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BIJLAGE I
Criteria voor de toewijzing van financiering aan de programma’s in gedeeld beheer
1.

2.

3.
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De in artikel 11 bedoelde beschikbare middelen worden als volgt over de lidstaten
verdeeld:
(a)

elke lidstaat ontvangt aan het begin van de programmeringsperiode eenmalig
een vast bedrag van 5 000 000 EUR uit het fonds;

(b)

de resterende in artikel 11 bedoelde middelen worden verdeeld op basis van de
volgende criteria:

–

30 % voor asiel;

–

30 % voor legale migratie en integratie;

–

40% voor de aanpak van irreguliere migratie, met inbegrip van terugkeer.

De volgende criteria op het gebied van asiel zullen in aanmerking worden genomen
en als volgt worden gewogen:
(a)

30 % naar rato van het aantal personen dat in een van de volgende categorieën
valt:

–

elke onderdaan van een derde land of staatloze aan wie de in het Verdrag van
Genève omschreven status is verleend;

–

elke onderdaan van een derde land of staatloze die een vorm van subsidiaire
bescherming geniet in de zin van de herschikte Richtlijn 2011/95/EU1;

–

elke onderdaan van een derde land of staatloze die onder een regeling inzake
tijdelijke bescherming in de zin van Richtlijn 2001/55/EG2 valt.

(b)

60 % naar rato van het aantal onderdanen van derde landen of staatlozen dat
om internationale bescherming heeft verzocht.

(c)

10 % naar rato van het aantal onderdanen van derde landen of staatlozen dat in
een lidstaat wordt of is hervestigd.

De volgende criteria op het gebied van legale migratie en integratie zullen in
aanmerking worden genomen en als volgt worden gewogen:
(a)

40 % naar rato van het totale aantal onderdanen van derde landen dat legaal in
een lidstaat verblijft;

(b)

60% naar rato van het aantal onderdanen van derde landen dat een eerste
verblijfsvergunning heeft verkregen.

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen
voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale
bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking
komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PB L 337 van
20.12.2011, blz. 9).
Met deze gegevens wordt alleen rekening gehouden wanneer Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20
juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tĳdelĳke bescherming in geval van
massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de
inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze
personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12) van toepassing wordt.
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(c)

De volgende categorieën van personen worden voor de in lid 3, onder b),
bedoelde berekening evenwel buiten beschouwing gelaten:

–

onderdanen van derde landen aan wie een werkgerelateerde, eerste
verblijfsvergunning is afgegeven met een geldigheidsduur van minder dan
12 maanden;

–

onderdanen van derde landen die overeenkomstig Richtlijn 2004/114/EG van
de Raad3 of, indien van toepassing, Richtlijn (EU) 2016/8014 zijn toegelaten
met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of
vrijwilligerswerk;

–

onderdanen van derde landen die overeenkomstig Richtlijn 2005/71/EG van de
Raad5 of, indien van toepassing, Richtlijn (EU) 2016/801 zijn toegelaten met
het oog op wetenschappelijk onderzoek.

De volgende criteria op het gebied van de aanpak van irreguliere migratie, met
inbegrip van terugkeer, zullen in aanmerking worden genomen en als volgt worden
gewogen:
(a)

50 % naar rato van het aantal onderdanen van derde landen dat niet of niet
langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang en verblijf op het
grondgebied van de lidstaat en tegen wie in het kader van het nationale recht
en/of het recht van de Unie een terugkeerbesluit is gericht, d.w.z. een
administratieve of rechterlijke beslissing of handeling, waarin de illegaliteit
van het verblijf wordt vastgesteld of verklaard en een terugkeerverplichting
wordt opgelegd;

(b)

50% naar rato van het aantal onderdanen van derde landen dat ingevolge een
administratief of rechterlijk bevel daartoe, vrijwillig of onder dwang, effectief
het grondgebied van de lidstaat heeft verlaten.

