
Dit is de eerste uitgave van de EMVF nieuwsbrief in 2022. Zijn er vragen over de inhoud of heb 
je verbetertips? Geef deze door aan je contactpersoon.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afronding Programmaperiode EMVF 2014-2020 

Het programma Europese Migratie en Veiligheidsfondsen (EMVF) 2014-2022 nadert de eindstreep. 
Alle AMIF-projecten liepen eind 2021 af. Een enkel SA of ISF-project loopt nog tot de zomer van 
2022 door. Alle einddeclaraties van de projecten die zijn afgelopen dan wel binnenkort aflopen 
zullen worden in 2022 gecontroleerd. Uiterlijk 30 juni 2023 moeten alle vaststellingsbeschikkingen 
zijn verleend en moeten alle betalingen zijn verricht. Eventuele audits vanuit de Audit Autoriteit 
zullen dan ook moeten zijn afgerond. Dit heeft tot gevolg dat we zeer terughoudend zullen 
omgaan met het verlenen van uitstel voor het indienen van einddeclaraties. Is uitstel noodzakelijk, 
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw contactpersoon om de mogelijkheden te 
bespreken.  

Digitale controles 

Tot en met maart 2020 voerde Uitvoering Van Beleid (UVB) alle controles fysiek, bij de 
aanvrager ter plaatse uit. Door de COVID-19-maatregelen heeft UVB sinds maart 2020 alle 
controlebezoeken digitaal uitgevoerd. In het overgrote deel is dit goed gegaan. In een enkel 
geval kon de controle alleen worden afgerond door middel van een fysiek bezoek. Ook in 2022 
blijft het digitaal uitvoeren van (eind)controles de norm. Alleen indien het voor de controle 
noodzakelijk is om fysiek langs te komen, neemt UVB dit in overweging. Of dit noodzakelijk is, 
bekijken we per controle.  

In 2021 voerde UVB 32 (digitale) eindcontroles en 12 gecombineerde financiële en operationele 
controles uit. Dit jaar verwacht UVB 39 eindcontroles en 13 gecombineerde financiële en 
operationele controles uit te voeren.  

Pre-audits en eindcontroles 

A. Pre-audits

UVB wil voorafgaand aan iedere eindcontrole een pre-audit uitvoeren voor de kick-off van de 
eindcontrole. Doel van de pre-audit is de aanvrager inzage geven in het eindcontroletraject om zo 
een volledige einddeclaratie in te dienen. Het streven is om een pre-audit enkele weken voor de 
eindcontrole uit te voeren. 

B. Eindcontrole

UVB verzoekt aanvragers de projectadministratie digitaal te plaatsen in de samenwerkruimte. 
Deze stukken gebruiken wij voor de controle van de einddeclaratie. Dit kan de gehele 
projectadministratie zijn als deze digitaal beschikbaar is, maar kan ook worden beperkt tot de 
steekproef indien de projectadministratie (deels) digitaal beschikbaar is. 

Bij het maken van de afspraak voor de controle en enkele weken voor begin van de controle 
checkt UVB of de gehele steekproef inclusief alle onderliggende documenten (addenda, 
urenverantwoordingen, prestatieverantwoordingen, facturen, betaalbewijzen/ betaalbatches 
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enz.) digitaal beschikbaar zijn. Als blijkt dat niet alle benodigde documenten digitaal beschikbaar 
zijn, kunnen wij alsnog besluiten om (delen van de) eindcontrole uit te stellen.  

Blijkt tijdens de controle dat (delen van) documenten ontbreken, dan heeft u alsnog de 
mogelijkheid om binnen vijf werkdagen de documenten te uploaden in de samenwerkruimte. Na 
deze week schrijven wij het conceptverslag. U krijgt vervolgens twee weken de tijd daarop te 
reageren. Documenten die eventueel te laat waren voor het conceptverslag nemen wij mee bij 
het opstellen van het definitieve verslag. Hierna volgt zo spoedig mogelijk de 
vaststellingsbeschikking.  

Start nieuwe programmaperiode Europese Migratie en Veiligheidsfondsen 2021-2027 

Er wordt hard gewerkt om de nieuwe aanvraagperiode op korte termijn daadwerkelijk van start 
te laten gaan. De laatste hand wordt gelegd aan de afronding van de Subsidieregeling. Publicatie 
wordt rond half april 2022 verwacht. Zodra de regeling gepubliceerd is gaan de webpagina’s op 
de website van UVB live. Daarop vindt u onder andere de formats voor de verplichte bijlagen 
Begroting en Projectbeschrijving. Hierna zullen de monopolisten AMIF – COA, DT&V, IOM en IND- 
en de monopolisten ISF –DGRR, NCTV en DGSenB- hun projectaanvragen in kunnen dienen. De 
open call voor AMIF- Asiel en Opvang staat voor 20 juni 2022 gepland. Na opening van de call 
krijgen aanvragers een maand de tijd om hun aanvraag in te dienen. Op deze aanvragen zal 
binnen een termijn van maximaal 22 weken door UVB worden beslist. Uiteraard zullen wij 
eerder trachten te beslissen indien dit mogelijk is.  

