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ANNEX 2  

EUROPEAN REFUGEE FUND  
DRAFT ANNUAL PROGRAMME 2007 

1. MEMBER STATE: 

Nederland 

2. GENERAL RULES FOR SELECTION OF PROJECTS TO BE FINANCED UNDER THE 
ANNUAL PROGRAMME 
Are the general rules for selection of projects to be financed under the Annual Programme in 
conformity with those laid down in the Multi-annual Programme? If not, could you provide 
details of any changes below. 
 
Ja 

3. DESCRIPTION OF THE TASKS TO BE CARRIED OUT BY THE RESPONSIBLE AUTHORITY 
WHEN IMPLEMENTING THE ANNUAL PROGRAMME AND PROPOSED FINANCIAL BREAKDOWN 
Please provide in the format set out below. 
(a) description of the tasks to be carried out by the Responsible Authority when implementing 
the annual programme 
 

- Publicatie van de openstelling van de tender in de Staatscourant en op de website 
- Het omschrijven van de selectieprocedure en een toetsingskader en de 

openbaarmaking hiervan per brief en op de website 
- Verzenden van een brief naar alle relaties met de mededeling dat de tender is 

opengesteld en het aankondigen van deze tender in de Staatscourant en op de website 
- Ontwikkelen van aanvraagformulieren, voortgangsrapportageformulieren en 

vaststellingsrapportages en die plaatsen op de website 
- Het adviseren van projectindieners over projectvoorstel indien dit gewenst is 
- Het samenstellen van dossiers naar aanleiding van de projectvoorstellen 
- Het beoordelen van de projectvoorstellen op formele, financiële en inhoudelijke 

aspecten 
- Het verzenden van herstel verzuim-brieven 
- Selectie van de projectvoorstellen op advies van de interdepartementale stuurgroep die 

vergadert aan de hand van een voorstel van het programmasecretariaat EVF. 
- Opstellen en verzenden van beschikkingen waarin subsidie wordt toegekend of 

afgewezen 
- In voorkomende gevallen behandelen van bezwaarschriften en het voeren van verweer 

bij de bestuursrechter 
- Opstellen van een uitvoeringskader, met daarin een toelichting op de uitvoeringsregels  
- Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over de uitvoeringsregels van het 

EVF 
- Het controleren van de voortgang van de projecten, door de beoordeling van 

voortgangsrapportages en het afleggen van controlebezoeken 
- Het overmaken van voorschotten aan projecten 
- Het aanvragen van voorschotten bij de Europese Commissie 
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die medefinanciering uit het EVF hebben ontvangen 

e’s 
s and an indication of the amount requested to cover technical and 

derstaande tabel zijn behalve de kosten van éénjarige projecten ook de kosten van  
eerjarenprojecten verwerkt, voor zover de kosten ervan ten laste komen van het budgetjaar 

007.  

 
 middelen 

n Eu

- Het op de hoogte houden van de Europese Commissie van eventuele 
onregelmatigheden 
Het vaststellen van de EVF-subsidie per project - 

- Indien vereist het indienen van een evaluatieverslag over de uitvoering van de 
maatregelen 

- Opstellen van een jaarverslag en het indienen van de einddeclaratie bij de Europese 
Commissie  

 
(b) the proposed financial breakdown of the Fund’s contribution between the programm
various action
administrative assistance under Article 18 for the purpose of implementing the annual 
programme. 
 
In de on
m
2
 
 

Toewijzing van publieke
(I ro’s) 

Nationale middelen 

 Jaar 

Europees 
Vl
fonds Sta Lo

au

middelen 
(Inuchelingen at Regio’s cale 

toriteiten

Toewijzing 
van private 

 Euro’s) 

Totaal 
(In Euro’s) 

Opvang en 
es 

1
asielprocedur

2007 615.506,72 147.353,67 52.359,67 95.653,67 238.462,00 1.249.335,73

Integratie 2007 1.157.706,00 190.700,00 79.498,00 40.450,00 890.502,00 2.358.856,00

Vrijwillige 
eeTerugk r 

1 402.75 184.10 261.99 350.502007 .161.157,72 4,67 3,67 9,67 0,00 2.360.515,73

Technische 
bijstand 

2007 253.124,65 0,00 0,00 0,00 0,00 253.124,65

Totaal 2007 3.187.495,09 740.808,34 415.961,34 398.103,34 1.479.464,00 6.221.832,11
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4. ACTIONS 

4.1.  ACTION A): RECEPTION CONDITIONS AND ASYLUM PROCEDURES 

i. Requirements justifying implementation of action 
 
Zoals reeds in het meerjarenprogramma genoemd is zijn er een aantal knelpunten en lacunes 
die zich voordoen in de opvang van asielzoekers en in de asielprocedures. Bovendien zijn er 
behoeften die voortkomen uit de implementatie van het nieuwe opvangmodel sinds 1 januari 
2005.  
 
Opvang 
Implementatie nieuwe opvangmodel 
Het ‘nieuwe’ Nederlandse opvangmodel dat in het Meerjarenprogramma omschreven is is 
inmiddels geïmplementeerd. In het nieuwe opvangmodel wordt de opvang ingedeeld naar de 
fase van de asielprocedure waarin de asielzoeker zich bevindt (oriëntatiefase, de terugkeerfase 
en de inburgeringsfase).  
 
Kwetsbare groepen 
De opvangpopulatie kent een aantal kwetsbare groepen. Hierbij valt te denken aan (ex)-
AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers), kinderen, jong volwassenen, alleenstaande 
vrouwen, asielzoekers met psychische en/of medische problematiek, asielzoekers die 
problemen ervaren die voortvloeien uit hun seksuele geaardheid.  
 
Implementatie nieuwe AMV-beleid 
Per 1 januari 2007 zal de plaatsing van amv's als volgt verlopen: alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (waaronder de alleenstaande minderjarige asielzoekers) in de leeftijd tot en 
met 12 jaar worden geplaatst in een pleeggezin. Alle overige amv's worden onder 
verantwoordelijkheid van het COA opgevangen.  
Dit  is een verandering ten aanzien van de gang van zaken die omschreven staat in hoofdstuk 
3 van het Meerjarenprogramma.  

Asielprocedures 

De kwaliteit van de asielbeslissing in eerste aanleg, versnelling van de procedure in al zijn 
facetten en voorkoming van procedures hebben doorlopend de aandacht. 
 
Voor een gedetailleerde omschrijving van de asielprocedures in Nederland wordt verwezen 
naar hoofdstuk 3 in het Meerjarenprogramma.  
 
ii. Purpose of the action 
Gezien het bovenstaande worden er binnen de maatregel Opvang en Asielprocedures de 
volgende doelen gesteld.  
 
Opvang 

- Het verbeteren van de infrastructuur of diensten in verband met huisvesting 
- Het verlenen van materiele steun en medische en psychologische zorg 
- Het geven van onderwijs, taalonderricht en andere initiatieven die aansluiten bij de 

status van de persoon 
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- 
en, inclusief een project om een effectieve overdracht naar gemeenten te 

-  
gbeleid, een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van 

het verblijf in de opvang. 

Asi r

- dure waardoor de asielprocedure 

- anleg, versnelling van de 

- 
n informatie 

n.  
- 

 die relevant zijn voor asielprocedures (zie Hoofdstuk 3 in het 

- in de lidstaten van de 
Europese Unie in samenwerking met de asielautoriteiten. 

enprojecten verwerkt, voor zover de kosten ervan ten laste komen van het budgetjaar 

tion A 

- Het geven van informatie voor de locale gemeenschappen 
Het ontwikkelen van een specifiek opvangprogramma voor uitgenodigde 
vluchteling
realiseren 

- Het geven van voorlichting aan uitgenodigde vluchtelingen. 
Verder zal er ruimte zijn voor overige innovatieve projecten die, zonder strijdig te zijn
met het Nederlandse opvan

 

elp ocedures 

Het faciliteren van (onderdelen van) de asielproce
snel en met behoud van zorgvuldigheid verloopt. 
Verbetering van de kwaliteit van de asielbeslissing in eerste a
procedure in al zijn facetten en voorkoming van procedures. 
Het bevorderen van de doeltreffendheid en kwaliteit van de asielprocedure door het 
versterken van de verzameling, de evaluatie en het effectieve gebruik va
over landen van herkomst, waaronder informatie van andere lidstate
Het bevorderen een uniforme uitleg en toepassing van de Europese 
wetgevingsinstrumenten
Meerjarenprogramma). 
Het doen van kwalitatief onderzoek naar de asielsystemen 

 
 
iii. Financial plan 
 
In de onderstaande tabel zijn behalve de kosten van éénjarige projecten ook de kosten van  

eerjarm
2007.  
 
