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Programmaplan Nieuwe Europese migratiefondsen  

Management Samenvatting 
 

Op 1 januari 2014 start de nieuwe begrotingsperiode van zeven jaar van de Europese 
Unie. De Europese subsidiefondsen lopen mee met deze cyclus. Voor de nieuwe 
periode is voorzien dat de huidige vier migratiefondsen (Integratie, Terugkeer, 
Vluchtelingen en Buitengrenzen) niet meer terugkeren, en dat er twee fondsen voor 
in de plaats komen: het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het Interne 
Veiligheidsfonds (ISF). De herstructurering van de Europese Migratiefondsen in 
combinatie met de departementale herindeling onder Rutte II zijn de voornaamste 
redenen geweest om de inrichting van de nieuwe fondsen programmamatig aan te 
pakken. Uitvoeringshobbels die bij de huidige fondsen hebben gespeeld 
onderstrepen daarbij het belang van een gedegen voorbereiding.  

 
Het programma heeft twee pijlers. Allereerst moet de voorbereiding ter hand 
worden genomen van de zogenaamde Beleidsdialoog, met als uiteindelijk doel een 
Nationaal Programma. De Beleidsdialoog is een nieuw instrument in de Europese 
setting waarbij de aangewezen DG op nationaal niveau met de betrokken DG van de 
Europese Commissie van te voren afspraken maakt, met als doel om vervelende 
discussies achteraf over de inzet van de fondsmiddelen voor de gehele periode zo 
veel mogelijk te voorkomen. De nationale voornemens worden in het Nationaal 
Beleidsplan opgenomen. Ten tweede dient er een visie te worden ontwikkeld op het 
toekomstige beheer van de Migratiefondsen. 

 
Na de departementale herindeling vormen de departementen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en dat van Veiligheid en Justitie het speelveld op nationaal niveau. 
De vier betrokken DG’s hebben de DG Vreemdelingenzaken gevraagd om het 
voortouw te nemen bij deze opdracht. Het Programma Nieuwe Europese 
Migratiefondsen (PNEM) is direct onder deze DG “opgehangen.”  

 
Binnen het programma zal zowel de beheersmatige kant als het beleidsgedeelte met 
breed samengestelde werkgroepen worden voorbereid. De organisaties die de 
subsidiabele projecten uitvoeren zullen middels een veldonderzoek en een tweetal 
conferenties worden betrokken. De tijdpaden voor de beide trajecten verschillen en 
komen aan het einde van 2013 in de planning bijeen.  

 
Het PNEM zal het verloop van de onderhandelingen in Brussel nauwgezet volgen (en 
waar mogelijk beïnvloeden) en de uitkomsten daarvan integreren met de 
voorbereiding van het Nationaal Programma.  

 
Daar waar mogelijk zal het PNEM faciliteren in het delen van de beschikbare kennis 
middels trainingen en seminars. Ook zal worden geïnvesteerd in het relevante 
internationale netwerk.  
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1. Context 
 

1.1 De huidige vier Europese Migratiefondsen 
 
De Europese Unie (EU) heeft 4 Europese fondsen ingesteld om projecten te subsidiëren 
waarmee migratie- en integratieprocessen binnen de EU worden verbeterd. Samen 
worden ze de Europese migratiefondsen genoemd. Er is een Europees 
vluchtelingenfonds (EVF), een Europees integratiefonds (EIF), een Europees 
terugkeerfonds (ETF) en een Europees buitengrenzenfonds (EBF). De fondsen zijn 
bedoeld om het ontstaan van een Europees beleid op het terrein van migratie te 
stimuleren opdat de verantwoordelijkheid van immigratieproblemen binnen de EU beter 
gedeeld wordt.  
 
Om de samenwerking tussen lidstaten te bevorderen wordt een deel van het geld dat 
beschikbaar is binnen de migratiefondsen hiervoor gereserveerd; dit is het zogenaamde 
communautaire deel. De Europese Commissie (EC) beheert dit geld en geeft dit aan 
instanties die in meerdere lidstaten (samen)werken. Het grootste deel van het geld dat in 
de vier fondsen zit gaat naar de landen binnen de EU die het geld kunnen doorgeven aan 
projecten die op nationaal en lokaal niveau spelen. Elk land krijgt een jaarlijks - op basis 
van statistische gegevens te berekenen - deel. 
De fondsen lopen gelijk op met de zevenjarige begrotingscyclus van Brussel. In de 
huidige fondsen, die tot en met 2013 lopen, is ruim 4 miljard euro beschikbaar. 
Nederland heeft voor de gehele periode recht op ongeveer 80 miljoen euro. 
 
