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Infosessie AMIF 54 Integratie 16/01/2023 

Vraag 1 : Wanneer zullen we de eerste schijf van de Europese subsidies krijgen ? 

Het eerste voorschot bedraagt 50% van de EU toelage gevraagd in jullie budgetfiche. Het wordt 

automatisch uitbetaald toen het Ministerieel Besluit van het project door de Minister zal worden 

getekend. Tegen eind januari, hopen we de groene licht van de Inspecteur van Financiën te 

krijgen. Daarna, zullen we jullie project aan de Minister tijdens de eerste helft van februari 

voorleggen. Als er geen aanpassing is, zou de betaling van het eerste voorschot begin maart 

moeten worden uitgevoerd. 

Vraag 2 : Kunnen de Europese subsidies die in het MB zijn opgenomen, worden verhoogd 

tijdens de uitvoering van het project? 

Deze optie is niet mogelijk.  Bovendien, als u het geschatte budget van het project wil verhogen, 

moeten u de volledige verhoging door eigen bijdrage financieren. Anderzijds zijn 

begrotingsaanpassingen binnen een categorie of tussen twee rubrieken altijd mogelijk zonder 

of met goedkeuring van de verantwoordelijke autoriteit, afhankelijk van de omvang van de 

wijzigingen. 

Vraag 3 : Wat betreft de publiciteit et de communicatie, wat zijn concreet de verwachtingen ?  

Jullie moeten de Europese vlag en de zin AMIF op alle documenten gelinkt met het project 

vermelden, zie voorbeeld in bijlage van de mail. 

 

Het is echt belangrijk om te kunnen aantonen dat de doelgroep en het publiek werden 

geïnformeerd van de financiering van AMIF. We raden jullie aan om een pagina over het project 

op jullie website te maken. Als bewijsstukken, maak er screenshots van. 

Jullie kunnen ook affiches in jullie gebouwen (onthaal, gangen, lokalen voor de opleidingen, 

enz.) ophangen. Beschikken jullie over geen enkele affiche ? Jullie kunnen er bij ons 

(Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel) komen ophalen wanneer het voor jullie past. 

Vraag 4: Moeten de werknemers die geen contract hebben met onze organisatie worden 

gekozen via een marktconsultatie (met beperkte waarde: < € 30.000 exclusief btw). Klopt dit? 

Inderdaad.  En u moet ons voorzien van ondersteunende documenten om de volgende vragen 

te beantwoorden:  

- Welke potentiële leveranciers zijn gecontacteerd? (indien mogelijk ten minste drie) ; 

- Wanneer is dit overleg gehouden? ; 
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- Hoe is het gegaan? (e-mail, telefoon, brief) ; 

- Waarom heb je voor zo'n leverancier gekozen? (laagste prijs, beste voorstel, etc.) . 

We zullen dezelfde documenten voor alle andere kosten van de categorie «Other costs» zoals 

opleidings- en communicatiekosten, aankoop van lesmateriaal en wetenschappelijke 

documenten, enz. 

De kosten van opdrachten > 30.000,00€ gegund aan een onderaannemer via bijvoorbeeld 

overheidsopdrachten moeten in de categorie «Subcontracting» worden opgenomen. 

Houd er rekening mee dat een onderaannemer zijn eigen kosten niet rechtstreeks kan melden. 

Het is de eindbegunstigde die de door de onderaannemer gemaakte kosten moet rapporteren.  

Vraag 5 : Kan u een voorbeeld geven van een marktonderzoek in het geval van een kleine 

uitgave ?  

Bij de aankoop van een PC moet aangetoond kunnen worden dat de markt geraadpleegd werd. 

Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken bij MediaMarkt, Vanden Borre en Fnac. 

Vraag 6 : Wat is de exacte samenstelling van de doelgroep? 

Dit zijn Oekraïense onderdanen die legaal in België verblijven of, in voorkomend geval, die 

bezig zijn met het verwerven van het recht van een legaal verblijf in België. De tijdelijke 

beschermingsstatus valt onder het statuut van legaal verblijf. 