Voor de initiële toewijzing gelden als referentiecijfers de meest recente jaarlijkse
statistische gegevens die de Commissie (Eurostat) met betrekking tot de drie
voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd op basis van gegevens die de lidstaten
overeenkomstig het recht van de Unie hebben verstrekt op de datum waarop deze
verordening van toepassing wordt. Voor de tussentijdse evaluatie gelden als
referentiecijfers de meest recente jaarlijkse statistische gegevens die de Commissie
(Eurostat) met betrekking tot de drie voorgaande kalenderjaren heeft geproduceerd
op basis van gegevens die de lidstaten overeenkomstig het recht van de Unie hebben
verstrekt en die beschikbaar zijn ten tijde van de tussentijdse evaluatie in 2024.
Indien de lidstaten de Commissie (Eurostat) de betrokken statistische gegevens niet
hebben verstrekt, verstrekken zij zo spoedig mogelijk voorlopige gegevens.

Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de
toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde
opleiding of vrijwilligerswerk (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 12).
Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de
voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages,
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van
21.5.2016, blz. 21).
Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de
toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (PB L 289 van
3.11.2005, blz. 15).
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Alvorens deze gegevens als referentiecijfers te aanvaarden, beoordeelt de Commissie
(Eurostat) de kwaliteit, vergelijkbaarheid en volledigheid van de statistische
informatie volgens de normale operationele procedures. Op verzoek van de
Commissie (Eurostat) leveren de lidstaten haar alle daarvoor benodigde informatie.
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BIJLAGE II
Uitvoeringsmaatregelen
1.

2.

3.
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Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder a),
bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende
uitvoeringsmaatregelen:
(a)

het waarborgen van een uniforme toepassing van het EU-acquis en van de
prioriteiten met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielstelsel;

(b)

het waar nodig ondersteunen van de capaciteit van de asielstelsels van de
lidstaten met betrekking tot infrastructuur en diensten;

(c)

het bevorderen van solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid tussen de
lidstaten, met name ten opzichte de lidstaten die het sterkst de gevolgen van
migratiestromen ondervinden, alsook het ondersteunen van lidstaten die aan de
inspanningen op het gebied van solidariteit bijdragen;

(d)

het bevorderen van solidariteit en samenwerking met derde landen die de
gevolgen van migratiestromen ondervinden, onder meer via hervestiging en
andere legale mogelijkheden om bescherming in de Unie te zoeken, alsook via
partnerschap en samenwerking met derde landen ten behoeve van
migratiebeheer.

Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder b),
bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende
uitvoeringsmaatregelen:
(a)

het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van beleid ter bevordering
van legale migratie en de uitvoering van het EU-acquis inzake legale migratie;

(b)

het bevorderen van maatregelen voor vroege integratie met het oog op de
sociale en economische inclusie van onderdanen van derde landen, door het
voorbereiden van hun actieve deelname aan en acceptatie door de ontvangende
samenleving, met name in samenwerking met lokale of regionale autoriteiten
en maatschappelijke organisaties.

Het fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder b),
bedoelde specifieke doelstelling door zich te richten op de volgende
uitvoeringsmaatregelen:
(a)

het zorgen voor een uniforme toepassing van het EU-acquis en
beleidsprioriteiten van de Unie met betrekking tot infrastructuur, procedures en
diensten;

(b)

het ondersteunen van een geïntegreerde en gecoördineerde benadering van
terugkeerbeheer op het niveau van de Unie en dat van de lidstaten en van de
ontwikkeling van capaciteiten inzake doeltreffende en duurzame terugkeer en
het verminderen van prikkels voor irreguliere migratie;

(c)

het ondersteunen van begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie;

(d)

het versterken van samenwerking met derde landen en hun capaciteiten voor de
tenuitvoerlegging van overnameovereenkomsten en andere regelingen en het
mogelijk maken van duurzame terugkeer.
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BIJLAGE III
Reikwijdte van de steunverlening
1.

2.
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Binnen de in artikel 3, lid 1, onder b), bedoelde beleidsdoelstelling ondersteunt het
fonds met name:
(a)

de opstelling en ontwikkeling van nationale strategieën op het gebied van asiel,
legale migratie, integratie, terugkeer en irreguliere migratie;

(b)

het opzetten van administratieve structuren, systemen en instrumenten en
opleiding van personeel, waaronder lokale autoriteiten en andere relevante
belanghebbenden;

(c)

het ontwikkelen, controleren en evalueren van beleid en procedures, onder
meer op het gebied van de verzameling en uitwisseling van informatie en
gegevens en de ontwikkeling en toepassing van gemeenschappelijke
statistische instrumenten, methodes en indicatoren voor het meten van
vooruitgang en het beoordelen van beleidsontwikkelingen;