European Refugee Fund alloca 615.506,72 49%
State allocations B 147.353,67 12%
Allocations from Regions C 152.359,67 12%
Allocations from Local Authorities D 95.653,67 8%
National Allocations E=B+C+D 395.367,01 32%
Total Public Allocations F=A+E 1.010.873,73 81%
Private Allocations G 238.462,00 19%
Total Cost H=F+G 1.249.335,73 100%
 
iv. Timetable  
start date: 1 januari 2007 
end date:  31 december 2008 

Refer to the actions detailed under Article 5 of Decision 2004/904/EC 

 
v. Actions to be implemented (operational outline) 
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Opvang 

Infrastructuur of diensten in verband met huisvesting (Art. 5, lid a beschikking 2004/904/EC) 
- Projecten om plannen op te stellen die voorzien in de nadere uitwerking van de 

richtlijn minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van 
massale toestroom van ontheemden (zie ook art. 45 lid 6 Vreemdelingenwet 2000 en 
Rva artikel 3 lid i). 

 
Materiele steun en medische en psychologische zorg (Art. 5, lid b  beschikking 2004/904/EC) 

- Projecten gericht op voorzieningen ten behoeve van kwetsbare groepen. Ook  in de 
richtlijn ter vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 
Lidstaten (richtlijn 2003/9/EG van de Raad) is opgenomen dat Lidstaten rekening 
moeten houden met de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals: 
minderjarigen, niet begeleide minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, 
zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die 
folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van 
psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld.  

- (Vervolg)projecten gericht op de veiligheid van vrouwen en meisjes. 
- Projecten gericht op het realiseren van sportieve activiteiten. 
- Projecten gericht op de beperking van de risico’s van verdrinkingen. 
- Projecten gericht op opvang met specifieke voorzieningen voor ouderen en/of 

gehandicapten. 
 

Onderwijs, taalonderricht en andere initiatieven die aansluiten bij de status van de persoon 
(Art. 5, lid 3 beschikking 2004/904/EC) 

- Projecten om aanvullend beleid gericht op terugkeer te ontwikkelen binnen het nieuwe 
opvangmodel. 

- Projecten om aanvullend beleid gericht op inburgering te ontwikkelen binnen het 
nieuwe opvangmodel. 

- Projecten om in de OLC’s (Open Leercentra), zoals die zijn ingericht in de 
opvangcentra, softwarepakketten te introduceren die informatie bevatten met als doel 
het motiveren tot terugkeer. 

- Projecten gericht op begeleiding die aansluit op de individuele competenties van 
AMA’s. 

 
Informatie voor de locale gemeenschappen (Art. 5, lid g beschikking 2004/904/EC)  

- Projecten gericht op het vergroten van het locale draagvlak voor de opvang van 
asielzoekers.  

 
Overige prioriteiten: 

- Projecten om specifiek opvangprogramma te ontwikkelen voor uitgenodigde 
vluchtelingen, inclusief een project om een effectieve overdracht naar gemeenten te 
realiseren. (Art. 5, lid g, beschikking 2004/904/EC) 

- Projecten gericht op de voorlichting aan uitgenodigde vluchtelingen (Art. 5, lid c, 
beschikking 2004/904/EC). 

- Overige (innovatieve) projecten die, zonder strijdig te zijn met het Nederlandse 
opvangbeleid, een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het verblijf in de 
opvang (Art. 5, lid a beschikking 2004/904/EC). 
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Asielprocedures 
Van belang zijn de prioriteiten 2, 3 en 4 van de Europese Commissie. Hierop wordt 
puntsgewijs ingegaan. 
 
Prioriteit 2: 
 
“The preparation of the implementation of principals and measures foreseen in 
Council Directive on minimum standards on procedures in Member States for granting 
and with drawing refugee status in Member States which will be adopted in 2005”.  
achieving a single procedure for the assessment of claims for international protection;  
 
De implementatie van richtlijn 2005/85/EG inzake minimumnormen voor 
asielprocedures is ter hand genomen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet 2000 en de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 zijn in 
voorbereiding.  
 
Prioriteit 3: 
strategies to address particular pressures on the asylum systems and reception 
capacities of Member States resulting, inter alia, from their geographical location;  
 
In Nederland bestaat een single procedure, dus een asielprocedure waarin alle 
beschermingsvormen (de vluchtelingenstatus en vormen van subsidiaire bescherming) 
door één instantie worden onderzocht en beoordeeld. 
 
strengthening of compilation, evaluation and the effective use of information on 
countries or regions of origin;  
 
De belangrijkste bron van informatie voor het asielbeleid zijn de ambtsberichten van 
de minister van Buitenlandse Zaken. Deze ambtsberichten bevatten de visie van de 
Nederlandse regering op de situatie in de landen van herkomst van asielzoekers. Bij de 
opstelling van de ambtsberichten wordt naast de door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken zelf ingewonnen,informatie informatie uit andere bronnen betrokken, zoals 
informatie verstrekt door de ons omringende landen, internationale organisaties als de 
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en 
mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, vakliteratuur en berichtgeving 
in de media. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is er een Bureau Land en Taal 
dat o.a. informatie over landen van herkomst verzamelt, ordent en uitwisselt.  
 
strategies to address particular pressures on the asylum systems and reception 
capacities of Member States resulting, inter alia, from their geographical location; 
 
Alle asielzoekers in Nederland doorlopen de aanmeldcentrumprocedure waarin de 
eerste beoordeling van de asielaanvraag plaats vindt. Voor deze beoordeling zijn 
maximaal 48 procesuren (vier tot zes werkdagen) nodig. Het beleid is er op gericht dat 
asielaanvragen die zorgvuldig binnen de AC-procedure kunnen worden afgedaan ook 
in die procedure moeten worden afgedaan. De asielaanvragen die niet in de 
aanmeldcentrumprocedure kunnen worden afgedaan worden in de vervolgprocedure 
behandeld. 
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independent, qualitative reviews of the asylum systems in Member States, undertaken 
in cooperation with the asylum authorities; 

 
Op 13 oktober 2006 is de kabinetsreactie op de evaluatie van de Vreemdelingenwet 
2000 naar de Tweede Kamer gezonden. Deze reactie beval onder andere een aantal 
voorstellen om de zorgvuldigheid, snelheid en efficiëntie van de asielprocedures 
verder te vergroten.  
 
strengthening the quality of first instance decision making to expedite end-to-end 
procedure and ensure robust final decisions;  
 
Om de kwaliteit van de beslissing in eerste aanleg verder te verbeteren is in de 
Vreemdelingenwet 2000 de voornemenprocedure ingevoerd. In de gevallen waarin de 
IND voornemens is een aanvraag voor een asielvergunning niet in te willigen wordt 
aan de vreemdeling een voornemen uitgereikt. De asielzoeker krijgt de gelegenheid 
om op het voornemen met hulp van een rechtsbijstandverlener te reageren en een 
zienswijze in te dienen. Wordt de aanvraag afgewezen dan moet in de beschikking 
worden ingegaan op de argumenten in de zienswijze.          
 
strategies to identify and address caseloads where a simplified or accelerated 
procedure or particular arrangement for reception may be appropriate  
 
Alle asielzoekers in Nederland doorlopen de aanmeldcentrumprocedure waarin de 
eerste beoordeling van de asielaanvraag plaats vindt. Voor deze beoordeling zijn 
maximaal 48 procesuren (vier tot zes werkdagen) nodig. Het beleid is er op gericht dat 
asielaanvragen die zorgvuldig binnen de AC-procedure kunnen worden afgedaan ook 
in die procedure moeten worden afgedaan. De asielaanvragen die niet in de 
aanmeldcentrumprocedure kunnen worden afgedaan worden in de vervolgprocedure 
behandeld. 
 
Prioriteit 4: 
The implementation of measures relating to asylum seekers, refugees or beneficiaries 
of temporary or subsidiary protection, minors, in the respect of the principle of best 
interest of the child  
 
Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek 
en in de Wet op de Jeugdzorg, zijn waarborgen opgenomen om er voor te zorgen dat 
aan de wettelijke normen ter bescherming van het kind wordt voldaan. Indien de 
ouders van een kind een aanvraag om verlening van een verblijfvergunning indienen, 
mede ten behoeve van hun kind, is het belang van dat kind, zeker bij aanvang van de 
procedure, in het algemeen niet anders dan dat van de ouders. Bij het nemen van de 
beslissingen over het verblijfsrecht is er ruimte voor een weging van de individuele 
belangen van de gezinsleden, dus ook die van het kind. Bij de beoordeling van de 
individuele belangen in het kader van een verblijfsaanvraag wordt in voorkomende 
gevallen rekening gehouden met de banden die een kind zelfstandig heeft opgebouwd 
met Nederland.   

 
Voorts wordt in de Prioriteiten melding gemaakt van de Dublin-verordeningen. 
Hierover valt voor de Nederlandse situatie het volgende over te zeggen: 
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Deze verordeningen worden toegepast in de asielprocedure. De toepassing van 
Verordening 343/2003 van de Raad van 18-2-2003 wordt momenteel door de 
Europese Commissie geëvalueerd. 
 
Wat betreft de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29-4-2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 
als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 
inhoud van de verleende bescherming worden momenteel voorstellen voorbereid ter 
implementatie van de richtlijn in de Vreemdelingenwet 2000 en de lagere regelgeving. 
 
Gelet op vorengenoemde Prioriteiten en de Raadsbeschikking 2004/904/EG komen de 
volgende projecten in aanmerking. 
 
