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› Introductie

› Uw project in het grotere geheel

› Doelstellingen

› Wie doet wat

› Wat verwachten wij van u

The bigger picture
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De Europese Migratie-
en Veiligheidsfondsen 
AMIF en ISF zijn EU-
financieringsinstrument
en. Het grootste 
gedeelte van de in 
Europa beschikbare 
gelden wordt doorgezet 
naar de eraan 
deelnemende lidstaten 
om (nationaal) 
uitgegeven te worden 
aan vastgestelde 
doelstellingen op het 
gebied van asiel en 
opvang, integratie, 
terugkeer, grensbeheer 
en veiligheid. Dat 
gebeurt in de praktijk 
door het geven van 
subsidies aan projecten.

In Nederland beheert 
de ‘Verantwoordelijke 
Autoriteit voor AMIF en 
ISF’ de aan Nederland 
toebedeelde gelden. De 
Verantwoordelijke 
Autoriteit is 
verantwoordelijk voor 
het management en de 
beheersing van AMIF en 
ISF en is het 
aanspreekpunt voor de 
Europese Commissie. 
De Verantwoordelijke 
Autoriteit is onderdeel 
van de Directie Regie 
Migratieketen van het 
ministerie van Justitie 
en Veiligheid. Deze 
directie heeft als doel 
de migratieketen 
maximaal in staat te 
stellen de 
Vreemdelingenwet en 
het migratiebeleid snel 
en zorgvuldig uit te 
voeren. Voor de 
uitvoering van het 
subsidieproces 
(aanvragen beoordelen, 
monitoren en 
controleren) is 
Uitvoering Van Beleid 
(onderdeel van de 
directie Dienstverlening, 
Samenwerkingsverband
en en Uitvoering van 
het ministerie van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) 
verantwoordelijk.

Uw project in het grotere geheel
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› De EU begroting voor 7 jaar

› Beheer in Nederland

– Verantwoordelijke Autoriteit / shared management

– Nationale Programma’s AMIF en ISF

– Nationale subsidieregeling

– Calls for proposal

– Uitvoering door UVB

› Rol en taken van VA

– Programmeren, verwerven, beheren en verantwoorden van EU middelen, 

 evalueren en dissemineren, synergie 

– Voortgangsrapportage’s belangrijk voor verantwoording aan EC



AMIF – het Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds van de EU

Vier specifieke doelstellingen:

• Het ontwikkelen en versterken van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem

• Lidstaten bijstaan in de integratie van migranten van buiten de EU

• Het uitbreiden van terugstuurstrategieën van (onrechtmatige of uitgeprocedeerde) migranten

• Het promoten van solidariteit tussen lidstaten bij de opvang van migranten en asielzoekers

Totaal EU budget 2014-2020 ca. € 3,1 miljard

Budget Nationale Programma’s (in gedeeld beheer) ca. € 2,3 miljard

Budget NP NL 2014 ca. € 105 miljoen (incl. TB) -> 2019 ca. € 253 miljoen

Wijze toekennen subsidies: Call for proposals & direct (monopolieprojecten)

Doelstellingen in het Nationaal Programma AMIF
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› Europese Commissie

– Auditdienst EC

– Europese Rekenkamer (ECA)

› De Verantwoordelijke Autoriteit (min J&V)

› Uitvoering van Beleid (min SZW)

› De Audit Autoriteit (min Fin)

› De Algemene Rekenkamer

› De projectuitvoerder (U)

Wie doet wat?
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UVB

Project

ECA

ARK

Audit EC
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› Mooie projecten, met goede resultaten

› Bijdrage aan de (Rijks)doelstellingen

› Deugdelijke administratie en verantwoording

› Indicatoren

› En wanneer komt u ons tegen?
› Als het goed gaat: bij rapportage, evaluatie en disseminatie momenten, soms bij 

monitorbezoek

› Als het niet goed gaat

Wat verwachten wij van u?
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› Succes met uw projecten!
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