(d)

de uitwisseling van informatie, beste praktijken en strategieën, onderling leren,
studies en onderzoek, de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke acties
en gezamenlijk optreden en de oprichting van transnationale netwerken voor
samenwerking;

(e)

bijstand en ondersteunende diensten in overeenstemming met de status en de
behoeften van de betrokken persoon, met name waar het gaat om de kwetsbare
groepen;

(f)

acties om het beleid inzake asiel, integratie, legale migratie en terugkeerbeleid
beter onder de aandacht te brengen van belanghebbenden en het algemene
publiek;

Binnen de in artikel 3, lid 2, onder a), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt
het fonds met name:
(a)

het verstrekken van materiële hulp, met inbegrip van bijstand aan de grens;

(b)

het uitvoeren van asielprocedures;

(c)

het identificeren van verzoekers die speciale behoeften hebben op het gebied
van procedures of opvang;

(d)

het realiseren of verbeteren van infrastructuur inzake opvangaccommodatie,
onder meer door het eventuele gebruik van de betreffende faciliteiten door
meer dan één lidstaat;

(e)

het verbeteren van de capaciteit van de lidstaten om informatie over het land
van herkomst te verzamelen, te analyseren en te verspreiden;

(f)

acties met betrekking tot het uitvoeren van procedures voor de
tenuitvoerlegging van het kader van de Unie voor hervestiging [en toelating op
humanitaire gronden] of nationale hervestigingsregelingen die verenigbaar zijn
met het kader van de Unie voor hervestiging;

(g)

overdracht van begunstigden van internationale bescherming;

(h)

versterking van de capaciteit van derde landen om de bescherming te
verbeteren van personen die bescherming behoeven;
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vaststelling, ontwikkeling en verbetering van doeltreffende alternatieven voor
detentie, met name met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen en
gezinnen.

Binnen de in artikel 3, lid 2, onder b), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt
het fonds met name:
(a)

voorlichtingspakketten en -campagnes om meer bekendheid te geven aan de
legale mogelijkheden om naar de Unie te migreren, alsook aan het EU-acquis
inzake legale migratie;

(b)

ontwikkeling van regelingen inzake migratie naar de Unie, zoals regelingen
inzake circulaire of tijdelijke migratie, waaronder opleiding om de
inzetbaarheid te vergroten;

(c)

samenwerking tussen derde landen en de wervingsbureaus, de diensten voor
arbeidsvoorziening en de immigratiediensten van lidstaten;

(d)

de beoordeling van in een derde land verworven vaardigheden en kwalificaties,
alsook van de transparantie daarvan en de verenigbaarheid daarvan met in een
lidstaat erkende vaardigheden en kwalificaties;

(e)

bijstand bij verzoeken tot gezinshereniging in de zin van Richtlijn 2003/86/EG
van de Raad6.

(f)

bijstand in verband met een wijziging in de status van onderdanen van derde
landen die reeds legaal in een lidstaat verblijven, met name met betrekking tot
de verwerving van een legale verblijfsstatus volgens het recht van de Unie.

(g)

maatregelen voor vroege integratie, zoals op de behoeften van onderdanen van
derde landen afgestemde ondersteuning en integratieprogramma’s die gericht
zijn op onderwijs, taal en andere opleiding, zoals inburgeringscursussen, en
beroepsadvies;

(h)

acties om te bevorderen dat onderdanen van derde landen gelijke behandeling
genieten bij de toegang tot en de verlening van overheids- en particuliere
diensten, onder meer door deze diensten aan te passen aan de behoeften van de
doelgroep;

(i)

geïntegreerde samenwerking tussen gouvernementele en niet-gouvernementele
instanties, onder meer door middel van gecoördineerde integratieondersteuningscentra, zoals éénloketsystemen;

(j)

acties om de introductie van onderdanen van derde landen in en hun actieve
deelname aan de gastsamenleving mogelijk te maken en te ondersteunen en
acties ter bevordering van de acceptatie door de gastsamenleving;

(k)

de bevordering van uitwisseling en dialoog tussen onderdanen van derde
landen, de gastsamenleving en overheidsinstanties, onder meer door de
raadpleging van de onderdanen van derde landen, en interculturele en
interreligieuze dialoog.