Projecten die zich richten op facilitering van (onderdelen van) de asielprocedure 
waardoor de asielprocedure snel en met behoud van zorgvuldigheid verloopt, in 
samenwerking met de asielautoriteiten.  

 
Projecten op het gebied van de kwaliteit van de asielbeslissing in eerste aanleg, 
versnelling van de procedure in al zijn facetten en voorkoming van procedures. 

 
Projecten die zich richten op de doeltreffendheid en kwaliteit van de asielprocedure 
door het versterken van de verzameling, de evaluatie en het effectieve gebruik van 
informatie over landen van herkomst, waaronder informatie van andere lidstaten, in 
samenwerking met de asielautoriteiten.  

 
Projecten die zich richten op een uniforme uitleg en toepassing van de 
bovengenoemde Europese wetgevingsinstrumenten.  

 
Projecten die zich richten op kwalitatief onderzoek naar de asielsystemen in de 
lidstaten van de Europese Unie in samenwerking met de asielautoriteiten. 

 
vi Target groups 
Persons defined under Article 3 of ERF Decision 2004/904/EC(specify the legal status) 
 

- Onderdanen van derde landen of staatlozen die een verzoek om bescherming, zoals 
omschreven staat in artikel 3, lid 1 en 2 Beschikking 2004/904/EC, hebben ingediend. 
(Lid 3 van artikel 3, Beschikking 2004/904/EC) 

 
vii. Grant recipients 
In Nederland kunnen de volgende organisaties een beroep doen op EVF subsidie in het kader 
van de maatregel Opvang en Asielprocedures: 
 
Overheidsorganisaties (nationaal, regionaal, lokaal), onderwijs- en onderzoekinstellingen, 
opleidingsorganisaties, sociale partners, internationale en niet-gouvernementele organisaties. 
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ondernemingen onder de voorwaarde dat er geen 
winst gemaakt wordt met de projecten.  
 
viii. National authorities involved 
Specify if other than responsible authority under article 13 of ERF Decision is involved  
Dit is niet van toepassing 
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ix. Expected quantified results 
In het kader van de tender 2006 zijn geen voorstellen ingediend voor meerjarenprojecten, die 
doorlopen gedurende de Jaartranche 2007.   
 
Er vanuitgaande dat er bij de tender 2007 projecten zullen worden ingediend op basis van de 
prioriteiten die hierboven zijn gesteld, wordt er voorts van uit gegaan dat:  
 

- Er voorlichting gegeven zal worden aan 100 uitgenodigde vluchtelingen.  
- Er een project komt dat ten doel heeft de kwaliteit van de beslissing in eerste aanleg te 

verbeteren.  
- Er 150 asielzoekers in de opvang deel zullen nemen aan sportieve activiteiten.  
- Er in 5 asielzoekerscentra worden activiteiten verricht om te voorkomen dat 

asielzoekers verdrinken.  
- Er in 5 asielzoekerscentra worden voorzieningen getroffen voor ouderen en 

gehandicapten 
- Er 150 alleenstaande minderjarige asielzoekers deelnemen aan activiteiten die er op 

gericht zijn hun individuele competenties te ontwikkelen 
- Er  3500 kinderen en jongeren deelnemen aan empowermentprojecten 
- Er in asielzoekerscentra 8 exposities georganiseerd worden ten behoeve van een 

positieve beeldvorming in de regio waar het asielzoekerscentrum is gehuisvest 
- Er 8 positieve artikelen over asielzoekers in de media verschijnen 
- Er aan 70 asielzoekers opvoedingsondersteuning zal worden verleend 
- Er aan 70 asielzoekers individuele ondersteuning zal worden verleend. 
- Er een cursus zal worden georganiseerd die een uniforme uitleg en toepassing van de 

bovengenoemde Europese wetgevingsinstrumenten bevorderd 
- Er een kwalitatief onderzoek zal worden verricht naar de asielsystemen in de lidstaten 

van de Europese Unie  
 
x. Visibility of ERF co-financing 
Langs verschillende lijnen zal worden bewerkstelligd dat de medefinanciering vanuit het EVF 
zichtbaar is.  
 
Bij alle communicatie-uitingen van of over het programma wordt tekstueel en met het EU-
logo melding gemaakt van de medefinanciering vanuit het EVF. De verplichting hiertoe zal in 
de beschikking worden opgenomen, rechtstreeks dan wel met een verwijzing naar deze en 
andere voorwaarden in het Uitvoeringskader. Het programmasecretariaat zal over deze 
verplichting actief communiceren met projectindieners. Bij de bezoeken van het 
programmasecretariaat aan (een selectie van) projectuitvoerders zal op de naleving worden 
gelet. Daarnaast is er voor en over het EVF een website opgezet waar allerlei informatie over 
het EVF te verkrijgen is. 
 
xi. Complementarity with similar actions financed by other instruments and 
additionality to national measures 
In het algemeen kan worden gezegd dat door betrokkenheid van meerdere Ministeries bij de 
stuurgroep EVF en door het ook in de voorfase, waar nodig, consulteren van 
beleidsmedewerkers van Justitie en andere Ministeries, wordt geborgd dat de te subsidieren 
projecten goed aansluiten bij nationale acties. Zonodig worden projectindieners ook verwezen 
naar andere programma’s. Verder wordt bij de selectie van projecten waarde gehecht aan 
innovatie en wordt er ook op toegezien dat geen reguliere activiteiten worden gesubsidieerd. 
Afstemming met andere Europese fondsen op JBZ-terrein vindt intern plaats binnen Justitie. 
Afstemming met Equal en andere JSF-fondsen vindt plaats door deelname van het Ministerie 
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Justitie aan het beleidscomite Equal en 
het Nationaal Thematisch Netwerk integratie en asiel. 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de stuurgroep. Bijzondere afstemming met Equal 
heeft ook plaats door deelname van het Ministerie van 



 

 11 

4.2.ACTION B): Integration of persons referred to in article 3 of Decision 2004/904/EC 
whose stay in the member state is of a lasting and stable nature 

i. Requirements justifying implementation of the action 
 
Zoals reeds in het meerjarenprogramma genoemd is zijn er een aantal knelpunten en lacunes 
die zich voordoen in de integratie van vluchtelingen in Nederland. 
 
Werkgelegenheid 
Vluchtelingen zijn in verhouding tot andere etnische groepen en zeker in verhouding tot 
autochtonen vaker werkloos. De verklaringsfactoren voor de disproportioneel hoge 
werkloosheid onder vluchtelingen zijn zeer divers en liggen deels op persoonlijk vlak 
(taalvaardigheid, periode van verblijf in Nederland), deels op institutioneel vlak (erkenning 
van diploma’s, impliciete/expliciete selectiemechanismen), deels op het intermediaire vlak 
(match van vraag en aanbod, kennis van het potentieel van vluchtelingen). Zowel voor de 
Nederlandse economie als voor het succes van integratie is  het van belang dat vluchtelingen 
werk kunnen vinden, bij voorkeur op het niveau dat aansluit bij de ambities en 
mogelijkheden.  
 
Inburgering 
‘Vluchtelingen‘ is een verzamelterm voor immigranten die onderling zeer van elkaar kunnen 
verschillen. Zij delen met elkaar het gedwongen vertrek uit het land van herkomst, maar 
verschillen van elkaar in tal van factoren als leeftijd, culturele achtergrond, opleiding, 
taalvaardigheid, adaptatie aan de Nederlandse samenleving et cetera. Voor allen dient de 
mogelijkheid aanwezig te zijn zich zo snel mogelijk de vaardigheden en de kennis eigen te 
maken die nodig zijn om in Nederland optimaal te functioneren. Goede en snelle inburgering 
staat daarbij voorop.  
 
Kloof, ontmoeting, kennis 
Uit onderzoek blijkt dat de integratie gemakkelijker gaat naarmate de afstand tot de westerse 
samenleving kleiner is. Het is van belang per vluchtelingengroep de achtergrond te kennen 
om van daaruit te werken naar een zo effectief en succesvol mogelijk integratietraject. Voor 
groepen die het risico lopen in een sociaal isolement terecht te komen, met inbegrip van 
crimineel gedrag, is maatgerichte ondersteuning van belang, dusdanig dat voor henzelf en 
voor de omringende samenleving de schade van onvoldoende integratie kan worden 
weggenomen of beperkt.  
Onderzoek toont aan dat er een grote kloof bestaat tussen de vraagbehoefte van vluchtelingen 
en het aanbod van Nederlandse instellingen. Dit wordt het meest zichtbaar in 
voorzieningen/diensten die essentieel zijn voor het bestaan, zoals de geestelijke en fysieke 
gezondheidszorg. Juist voor dergelijke sectoren is het cruciaal dat vluchtelingen de zorg 
krijgen waar zij behoefte aan hebben.  
 
Positie van vrouwen 
Een belangrijk onderdeel in de integratie van vluchtelingen is de positie van 
vluchtelingvrouwen. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Niet alleen is de werkloosheid onder 
vluchtelingvrouwen hoger dan onder vluchtelingen in het algemeen, ook blijken categorieën 
vluchtelingvrouwen in een sociaal isolement terecht te komen. Emancipatie (ook m.b.t. de 
positie van vrouwen binnen de eigen etnische groep!), educatie, gender-specifieke 
problematiek en economische participatie vragen primair aandacht. Specifieke aandacht is 
ook nodig voor alleenstaande moeders en vrouwen die onvoldoende gelegenheid hebben tot 
economische of sociale deelname aan de Nederlandse samenleving.  
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telingen, 
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aarom van belang. 

t bovenstaande worden er binnen de maatregel Integratie de volgende doelen 
est d.

