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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 27.9.2018 

tot wijziging van Besluit C(2015) 8958 van de Commissie tot goedkeuring van het 

nationaal programma van Nederland voor steun uit het Fonds voor interne veiligheid 

voor de periode van 2014 tot 2020 

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 

2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, 

voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing
1
, en met name artikel 14, lid 

9, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Besluit C(2015) 8958 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan het 

nationaal programma voor steun uit het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 

van 2014 tot 2020, dat Nederland op 24 november 2015 heeft ingediend, en heeft zij 

de maximale bijdrage van het fonds aan dit programma vastgesteld. 

(2) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), en artikel 8 van Verordening (EU) 

nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 

instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa
2
 is na de tussentijdse 

evaluatie een bedrag van 128 miljoen EUR beschikbaar, dat wordt toegewezen aan de 

nationale programma’s van de lidstaten. 

(3) Overeenkomstig artikel 5, lid 7, van Verordening (EU) nr. 515/2014, nemen de 

geassocieerde Schengenlanden (Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland) 

deel aan dit instrument en dienen tussen de Unie en deze landen regelingen te worden 

gesloten inzake hun financiële bijdrage. Toen de tussentijdse evaluatie werd 

                                                 
1 PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112. 
2 Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot 

vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële 

steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 

20.5.2014, blz. 143). 
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uitgevoerd, had de Europese Unie overeenkomsten gesloten met Noorwegen
3
, IJsland

4
 

en Liechtenstein
5
. 

(4) Overeenkomstig artikel 11 van bovenvermelde overeenkomsten wordt 75% van de 

totale som van de als bestemmingsontvangsten aangemerkte jaarlijkse betalingen van 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein voor 2016 en 2017 toegewezen voor de 

tussentijdse evaluatie bedoeld in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 515/2014. 

Dientengevolge wordt 30 617 925 EUR verdeeld over de lidstaten volgens de 

tussentijdse verdeelsleutel. 

(5) Om het totaalbedrag van 158 617 925 EUR over de lidstaten te verdelen, heeft de 

Commissie rekening gehouden met de werklast van de lidstaten in verband met het 

grensbeheer, met inbegrip van opsporings- en reddingsactiviteiten die voortvloeien uit 

grensbewakingsoperaties op zee, verslagen die zijn opgesteld in het kader van het 

Schengenevaluatie- en -toezichtmechanisme, de dreigingen aan de buitengrenzen voor 

de periode 2017-2020 en factoren die de veiligheid aan de buitengrenzen in de periode 

2014-2016 hebben aangetast. 

(6) Nederland heeft op 4 juni 2018 via SFC2014, het systeem voor elektronische 

gegevensuitwisseling van de Commissie, een herzien nationaal programma ingediend 

waarin met de aanvullende bijdrage van de Unie rekening is gehouden. 

(7) Dit besluit is een financieringsbesluit in de zin van artikel 84 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad
6
 en een juridische 

verbintenis in de zin van artikel 85 van die verordening. 

(8) Besluit C(2015) 8958 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Besluit C(2015) 8958 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) Artikel 1 wordt vervangen door: 

„Artikel 1 

Het herziene nationale programma van Nederland voor steun uit het Fonds voor interne 

veiligheid voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020, waarvan de definitieve 

versie op 4 juni 2018 is ingediend, wordt goedgekeurd.” 

                                                 
3 Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften 

met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van 

het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 75 van 21.3.2017, blz. 3). 
4 Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot 

het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor 

interne veiligheid, voor de periode 2014-2020 (PB L 72 van 15.3.2018, blz. 3). 
5 Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende 

regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als 

onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 7 van 12.1.2017, 

blz. 4). 
6 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie 

(PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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(2) Artikel 2 wordt vervangen door: 

„Artikel 2 

1. De maximale bijdrage uit het Fonds voor interne veiligheid aan het nationaal 

programma van Nederland wordt vastgesteld op 72 285 514 EUR, als volgt te 

financieren uit de algemene begroting van de Unie: 

a) begrotingsonderdeel 18 02 01 01: 36 361 731 EUR 

b) begrotingsonderdeel 18 02 01 02: 35 923 783 EUR 

2. De maximale bijdrage uit begrotingsonderdeel 18 02 01 01 bestaat uit: 

a) een basisbedrag van 30 609 543 EUR, dat overeenkomstig bijlage I bij 

Verordening (EU) nr. 515/2014 wordt toegewezen; 

b) een aanvullend bedrag van 3 510 000 EUR voor de specifieke actie, dat 

overeenkomstig artikel 7 van die verordening wordt toegewezen. 

c) een aanvullend bedrag van 2 242 188 EUR, dat overeenkomstig artikel 6, lid 1, 

onder c), en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 515/2014 wordt toegewezen.” 

Artikel 2 

Dit besluit is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden. 

Gedaan te Brussel, 27.9.2018 

 Voor de Commissie 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Lid van de Commissie 

 

 