Op 4 maart 2022 heeft de Europese Raad een uitvoeringsbesluit aangenomen tot instelling van 

tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen. Degenen die in aanmerking komen, 

hebben een A-kaart ontvangen die een jaar geldig is tot 4 maart 2023. Het is de bedoeling dat 

dit laatste automatisch kan worden verlengd tot maximaal één jaar: twee keer zes maanden. In 

afwachting van een A-kaart  krijgen Oekraïense vluchtelingen een bijlage 15 die 45 dagen 

geldig is. 

Onderdanen van andere landen die voldoende lang in Oekraïne zijn geweest, kunnen ook 

tijdelijke bescherming genieten in België. Zij komen echter niet in aanmerking voor deelname 

aan deze oproep. 

Vraag 7 : Mogen we Oekraïners die tot de doelgroep behoren (statuut en nationaliteit in orde) 

maar die niet in ons OCMW zijn geregistreerd om een financiële steun te krijgen ? 

Aangezien de doelgroep van het project verschillend van die van het OCMW is, mogen jullie 

die Oekraïners aanvaarden. Er is geen vermelding in de projectoproep die aangeeft dat het niet 

toegelaten wordt. 

Vraag 8 : Wat als er niet doelgroep personen deelnamen aan het project ? Moeten deze ook 

gerapporteerd worden ?  

Ja, alle deelnemers aan het project moeten op de deelnemerslijst staan. Ook al behoorden deze 

niet tot de doelgroep en werd er al rekening gehouden met het % niet doelgroep in het financieel 

verslag.  
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Vraag 9 : Om praktische redenen is het onmogelijk om een deelnemer tijdens een telefonisch 

interview een aanwezigheidslijst te laten ondertekenen. Is dit problematisch? 

We zijn ons ervan bewust dat dit soort individuele follow-up soms informeel, in een haast kan 

worden georganiseerd. We vragen jullie echter om deze afspraken in jullie database te 

registreren en ze te laten ondertekenen door de betrokken Oekraïense staatsburger zodra hij of 

zij deelneemt aan een toekomstige individuele/collectieve sessie ter plaatse. 

Vraag 10 : Waarom moeten alle deelnemers aan een  training en de trainer systematisch een 

individuele en/of collectieve aanwezigheidslijst ondertekenen? 

De belangrijkste verklaring ligt in het feit dat we aan het einde van het project de in- en 

uitstapdata van elke deelnemer moeten kunnen bepalen. Op basis hiervan zullen we kunnen 

bepalen of hun tijdelijke beschermde status geldig was tijdens  hun deelname aan het project. 

Is dit niet het geval, dan worden de subsidiabele kosten verlaagd naar rato van het 

foutenpercentage van de doelgroep. 

Vraag 11 : Moeten mensen die aan het project werken een timesheet invullen? 

 

Werknemers die niet 100% van hun werktijd (zie arbeidsovereenkomst) aan het project  werken, 

moeten een timesheet invullen  die  beschikbaar is op het volgende adres: https://amif-

isf.be/nl/projectopvolging. 

 

Vraag 12 : Quelles sont les échéances à respecter au niveau du rapportage intermédiaire et 

final ?  

 

Jullie moeten theoretisch ten laatste op 31/12/23 één tussentijdse rapportage (inhoud en budget) 

over de periode van 01/01/23 tot 15/10/23 indienen. Het eindverslag heeft betrekking op de hele 

periode van het project en moet ons uiterlijk op 31/03/24 worden bezorgd. 

 

In de werkelijkheid, ook al moet het nog worden bevestigd, zullen we jullie waarschijnlijk 

voorstellen om geen tussentijdse rapportage in te dienen. In dit geval, zal de deadline voor het 

eindverslag op 31/01/24 in plaats van 31/03/24 worden vastgelegd. We zullen dan jullie project 

sneller kunnen beginnen te controleren. De afwachting om het tweede deel van de AMIF 

subsidies te krijgen zal daardoor worden verkort. 
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