 

 
Positie van jongeren 
Veel vluchtelingenjongeren zijn met hun ouders meegekomen (de ‘1 ½e generatie’) of
geboren (2e generatie). Voor zowel de 1½ e als de 2e generatie is bekend dat zij 
identiteitsproblemen kunnen tegenkomen. Dit manifesteert zich bij specifieke vluchte-
lingengroepen, of subgroepen daarvan in integratiebelemmerend gedrag, zoals voor-tijdig 
schoolverlaten, crimineel gedrag en een moeizame arbeidsmarktcarrière. Risico-groepen 
blijken in dit kader met name jongeren uit Afrikaanse landen, jongeren uit de republieken van 
het voormalig Joegoslavië en jongeren die als alleenstaande min
gekomen. Deze groepen vragen dan ook bijzond
 
Integratie als proces van twee kanten 
Hoewel integratie veelal wordt ervaren als een proces van aanpassing van de immigrant en 
niet als een tweezijdig proces tussen immigrant en samenleving komt er in de samenleving 
geleidelijk aan meer affiniteit met het tweezijdige karakter. Instellingen oriënteren zich op de 
soms andere vraagbehoefte van immigranten en passen daar hun producten en werkwijzen o
aan. Dit proces is met name zichtbaar bij de grote immigrantengroepen in Nederlan
zou zich ook mo
vluchtelingen.  
 
Deelname aan verenigingsleven, civil society 
Participatie van vluchtelingen aan de civil society is als het ware de lakmoesproef voor 
geslaagde integratie. Het gaat hierbij niet alleen om eigen organisaties van/voor vluch
belangrijker nog is de deelname van vluchtelingen aan bestaande organisaties, en de
ontwikkeling van organisaties die een weerspiegeling zijn van de multi-etnische 
bevolkingssamenstelling. De civil society is zeer breed en omvat vrijwilligerswerk, 
ontwikkelingssamenw
partijen, enzovoorts.  

 
Dubbele loyaliteit: hier integreren, of blijven oriënteren op land van herkomst? 
Vluchtelingen hebben hun land niet uit vrije wil verlaten, maar werden daartoe gedwongen 
door de omstandigheden. De meesten houden een band met hun land, om de politieke en 
culturele ontwikkelingen te volgen, om contact te houden met familieleden (vaak ook met een
financiële onderhoudslast), of om zich te oriënteren op terugkeer. Dit plaatst hen veelal voor 
het dilemma te investeren in de ontwikkelingen in het land van herkomst of in hun positie in 
Nederland. Deze dubbele loyaliteit hoeft niet ontkend te worden, wel is het van belang dat d
niet leidt tot te groot verlies van integratievermogen in Nederland, voor betrokkene zelf 
diens eventuele partn
d
 
 
ii. Purpose of the action 
Gezien he
g el   

- Het leveren van een bijdrage aan participatie van vluchtelingen 
- Bevordering van maatschappelijke binding 
- Het stimuleren van activiteiten die zich richten op vrouwen, jongeren/kinderen 

Het stimuleren van de inte- gratie van uitgenodigde vluchtelingen die vanaf 2006 naar 
Nederland zijn gekomen 

- Het stimuleren van samenwerkingsverbanden met een vluchtelingengroeperingen 
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 aan het 

- 

jke behandeling bij de contacten van deze 
t overheidsinstellingen.

- Het geven van advies en bijstand op gebieden als huisvesting, bestaansmiddelen, 
integratie in de arbeidsmarkt, en medische, psychologische en sociale zorg. 
Het in staat stellen van vluchtelingen om zich op sociaa- l-cultureel vlak aan te passen 
aan de samenleving van de lidstaat, en de in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerde waarden te onderschrijven. 

- Het  bevorderen dat vluchtelingen duurzaam deelnemen en blijven deelnemen
maatschappelijk en cultureel leven. 

- Verbetering van onderwijs, beroepsopleiding, erkenning van kwalificaties en 
diploma's. 

- Het bevorderen van zelfredzaamheid van vluchtelingen en om deze personen in staat 
te stellen zelf in hun onderhoud te voorzien. 
Het bevorderen van verrijkende contacten en een constructieve dialoog   tussen deze 
personen en de samenleving waarin zij worden opgenomen, inclusief acties die 
bevorderen dat daarbij belangrijke partners worden betrokken, zoals het grote publiek, 
plaatselijke autoriteiten, vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersgroepen, sociale 
partners en de ruimere civiele samenleving. 

- Het ondersteunen van personen bij het verwerven van vaardigheden, waaronder 
taallessen. 

- Het bevorderen van gelijke toegang en geli
personen me  

derstaande tabel zijn behalve de kosten van éénjarige projecten ook de kosten van  
ten ervan ten laste kom

tion A 

 
iii. Financial plan 
 
In de on
meerjarenprojecten verwerkt, voor zover de kos
2007.  

en van het budgetjaar 

 
European Refugee Fund alloca 1.157.706,00 49%
State allocations B 190.700,00 8%
Allocations from Regions C 79.498,00 3%
Allocations from Local Authorities D 40.450,00 2%
National Allocations E=B+C+D 310.648,00 13%
Total Public Allocations  F=A+E 1.468.354,00 62%
Private Allocations G 890.502,00 38%
Total Cost H=F+G 2.358.856,00 100%
 
iv. Timetable  
start date: 1 januari 2007 

. Actions to be implemented (operational outline) 

ij de selectie van projecten zal voorrang worden gegeven aan projecten die zich richten op 
an de volgende inhoudelijke thema’s, doelgroepen of organisatorische structuur: 

 bijdragen aan participatie van vluchtelingen. 
lijke binding. 

ie zich richten op vrouwen, jongeren/kinderen. 

end date: 31 december 2008 
 
v
Refer to the actions detailed under Article 6 of Decision 2004/904/EC 
 
B
één of meer v
 
Inhoudelijk: 
Projecten die
Projecten die zich richten op bevordering van maatschappe
Doelgroep: 
Projecten d
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 uitgenodigde vluchtelingen die vanaf 2006 naar Nederland zijn 

gelen, zoals omschreven in artikel 6 van de Beschikking EVF II 

04/EC) . 

op 

eiding van personeel in dit kader; 
ng van de kansen op de arbeidsmarkt, c.q. op 

n te passen 
an de lidstaat, en de in het Handvest van de grondrechten van de 

en en 
ormen;  
 

rzaam deelnemen en blijven 
. 

an specifieke problemen binnen vluchtelingen/immigrantengroepen (zoals 

Projecten die zich richten op
gekomen. 
 
Organisatorische structuur: 
Projecten die een samenwerkingsverband zijn met een vluchtelingengroepering. 
 
Projecten die bij het EVF voor subsidie worden voorgedragen dienen niet in strijd te zijn met 
het Nederlands beleid (zoals omschreven onder A) c.q. bij te dragen aan het oplossen van 
knelpunten of lacunes in het beleid zoals omschreven onder B. Geclusterd naar de 
subsidiabele nationale maatre
2006-2010, leidt dit tot het volgende overzicht van projectonderwerpen die voor subsidie in 
aanmerking kunnen komen: 
 
Advies en bijstand op gebieden als huisvesting, bestaansmiddelen, integratie in de arbeids-
markt, en medische, psychologische en sociale zorg (Art. 6, lid a Beschikking 2004/9
Projecten gericht op: 
economische zelfstandigheid: banen, vrije beroepen e.d., al dan niet gesubsidieerd, 
werkgelegenheidsbevorderende initiatieven; 
bevordering economische zelfstandigheid: leer/werktrajecten, toeleiding naar onderwijs of 
werk, wegnemen van barrières voor economische deelname, taalbevordering gericht 
onderwijs/werk; 
het voorkomen, traceren en verminderen van gezondheidsachterstand en structurele 
gezondheidsrisico’s; 
verbetering van interculturele communicatie in de zorg, projecten gericht op verandering van 
aanbod conform de veranderde vraag; opl
studie en vervolgstudie, met het oog op vergroti
het niveau van economische participatie; 
arbeidsbemiddeling; 
nieuwe woonvormen voor statushouders. 
 
Maatregelen die de begunstigden in staat stellen zich op sociaal-cultureel vlak aa
aan de samenleving v
Europese Unie verankerde waarden te onderschrijven. (Art. 6, lid b Beschikking 
2004/904/EC). 
projecten gericht op: 
bevordering van gedeeld burgerschap, kennis van de Nederlandse/Europese grondrecht
van het Nederlandse/Europese cultuurgoed, bevordering van discussie over waarden/n
informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse/Europese cultuur en de cultuur van een
specifieke groep, tegengaan van vooroordeel en discriminatie; 
voorlichting voor nieuwkomers gericht op kennis over Europa en de Europese Unie.  
 
