerste lid van artikel 22 

DWSRA bepaald dat de administratie te allen tijde beschikbaar dient te zijn op één locatie. 

In geval de originele stukken door gewichtige redenen niet kunnen worden vrijgegeven door 

de uitvoerder op een andere locatie dan is het alternatief om met gewaarmerkte kopieën te 

werken. In de Leidraad projectadministratie DWSRA is meer hierover te lezen. 
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4 Deelnemersadministratie 

 

4.1 Bij activiteiten waar aanmelding via een portal of app plaatsvindt, is het 

lastiger om een BSN op te vragen. Hoe dienen deze activiteiten te worden 

vastgelegd zonder BSN?  

Bij groepsactiviteiten met een kortdurend, open dan wel eenmalig karakter dient het aantal 

bijeenkomsten te worden verantwoord. Zo zal de beschikking in zo’n geval ook aangeven 

dat het om het aantal activiteiten gaat en niet om het aantal aanwezige deelnemers bij deze 

groepsactiviteiten. De kosten hebben betrekking op het organiseren en uitvoeren van deze 

bijeenkomsten en niet op de individuele deelnemers. De prestatieonderbouwing is verder 

afhankelijk van de gemaakte kostensoorten (interne of externe kosten).  

 

4.2 Hoe dient het verschil tussen kortdurend en langdurig contact met een 

deelnemer te worden aangeduid? Dit in verband met de benodigde vastlegging in 

de deelnemersadministratie. Wanneer moet je deelnemersgegevens vastleggen? 

Het verschil tussen kort- en langdurend contact kan niet gevat worden in één beschrijving. 

In de beschikking staan kosten opgenomen die betrekking hebben op activiteiten die 

deelnemersgebonden zijn zoals scholingskosten, loopbaangesprekken en dergelijke 

activiteiten. De prestatie daarvan zal aangetoond moeten worden. Hierover kan de 

aanvrager het beste contact opnemen met de accountant om over de verantwoording van 

deze kosten  afspraken te maken. 

 

4.3 In de beschikking zijn aantallen genoemd. Betreffen deze aantallen een 

resultaatverplichting of een inspanningsverplichting?  

De aantallen in de beschikking zijn meer een inspanningsverplichting dan een 

resultaatverplichting. Houd wel rekening met het volgende. De aantallen genoemd in de 

beschikking hebben een relatie met de begrote kosten. In geval dat een project minder in 

aantallen realiseert dan begroot, dan is de verwachting dat ook de realisatie van de kosten 

naar rato zal zijn. 

 

4.4 Hoe stel je vast dat een deelnemer tot een doelgroep behoort?  

Dit hangt af van de soort activiteit. Zie vraag 4.1 voor deelnemers bij een algemene 

bijeenkomst met een kortdurend en open karakter. Voor zulke bijeenkomsten is registratie 

op deelnemersniveau niet nodig  voor de projectadministratie. Wel is vereist dat de 

bijeenkomst gericht is op de doelgroep van de regeling en verder binnen de kaders van de 

beschikte projectactiviteiten valt.  

Voor activiteiten waarbij de deelnemers een besloten groep zijn of individueel worden 

begeleid, geldt de volgende onderbouwing per subgroep binnen de doelgroep:  

 Met ontslag bedreigde werknemers:  
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o Document van de werkgever waaruit aanstaande ontslag blijkt (bijv een 

reorganisatieplan), inclusief verwijzing naar de werknemer of een bepaalde 

functiegroep en bewijs dat de werknemer tot die functiegroep behoort (bijv 

verzamelloonstaat waarop functie van de werknemer wordt vermeld). 
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 Werkzoekende werknemers:  

o Bewijs dat de betreffende deelnemer een dienstverband heeft: salarisstrook of 

verzamelloonstaat. 

 

 WW-gerechtigden die op het moment van aanvang van de activiteiten korter dan zes 

maanden een WW-uitkering ontvangen:  

o Print uit UWV-systeem waaruit datum toekenning van eerste WW-uitkering blijkt 

en periode daarvoor zonder WW-uitkering. Deze print dient door de deelnemer 

aangeleverd te worden aangezien het privé-gegevens betreft waarop de WBP van 

toepassing is. 

 

5 Urenadministratie 

  

5.1 Welke voorwaarden zijn van kracht voor de uren gemaakt door 

(samenwerkingsverband)partners? 

 Voor de partners gelden de voorwaarden genoemd in de Leidraad projectadministratie 

DWSRA aangaande de urenadministratie wanneer zij hun uren opvoeren als subsidiabele  

projectkosten. 

  

5.2 Hoe zit het met onderwijsinstellingen waarbij de inspanningen reeds worden 

bekostigd uit andere middelen? 

