Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF)
(AMIF en ISF)

Nr. Onderwerp
1
Annuleringskosten

Omschrijving
Vraag
Begunstigde is genoodzaakt evenementen, bijeenkomsten, meetings 1. Kunnen de annuleringskosten worden verantwoord?
en/of conferenties af te lasten of te verzetten naar een later
moment. Door het aflasten of verzetten van de evenementen
bijeenkomsten, meetings en/of conferenties worden
annuleringskosten (voor o.a. vliegtickets, locaties) in rekening
gebracht.

Antwoord
Annuleringskosten zijn subsidiabel als deze een direct verband hebben met de activiteiten die onder het betrokken project
vallen, redelijk zijn en voldoen aan de beginselen van goed financieel beheer (waar voor uw geld en kosteneffectiviteit) en
passen binnen overeenkomst met de betreffende organisatie. U wordt echter verzocht dit soort kosten te beperken en
verstandig te handelen. Gezien de bijzondere omstandigheden die vanaf 12 maart 2020 gelden kan in voorkomende
gevallen op basis van de overeenkomst ook een beroep worden gedaan op overmacht en hoeven deze kosten niet in
rekening te worden gebracht. Als de gevolgen van annuleringen of geannuleerde activiteiten een dusdanige invloed op het
project hebben dat de kans reëel wordt geacht dat de doelen en doelstellingen van het project niet worden behaald, dient
u contact op te nemen met UVB. Indien er reeds contact is opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

2

Verlenging projectperiode

Begunstigde is genoodzaakt evenementen, bijeenkomsten, meetings
en/of conferenties te verzetten naar een later moment, of
activiteiten te annuleren of door te schuiven naar een later moment.
Door de verzetting vallen de bijeenkomsten, meetings,
evenementen, conferenties en/of activiteiten buiten de
projectperiode? Dit heeft tot gevolg dat het project onderrealiseerd
en/of streefwaarden niet worden behaald.

De looptijd van uw project kan worden verlengd tot de in de betreffende bijlage van de Subsidieregeling AMIF en ISF 20142020 genoemde einddatum. Overschrijding van de genoemde einddatum is niet mogelijk. Een verzoek tot verlenging kan
schriftelijk of per mail worden ingediend bij UVB. UVB zal het verzoek beoordelen en per mail een terugkoppeling geven.
Hierna dient er een herziene aanvraag te worden ingediend. UVB zal vervolgens de wijziging vastleggen in een herziene
toekenningsbeschikking. Als verlenging niet mogelijk is en de huidige situatie een dusdanige invloed heeft op het project
dat de kans reëel wordt geacht dat de doelen en doelstellingen van het project niet worden behaald, dient u contact op te
nemen met UVB. Indien er reeds contact is opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

3

Overheveling begrote kosten
naar vervolgproject

Begunstigde is genoodzaakt evenementen, bijeenkomsten, meetings 1. Kunnen de begrote kosten overheveld worden naar
en/of conferenties te verzetten naar een later moment, of
het lopend vervolgproject?
activiteiten te annuleren of door te schuiven naar een later moment.
Door de verzetting vallen de bijeenkomsten, meetings,
evenementen, conferenties en/of activiteiten buiten de
projectperiode?

Voor projecten uit de AMIF open calls for proposals 2015, 2017 en 2019 is overheveling van begrote projecten (en
subsidie) naar een lopend vervolgproject niet mogelijk. Voor de overige projecten mogelijk wel. Als uw project tot deze
categorie behoort kunt u hierover, indien gewenst, contact opnemen met UVB.
Als de huidige situatie een dusdanige invloed heeft op het project dat de kans reëel wordt geacht dat de doelen en
doelstellingen van het project niet worden behaald, dient u contact op te nemen met UVB. Indien er reeds contact is
opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

4

Personeelskosten

De begunstigde heeft te maken met loonkosten van personeel die
nu vanuit huis moeten werken en hierdoor mogelijk niet 100%
productief zijn, maar wel voor 100% aan het project zijn
toegewezen.

Kunnen de loonkosten van het personeel die vanuit huis
moeten werken en hierdoor mogelijk niet 100%
productief zijn, maar wel voor 100% aan het project
zijn toegewezen worden verantwoord?

De directe loonkosten van projectmedewerkers die gemaakt zijn tijdens de verplichte thuiswerksituatie die gestart is op 12
maart 2020 zijn subsidiabel als deze een direct verband hebben met de activiteiten die onder het betrokken project vallen,
redelijk zijn en voldoen aan de beginselen van goed financieel beheer (waar voor uw geld en kosteneffectiviteit). Zie voor
het verantwoorden van gerealiseerde uren in de thuiswerksituatie de specifieke vraag die hierover is gesteld.