Maatregelen die moeten bevorderen dat de begunstigden duu
deelnemen aan het maatschappelijk en cultureel leven Art. 6, lid c Beschikking 2004/904/EC
Projecten gericht op: 
bevordering van sociale, culturele, of politieke participatie; 
bestrijding of preventie van gemankeerde integratie, zoals zich dit uit in isolement, 
discriminatie, criminaliteit, schooluitval en dergelijke; 
het bestrijden v
genderproblematiek, opvoedingsondersteuning, trauma’s in relatie met de vluchtachtergrond, 
cultuurkloof). 
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Maatregelen die gericht zijn op onderwijs, beroepsopleiding, erkenning van kwalificaties
diploma's (Art. 6, lid d Beschikking 2004/904/EC) . 
Projecten gericht op: 
bevordering van onderwijsdeelname, 
kwalificaties en diploma’s (inclusief diplomavergelijking); 
onderwijsdeelname in het hoger beroepsonderwijs en het universitaire onderwijs, en het 
wegnemen van knelpunten daarbij. 
 
Maatregelen om de zelfredzaamheid te bevorderen en om deze personen in staat te stellen zel
in hun onderhoud te voorzien (Art. 6, lid e Beschikking 2004/904/EC) . 
Projecten gericht op: 
(duurzame) economische participatie, reïntegratie van werklozen, stimulering van 
economische participatie in de hogere echelons van de arbeidsmarkt, stimulering van etnisch 
ondernemerschap; 
economische participatie van groepen die aantoonbaar ondergemiddeld economisch presteren, 
zoals vrouwen, jongeren, ouderen, mensen met een fysieke of geestelijke handicap, of andere
specifieke groepen of subgroepen. 
 
Maatregelen ter bevordering van verrijkende contacten en een constructieve dialoog tussen 
deze personen en de samenleving waarin zij worden opgenomen, inclusie
bevorderen dat daarbij belangrijke partners worden betrokken, zoals het grote publiek, 
plaatselijke autoriteiten, vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersgroepen, sociale partners en
de ruimere civiele samenleving (Art. 6, lid f Beschikking 2004/904/EC). 
Projecten gericht op: 
deelname aan bes
een brug kunnen slaan tussen migrantenculturen en de Nederlandse samenleving; 
voorlichting, een juiste beeldvorming over vluchtelingengroepen, bestrijding van vooroorde
en discriminatie. 
 
Maatregelen om deze personen te ondersteunen bij het verwerven van vaardi
onder taallessen (Art. 6, lid g Beschikking 2004/904/EC) . 
Projecten gericht op bevordering van taallessen op verschillende niveaus, dusdanig dat deze 
aansluiten bij de diverse mogelijkheden en vaardigheden van vluchtelingen. 
  
Maatregelen ter bevordering van gelijke toegang en gelijke behandeling bij de cont
deze personen met overheidsinstellingen (Art. 6, lid h Beschikking 2004/904/EC). 

 bestrijding van ongelijke behandeling en discriminatie, bevordering van 

aatlozen die in het Verdrag van Geneve betreffende de 

rt. 

Projecten gericht op
interculturele communicatie, tegengaan van blokkades voor gelijke toegang in alle 
overheidsniveaus en andere instituties van de publieke sector. 
 
vi. Target groups 
Persons defined under Article 3 of ERF Decision, whose stay in the Member State is of a 
lasting and/or stable nature (attention: no asylum seekers, nor illegal migrants or migrants 
should be involved) 
 
Onderdanen van een derde land of st
status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het bijbehorende Protocol van 1967 omschreven 
status bezitten en aan wie het is toegestaan als vluchteling in Nederland te verblijven (cf. a
3, lid  1 Beschikking 2004/904/EC) 
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erde land of staatslozen die een vorm van subsidiaire bescherming 

ersoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van 

der 

telijke en publiekrechtelijke ondernemingen onder de voorwaarde dat er geen 

 

. E p
In h  k

eerja edurende het budgetjaar 2006 

ief 

 
In h  k  wordt 

erwac

 
ng en Integratie’ van de organisatie Pharos 

 het 

 het kader van het project ‘Evaluatie en capaciteitsvergroting van het Equatorprogramma’ 

rd 
 

Onderdanen van een d
genieten in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 van de Raad inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als p
de verleende bescherming (art. 3, lid  2 Beschikking 2004/904/EC) 
 
vii. Grant recipients 
In Nederland kunnen de volgende organisaties een beroep doen op EVF subsidie in het ka
van de Integratie: 
 
Overheidsorganisaties (nationaal, regionaal, lokaal), onderwijs- en onderzoekinstellingen, 
opleidingsorganisaties, sociale partners, internationale en niet-gouvernementele organisaties. 
Privaatrech
winst gemaakt wordt met de projecten.  
 
viii. National authorities involved
Specify if other than responsible authority under Article 13 of ERF Decision 2004/904/EC is 
involved. 
 
Dit is niet van toepassing 
 
ix x ected quantified results 

et ader van de tender 2006 zijn twee projecten geselecteerd die een zogenaamd 
renproject’ zijn. Mits deze projecten succesvol zijn g‘m

zullen ze ook in het jaar 2007 vanuit het EVF gesubsidieerd worden. In het kader van deze 
projecten worden de volgende resultaten verwacht.  
 

- 5000 vluchtelingeng zullen deelnemen aan het project ‘Nationaal Banenoffens
Vluchtelingen’ van Vluchtelingenwerk Nederland.  

et ader van het project Tesfa Himilo 2, van de zelforganisaties SOMVAO en DIR
ht dat:  v

- er 300 themabijeenkomsten voor vluchtingenvrouwen worden georganiseerd 
- er aan 100 vluchtelingenjongeren bijles zal worden gegeven 
- er 133 oudere vluchtelingen deelnemen aan taalcursussen 
- er 3000 luisteraars bereikt worden middels een radioprogramma dat beoogt de 

integratie van Somalische en Ethiopische vluchtelingen te vergroten 

In het kader van het project ‘Onderwijs, Opvoedi
wordt verwacht dat:  

- er een trainingsmodule ten behoeve van participatie van vluchtelingenouders in de 
scholen van hun kinderen 

- er in het kader van de ontwikkeling van deze trainingsmodule 5 pilotscholen aan
project zullen deelnemen 

 
In
van de organisatie AMC De Meren wordt verwacht dat:  

- er 25 vluchtelingen met psychiatrische problemen in dagbehandelingen worden 
genomen 

- er een evaluatieonderzoek van het Equatorprogramma wordt uitgevoe
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genomen, rechtstreeks dan wel met een verwijzing naar deze en 
ndere voorwaarden in het Uitvoeringskader. Het programmasecretariaat zal over deze 

orden 

re activiteiten worden gesubsidieerd. 
Afstemming met andere Europese fondsen op JBZ-terrein vindt intern plaats binnen Justitie. 
Afstemming met Equal en andere JSF-fondsen vindt plaats door deelname van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de stuurgroep. Bijzondere afstemming met Equal 
heeft ook plaats door deelname van het Ministerie van Justitie aan het beleidscomite Equal en 
het Nationaal Thematisch Netwerk integratie en asiel. 

a orden ingediend op basis van de 
rit iten die hierboven zijn gesteld, wordt er voorts van uit gegaan dat:  

it gaande dat er bij de tender 2007 projecten zullen w

- Er 200 vluchtelingen lid zullen worden van sportverenigingen.   
Er 700 vluchtelingen uit zelforganisaties deel aan activiteiten die tot doel hebben 
empowerment van deze organisaties te bevorderen.  

- Er voorbereidingen getroffen zullen worden voor de toegeleiding van 200
vluchtelingen naar een arbeidsplaats.  

- Er 53 vluchtelingen geworven worden om deel te nemen aan een onderzoek naar 
mentaal herstel van vluchtelingen met psychische problemen en maatschappelijke 
integratie.  

- Er 70 vluchtelingenvrouwen bereikt worden met activeringsactiviteiten.  
- Er 12  vluchtelingenvrouwen een
- Er 51 vluchtelingenjongeren deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten 
- Er 300 vluchtelingen deelnemen aan een begeleidingstraject als voorbereiding op en 

tijdens
- Er 50 vluchtelingen deelnemen aan een begeleidingstraject om hun studie te hervatten.  

 
x. Visibility of ERF co-financing 
Langs verschillende lijnen zal worden bewerkstelligd dat de medefinanciering vanuit het EV
zichtbaar is.  
 