Binnen de in artikel 3, lid 2, onder c), bedoelde specifieke doelstelling ondersteunt
het fonds met name:
Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging
(PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12);
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(a)

infrastructuur voor opvang of detentie, onder meer door het eventuele
gezamenlijke gebruik van dergelijke faciliteiten door meer dan één lidstaat;

(b)

de invoering, ontwikkeling en verbetering van doeltreffende maatregelen als
alternatief voor detentie, met name met betrekking tot niet-begeleide
minderjarigen en gezinnen;

(c)

de invoering en verbetering van onafhankelijke en doeltreffende systemen voor
het toezicht op verplichte terugkeer als bedoeld in artikel 8, lid 6, van
Richtlijn 2008/115/EG7;

(d)

het tegengaan van prikkels voor irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling
van irreguliere migranten, door doeltreffende en adequate inspecties op basis
van risicobeoordeling, de opleiding van personeel, de instelling en uitvoering
van mechanismen waarmee irreguliere migranten terugbetaling kunnen
vorderen en klachten kunnen indienen tegen hun werkgevers of informatie- en
voorlichtingscampagnes om werkgevers en irreguliere migranten te informeren
over hun rechten en plichten uit hoofde van Richtlijn 2009/52/EG8;

(e)

voorbereiding van terugkeer, met inbegrip van maatregelen die leiden tot de
afgifte van terugkeerbesluiten, de identificatie van onderdanen van derde
landen, de afgifte van reisdocumenten en de opsporing van gezinsleden;

(f)

samenwerking met de consulaire autoriteiten en immigratiediensten of andere
relevante autoriteiten en diensten van derde landen om reisdocumenten te
verkrijgen, terugkeer te vereenvoudigen en overname te garanderen, onder
meer door de inzet van verbindingsofficieren van derde landen;

(g)

steun bij terugkeer, met name begeleide vrijwillige terugkeer en informatie
over programma’s voor begeleide vrijwillige terugkeer;

(h)

verwijderingsoperaties, met inbegrip van daarmee verband houdende
maatregelen, overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd in het recht van de
Unie, met uitzondering van dwanguitrusting;

(i)

maatregelen ter ondersteuning van de duurzame terugkeer en re-integratie van
de personen die terugkeren;

(j)

faciliteiten en diensten in derde landen waarmee wordt gezorgd voor passende
tijdelijke accommodatie en opvang bij aankomst, onder meer voor nietbegeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen, overeenkomstig
internationale normen;

(k)

samenwerking met derde landen op het gebied van de aanpak van irreguliere
migratie en op het gebied van doeltreffende terugkeer en overname, onder meer
in het kader van de uitvoering van overnameovereenkomsten en andere
regelingen;

(l)

maatregelen om de passende legale immigratiekanalen en de risico's van
illegale immigratie meer onder de aandacht te brengen;

Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde
landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van
minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).
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(m) ondersteuning voor en acties in derde landen, onder meer inzake infrastructuur,
uitrusting en andere maatregelen, mits deze bijdragen tot een doeltreffender
samenwerking tussen derde landen en de Unie en haar lidstaten op het gebied
van terugkeer en overname.
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BIJLAGE IV
Acties die overeenkomstig artikel 12, lid 2, en artikel 13, lid 7, in aanmerking komen
voor een hoger medefinancieringspercentage

NL

–

integratiemaatregelen die worden uitgevoerd door lokale en regionale autoriteiten en
door maatschappelijke organisaties;

–

acties inzake het ontwikkelen en uitvoeren van doeltreffende alternatieven voor
detentie;

–

programma’s inzake begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie en daarmee
verband houdende activiteiten;

–

maatregelen die zijn gericht op kwetsbare personen en verzoekers om internationale
bescherming met bijzondere behoeften inzake opvang en/of procedures, waaronder
maatregelen die de doeltreffende bescherming waarborgen van migrerende kinderen,
met name degenen die niet worden begeleid.
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BIJLAGE VEssentiële prestatie-indicatoren bedoeld in artikel 28, lid 1
Specifieke doelstelling 1: het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het
Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan:
1.

aantal personen dat met de steun uit het fonds is hervestigd.

2.

aantal personen in de opvangregeling in verhouding tot het aantal asielzoekers.