5

Resultaten en streefwaarden

Begunstigde zal bepaalde activiteiten nu niet meer of gedeeltelijk
kunnen uitvoeren. Hetgeen effect heeft op de resultaten en
streefwaarden.

1. Hoe moet er gehandeld worden?

Als de situatie die 12 maart 2020 van kracht is geworden een dusdanige invloed op het project heeft dat bepaalde
activiteiten niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd en de kans reëel wordt geacht dat de doelen en
doelstellingen van het project niet worden behaald, dient u contact op te nemen met UVB. Indien er reeds contact is
opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

6

Inhoudelijke wijziging
(wijziging in
projectactiviteiten)

Begunstigde zal bepaalde activiteiten anders uitvoeren dan
beschreven in de projectaanvraag.

1. Hoe moet er gehandeld worden?

Als de situatie die 12 maart 2020 van kracht is geworden een dusdanige invloed op het project heeft dat bepaalde
activiteiten anders moeten worden uitgevoerd dan in het goedgekeurde projectplan is opgenomen, dient u contact op te
nemen met UVB. Indien er reeds contact is opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

7

Ondertekening en datering
urenverantwoordingen

Urenverantwoordingen kunnen niet tijdig ondertekend en gedateerd 1. Hoe moet er gehandeld worden?
worden door de projectmedewerkers/ leidinggevende.

1. Kan de projectperiode (bij een maximale projectduur
conform de Subsidieregeling) worden verlengd?
2. Zo niet, hoe kunnen deze kosten worden
verantwoord?
3. Kan de einddatum van het project verplaatst worden
naar een datum na 31 december 2021?

Bij het goedkeuren van de urenverantwoording moet er sprake zijn van een redelijke termijn. Gezien het feit dat het in de
thuiswerksituatie, die 12 maart 2020 van kracht is geworden, veelal niet mogelijk is om de urenverantwoording binnen de
in uw organisatie geldende termijn te laten goedkeuren zijn ook de twee onderstaande alternatieven toegestaan. Andere
opties zijn ook mogelijk, maar deze dienen dan zo spoedig mogelijk met UVB afgestemd te worden.
Optie 1: De urenverantwoordingen van 12 maart 2020 tot 1 juni 2020 (of een latere van Overheidswege bekend gemaakte
datum) moeten spoedig na de thuiswerkperiode geparafeerd en gedateerd worden met vermelding van de reden
(coronavirus - thuiswerksituatie).
Optie 2: De projectmedewerker mailt wekelijks/ maandelijks de urenverantwoording (weekstaten/ maandstaten) ter
goedkeuring aan de leidinggevende. De leidinggevende geeft z.s.m. per mail een akkoord op de verantwoorde uren. De
mailwisseling (inclusief de urenverantwoording) dient opgenomen te worden in de projectadministratie.
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Prestatieonderbouwing bij
online trainingen en
intakegesprekken
(videobellen)

Om te voorkomen dat activiteiten zoals trainingen en
intakegesprekken worden opgeschort en projecten volledig stil
komen te staan, biedt videobellen een oplossing voor de online
trainingen en intakegesprekken. Ter onderbouwing van de
geleverde prestatie dienen aanwezigheidregistraties en
intakeformulieren ondertekend te worden. Het ondertekenen van
een aanwezigheidregistratie/ intakeformulier als
prestatieonderbouwing is in dit geval niet mogelijk.

Hoe dient de prestatie te worden te worden
onderbouwd?

Om de prestaties van de activiteiten in de periode van 12 maart tot 1 juni 2020 (of een latere van Overheidswege bekend
gemaakte datum) te onderbouwen kunt u het volgende opnemen in de projectadministratie:
1. Printscreen van de deelnemers aan de conference call (te maken bij aanvang en aan einde van de training, waarbij
datum en tijd is weergegeven). Als printscreens niet lukken, kunnen ook foto's met een datumvermelding worden
gebruikt.
2. Mail van de deelnemer(s), waarin de aanwezigheid wordt bevestigd en benodigde gegevens zijn opgenomen.

9

Startdatum project

Kosten aan het begin van de projectperiode kunnen lager zijn dan
de kosten aan het einde van de projectperiode. In dit geval zou het
verschuiven van de startdatum naar een later moment de
mogelijkheid bieden om meer kosten te verantwoorden.

