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Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister 

van Justitie en Veiligheid van 13 juli 2018, nummer 2311666, houdende 

wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 48s en 48t van de Wet Justitie-subsidies;

Besluiten:

ARTIKEL I 

De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage Ha, artikel Ha2, wordt ’1 mei 2017, 17.00 uur’ vervangen door: 31 december 2018, 17.00 uur.

B

Bijlage Ha, artikel Ha3, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ’€ 26.955.000’ vervangen door € 44.380.000.

2. In onderdeel c wordt ’€ 5.670.000’ vervangen door € 7.470.000.

4. In onderdeel d wordt ’€ 8,730,000’ vervangen door € 24.355.000.

C

Bijlage Ha, artikel Ha4, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt ’EURINT’ vervangen door Eurint.

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. gezamenlijke terugkeer en re-integratie: het project ERRIN;.

D

Bijlage Ha, artikel Ha5, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. het project tot maximaal 1 juli 2022 duurt.

ARTIKEL II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
M.G.J. Harbers

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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TOELICHTING 

ALGEMEEN 

Deze regeling tot wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 bevat aanpassingen van 
de subsidieregels met betrekking tot het project Eurint en het project ERRIN. Hiervoor is vanuit de 
Europese Commissie additioneel budget beschikbaar gesteld en in het Nationaal Programma op 
projectniveau vastgelegd. Hieraan is direct gekoppeld wie het betreffende project kan gaan uitvoeren. 
Het daadwerkelijk subsidiabel maken van het project gebeurt door middel van aanpassing van 
onderhavige regelgeving.

ARTIKELSGEWIJS 

Artikel I 

Onderdelen A tot en met D 

Deze onderdelen betreffen aanpassingen in het aanvraagtijdvak, budget en de projectduur van de 
specifieke maatregelen. Ter versterking van de operationele behoeften van de specifieke actie met 
betrekking tot gezamenlijke terugkeer heeft de Europese Commissie voor het project Eurint additio-
nele middelen ter beschikking gesteld.
Het project ERIN wordt uitgebreid met activiteiten gericht op gezamenlijke terugkeer waardoor deze 
activiteit nu ziet op gezamenlijke terugkeer en re-integratie en de projectnaam gewijzigd wordt naar 
ERRIN. Ter versterking van de uitgebreide activiteiten onder ERRIN heeft de Europese Commissie 
additionele middelen ter beschikking gesteld.

Artikel II 

De invoeringstermijn bedraagt minder dan twee maanden en de inwerkingtreding valt niet op een vast 
verandermoment. Daarmee wijkt de inwerkingtreding af van het systeem van vaste verandermomen-
ten. Deze regeling betreft een aantal gunstige aanpassingen, waarvoor afwijking is toegestaan, omdat 
de betreffende doelgroep daarbij gebaat is.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
M.G.J. Harbers
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