1.2 De wijze waarop Nederland de zaak thans heeft ingeregeld  

 
De lidstaten wijzen een Verantwoordelijke Autoriteit aan die een meerjarenprogramma 
opstelt, jaarprogramma’s maakt en een Management- en Controlsysteem beschrijft. 
Binnen Nederland vervult de Directie Migratiebeleid (Veiligheid en Justitie) deze rol voor 
het EBF, ETF en EVF en de Directie Integratie en Samenleving (Sociale zaken en 
Werkgelegenheid) voor het EIF. Het dagelijks beheer van de Fondsen is in Nederland 
gedelegeerd. Het Programmasecretariaat Europese Fondsen (PEF), thans ondergebracht 
bij het Bureau Regie en Besturing van DG Vreemdelingenzaken, is de Gedelegeerde 
Instantie. De kerntaken van het PEF zijn het beoordelen van de aanvragen, beschikkingen 
slaan op subsidieaanvragen, het intern controleren van de gesubsidieerde projecten en 
het verantwoorden van de subsidieverstrekking aan de Europese Commissie. Jaarlijks 
worden er ruim 100 nieuwe aanvragen ingediend voor de vier fondsen. Daarvan worden 
er door de bank genomen 40 toegekend. 

 
Het PEF slaat bij gesubsidieerde projecten twee beschikkingen: een 
toekenningsbeschikking aan het begin en een vaststellingsbeschikking aan het einde. De 
aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor een (financiële) verslaglegging die 
voldoet aan de eisen van de Europese Commissie. Aan het einde van de relevante 
periode geeft het PEF een oordeel over de verslaglegging. Bij deze 
vaststellingsbeschikking vindt de eindafrekening plaats. 
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Elke lidstaat heeft een Audit Autoriteit die de werking van het management- en 
controlsysteem controleert en ook een feitelijke controle uitvoert op minimaal 10% van 
de bestedingen in de lidstaat. De Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën voert 
in Nederland deze taak uit voor de jaartranches vanaf 2010. De einddeclaratie die naar 
Brussel gaat wordt voorzien van een certificering door de Certificerend Autoriteit (CA), 
bij ons de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. De Europese 
Commissie heeft tot taak het eindverslag te beoordelen en kan ook zelf controles 
uitvoeren. 

 
Verder wordt er jaarlijks onder regie van de Minister van Financiën een Nationale 
Verklaring opgesteld over de uitvoering van de Europese Fondsen bij alle ministeries. 
Deze verklaring is niet door de Europese Unie opgelegd, maar vrijwillig. Hiertoe wordt elk 
jaar een deelverklaring aangeleverd; voor het EBF, het EVF en het ETF door de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en voor het EIF door de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
 
Eveneens wordt een (wel verplichte) jaarlijkse samenvatting van de uitgevoerde audits, 
gedeclareerde bedragen en openstaande vorderingen ingediend bij de Europese 
Commissie. Ook dat loopt via het Ministerie van Financiën.  

 
1.3 De fondsen in de komende EU-begrotingsperiode (2014-2020) 
 
Naar verwachting (de onderhandelingen zijn nog gaande, zie §2.1) zal de EU besluiten 
om voor de komende begrotingsperiode twee in plaats van vier fondsen in te richten; 
een fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) dat ziet op de buitengrenzen en de 
politiesamenwerking, en een Asiel- en Migratiefonds (AMF). Het eerste fonds ligt met 
name op het terrein van de DG Rechtspleging en Rechtshandhaving, de DG Politie en de 
DG Vreemdelingenzaken (allen VenJ), het tweede fonds vooral op het terrein van de DG 
Vreemdelingenzaken en de DG Participatie en Inkomenswaarborg (SZW). De fondsen 
zullen andere regels krijgen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld de Certificerende Autoriteit. Naar 
het zich laat aanzien zal er voor Nederland in de komende periode ruim 100 miljoen euro 
beschikbaar zijn. 

 
1.4 Aanleiding voor het PNEM, de opdracht en de positionering 
 
De beweging van vier naar twee fondsen in combinatie met een gewijzigde 
departementale structuur op nationaal niveau is aanleiding geweest om een 
programmamanager aan te stellen.  

 
Het is de taak van de programmamanager om de overgang van de huidige fondsen en 
werkwijzen naar de nieuwe fondsen te sturen en te borgen dat deze overgang vloeiend 
verloopt. De programmamanager draagt er tevens zorg voor dat voor elk van de nieuwe 
fondsen een Nationaal Programma wordt opgesteld. Verder is het de taak van de 
programmamanager om, binnen het beleidskader van het programma Compacte 
Rijksdienst en gezamenlijk met andere subsidieverlenende diensten, toe te werken naar 
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besluitvorming over de toekomstige beheerstructuur van de (nieuwe) Europese 
Migratiefondsen. De besluitvorming vindt plaats door de vier betrokken DG’s.  

 
De functie van de programmamanager is rechtstreeks onder de Directeur Generaal 
Vreemdelingenzaken gepositioneerd. 