3.

convergentie van erkenningspercentages inzake bescherming voor asielzoekers uit
hetzelfde land.

Specifieke doelstelling 2: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer
door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen;
1.

aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde maatregelen
vóór het vertrek

2.

aantal personen dat deel heeft genomen aan door het fonds ondersteunde
integratiemaatregelen en heeft meegedeeld dat de maatregelen gunstig waren voor
hun vroege integratie, in verhouding tot het totale aantal personen dat deel heeft
genomen aan door het fonds ondersteunde integratiemaatregelen.

Specifieke doelstelling 3: het bijdragen aan de aanpak van irreguliere migratie en het
waarborgen van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen:

NL

1.

aantal gevallen van terugkeer na een bevel om het grondgebied te verlaten,
vergeleken met het aantal onderdanen van derde landen dat een bevel heeft gekregen
om het grondgebied te verlaten.

2.

aantal teruggekeerde personen dat vóór of na terugkeer voor re-integratie uit het
fonds medegefinancierde bijstand heeft gekregen, in verhouding tot het totale aantal
door het fonds ondersteunde gevallen van terugkeer.
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BIJLAGE I
Interventietypes
TABEL 1: CODES VOOR DE DIMENSIE “INTERVENTIEGEBIED”
I.
001

Opvangvoorzieningen

002

Asielprocedures

003

Tenuitvoerlegging van het EU-acquis

004

Migrerende kinderen

005

Personen met bijzondere behoeften op het gebied van opvang en procedures

006

Hervestiging

007

Inspanningen op het gebied van solidariteit tussen de lidstaten

008

Operationele steun
II.

NL

CEAS

Legale migratie en integratie

001

Ontwikkeling van integratiestrategieën

002

Slachtoffers van mensenhandel

003

Integratiemaatregelen – informatie en oriëntatie, éénloketsystemen

004

Integratiemaatregelen – taalcursussen

005

Integratiemaatregelen – inburgeringscursussen en andere opleiding

006

Integratiemaatregelen – introductie in, deelname aan en uitwisseling met
gastsamenleving

007

Integratiemaatregelen – basisbehoeften

008

Maatregelen vóór vertrek

009

Mobiliteitsregelingen
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010

Verwerving van legaal verblijf
III.

Terugkeer

001

Alternatieven voor detentie

002

Voorzieningen inzake opvang/detentie

003

Terugkeerprocedures

004

Begeleide vrijwillige terugkeer

005

Bijstand voor re-integratie

006

Verwijderings-/terugkeeroperaties

007

Systeem voor toezicht op gedwongen terugkeer

008

Kwetsbare personen/niet-begeleide minderjarigen

009

Maatregelen om de prikkels voor irreguliere migratie tegen te gaan

010

Operationele steun
IV.

Technische bijstand

001

Informatie en communicatie

002

Voorbereiding, uitvoering, toezicht en controle

003

Evaluatie en studies, gegevensverzameling

004

Capaciteitsopbouw

TABEL 2: CODES VOOR DE DIMENSIE “ACTIETYPE”

NL

001

Ontwikkeling van nationale strategieën

002

Capaciteitsopbouw

003

Onderwijs en opleiding voor onderdanen van derde landen
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004

Ontwikkeling van statistische instrumenten, methoden en indicatoren

005

Uitwisseling van informatie en beste praktijken

006

Gezamenlijke acties/concrete acties (tussen lidstaten)

007

Campagnes en informatie

008

Uitwisseling en detachering van deskundigen

009

Studies, pilotprojecten, risicobeoordelingen

010

Voorbereidende, toezicht-, administratieve en technische activiteiten

011

Verstrekken van bijstand en ondersteunende diensten aan onderdanen van derde landen

012

Infrastructuur

013

Apparatuur

TABEL 3: CODES VOOR DE DIMENSIE “UITVOERINGSMODALITEITEN”

NL

001

Specifieke actie

002

Noodhulp

003

Samenwerking met derde landen

004

Acties in derde landen

005

In bijlage IV bedoelde acties
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BIJLAGE VII
Voor operationele steun in aanmerking komende acties
Binnen de specifieke doelstelling alle aspecten van het Gemeenschappelijk Europees
Asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan, te versterken en te ontwikkelen, en
de specifieke doelstelling bij te dragen aan de aanpak van irreguliere migratie en te zorgen
voor doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen, wordt de operationele steun
gebruikt voor:

NL

–

personeelskosten;

–

kosten van dienstverlenging, zoals onderhoud of vervanging van apparatuur;

–

kosten van dienstverlenging, zoals onderhoud of reparatie van infrastructuur.
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BIJLAGE VIII
Output- en resultaatindicatoren als bedoeld in artikel 28, lid 3
Specifieke doelstelling 1: het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het
gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan:
1.

aantal personen uit de doelgroep dat met de steun uit het fonds bijstand heeft
gekregen:
(a)

aantal personen uit de doelgroep dat voor de duur van de asielprocedures
informatie en bijstand heeft gekregen;

(b)

aantal personen uit de doelgroep dat gebruikmaakt van rechtsbijstand en
vertegenwoordiging;

(c)

aantal kwetsbare personen, slachtoffers van mensenhandel en niet-begeleide
minderjarigen dat specifieke bijstand geniet.

2.

capaciteit (het aantal plaatsen) binnen nieuwe infrastructuur voor
opvangaccommodatie die is opgezet overeenkomstig de in het Unie-acquis
vastgestelde gemeenschappelijke eisen voor opvangvoorzieningen en van bestaande
infrastructuur voor opvangaccommodatie die overeenkomstig dezelfde eisen is
verbeterd als gevolg van uit dit fonds ondersteunde projecten, en het percentage dat
deze capaciteit uitmaakt van de totale capaciteit inzake opvangaccommodatie;

3.

aantal voor niet-begeleide minderjarigen geschikte plaatsen dat door het fonds is
ondersteund, in verhouding tot het totale aantal plaatsen dat geschikt is voor nietbegeleide minderjarigen;

4.

aantal personen dat met de steun uit het fonds opleiding over onderwerpen op het
gebied van asiel heeft gekregen, en dat aantal uitgedrukt als percentage van het totale
aantal personeelsleden dat opleiding over deze onderwerpen heeft genoten;

5.

aantal verzoekers om internationale bescherming dat met steun van het fonds naar
een andere lidstaat is overgebracht;

6.

aantal personen dat met de steun van het fonds is hervestigd.

Specifieke doelstelling 2: het ondersteunen van legale migratie naar de lidstaten, onder meer
door bij te dragen aan de integratie van onderdanen van derde landen:

NL

1.

aantal personen dat heeft deelgenomen aan door het fonds ondersteunde maatregelen
vóór het vertrek;

2.

aantal lokale en regionale instanties dat met de steun van het fonds
integratiemaatregelen heeft uitgevoerd;

3.

aantal personen dat heeft deelgenomen aan uit het fonds ondersteunde maatregelen
gericht op:
(a)

onderwijs en opleiding;

(b)

arbeidsmarktintegratie;

(c)

toegang tot basisvoorzieningen, en
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(d)
4.

actieve participatie en sociale inclusie.

aantal personen dat heeft deelgenomen aan door het fonds ondersteunde maatregelen
en heeft meegedeeld dat de maatregelen gunstig waren voor hun vroege integratie, in
verhouding tot het totale aantal personen dat heeft deelgenomen aan door het fonds
ondersteunde integratiemaatregelen.

Specifieke doelstelling 3: het bijdragen aan de aanpak van irreguliere migratie en waarborgen
van doeltreffende terugkeer naar en overname in derde landen:
1.

aantal met steun uit het fonds gecreëerde/gerenoveerde plaatsen in detentiecentra, in
verhouding tot het totale aantal gecreëerde/gerenoveerde plaatsen in detentiecentra;

2.

aantal personen dat met steun uit het fonds opleiding heeft gekregen over
onderwerpen op het gebied van terugkeer;

3.

aantal teruggekeerde personen wier terugkeer uit het fonds werd medegefinancierd,
in verhouding tot het totale aantal personen dat is teruggekeerd na een bevel om het
grondgebied te verlaten:

4.

NL

(a)

personen die vrijwillig zijn teruggekeerd;

(b)

personen die zijn verwijderd;

aantal teruggekeerde personen dat vóór of na terugkeer uit het fonds
medegefinancierde re-integratiebijstand heeft gekregen, in verhouding tot het totale
aantal door het fonds ondersteunde gevallen van terugkeer.
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