Bij alle communicatie-uitingen van of over het programma wordt tekstueel en met het EU-
logo melding gemaakt van de medefinanciering vanuit het EVF. De verplichting hiertoe zal in 
de beschikking worden op
a
verplichting actief communiceren met projectindieners. Bij de bezoeken van het 
programmasecretariaat aan (een selectie van) projectuitvoerders zal op de naleving w
gelet. Daarnaast is er voor en over het EVF een website opgezet waar allerlei informatie over 
het EVF te verkrijgen is. 
 
 
xi. Complementarity with similar measures financed by other instruments and 
additionality to national measures 
 In het algemeen kan worden gezegd dat door betrokkenheid van meerdere Ministeries bij de 
stuurgroep EVF en door het ook in de voorfase, waar nodig, consulteren van 
beleidsmedewerkers van Justitie en andere Ministeries, wordt geborgd dat de te subsidieren 
projecten goed aansluiten bij nationale acties. Zonodig worden projectindieners ook verwezen 
naar andere programma’s. Verder wordt bij de selectie van projecten waarde gehecht aan 
innovatie en wordt er ook op toegezien dat geen regulie
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4.3.ACTION C): VOLUNTARY RETURN OF PERSONS REFERRED TO IN 
ARTICLE 3 OF DECISION 2004/904/EC PROVIDED THAT THEY HAVE NOT 
ACQUIRED A NEW NATIONALITY AND HAVE NOT LEFT THE TERRITORY 
OF THE MEMBER STATE 

NB In het kader van Jaartranche 2007 kunnen geen meerjarenprojecten op het gebied 
van de maatregel ‘Vrijwillige Terugkeer’worden ingediend, aangezien deze maatregel 
per Jaartranche 2008 overgeheveld zal worden naar het Europees Terugkeerfonds. 
Projecten die ingediend worden in het kader van Jaartranche 2007 mogen doorlopen tot 
uiterlijk 31 december 2008.  

 

i. Requirements justifying implementation of the action 
 
Terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers blijkt een weerbarstige materie. Dit heeft alles te 
maken met het gebrek aan motivatie van de betrokkenen en met onduidelijke signalen vanuit 
verschillende maatschappelijke en bestuurlijke actoren. Veel illegale immigranten zijn 
mensen die huis en haard hebben verlaten en die veel geld hebben moeten investeren in hun 
reis naar Europa. Zij hebben hun eigen land verlaten met ambities en aspiraties en hebben hun 
familie achtergelaten in de verwachting dat zij in de toekomst via remittances voor de 
welvaart van achterblijvers zullen gaan zorgdragen. Velen van de achterblijvers hebben 
bijgedragen aan de kosten van de overtocht, die vaak hoog zijn omdat er door 
mensensmokkelaars grote sommen geld worden gevraagd voor de genomen risico’s en om de 
medewerking te kopen van bijvoorbeeld transporteurs en douanebeambten. Terugkeer 
betekent in veel gevallen gezichtsverlies, afscheid van hoop en ambitie en in veel gevallen 
hebben terugkeerders ook ‘iets uit te leggen’ aan de teleurgestelde achterblijvers.  
Er zijn echter ook situaties denkbaar, zoals na afloop van een gewapend conflict, dat 
terugkeer nieuwe hoop en mogelijkheden voor een nieuw bestaan en wederopbouw met zich 
zou kunnen brengen. Maar ook in die gevallen blijkt terugkeer moeizaam omdat migranten in 
Nederland gewend zijn geraakt aan een bepaalde manier van leven, eventuele kinderen hier 
op school zitten en omdat de situatie in het land van herkomst (nog) onzekerheden met zich 
brengt. Dit gebrek aan motivatie bij terugkeerders kan worden versterkt door de opstelling 
van mede-overheden en maatschappelijk actoren waardoor de indruk kan ontstaan dat 
terugkeer slechts een negatieve optie is naast een optie van voortgezet illegaal verblijf.  
 
Het overheidsbeleid is er op gericht om illegaal bestaan in Nederland zo onaantrekkelijk 
mogelijk te maken door mensen die profiteren van illegalen, zoals huisjesmelkers, werkgevers 
van illegalen en mensensmokkelaars en mensenhandelaren streng aan te pakken. Daarnaast 
communiceert de overheid naar de asielzoeker in een vroeg stadium dat afwijzing van een 
asielverzoek automatisch leidt tot vertrek. Door de combinatie van een eenduidig 
toelatingsbeleid , een effectiever terugkeerbeleid en een helder illegalenbeleid kan de 
overheid de genoemde problemen verkleinen.  
 
In de praktijk kunnen IO’s, NGO’s en lagere overheden dit centrale overheidsbeleid nog 
aanvullen door individuen, die behoren tot de verschillende groepen begeleiding te bieden bij 
de daadwerkelijke terugkeer naar en het vergroten van herintegratiemogelijkheden in het land 
van herkomst. Er is een duidelijke verandering waarneembaar in de opstelling van 
maatschappelijke actoren en lagere overheden. Steeds meer ontstaat het inzicht dat begeleide 
terugkeer ten goede kan komen aan het betrokken individu en de ontwikkeling van het land 
van herkomst en dat terugkeer een zinvol alternatief is voor een erbarmelijk bestaan als 
illegaal in de marge van de samenleving. Er bestaat ook een toenemende behoefte aan 
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A 

zichtbare politieke en financiële steun voor organisaties die de begeleiding van individuen in 
het proces van terugkeer op zich nemen. Doel van die steun is het bevorderen van 
daadwerkelijke terugkeer; verkleinen van de kans op de keuze voor illegaal verblijf in 
Nederland en verduurzamen van de terugkeer door zorgvuldige voorbereiding op 
herintegratie. 

 
ii. Purpose of the action 
 
Gezien het bovenstaande worden er binnen de maatregel ‘Vrijwillige Terugkeer’ de volgende 
doelen gesteld: 
  

- Het geven van voorlichting en advies over initiatieven of programma's op het gebied 
van vrijwillige terugkeer 

- Het geven van voorlichting over de situatie in de landen of regio's van herkomst of de 
voormalige gewone verblijfplaats 

- Het verzorgen van een algemene steun bij herintegratie bijvoorbeeld door een 
algemene of beroepsopleiding met het oog daarop.  

- Maatregelen van in de Europese Unie gevestigde herkomstgemeenschappen die de 
vrijwillige terugkeer van de in deze beschikking bedoelde personen vergemakkelijken 

- maatregelen ter vergemakkelijking van het opzetten en uitvoeren van nationale 
programma's voor vrijwillige terugkeer. 

 
iii. Financial plan 
 
In de onderstaande tabel zijn behalve de kosten van éénjarige projecten ook de kosten van   
meerjarenprojecten verwerkt, voor zover de kosten ervan ten laste komen van het budgetjaar 
2007.  
 
European Refugee Fund allocation 1.161.157,72 49%
State allocations B 402.754,67 17%
Allocations from Regions C 184.103,67 8%
Allocations from Local Authorities D 261.999,67 11%
National Allocations E=B+C+D 848.858,01 36%
Total Public Allocations F=A+E 2.010.015,73 82%
Private Allocations G 350.500,00 18%
Total Cost H=F+G 2.360.515,73 100%
 
iv. Timetable  
start date: 1 januari 2007 
end date: 31 december 2008 
 
v. Actions to be implemented (operational outline) 
Refer to the actions detailed under Article 7 of Decision 2004/904/EC 
 
Projecten dienen binnen de volgende maatregelen te vallen 

- voorlichting en advies over initiatieven of programma's op het gebied van vrijwillige   
terugkeer (Artikel 7, lid a Beschikking 2004/904/EC) 

-  voorlichting over de situatie in de landen of regio's van herkomst of de voormalige 
gewone verblijfplaats (Artikel 7, lid b Beschikking 2004/904/EC) 

-  algemene of beroepsopleiding en steun bij herintegratie (Artikel 7, lid c Beschikking 
2004/904/EC) 



 

 20 

-  maatregelen van in de Europese Unie gevestigde herkomstgemeenschappen die de 
vrijwillige terugkeer van de in deze beschikking bedoelde personen vergemakkelijken 
(Artikel 7, lid d Beschikking 2004/904/EC) 

- maatregelen ter vergemakkelijking van het opzetten en uitvoeren van nationale 
programma's voor vrijwillige terugkeer (Artikel 7, lid e Beschikking 2004/904/EC). 

 
Projecten dienen daarnaast te vallen te vallen binnen de termen van het geschetste beleid . 
Allereerst dragen projecten bij voorkeur aantoonbaar bij aan daadwerkelijke terugkeer.  
 
Projecten die zich richten op facilitering van terugkeer van de groep bijna uitgeprocedeerde 
asielzoekers die vallen binnen het Project Terugkeer of de zogenoemde tussengroep komen 
prioritair voor financiering in aanmerking.  
 
In tweede instantie komen projecten gericht op terugkeer naar voormalig conflictgebieden 
teneinde bij te dragen aan wederopbouw, voor financiering in aanmerking.  

 
Tenslotte vallen ook ‘nieuwe’ bijna uitgeprocedeerde asielzoekers tot de doelgroep.  

 
Speciale aandacht is gerechtvaardigd voor kwetsbare groepen. Het gaat om bijvoorbeeld 
(ex)AMA’s, mensen met een medische indicatie, “gemengde gezinnen” samengesteld uit 
personen met verschillende nationaliteit, personen die beperkt  perspectief genieten vanwege 
geringe scholing en slachtoffers van mensenhandel. In een aantal gevallen is de drempel voor 
zelfstandige terugkeer immers nog hoger dan voor andere groepen en is de kwetsbaarheid 
groot waardoor intensieve begeleiding nodig is.  
 
Slachtoffers van mensenhandel die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen hebben, 
vanwege het onvrijwillige karakter ervan, in zekere zin behoefte aan slachtofferhulp waarvan 
begeleiding van terugkeer en herintegratie, ook als vorm van preventie, onderdeel uitmaken.  
 