 

2. Aanpak 
 
2.1 Huidige stand van zaken 
 
De opdracht valt -op hoofdlijnen- uiteen in de beheerstructuur en de (voorbereiding van) 
de beleidsdialoog, hetgeen moet resulteren in een Nationaal Programma. De 
beleidsdialoog wordt gevoerd door de DGVZ namens de op nationaal niveau betrokken 
DG’s met de DG Home Affairs (de Italiaan Manservisi). Deze beleidsdialoog omvat zowel 
het AMF als het ISF.  
 
Op dit moment (eind februari 2013) zijn de gesprekken in Brussel over de 
meerjarenbegroting nog niet afgerond. De onderhandelingen over de relevante 
Verordeningen bevinden zich in het stadium van de Triloog. Op (wezenlijke) onderdelen 
liggen er nog punten die in de fasen hiervoor niet zijn opgelost. Zo is de voorfinanciering 
nog onderwerp van onderhandeling en zijn er nog inhoudelijke issues die beslecht 
dienen te worden. De vraag of Europees geld mag worden besteed aan de integratie van 
Europese Unieburgers bevindt zich in een impasse in die zin dat aan beide zijden in de 
Raad een blokkerende minderheid bestaat. Al met al kan gesteld worden dat er veel 
bijna zeker is en dat het zowel zinvol als noodzakelijk is om te starten met de concrete 
voorbereiding, maar dat de onderhandelingen scherp in de gaten moeten worden 
gehouden en dat nog niets definitief is. 
 
Aangezien het ISF en het AMF op een aantal punten verschillen (zoals de betrokken 
beleidsdirecties en Ministeries, het voornamelijk werken met monopolisten of juist met 
open calls etc.) is het zinvol om de voorbereiding van de beleidsdialoog (deels) 
gescheiden in te steken. Tegelijkertijd bestaat er voortdurend samenhang tussen de 
keuzes die worden gemaakt; zowel tussen de twee fondsen die gezamenlijk de 
Migratiefondsen gaan vormen als tussen beleid en uitvoering. De paraplu van het 
programma dient de samenhang en consistentie te borgen. 
 
Daarbij is het van cruciaal belang dat het toekomstige werkveld van het begin af aan 
betrokken is bij de voorbereidingen op de nieuwe periode van zeven jaar. Dat geldt voor 
zowel het “departementale” smaldeel (de DG’s, de beleidsdirecties, de VA, de 
uitvoerder, de Auditdienst Rijk, de financiële directies en de Ondernemingsraden) als het 
werkveld (instanties die gebruik maken van de Europese subsidies). Hierover later per 
programmaonderdeel meer. 
 
Bij het schrijven van dit programmaplan is het vanwege de hoge mate van samenhang op 
onderdelen lastig om te beslissen onder welk kopje wat het beste behandeld kan 
worden. De keuzes die zijn gemaakt impliceren dan ook niet dat er geen elementen van 
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een ander onderdeel aan de orde zijn. Om niet te veel van de hak op de tak te springen, 
wordt soms verwezen naar een stuk dat verderop staat. 
 
2.2 De Beheerstructuur 

Bij de uitvoering van de huidige vier fondsen is het Programmasecretariaat Europese 
Fondsen (PEF) op een aantal problemen gestuit. Deze zijn uitvoerig geanalyseerd. Tevens 
heeft er in juni 2012 een audit plaats gevonden vanuit de EC. Met de inzet van extra 
mensen wordt eraan gewerkt om de achterstanden die waren ontstaan weg te werken. 
Er is een delegatie op bezoek geweest bij de zusterdiensten in Oostenrijk en Polen om te 
bespreken hoe de uitvoering in die landen is georganiseerd. Deze landen waren door de 
EC als voorbeeld aangedragen, onder andere gelet op de taakverdeling tussen de 
Verantwoordelijke Autoriteit en de Gedelegeerde Instantie, waarbij de GI een strikt 
uitvoerend orgaan is. Zowel uit het verleden als uit de vergelijking met andere landen 
vallen waardevolle lessen te trekken. Duidelijk is dat de (te) late start, het gebrek aan 
heldere kaders en de keuzes die aanvankelijk zijn gemaakt ten aanzien van de 
departementale ‘ophanging’ niet de ideale randvoorwaarden hebben geschapen 
waarbinnen het geven van uitvoering aan de Europese Fondsen eenvoudig was. Deels ligt 
dat ook aan de onnodige ingewikkeldheid van de huidige fondsen. Zo blijkt ook, uit een 
recent rapport van de Europese Rekenkamer.  
 
Gelet hierop is besloten om de beheerstructuur binnen het PNEM een prominente plaats 
te geven. Daarbij is al in de opdracht gewezen op het rijksbrede streven naar een 
Compacte Rijksdienst, waarbinnen centralisatie van de uitvoering en het 
beheer/registratie van de subsidieverlening goed zou passen.  
 
In Nederland zijn er twee grote uitvoerders als het gaat om Europese subsidieregelingen: 
het Agentschap NL (Dienst Regelingen) als betaalorgaan voor Europese landbouw- en 
natuurregelingen bij het huidige Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap 
SZW dat binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoering geeft 
aan het Europees Sociaal Fonds (ESF).  
 