Kosten mogen niet dubbel gefinancierd worden. Er zijn  aangaande de 

opbrengstverantwoording  twee manieren van handelen. De eerste wijze is als volgt.  Neem 

de betreffende kosten op in de projectadministratie en de financiering afkomstig van 

externe bronnen (bijvoorbeeld andere subsidie regelingen) neem deze separaat op als 

opbrengsten. Deze opbrengsten worden uiteindelijk in mindering gebracht op het totaal van 

de projectkosten. De tweede wijze is om de reeds gefinancierde kosten volledig buiten de 

projectadministratie te laten.   

Let op! Bij het indienen van de einddeclaratie  wordt de aanvrager verzocht een verklaring 

af te geven dat de gedeclareerde kosten niet reeds uit andere bronnen (anders dan de eigen 

cofinanciering) worden gefinancierd. Deze verklaring bevindt zich aan het eind van het 

einddeclaratieformulier.  

 

5.3 Behoort een digitale urenadministratie tot de mogelijkheden?  

Ja, een digitale urenadministratie is toegestaan onder voorwaarde dat hieromtrent aan de 

vereisten van de Leidraad wordt voldaan, waaronder het kunnen aantonen dat data achteraf 

niet kunnen worden gewijzigd en de functiescheiding in het systeem is gewaarborgd. Een 

EDP-auditrapport waaruit de goede werking van de relevante controls blijkt is een goede 

basis voor de bewijslast.   
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5.4 Is er een format voor de weekstaten beschikbaar op de website van het AG?  

Er is  geen DWSRA-specifieke voorbeeld weekstaat gepubliceerd. Op 29 februari 2016 heeft 

het AG een voorbeeld weekstaat gepubliceerd voor de ESF-regeling. Klik hier om naar het 

ESF-voorbeeld te gaan op onze website. U kunt dit voorbeeld gebruiken als basis voor uw 

weekstaat voor DWSRA na enkele aanpassingen.  

 

5.5 Binnen welke termijn dienen de weekstaten te zijn gedateerd en geparafeerd 

door de werknemer en de leidinggevende?  

De Leidraad projectadministratie DWSRA geeft aan dat dit zo spoedig mogelijk dient plaats 

te vinden. Voor de comply-variant kunt u de volgende termijnen hanteren voor de datering 

en parafering van de weekstaten:  

- Werknemer: binnen 2 weken. 

- Leidinggevende: binnen 4 weken. 

  

 

6 Marktconformiteit 

 

6.1 Welke bewijslast moet worden overlegd bij ‘gunning uit de hand’? 

Voor relatief kleine bedragen is het niet nodig om de marktconformiteit expliciet aan te 

tonen. De externe kosten vallen in dat geval onder de procedure ‘gunning uit de hand’. 

Uitgangspunt is dat de subsidieontvanger een zo laag mogelijke prijs bedingt c.q. de 

economisch meest voordelige aanbieding selecteert. Een eenvoudige motivering van het 

aankoopbesluit volstaat.  

Het te hanteren grensbedrag dient aan te sluiten op de interne inkoopprocedure maar vanaf 

€ 50.000 is een offerteprocedure verplicht.   
  

6.2 Bij de uitvoering van een offerteprocedure is het wenselijk dat de te selecteren 

aanbieder uit een bepaalde regio komt in verband met de 

samenwerkingsdoelstelling van het SRA-project. Mag dit als criterium in het 

bestek worden opgenomen of dient het hoogstens als een ‘zachtere’ pré te worden 

genoemd in verband met naleving TON-principes?  

Het criterium mag hoogstens als pré worden meegenomen in de offerteprocedure. Wanneer 

het als harde eis wordt gesteld zal het strijdig zijn met de TON-principes. Een partij buiten 

de regio die ook reageert op de uitvraag zal hoogstwaarschijnlijk haar reiskosten impliciet of 

expliciet doorrekenen in het totaal van haar tarief. Dit zal mogelijk tot een hoger tarief 

leiden dan van de leveranciers uit de regio. Uit de beoordeling van de offertes, uitgaande 

van het totaal kostenoverzicht, zal blijken welke leverancier de beste 

prijs/kwaliteitverhouding biedt. Betrekt hierbij ook uw accountant om te voorkomen dat 

achteraf kosten mogelijke worden afgekeurd. 

https://www.agentschapszw.nl/documenten/publicaties/subsidies/esf-actie-e-2007-2013-sociale-innovatie-duurzame-inzetbaarheid-sectoren/formulieren-en-sjablonen/voorbeeld-urenstaat-versie-juni-2013
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7 Facturenadministratie  

 

7.1 Wat is het verschil tussen DWSRA en& RCSP voor wat betreft de 

facturenadministratie?  