Daarbij bestaat een voorkeur voor: 
- projecten waarbij ook activiteiten worden ontplooid in landen van herkomst, bijvoorbeeld 
om de capaciteit in landen van herkomst voor duurzame vrijwillige terugkeer te vergroten.  
- projecten waarbij samenwerkt wordt met het transnationale bedrijfslevenen / Internationale 
Organisaties om terugkeerders in te zetten in landen van herkomst. 
- Projecten waarbij organisaties van de in Nederland gevestigde herkomstgemeenschappen 
betrokken zijn bij de begeleiding van vreemdelingen naar terugkeer. 
 
Voor de achtergronden van het bovenstaande wordt verwezen naar het Meerjarenprogramma 
 
v- Post-return follow-up  
Describe the system set up for monitoring and follow-up after voluntary return. 
 
In het kader van een terugkeerproject ten behoeve van Angolezen, wordt een 
samenwerkingsverband aangegaan met een NGO daar ter plekke, die de terugkeerders verder 
zal begeleiden. Er bestaat een intensief contact tussen deze NGO en de Nederlandse 
projectindieners. De projectleiding in Nederland zal dan ook voor zo ver mogelijk op de 
hoogte gehouden worden van het wel en wee van de terugkeerders. De begeleiding van de 
terugkeerders in Angola valt slechts voor een klein deel binnen het EVF-project.  
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jecten op het terrein van terugkeer meerjarenprojecten zijn, zullen 

aatlozen die in het Verdrag van Geneve betreffende de 

rt. 

e Raad inzake 

 

ogen enkel personen deelnemen aan terugkeerprojecten die zich rechtmatig in 
n niet zijn uitgeprocedeerd. Het IOM, die in Nederland de REAN-

aal, lokaal), onderwijs- en onderzoekinstellingen, 
-gouvernementele organisaties. 

 
onsible authority under Article13 of ERF Decision 2004/904/EC is 

roject’ zijn. Indien deze projecten succesvol blijken te zijn gedurende het 
udgetjaar 2006 succesvol zullen zijn, zullen ze ook in het jaar 2007 vanuit het EVF 

In het kader van een terugkeerproject waarin een onderwijsmodule wordt ontwikkeld ten 
behoeve van terugkeerders, zal de mogelijkheid bestaan om met behulp van het intern
cursussen af te maken in landen van herkomst.   
 
Aangezien alle pro
bovengenoemde activiteiten na het budgetjaar 2006 plaatsvinden.  
 
 
vi Target groups 
Persons defined under Article 3 of ERF Decision, provided that they have not acquired a new 
nationality (naturalised persons) and have not left the territory of the Member State (specify) 
 
Onderdanen van een derde land of st
status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het bijbehorende Protocol van 1967 omschreven 
status bezitten en aan wie het is toegestaan als vluchteling in Nederland te verblijven (cf. a
3, lid  1 Beschikking 2004/904/EC) 
 
Onderdanen van een derde land of staatslozen die een vorm van subsidiaire bescherming 
genieten in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 van d
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van
de verleende bescherming (art. 3, lid  2 Beschikking 2004/904/EC) 
 
Onderdanen van derde landen of staatlozen die een verzoek om bescherming, zoals 
omschreven staat in artikel 3, lid 1 en 2 Beschikking 2004/904/EC, hebben ingediend. (Lid 3 
van artikel 3, Beschikking 2004/904/EC) 
 
In Nederland m
Nederland bevinden e
regeling uitvoert is de enige organisatie die zich mag richten op uitgeprocedeerde 
asielzoekers.  
 
vii. Grant recipients 
In Nederland kunnen de volgende organisaties een beroep doen op EVF subsidie in het kader 
van de maatregel Opvang en Asielprocedures: 
 
Overheidsorganisaties (nationaal, region
opleidingsorganisaties, sociale partners, internationale en niet
Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ondernemingen onder de voorwaarde dat er geen 
winst gemaakt wordt met de projecten.  
 
viii. National authorities involved
Specify if other than resp
involved. 
 
Hiervan is geen sprake.  
 
ix. Expected quantified results 
In het kader van de tender 2006 zijn drie projecten geselecteerd die een zogenaamd 
‘meerjarenp
b
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- issemineerd worden onder HIV/AIDS consultants over 

 
In h  k
Migratie te Den Haag zullen e

Er u
prio e
 

n wordt 
en aan voorlichtingsactiviteiten over terugkeer 

U-
 in 

gesubsidieerd worden. In het kader van deze projecten worden de volgende resultaten 
verwacht.  

ader van het project ‘Toekomst in Perspectief’van de organisatie SNV te Tilburg 
  

- 3.737 asielzoekers zicht hebbenop de zicht op de (on)mogelijkeheden op het 
verkrijgen van verblijf in Nederland en de individuele consequenties op het gebied va
werk, wonen, zorg en onderwijs 
1.074 asielzoekers met een finale negatieve beslissing zicht hebben op de kansen 
mogelijkheden met betrekking tot herhuisvesting in het land van herkomst 

- 359 asielzoekers met een finale negatieve beslissing zullen concrete stappen hebben 
gezet om terugkee
gerealiseerd 

- Een samenwerkingsverband worden opgezet met twee NGO’s in landen van 
van asielzoekers  

et
an satie voor Migratie te Den Haag zullen er:  

Een workshop worden

ader van het project ‘Return, Migration and Heath III’ van de Internationale 

-  georganiseerd op Wereldaidsdag, die is toegespitst op 
mogelijkheden voor terugkeer voor asielzoekers en vluchtelingen met AIDS of HIV 
Er 15 netwerken worden opgebouwd met ziekenhuiz- en en NGO’s in vijf Afrikaa
landen van herkomst 

- Er zes samenwerkingsverbanden worden opgezet tussen gezondheidszorgorganisaties
en organisaties die zich bezig houden met terugkeer 

- Er 10 (ex) asielzoekers of vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst
Er 15 maal informatie ged
mogelijkheden voor asielzoekers en vluchtelingen met HIV/AIDS om terug te keren 

- Onder 20 zelforganisaties van vluchtelingen informatie verspreid worden over 
terugkeermogelijkheden  

et ader van het project ‘Randstad Return II’ van de Internationale Organisatie voor 
r:  

- 1000 personen terugkeren naar hun land van herkomst 
- 10 native terugkeercounselors werkzaam zijn in de vier grootste steden van Nederland 

(G4) 
- Er een werkconferentie met 100 deelnemers worden georganiseerd 

 
van it gaande dat er bij de tender 2007 projecten zullen worden ingediend op basis van de 
rit iten die hierboven zijn gesteld, wordt er voorts van uit gegaan dat:  

- Er aan 500 asielzoekers en vluchtelingen op hen toegespitst onderwijs gegeve
- er 5000 asielzoekers zullen deelnem

naar hun land van herkomst 
- Er 700 asielzoekers vrijwillig zullen terugkeren naar hun land van herkomst 

 
x. Visibility of ERF co-financing 
Langs verschillende lijnen zal worden bewerkstelligd dat de medefinanciering vanuit het EVF 
zichtbaar is.  
 
Bij alle communicatie-uitingen van of over het programma wordt tekstueel en met het E
logo melding gemaakt van de medefinanciering vanuit het EVF. De verplichting hiertoe zal
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t Uitvoeringskader. Het programmasecretariaat zal over deze 

 worden 

ein vindt intern plaats binnen Justitie. 
Afstemming met Equal en andere JSF-fondsen vindt plaats door deelname van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de stuurgroep. Bijzondere afstemming met Equal 
heeft ook plaats door deelname van het Ministerie van Justitie aan het beleidscomite Equal en 
het Nationaal Thematisch Netwerk integratie en asiel. 

de beschikking worden opgenomen, rechtstreeks dan wel met een verwijzing naar deze en 
andere voorwaarden in he
verplichting actief communiceren met projectindieners. Bij de bezoeken van het 
programmasecretariaat aan (een selectie van) projectuitvoerders zal op de naleving
gelet. Daarnaast is er voor en over het EVF een website opgezet waar allerlei informatie over 
het EVF te verkrijgen is. 
 
xi. Complementarity with similar actions financed by other instruments and 
additionality to national actions 
 In het algemeen kan worden gezegd dat door betrokkenheid van meerdere Ministeries bij de 
stuurgroep EVF en door het ook in de voorfase, waar nodig, consulteren van 
beleidsmedewerkers van Justitie en andere Ministeries, wordt geborgd dat de te subsidieren 
projecten goed aansluiten bij nationale acties. Zonodig worden projectindieners ook verwezen 
naar andere programma’s. Verder wordt bij de selectie van projecten waarde gehecht aan 
innovatie en wordt er ook op toegezien dat geen reguliere activiteiten worden gesubsidieerd. 
Afstemming met andere Europese fondsen op JBZ-terr
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4.4 TECHNICAL ASSISTANCE 
i. Requirements justifying making use of the technical assistance 
Detailed description of the resources available and of additional needs required for 
implementing the ERF programme 
 
De uitvoering van de acties van het EVF vereisen een adequaat beheer, toezicht en controle. 
Er is in het veld behoefte aan voorlichting over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
medefinanciering aan potentiële eindbegunstigden. Sinds de implementatie van EVF I is het 
Programmasecretariaat EVF een herkenbaar aanspreekpunt.  
 