De idee van de Compacte Rijksdienst lijkt goed te passen bij een aantal bevindingen met 
betrekking tot de huidige uitvoering door het PEF. De beperkte omvang van het deel van 
PEF dat zich bezig houdt met het beoordelen van aanvragen, de monitoring en het slaan 
van vaststellingsbeschikkingen (structureel 5 fte) maakt dat pieken lastig op te vangen 
zijn en dat de impact van uitval of vertrek verhoudingsgewijs groot is. Verder is het niet 
rendabel om maatwerk te leveren bij automatiseringssystemen die het werkproces 
ondersteunen. Dat gecombineerd met het feit dat expertise en het netwerk bij een 
grotere organisatie beter en efficiënter te organiseren zijn, maakt dat bundeling 
interessant is. 
 
Bekeken in combinatie met de departementale herindeling onder Rutte II (waarbij de 
Directie Integratie en Samenleving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verhuisd 
naar Sociale zaken en Werkgelegenheid) is in de verkenningsfase primair gekeken naar 
het Agentschap SZW als partner voor de uitvoering. Dit levert een plaatje op waarbij de 
beleidsmatig betrokken departementen allebei een deel van de taken op zich nemen; 
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VenJ die van Verantwoordelijke Autoriteit (VA) en SZW die van uitvoerder (Gedelegeerde 
Instantie). 
 
Bij dat laatste zit de aanname dat de VA wordt gepositioneerd binnen VenJ. Gelet op de 
omvang van het deel van de (huidige) fondsen dat zich bevindt op het beleidsmatige 
terrein van VenJ is dat een logische plek. Bij het hoofdstuk over de beleidsdialoog zal 
worden ingegaan op de wijze waarop recht gedaan kan worden aan de positie van de 
verschillende beleidsdirecties en hoe hun positie dient te worden geborgd.  
 
Recent gevoerde gesprekken zijn aanleiding om de variant met het Agentschap SZW uit 
te werken met als doel om uiterlijk in mei 2013 een businesscase ter besluitvorming te 
kunnen voorleggen aan de verantwoordelijke DG’s. (Voorstel vanuit het PNEM is dat de 
vier betrokken DG’s in een Opdrachtgevers Overleg in de loop van het jaar twee of drie 
keer bijeen komen om de cruciale beslissingen te nemen. De directeuren die te maken 
hebben met het PNEM zullen in een maandelijks overleg worden betrokken, zie §2.4.)  
 
Aangezien er na het bepalen van de hoofdstructuur nog veel geregeld moet worden om 
er voor te zorgen dat alles op 1 januari 2014 operationeel is, wordt op deze deadline 
ingestoken. De transitie moet in detail worden uitgedacht en voorbereid, waarbij 
elementen een rol spelen die een aanzienlijke tijd zullen vergen. Zo werkt het 
Agentschap SZW met een ICT-programma (Diane) dat in beginsel generiek genoeg zou 
moeten zijn om ook de uitvoering van de migratiefondsen te kunnen ondersteunen. Daar 
is uiteraard bouwtijd voor nodig. Dan zal ook moeten worden bekeken of het een reële 
optie is om ook de huidige fondsen, die qua uitvoering nog doorlopen tot 2016, daarbij 
mee te nemen.  
 
Uitgangspunt bij de uitvoering onder de nieuwe beheerstructuur is dat de oude en 
nieuwe fondsen op één plaats zijn belegd.  
 
Er kan niet zondermeer van worden uitgegaan dat de businesscase ook daadwerkelijk 
rond komt. In het recente verleden is er al eens een offerte uitgebracht door het 
Agentschap SZW, die vanwege de (te) hoge kosten terzijde is gelegd. Het zat hem toen 
met name in de componenten die worden meeberekend bij het bepalen van de 
(kost)prijs - alleen loonkosten of ook die van de overheadkosten - waardoor het bedrag 
dat vanuit Brussel beschikbaar is voor Technische Bijstand niet toereikend bleek. 
 
Naast de financiële kaders zal in de businesscase die uiterlijk in mei 2013 wordt 
voorgelegd ook uitdrukkelijk moeten worden stilgestaan bij de positie van de 
medewerkers en bij de vraag waar de knip wordt gemaakt tussen beleid en uitvoering, 
en hoe vervolgens de aansluiting daartussen adequaat wordt geregeld.  
De OR DGVZ wordt uitgenodigd om bij dit onderdeel van het programma betrokken te 
zijn in de fase voor de besluitvorming, aangezien de taken thans binnen dit directoraat 
zijn belegd. Mocht er gekozen worden voor een variant waarbij de WOR relevant wordt, 
dan is dit erg nuttig.  
 