Is het mogelijk om de startdatum van het project
verschuiven, zodat het project later eindigt?

De startdatum van uw project kan onder voorwaarden worden verschoven. Uitgangspunten hierbij zijn de in de
Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 vermelde maximale startdatum en einddatum. Overschrijding van de genoemde
einddatum is niet mogelijk. Voorbeeld: U voert een AMIF 2017 project uit (2017EFA, 2017EFI, 2017EFT). Conform artikel
A7, lid 1 onderdeel b) van de toen geldende Subsidieregeling komt een project uitsluitend voor subsidie in aanmerking
indien het project een duur van ten hoogste 36 maanden heeft, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de volledige
aanvraag tot maximaal een maand na de datum van de beschikking tot subsidieverlening. De verleningsbeschikkingen van
de 2017-projecten zijn 19-10-2017 verzonden. Dit betekent dat de projecten uiterlijk 19-11-2017 hadden moeten starten.
Indien de startdatum van een project wordt gewijzigd naar de uiterste startdatum (19-11-2017) kan de einddatum ook
met eenzelfde termijn worden verlengd (19-11-2020). Het is dan natuurlijk wel zo dat kosten gemaakt voor 19-11-2017
niet (meer) subsidiabel zijn. Voor projecten uit de AMIF call 2019 en de ISF projecten kunnen andere regels gelden die te
vinden zijn in de van toepassing zijnde versie van de Subsidieregeling.
Een verzoek tot wijziging van de startdatum en/of verschuiving van de projectperiode kan schriftelijk of per mail worden
ingediend bij UVB. UVB zal het verzoek beoordelen en per mail een terugkoppeling geven. Hierna dient er een herziene
aanvraag te worden ingediend. UVB zal vervolgens de wijziging vastleggen in een herziene toekenningsbeschikking. Als
een latere startdatum en/of verschuiving niet mogelijk is en de huidige situatie een dusdanige invloed heeft op het project
dat de kans reëel wordt geacht dat de doelen en doelstellingen van het project niet worden behaald, dient u contact op te
nemen met UVB. Indien er reeds contact is opgenomen, ontvangt u spoedig een reactie.

10

Tegemoetkomingsregelingen

De overheid heeft een pakket regelingen opgetuigd om
Kan er gebruikt worden gemaakt van de
ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met deze
tegemoetkomingsregelingen en hoe dient er verder
regelingen kan de begunstigde bijvoorbeeld inkomensondersteuning gehandeld te worden?
krijgen, of tegemoetkoming in de loonkosten.

Alle AMIF begunstigden die daarvoor in aanmerking komen mogen (uiteraard) een beroep doen op de regelingen die door
de Overheid vanwege de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Bij de verantwoording van het project moeten wel de
volgende basisprincipes uit de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 in acht worden genomen:
1. Er kunnen alleen kosten worden opgevoerd die daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald, waarbij de kosten ten laste van
het project zijn gebleven en rechtstreeks aan de uitvoering of het beheer van het project zijn toe te rekenen.
2. Dezelfde kosten die reeds uit hoofde van nationale subsidieprogramma’s worden gefinancierd zodanig dat de totale
financiering van de subsidiabele kosten meer dan 100% bedraagt zijn niet subsidiabel.
3. Gerealiseerde opbrengsten dienen in mindering te worden gebracht op het project. De financiële administratie geeft
inzicht in de subsidiabele kosten, de gerealiseerde opbrengsten en de wijze waarop deze kosten en opbrengsten aan het
project worden toegerekend.

11

Aanschaf laptop voor
deelnemers

Om de continuiteit van de activiteiten te waarborgen worden lessen, Zijn de kosten voor de aanschaf of leasen van laptops
cursussen en opleidingen digitaal gegeven. Alleen zijn niet alle
en tablets voor de deelnemers subsidiabel?
deelnemers in het bezit van een laptop of een tablet.

