
Nadere toelichting regeling Onderzoeksjournalistiek 2020 omtrent de controleverklaring 
 
Ter verduidelijking van de regeling Onderzoeksjournalistiek 2020 vindt u hieronder nadere toelichting op 
enkele artikelen uit de regeling, met name die betrekking hebben op de controle van het financieel 
verslag.  
 
Artikel 1.1 
Het vaststellen dat is voldaan aan de inhoudelijke voorwaarde van onderzoekjournalistiek volgens de 
definitie geformuleerd in artikel 1.1 van de regeling ligt bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en 
valt niet onder het controleprotocol voor het financiële verslag. 
 
Artikel 2.2, onderdeel b 
De subsidie als bedoeld onder artikel 2.2, onderdeel b, is bedoeld als aanvullende subsidie voor kosten die 
van belang zijn voor het onderzoek. Denk hierbij aan bijkomende investeringen in opleidingen, het tijdelijk 
invliegen van bepaalde specifieke arbeidskrachten, of de aanschaf van bepaalde producten, diensten of 
tools die tijdens een project van toegevoegde waarde worden geacht. Deze subsidie is expliciet niet 
bedoeld voor de aanschaf van hardware (laptops, telefoons, microfoons etc.), vaste huur van 
bedrijfsruimtes, inrichting van genoemde bedrijfsruimtes, reguliere reiskosten of eten en drinken. Voor 
meer voorbeelden verwijzen wij naar de veel gestelde vragen onder aan dit document. Bij twijfel raden we 
aan altijd contact op te nemen met het programmateam van het Stimuleringsfonds. 
 
Artikel 3.4 
De subsidieontvanger dient aan te tonen dat het aannemen van nieuwe mensen bovenop de huidige 
bezetting is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van overzicht met het aantal FTE’s uit de 
salarisadministratie van de gehele organisatie/afdeling van het jaar voorafgaand dat men startte aan de 
regeling en een overzicht met het aantal FTE’s uit de salarisadministratie tijdens de projectperiode. 
 
Onder arbeidsplaats op voltijdsbasis wordt een werkweek van 36 uur verstaan. 
 
De subsidieontvanger dient aan te tonen dat de opgevoerde arbeidskrachten daadwerkelijk taken 
uitvoeren ten behoeve van de onderzoeksjournalistiek. Bij voorkeur gebeurt dit door middel van de 
aanlevering van arbeidscontracten en/of addenda op contracten waaruit deze werkzaamheden blijken 
(artikel 3.4 onderdeel a en c). Voor freelancers kan dit bijvoorbeeld door middel van een 
freelanceovereenkomst, een beschrijving van uitgevoerde werkzaamheden en omschrijving op facturen 
(artikel 3.4 onderdeel b en d). 
Wanneer er een bestaande kracht binnen de organisatie wordt ingezet op onderzoeksjournalistiek dient 
tevens aangetoond te worden dat er een vervangende arbeidskracht is aangenomen om de taken van 
de bestaande kracht over te nemen (artikel 3.4 onderdeel c en d). 
 
Let op: opgevoerde kosten zijn slechts één keer subsidiabel, en mogen niet al gedekt zijn door derden. 
 
Artikel 3.6 
De opname van de Fair Practice Code in deze regeling dient als signaal naar de deelnemende projecten 
dat men hun medewerkers en freelancers ons inziens eerlijk horen te vergoeden voor hun werk en als 
aansporing dat zij daar een visie op ontwikkelen. 
 
Artikel 17 
De kosten en uren waarvoor de subsidie is verleend moeten helder en gedetailleerd blijken uit het 
financieel verslag. Boven de € 100.000 moet de subsidieontvanger een controleverklaring aanleveren bij 
het financieel verslag. 
 
De accountant hoeft bij de uitvoering van de werkzaamheden geen rekening te houden andere 
opbrengsten dan de ontvangen subsidie. 
 
  



Artikel 17.1, onderdeel a 
Onder ‘een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid’ verstaat het Stimuleringsfonds dat 
de accountant een verklaring opstelt, waarin deze verklaart dat de in het financiële verslag opgenomen 
bedragen juist en volledig zijn. 
 
Artikel 17.1, onderdeel d 
Aangezien de accountantskosten die gemaakt moeten worden voor de controleverklaring buiten de 
projectperiode zullen vallen, mag men deze kosten in het financieel verslag opvoeren doormiddel van een 
vooraf gestuurde factuur, een offerte of prijsopgaaf van de accountant. 