Zoals hiervoor vermeld lijkt het voor de hand te liggen om de VA binnen VenJ te 
positioneren. Ook dit zal bij het besluit over de (hoofd)structuur moeten worden 
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betrokken. De vraag die dan moet zijn uitgewerkt, is waar de VA wordt geplaatst. Dat 
kan, zoals het nu is geregeld, zijn bij een beleidsdirectie. Een andere optie is om de VA bij 
het Bureau Regie en Besturing van DGVZ onder te brengen (thans de Gedelegeerde 
Instantie). De VA richt zich na afsplitsing van de uitvoering op de contacten met en 
rapportage aan Europa, zorgt voor de afstemming tussen de beleidsdirecties die op hun 
deel vergaand autonoom zijn, bewaakt samen met de gedelegeerde instantie de 
uitputting van het AMF en ISF en informeert de verantwoordelijke DG’s hierover. Dit is 
een interessante mogelijkheid, aangezien op die manier geen van de beleidsdirecties 
primus inter pares wordt en de nadruk op de regierol van de VA zichtbaar wordt 
gemaakt.  
 
Overigens zal de VA ook toezicht moeten houden op de uitvoering. Dit vergt specifieke 
kennis en vaardigheden, die niet op het beleidsinhoudelijke vlak liggen.  
 
De voorbesprekingen hebben over de linie een gedeeld beeld opgeleverd dat het niet 
handig is om met twee Verantwoordelijke Autoriteiten te gaan werken (één voor het 
AMF en één voor het ISF). Deze variant is wel toegestaan. Aangezien dit een 
onomstreden punt is gebleken en er behoefte bestaat aan focus op de hoofdlijnen, zal er 
geen variant worden uitgewerkt waarbij er voor elk nieuw fonds een aparte VA wordt 
opgetuigd. 
 
Uiteindelijk zal er een (juridisch) kader moeten worden opgesteld waarbij formeel wordt 
vastgelegd welke bewindspersoon (politiek) waarvoor verantwoordelijk is, hoe de 
mandaatlijnen lopen, waar welke bevoegdheid is belegd etc. 
 
Naast de organisatorische inrichting zal er binnen het PNEM worden bekeken wat de 
gevolgen zijn van de afspraken die op Europees niveau worden gemaakt over de 
voorfinanciering. Deze afspraken zijn op dit moment nog niet rond. Indien er niet of 
nauwelijks wordt voorgefinancierd vanuit Brussel, zal hiervoor op nationaal niveau een 
voorziening dienen te worden getroffen, waarbij de afdelingen Financiën van de 
betrokken departementen zullen worden betrokken, alsmede het Ministerie van 
Financiën.  
 
Ook zal er binnen het programma stil worden gestaan bij de mogelijkheid dat de 
besluitvorming in Brussel dusdanige vertraging oploopt, dat de regelgeving op 1 januari 
2014 nog niet rond is. In de loop van het programma zal duidelijk worden of dit een 
mogelijkheid is waar rekening mee moet worden gehouden en zo ja, dan zal daar een 
scenario voor worden ontwikkeld.  
 
2.3 Het Nationaal Programma en de Beleidsdialoog 
 
Het tweede (hoofd)onderdeel van de opdracht betreft het voorbereiden van de 
beleidsdialoog. Volgens de huidige planning vindt deze plaats in oktober 2013. De DG 
Home Affairs, Manservisi, heeft aangegeven zelf de Lidstaten te willen bezoeken en de 
dialoog te voeren. De dialoog gaat over de nationale behoeften en de mate waarin de 
EU-begroting kan bijdragen om daarin te voorzien tegen de achtergrond van de Europese 
agenda.  
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Het is op dit moment nog niet geheel scherp wat de status is van de beleidsdialoog. 
Duidelijk is dat de Europese Commissie er naar streeft om de bespreking van mogelijke 
knelpunten naar voren te halen, in plaats van (vervelende) discussies achteraf te moeten 
voeren.  
 
Volgens de regels van de nieuwe fondsen stelt elke Lidstaat een zogenaamd ”Nationaal 
Programma” op. Dit programma behoeft de goedkeuring van de Commissie en komt in 
de plaats van het meerjarenprogramma en de jaarprogramma’s. De Lidstaten ontvangen 
voorschotten die niet meer direct gekoppeld zijn aan de jaarprogramma’s. Projecten zijn 
daardoor ook niet meer gebonden aan een vaste periode, zoals dat nu wel het geval is.  
 
Het programma ziet derhalve op een periode van zeven jaar. Dit heeft ongetwijfeld 
gevolgen voor de mate waarin beleidsdoelen concreet (kunnen) worden geformuleerd. 
Er zal, voorafgaand aan de beleidsdialoog, worden gesproken met vertegenwoordigers 
van de EC over wat de verwachtingen op dit punt zijn. Er vindt op 10 en 11 april hiertoe 
een bijeenkomst plaats in Brussel met de EC en het EP. Ook de wijze waarop de andere 
Lidstaten hiermee omgaan zal middels informele contacten in beeld worden gebracht. 
Er is overigens een evaluatiemoment halverwege de begrotingsperiode ingebouwd door 
de Commissie. 
 