Gebruik zal worden gemaakt van de technische en financiele infrastructuur van het Ministerie 
van Justitie. Binnen deze structuur is een Programmasecretariaat EVF ingericht dat de 
werkzaamheden grotendeels zal uitvoeren. Uiteraard zijn hiervan de werkzaamheden 
uitgezonderd die dienen te worden verricht door de andere autoriteiten, zoals beschreven in 
het meerjarenprogramma. Naar schatting zullen twee fte’s, verspreid over 3 personen, deel 
uitmaken van het Programmasecretariaat EVF. Deze inzet zal voortdurend worden getoetst 
aan de werkelijke behoefte en zonodig zullen aanpassingen plaatsvinden.  
  
ii. Purpose of the technical assistance (Article 18 of 2004/904/EC) 
De maatregel Technische Bijstand heeft de volgende doelen:  

- Zorgen voor een functionerend programmasecretariaat dat het beheer-, coördinatie- en 
uitvoeringsorgaan van de EVF-subsidie is 

- Zorgen voor een goede programmavoorbereiding 
- Zorgen voor een adequaat beheer en toezicht op de door het EVF medegefinancierde 

acties 
- Bekendheid geven aan de acties van het EVF 
- Voorlichting aan potentiële begunstigden geven 
- Zorgen voor een adequate informatievoorziening naar alle betrokken partijen 
- Het evalueren van de activiteiten en resultaten 

 
De voor de technische bijstand door het Europees Vluchtelingenfonds beschikbaar gestelde 
middelen zullen worden gebruikt voor de betaling van bij het Programmasecretariaat EVF 
ingezette functionarissen. Daarnaast zullen hieruit overige uitgaven worden gedekt voor 
technische en administratieve bijstand, zoals reis-, porti- en advertentiekosten, de kosten van 
te houden bijeenkomsten enzovoorts.  
 
iii. Financial plan (*) 
European Refugee Fund allocation A 253.124,65 100,00 %
State allocations B 0,00   % 0,00
Allocations from Regions  C 0,00 0,00 % 
Allocations from Local Authorities  D 0,00 0,00 % 
National Allocations E=B+C+D 0,00 0,00 % 
Total Public Allocations F=A+E 253.124,65 100,00 % 
Private Allocations G 0,00  0,00 % 
Total Cost H=F+G 253.124,65 00 % 100,
 
* Max 7% of MS annual allocation, plus EUR 30,000  
(*) No obligation for co-financing 
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. Timetable  
tart date: 1 januari 2007 

ber 2008 

d (operational outline) 

een 

- 

) 

- 

of 
ie is 

d.  
- 

- 

ordelijke autoriteit, 

- 

 
Omdat
ekenin

 
iv
s
end date: 31 decem
 
v. Actions to be implemente
 
In het kader van de maatregel ‘Technische bijstand’ zullen de volgende voor de volgende 
activiteiten kosten worden verhaald.  

- Kosten uitvoering nationaal programma: hieronder vallen alle kosten – voor zover 
subsidiabel – van het programmasecretariaat en de voorbereidingskosten. Zie voor 
gedetailleerde uitwerking hiervan vraag 3.  

- Kosten voorlichting, verspreiding van kennis en communicatie: dit betreft kosten voor 
voorlichtingsmaterialen, jaarrapporten, publicatie van de opening van de tender in de 
Staatscourant, een voorlichtingsbijeenkomst en dergelijke. Voorts zal intensiever 
gebruik gemaakt gaan worden van elektronische informatiekanalen zoals Internet en e-
mail inzake voorlichting over en verspreiding van de resultaten van het EVF 
Kosten preventieve controles. Het Programmasecretariaat EVF bezoekt ieder project 
pro-actief. De doelstelling van dit bezoek is voorlichting te geven over hoe een 
adequate projectadministratie dient opgezet te worden die de goedkeuring van het 
EVF-Programmasecretariaat (en daarmee de accountants van de Europese Commissie
zal verdienen 
Kosten voorbereiding, selectie en follow up van de EVF verrichtingen. Deze kosten 
zullen in belangrijke mate worden gemaakt door het Programmasecretariaat, met 
eventuele ondersteuning van externen. De kosten daarvoor zullen worden verwerkt in 
het voorstel voor Technische Steunverlening. Nieuw in EVF II is dat behalve het 
controlebezoek aan het begin van het project, het Programmasecretariaat ook na 
afloop van het project een bezoek zal afbrengen ter plaatse. Bij dit bezoek zullen 
beleidsmedewerkers betrokken worden, die zich bezig houden met het onderwerp 
de doelgroep waar het project betrekking op heeft. Zo kan de kennis en ervaring d
opgedaan in het project gebruikt worden bij het maken of het evalueren van het belei
Kosten accountantsbezoek ter plaatse. Conform de beschikking zal er bij minstens    
10 % van de projecten een extern accountantsbezoek plaatsvinden. Dit zal 
georganiseerd en mogelijk ook uitgevoerd worden door de controlerende autoriteit, de 
Departementale Auditdienst (DAD). Het is ook mogelijk dat de DAD bij gebrek aan 
capaciteit hiervoor een externe accountant inhuurt. In dit geval zullen de kosten 
hiervoor betaald worden uit de Technische Bijstand.   
Kosten inzet personeel (voor zover subsidiabel). Voorzien is een 
Programmasecretariaat van circa 2 fte, verdeeld over 3 personen. Zij zullen de 
werkzaamheden, die moeten worden uitgevoerd door de verantwo
grotendeels voor hun rekening nemen. 
Kosten van uitwisseling van ervaringen met andere verantwoordelijke autoriteiten 
over uitvoeringsaspecten en deelname aan bijeenkomsten van het EVF-comité en 
andere door de Europese Commissie in dat kader georganiseerde bijeenkomsten (voor 
zover die kosten niet worden vergoed door de Europese Commissie).  

 gebruik wordt gemaakt van bestaande technische en financiële structuren die niet in 
g zullen worden gebracht worden veel kosten bespaard. r
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vi. Procurement Procedure 
Public authority implementing the ERF programme (and other implementing bodies involved 
in the implementation, if relevant). Specify in particular under which procurement procedures 
the technical assistance expenditure is to be managed. 
 
De verantwoordelijke autoriteit van het EVF in Nederland is de Minister van 
Vreemdelingenzaken en Integratie, die ambtelijk ondersteund wordt door het Ministerie van 
Justitie. Het Programmasecretariaat EVF is bij dit ministerie ondergebracht. Het Ministerie 
van Justitie is dan ook de indiener van het voorstel ‘Technische Bijstand’. Deels zullen 
externe consultants of accountants binnen dit voorstel als eindbegunstigden optreden (levering 
van diensten).  
 
vii. National authorities involved 
Ministerie van Justitie 
 
viii. Expected quantified results 
 
Indicator Doelwaarde 
  
Toedeling beschikbare subsidie 100 %  
Prefentief controlebezoek bij project ter 
plaatse 

100 % van de projecten 

Voorlichtingsbijeenkomst 1 
Accountantscontrole ter plekke Min. 10 % van de projecten 
Evaluatiebezoek bij project ter plaatse 100 % van de projecten 
Opening tender 1 
  
 
ix. Visibility of ERF co-financing 
Langs verschillende lijnen zal worden bewerkstelligd dat de medefinanciering vanuit het EVF 
zichtbaar is.  
 
Bij alle communicatie-uitingen van of over het programma wordt tekstueel en met het EU-
logo melding gemaakt van de medefinanciering vanuit het EVF. De verplichting hiertoe zal in 
de beschikking worden opgenomen, rechtstreeks dan wel met een verwijzing naar deze en 
andere voorwaarden in het Uitvoeringskader. Het programmasecretariaat zal over deze 
verplichting actief communiceren met projectindieners. Bij de bezoeken van het 
programmasecretariaat aan (een selectie van) projectuitvoerders zal op de naleving worden 
gelet. Daarnaast is er voor en over het EVF een website opgezet waar allerlei informatie over 
het EVF te verkrijgen is. 
 
 
x. Complementarity with similar measures financed by other instruments and 
additionality to national measures 
Het Programmasecretariaat en de hierboven geschetste werkzaamheden worden gefinancierd 
door de Technische Bijstand vanuit het EVF. Indien en voor zover dat niet voldoende is zal 
het budget van het Ministerie van Justitie voor aanvullende financiering worden 
aangesproken. 
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A 
INDICATIVE TOTAL FINANCING PLAN FOR YEAR  
European Refugee Fund allocation 3.187.495,09 51%
State allocations B 740.808,34 12%
Allocations from Regions C 415.961,34 7%
Allocations from Local Authorities D 398.103,34 6%
National Allocations E=B+C+D 1.554.873,02 25%
Total Public Allocations F=A+E 4.742.368,11 76%
Private Allocations G 1.479.464,00 24%
Total Cost H=F+G 6.221.832,11 100%
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