 

De administratieve voorschriften aangaande de facturenadministratie voor DWSRA en RSCP 

zijn nagenoeg gelijk. Zie het document ‘Leidraad Projectadministratie DWSRA’ op onze 

website voor meer details.  

  

 

7.2 Wat zegt de regeling over de kostenverantwoording bij gelieerdheid en wordt 

dit standaard in de beschikking opgenomen?  

 

In de regeling is de gelieerdheid niet separaat benoemd. Wel valt uit artikel 17 lid e van de 

DWSRA-regeling af te leiden dat het om externe partijen dient te gaan. Externe partijen zijn 

partijen die geen deel uit maken van het samenwerkingsverband en ook waarop 

samenwerkingsverband partners geen invloed van betekenis hebben. Wanneer de kosten 

afkomstig zijn van een partij uit het samenwerkingsverband of daarmee gelieerde partij, is 

verantwoording tegen een extern tarief niet toegestaan. De kosten dienen in dat geval 

tegen werkelijke kosten te worden verantwoord.  

 

In de beschikking wordt een voorwaarde aangaande de gelieerdheid opgenomen wanneer 

bij de aanvraag reeds een risico van gelieerdheid is onderkend. Dat laat onverlet dat ook bij 

het niet expliciet opnemen van de gelieerdheid in de beschikking, de interne kosten altijd 

verantwoord dienen te worden zoals beschreven in het antwoord op deze vraag 

 

 

 

7.3 Dient de overeenkomst met de leverancier ook bij gunning uit de hand te 

worden opgenomen in de projectadministratie?  

Ja, ook voor externe kosten waarbij vanuit de marktconformiteitseis gunning uit de hand is 

toegepast, dient het contract met de betreffende leverancier te worden opgenomen in de 

projectadministratie. Aan de hand hiervan kunnen de volgende controles worden 

uitgevoerd:  

- De opdrachtwaarde is kleiner of gelijk aan het grensbedrag voor gunning uit de 

hand.  

- De gefactureerde prijzen komen overeen met de overeengekomen tarieven. 

 

7.4 Bij sectorplannen is gebruik gemaakt van een leverancier (met een 

opdrachtwaarde > € 50.000) die ook voor het project van DWSRA de benodigde 

diensten kan leveren. Het gaat in feite om een voortzetting van een activiteit uit 

het sectorplan. Is de aanvrager in dat geval vrijgesteld van de gestelde 

offerteprocedure? 

Nee de aanvrager zal alsnog een offerteprocedure moeten (laten) uitvoeren om aan te 

tonen dat ook voor deze (project)periode de tarieven marktconform zijn.  
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8 Rapportages en formats 

 

8.1 Wat zijn de termijnen voor de indiening van de vereiste rapportages? Via welk 

kanaal moet indiening plaatsvinden en welk accountantsproduct is hierbij vereist?  

Bij DWSRA zijn twee rapportages verplicht: de voortgangsrapportage en de einddeclaratie. 

Zie hieronder verdere vereisten aangaande de rapportages:  

 Wanneer? Hoe? Accountantsproduct? 

Voortgangsrapportage 12 maanden na 

startdatum project + 

8 weken. Datum 

staat in de 

beschikking vermeld. 

(conform art. 5.5 

Kaderregeling OCW, 

VWS en SZW) 

Via het     

E-

portaal 

Nee, tenzij vereist in 

de beschikking. 

Einddeclaratie  

 

Einddatum project 

(of uiterlijk      31-

12-2018) + 22 

weken 

Datum staat in 

beschikking vermeld. 

(conform artikel 7.2 

lid 1a Kaderregeling 

OCW, VWS en SZW) 

Via het     

E-

portaal 

Ja, zie 

controleprotocol. 

 

 

8.2 Welke bijlagen horen tezamen met de rapportages te worden ingediend?  

Bijlagen bij de voortgangsrapportage zijn:  

- excelbijlage gerealiseerde en nog te realiseren aantallen en kosten,  

- Word document: toelichting op verschillen tussen totaal verwachte realisatie op het 

moment van de voortgangsrapportage en oorspronkelijke begroting waarop subsidie 

is verleend (beschikking)en de (eventueel bijgestelde) prognose, 

- bijlage BSN-rapportage, 

- bijlage KVK-rapportage. 

-  
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Bijlagen bij de einddeclaratie zijn:  

- einddeclaratieformulier (via portaal AG), 

- activiteitenverslag, 

- financiële bijlage (financieel verslag): realisatie versus beschikking, 

- toelichting op verschillen, 

- bijlage BSN-rapportage, 

- bijlage KVK-rapportage. 

 