Zoals het er nu uitziet, wordt het zaak om de bepalingen van de Verordeningen en de 
Europese agenda te matchen met het huidige regeerakkoord en zoveel mogelijk ruimte 
te laten voor toekomstige inzichten. Iedere beleidsdirectie formuleert daarbij de eigen 
insteek, waarbij het PNEM kan faciliteren in de samenhang op nationaal niveau en de 
afstemming met de Commissie en middels “informals” met zusterdiensten. De input voor 
de Beleidsdialoog zal in september worden voorgelegd aan de betrokken DG’s.  
 
Gelet op het feit dat nu bestaande fondsen worden samengevoegd, zal binnen het PNEM 
een voorstel worden ontwikkeld over hoe omgegaan kan worden met de verdeling van 
het beschikbare budget over de verschillende beleidsterreinen. Daarbij lijkt het 
verstandig om op voorhand een verdeelsleutel af te spreken voor het AMF. Bij het ISF 
hoeft dat niet, aangezien vooraf is bepaald welk deel van het budget is bestemd voor 
buitengrenzen en welk deel voor politiesamenwerking. Er kan daarbij vooraf worden 
bepaald op welke momenten de verdeling tussentijds tegen het licht wordt gehouden. 
Enerzijds om verschuivingen van prioriteiten op nationaal niveau binnen de periode van 
zeven jaar handen en voeten te kunnen geven, anderzijds om het mogelijk te maken dat 
de mate van daadwerkelijke uitputting op de verschillende onderdelen kan worden 
betrokken bij de toedeling. 
 
De verdeling van de gelden over de huidige drie fondsen die straks het AMF gaan vormen 
is een vertrekpunt voor het gesprek dat hierover gevoerd gaat worden. 
Er is een andere optie, namelijk om op dit punt vooraf geen verdeling af te spreken en 
subsidieaanvragen los van de beleidsinhoudelijke achtergrond op de merites te laten 
beoordelen. Gelet op de verscheidenheid aan belangen wordt dit lastig werkbaar en dus 
ook niet de insteek binnen het PNEM. Overigens zal de EC in elk geval een begroting op 
hoofdlijnen willen onder het niveau van de totalen.  
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Het wordt een uitdaging om er voor te zorgen dat daar waar samenhang tussen de 
verschillende (beleids)onderdelen van het AMF mogelijk is, deze aan te brengen. Ook de 
EC hamert op wat zij noemen “coherence”. Binnen het PNEM zal hiervoor aandacht zijn. 
Het is geen vereiste dat het Nationaal Programma gereed is op het moment dat de 
beleidsdialoog wordt gevoerd. Om goed gebruik te kunnen maken van de dialoog, en ook 
vanwege de korte tijd die er zit tussen de dialoog en de datum dat de nieuwe 
begrotingsperiode aanvangt, is het zaak dat het programma ten tijde van het gesprek 
met Manservisi voor het grootste deel wel is opgesteld. De resterende tijd tussen de 
dialoog en 1 januari 2013 kan dan worden benut om de uitkomsten van de dialoog te 
verwerken. De (nieuwe) VA kan in deze periode de verbindingen gaan leggen die horen 
bij de door de EC verlangde partnerschappen (ook hierover zal tijdens de dialoog worden 
gesproken).  
 
Uit de Verordening volgt dat het Nationaal Programma wordt ingevoerd in een door de 
Commissie aangeleverd format. Er zal in Brussel worden besproken hoe de Commissie dit 
voor zich ziet en hoe geborgd wordt dat er voldoende ruimte is voor de eigen invulling 
van het programma door de Lidstaat.  
Als laatste punt voor deze paragraaf is het goed om te vermelden dat door het PNEM op 
het snijvlak van beleid en uitvoering een visie zal worden ontwikkeld over de mate van 
spreiding van de subsidieverlening onder de nieuwe fondsen. De uitvoering is 
ingewikkeld en daarmee ook kostbaar en het is verstandig om daar rekening mee te 
houden. Er zijn op dit punt wel verschillen tussen de fondsen en binnen de fondsen 
tussen de beleidsterreinen onderling als het gaat om de mogelijkheden en 
wenselijkheden. Ook met de Commissie moet hierover gesproken worden. In dit verband 
wordt ook bekeken in hoeverre het mogelijk is om de expertise over het draaien van 
projecten met Europees geld bij uitvoeringsdiensten meer dan nu het geval is te 
bundelen. 
 
2.4 De wijze van aanpak door het PNEM 
 
Op DG- niveau (zie pagina 5) zal er - naar huidig inzicht in ieder geval twee maal in 2013 - 
een Opdrachtgevers Overleg (OGO) worden georganiseerd. De zaken die besluitvorming 
van de DG’s behoeven zullen in dit gremium door de DGVZ worden ingebracht. In de 
tijdslijn worden de bijeenkomsten voorzien in mei 2013 (met name gericht op de 
structuur) en in september 2013 (de inzet tijdens de beleidsdialoog met de DG Home 
Affairs). 
Voor de betrokken directeuren zal een maandelijks overleg worden belegd waar de 
voortgang met elkaar wordt besproken en waarin kan worden geanticipeerd op de 
besluitvorming in het OGO. 
 