De geplande openstelling van de tijdvakken is als volgt: 
Formulieren Opening tijdvak Sluiting tijdvak 

Bijlage A 25-4-2022 31-12-2028
Bijlage H 25-4-2022 31-12-2028
Bijlage B 20-6-2022 22-7-2022
Bijlage I 20-6-2022 31-12-2028
Bijlage C 18-7-2022 31-12-2028
Bijlage F 18-7-2022 31-12-2028
Bijlage E 1-8-2022 31-12-2028
Bijlage G 1-8-2022 31-12-2028
Bijlage J 1-8-2022 31-12-2028
Bijlage D 1-9-2022 30-9-2022

Voorlichtingsbijeenkomsten AMIF, ISF en BMVI 2021-2027 

UVB organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om stakeholders te informeren over de nieuwe 
programmaperiode. Op donderdag 14 april a.s. komen in de ochtend de monopolisten van AMIF, 
waaronder die van de nieuwe actie Legale Migratie, aan bod. Zij hebben hiervoor inmiddels een 
uitnodiging ontvangen van één van de contactpersonen bij UVB. Voor het middagprogramma zijn 
de subsidieaanvragers van het ISF (het Fonds voor interne veiligheid) en het BMVI  (het Fonds 
voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en 
visumbeleid) Internationaal Veiligheidsfonds en het fonds voor Border Management en Visa 
Instrument uitgenodigd. Op woensdag 20 april a.s. staan de aanvragers van de AMIF open 
aanvraag Asiel en Opvang (actie B) centraal. U kunt de uitnodiging teruglezen op de website van 
UVB. 

Gedurende deze bijeenkomsten zal er dieper worden ingegaan op de regeling, de bijlagen, de 
aanvraagfase en de projectadministratie. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn digitaal en verlopen 
middels Webex. Indien dit wijzigt zal u hierover geïnformeerd worden.  

Voor nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties en NGO’s die een bijdrage willen leveren 
aan het maatschappelijk doel van inburgering (Integratie) zal op een later te bepalen tijdstip een 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden.  

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/nieuws/2022/03/09/voorlichtingsbijeenkomsten-amif-isf-bmvi-2021-2027
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/nieuws/2022/03/09/voorlichtingsbijeenkomsten-amif-isf-bmvi-2021-2027


UVB- Team Migratiefondsen - wie zijn wij? 

Bij team Migratiefondsen houden we ons bezig met de uitvoering van de Europese Migratie- en 
Veiligheidsfondsen. De Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen 2014-2020 bestaan uit het Asiel, 
Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Het AMIF heeft 
drie hoofdthema’s, namelijk Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee 
onderdelen: ISF Politie (Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing) en ISF 
Grenzen (Buitengrenzen en/ Visa). UVB beoordeelt de subsidieaanvragen alsmede controleert de 
rechtmatigheid van de besteding van de middelen. In de praktijk betekent dit veel verschillende 
soorten subsidieontvangers van grote overheidsinstanties tot kleine stichtingen en een grote 
afwisseling in de projecten.  

Het team Migratiefondsen uit de volgende medewerkers. 

EMVF Aanspreekpunt 
Teamleider Angelique van der Arend 
Senior medewerkers Ilie Dandes 

Govert Maessen 
Hulya Ozcan (per 1/4/22) 
Wim van Rijswijk 

Controleleiders Patty Sprenger AMIF 
Sascha Fabris AMIF 
Roderick van Kempen AMIF 
George Gittens AMIF 
René Besemer AMIF 
Wesley de Does AMIF/ISF 
Wim van Rijswijk SA/ISF 
Marcel Remkes SA/ISF 

AMIF Asiel en opvang Sascha Fabris 
Roderick van Kempen 
Reinalda Riezebos 
Oksana Rijnders  

AMIF Integratie René Besemer 
Wesley de Does 
Myrthe Wolsink 
Sibel Tuna 
Rozemarijn Pieplenbosch (per 1/4/22) 
Kenan Dogan (per 1/4/22) 

AMIF Terugkeer George Gittens 
Oksana Rijnders 

ISF Grenzen en ISF Politie Wim van Rijswijk 
Marcel Remkes 
Eline van der Harst 
Stijn Hodes 

Specific Actions (SA’s) Wim van Rijswijk 
Marcel Remkes 
Eline van der Harst 
Stijn Hodes 
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