Kosten voor de aanschaf of het leasen van laptops en tablets kunnen subsidiabel zijn. De basis hiervoor is te vinden in
artikel 12 lid 1 onderdeel d van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 en de uitwerking voor uw project is te vinden
in artikel 4 van de Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 verder toegelicht in de Handleiding Projectadministratie (HPA).
Belangrijke uitgangspunten zijn dat de kosten essentieel en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project, dat altijd
de goedkoopste variant wordt gekozen en dat bij aanschaf het materieel vanaf de dag van aankoop drie jaar voor dezelfde
doelstellingen als die van het project moet worden gebruikt. Verder dient u rekening te houden met het feit dat het om
een wijziging van de projectbegroting en/of projectplanning kan gaan die substantieel is of die anderszins belangrijke
gevolgen kan hebben voor het recht op subsidie. Dergelijke wijzigingen moeten bij UVB worden gemeld en kunnen tot
gevolg hebben dat op grond van de aangepaste begroting en/of projectplanning een herziene verleningsbeschikking moet
worden afgegeven. Neem bij twijfel contact op met UVB.

12

Personeelskosten (uitbreiding De begunstigde heeft te maken met loonkosten van het personeel
vraag 4)
die nu vanuit huis moeten werken en hierdoor mogelijk niet 100%
productief zijn, maar wel voor 100% aan het project zijn
toegewezen.

Kunnen de loonkosten van het personeel die vanuit huis
moeten werken en hierdoor mogelijk niet 100%
productief zijn, maar wel voor 100% aan het project
zijn toegewezen worden verantwoord?

Onder voorwaarden kunnen tijdens de thuiswerksituatie niet project gerelateerde uren van projectmedewerkers die wel
voor 100% aan het project zijn toegewezen worden verantwoord. Er kan een beroep worden gedaan op force majeure
vanwege de COVID-19 crisis, maar dit moet dan wel per geval goed onderbouwd worden. Het gaat er om dat er
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om negatieve financiële gevolgen te voorkomen en een deugdelijk financieel beheer
te waarborgen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat:
• Het gepast is het project niet te annuleren, maar het gedeeltelijk in de wacht te zetten, terwijl salarissen e.d. worden
doorbetaald (bv. omdat de begunstigde de opgebouwde expertise die nodig zal zijn na COVID-19 niet wil verliezen).
• Het niet mogelijk is (geweest) om de kosten van de projectmedewerkers (en dan met name de projectmedewerkers die
op de loonlijst van de begunstigde staan) over te hevelen naar de eigen algemene begroting van de begunstigde / andere
projecten.
De onderbouwing moet door UVB worden goedgekeurd en door u worden opgenomen in de projectadministratie.
Daarnaast moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Vooraf is afgesproken dat de medewerker volledig of voor een deel van zijn/haar contracturen aan het project werkt.
Dit is schriftelijk vastgelegd in een (arbeids)overeenkomst of in een addendum bij de overeenkomst (getekend voor maart
2020). Indien dit niet vooraf is vastgelegd dan is UVB niet in staat om het voor het project noodzakelijke deel te bepalen
en zijn de loonkosten niet subsidiabel.
2. Slechts de voor het project afgesproken uren zijn mogelijk subsidiabel.
3. Bij gebruik van een addendum dienen de uren verantwoord voor de andere activiteiten inzichtelijk te worden gemaakt.
4. Het addendum en/of urenregistratie moet voldoen aan de gestelde eisen van bijvoorbeeld tijdigheid. Bij gebruik van
urenregistraties zal er ook in de niet werkzame maanden een urenregistratie aanwezig moeten zijn.
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Digitale ondertekening
overeenkomsten

Om de continuiteit van de activiteiten te waarborgen worden
overeenkomsten afgesloten. De overeenkomsten dienen
ondertekend te worden, maar wegens de thuiswerksituatie is het
niet mogelijk een overeenkomst handgeschreven te ondertekenen.
Een mogelijke oplossing is het gebruik van een digitale
ondertekening geplaats door een bevoegde functionaris. De
plaatsing van de digitale ondertekening wordt door de contractant
(bv per mail) geaccoreerd en toegevoegd aan de
projectadministratie.

Volstaat een digitale ondertekening en de procedures
zoals omschreven? Waaraan moet een digitale
ondertekening aan voldoen?

Ja, een digitale handtekening volstaat. Artikel 16 van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 maakt het mogelijk om
alle administratieve bescheiden die betrekking hebben op het project ook in digitale vorm te verwerken en te archiveren.
In bijlage J van de Subsidieregeling wordt dit nader toegelicht. De volgende documenten worden als bewijsstuk
geaccepteerd:
a. fotokopieën van originelen;
b. microfiches van originelen;
c. elektronische versies van originelen;
d. documenten die uitsluitend in elektronische versie bestaan.
In bijlage J staat ook welke procedure moet worden gevolgd om deze stukken als geaccepteerde bewijsstukken in het
kader van de AMIF- en ISF-administratie te laten gelden.