Drie werkgroepen zullen aan de slag gaan om op het terrein van de Beheerstructuur, het 
AMF en het ISF de voorliggende issues te bespreken en voorstellen te ontwikkelen. Er 
zullen daarbij dwarsverbandsessies worden georganiseerd om recht te doen aan de 
samenhang. Het PNEM zal deze samenhang ook buiten deze sessies om bewaken.  
Er is in overleg met de beleidsdirecties voor gekozen om het uitvoeringsveld niet 
rechtstreeks te betrekken bij de Werkgroepen. Met name bij het AMF zou dat complex 
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zijn. Ofwel wordt de groep veel te groot, ofwel zit slechts een deel van de mogelijke 
aanvragers aan tafel. Het eerste is niet goed werkbaar, het tweede kan leiden tot 
beeldvorming waarbij sprake is van voorkeursposities. 
 
Aangezien de ervaringen en wensen van het veld van groot belang zijn, wordt er voor elk 
fonds een conferentie georganiseerd waar geïnteresseerde organisaties allen welkom 
zijn. De verwachting is dat deze conferenties in juni zullen plaatshebben. Hier zal zowel 
informatie worden verstrekt als inbreng worden gevraagd. Gelet op de verschillen in 
doelgroep tussen het AMF en ISF is er voor gekozen om aparte bijeenkomsten te 
houden. 
 
Naast de conferenties heeft het PNEM een (student)stagiair aangetrokken die -onder 
begeleiding- binnen het huidige werkveld van het EVF en het EIF een toekomstgerichte 
consultatie houdt en hierover een rapport uit brengt. 
 
Hierna volgt een overzicht van de gekozen structuur, met bij elk onderdeel de beoogde 
deelnemers en de onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen. 
 
 

 
   

(Uitgenodigde) 
Deelnemers:   Deelnemers:  Deelnemers:  

  -DG Control/DFEZ  -I&S   -DMB 
  -OR    -DMB   -DEIA 
  -Agentschap SZW  -PEF   -PEF 
  -I&S    -Agentschap SZW -Agentschap SZW 
  -DEIA 
  -DMB 
  -PEF 
  -ADR  
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2.5 Team 
 
De programmamanager wordt ondersteund door de programmasecretaris. 
 
Een stagiair zal een toekomstgerichte evaluatie van de huidige werkwijze verrichten, als 
onderdeel van de voorbereiding van de beleidsdialoog. Het onderzoek zal worden 
verricht bij aanvragers van de subsidiegelden uit het EVF en EIF die wat meer op afstand 
van het departement zitten.  
 
2.6 Internationale bijeenkomsten  
 
Er staat een aantal internationale bijeenkomsten gepland in het kader van de nieuwe 
fondsen, waarbij het Programma Nieuwe Europese Migratiefondsen vertegenwoordigd 
zal zijn. Er zullen informele bijeenkomsten plaatsvinden met landen die een vergelijkbaar 
bedrag uit de fondsen ontvangen, waarvan de eerste ‘informal meeting’ in Helsinki 
plaatsheeft op 7 en 8 maart 2013. In september 2013 zal er een follow-up van deze 
bijeenkomst worden gehouden. In Berlijn vindt van 11 tot en met 13 maart het European 
Annual Symposium EU Funds 2013 plaats, waaraan zowel nationale experts als leden van 
de Europese Commissie deelnemen. De focus zal tijdens dit Symposium liggen op de 
transitie naar de nieuwe programma periode van 2014-2020. Op 11 en 12 april zijn er 
verder workshops met de Europese Commissie en het Europese Parlement in Brussel. 
 
2.7 Nieuwsbrief 
 
Gebleken is dat er grote belangstelling is voor informatie over het programma.  
Er zal daarom regelmatig een Nieuwsbrief verschijnen met de laatste stand van zaken 
met betrekking tot het Programma Nieuwe Europese Migratiefondsen.  
 
2.8 Mijlpalen 
 
Uiterlijk in mei 2013 zal er een voorstel (businesscase) voor de beheerstructuur aan de 
opdrachtgever worden voorgelegd. In september 2013 zal er, ter bepaling van de inzet 
tijdens de Beleidsdialoog, hiertoe een voorstel worden aangeleverd. In oktober 2013 is 
de Beleidsdialoog voorzien. Mocht deze datum gaan schuiven, dan zal het stuk één 
maand voor de nieuwe datum worden aangeboden. Het Nationaal Programma zal voor 1 
december 2013 worden opgeleverd. Dit stuk behoeft uiteindelijk goedkeuring van de EC. 
In de Verordening staat dat dit uiterlijk vijf maanden na de formele indiening dient te 
gebeuren.  
 
Verder in dit programma zijn deze mijlpalen zichtbaar in de tijdlijn.  
 
De eerste mijlpaal is het hoofdlijnenbesluit in mei. In ieder geval maakt de vraag wie de 
uitvoerder is in de nieuwe situatie deel uit van het voorstel aan de DG’s, alsmede waar 
de knip tussen Verantwoordelijke Autoriteit(en) en uitvoering wordt gemaakt. Of er met 
één of twee VA’s zal worden gewerkt dient tevens op dat moment te worden bepaald. 
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Voorts moet worden beslist hoe er wordt omgegaan met het gegeven dat er tot 2016 
twee fondsperiodes samenvallen in de uitvoering. 
 
Onderdeel van het meipakket zal tevens een set van financiële afspraken moeten zijn, 
waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd van de toekomstige financiering. De verdeling 
van het totaal beschikbare bedrag over de beleidsonderdelen binnen het AMF wordt bij 
voorkeur ook op dit moment duidelijk.     
 
2.9 Risico’s 
 
Een drietal risico’s die spelen binnen het programma zullen op deze plaats nader worden 
beschreven.  
 
Allereerst bestaat er een afhankelijkheid van het (tempo van het) besluitvormingsproces 
in Brussel. Bij de huidige fondsen kon de uitvoering door (forse) vertraging daarvan pas 
ruim na de start van de begrotingsperiode aanvangen. Hoewel wordt aangegeven dat 
men doordrongen is van het belang van het op tijd gereed zijn van de regelgeving, blijft 
het een precair proces waarbij vele potentieel vertragende factoren op de loer liggen. De 
mate waarin hierop vanuit de Lidstaat, laat staan vanuit het Programma, invloed op kan 
worden uitgeoefend is niet groot. In dit opzicht is tevens vermeldenswaardig, dat het IT-
systeem dat de Commissie thans ontwerpt en bouwt (Shared Fund Management 
Common IT-system for the 2014-2020 Programming period) nog niet klaar is. De mate 
waarin dit risico beïnvloed kan worden is zoals gezegd gering. Wat wel kan (en moet) is 
de vinger aan de pols houden en indien nodig scenario’s ontwikkelen waarbij de 
gevolgen van late besluitvorming zo goed mogelijk kunnen worden gemanaged. 
 
Een tweede issue is de insteek van de Commissie om de regelgeving te vereenvoudigen. 
De werklast wordt door de Lidstaten en de Europese Rekenkamer als excessief 
omschreven. De visie die thans wordt aangehangen, namelijk grote focus op 
doelmatigheid en minder gedetailleerd op rechtmatigheid, is prima. Het risico is dat het 
uiteindelijk veel van beiden wordt. In de contacten met de EC zal dit steeds moeten 
worden benadrukt, liefst samen met andere Lidstaten. Waar ook alertheid is vereist, is 
bij de vaststelling van de (SMART- geformuleerde) doelstellingen. Haalbaarheid en 
meetbaarheid zijn daarbij randvoorwaardelijk. Met betrekking tot dat laatste zal steeds 
moeten worden bezien of de registratie (cq. de systemen waarin dit gebeurt) de 
gevraagde data kan leveren, dan wel dit met een eenvoudige aanpassing alsnog kan 
gebeuren.  
 
Een derde risico zit in het tot stand komen van de beoogde (beheer)structuur. De variant 
waar nu primair op wordt ingestoken, heeft in het verleden ook op tafel gelegen en is 
toen niet tot stand gekomen. Om dit risico te beheersen, zal uiterlijk in mei 2013 een 
businesscase worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. Daarmee wordt geborgd dat 
alternatieve scenario’s een optie blijven.  
 
2.10 Cursussen  
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Binnen het kader van het Programma nieuwe Europese Migratiefondsen worden ook 
cursussen en workshops verzorgd. In drie technische workshops zal de vraag centraal 
staan wat de Verordening Horizontale Bepalingen gaat betekenen voor de Europese 
Fondsen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan zaken die nieuw of anders zijn in deze 
Verordening. De Verordening biedt ook allerlei mogelijkheden die het werk wellicht 
kunnen veraangenamen. De workshops vinden plaats op 11 maart 2013 (Financiële 
Afrekensystematiek en verantwoording), 25 maart 2013 (Subsidiabiliteitsregels) en 8 
april 2013 (Controleaspecten).  
 
Verder zullen er een tweetal workshops verzorgd worden met medewerking van de 
beleidsdirecties, waarbij ingegaan zal worden op de beleidsinhoudelijke aspecten van het 
AMF en het ISF. 
 
Dit is de voorlopige stand van zaken met betrekking tot cursussen. Gedurende de 
looptijd van het programma zal bezien worden waar behoefte aan is en hoe daarin kan 
worden voorzien. 
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2.11 Tijdlijn 
 
Legenda:  Blauw = beheer 
  Oranje = beleid 
  Groen = beide 
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