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Betreft: Projectoproep voor de promotoren van het Federaal programma Europees 

Integratiefonds van onderdanen van derde landen – EIF 2007–2013, Federaal 
Operationeel Programma 2010, Prioriteit 1, Actie 1 

 
 
Mevrouw de voorzitster, 
Mijnheer de voorzitter, 
 
In het kader van het Europese Integratiefonds van onderdanen van derde landen (EIF) periode 
2007-2013, heeft de cel EIF van de POD Maatschappelijke Integratie het genoegen u in te lichten 
dat u de mogelijkheid heeft om uw kandidatuur te stellen voor de projectoproep voor het 
jaarprogramma 2010, Prioriteit 1, Actie 1 van het federale gedeelte. 
 
 
1. Algemeen kader  
 
De wettelijke basis van het EIF staat vermeld in de Beschikking van de Raad 2007/435/CE van 
25 juni 2007. 
Als Verantwoordelijke Autoriteit voor België verzekert de Cel EIF van de POD Maatschappelijke 
Integratie het beheer van het EIF. Zij verzorgt eveneens het beheer van het federale gedeelte van 
het EIF, waarin deze projectoproep kadert. 

Ter attentie van  
mevrouw de Voorzitster, 
mijnheer de Voorzitter 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van 
 

voor info: Anthuenis Tom 
E-mail: tom.anthuenis@mi-is.be 
www.mi-is.be  
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Deze projectoproep vertolkt de prioriteiten die België heeft vastgelegd in het meerjarenprogramma 
2007-2013 en neemt de acties over die ontwikkeld werden in het jaarprogramma 2010 
overgemaakt aan de Europese Commissie (EC). 
 
Het EIF steunt deze projecten voor een aandeel van maximaal 50 % van de totale kost van de 
actie.  
Enkel de projecten die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden worden in aanmerking 
genomen. 
 
Beschikking 2007/435/CE van de Raad van 25 juni 2007 richt het Europese Integratiefonds op van 
onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 in het kader van het algemene 
programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”. 
Dit Fonds heeft als algemeen doel de inspanningen te steunen van de Lidstaten om onderdanen 
van derde landen met andere economische, sociale, culturele, religieuze, taal- of etnische 
achtergrond in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en hun 
integratie in de Europese samenleving te vergemakkelijken. 
Het draagt bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie 
van onderdanen van derde landen in alle aspecten van de samenleving, met name uitgaande van 
het beginsel dat integratie een dynamisch bilateraal proces is waarbij alle immigranten en 
ingezetenen van de Lidstaten zich aan elkaar moeten aanpassen. 
 
 
2. Welke projecten komen in aanmerking?  
 
Prioriteit 1 van het EIF 2007-2013 heeft tot doel “het uitvoeren van acties bestemd om de 
gemeenschappelijke basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese 
Unie in de praktijk te brengen”1. 
 
De acties die voortvloeien uit deze prioriteit richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van 
derde landen die recent zijn aangekomen en omvatten activiteiten en programma’s bestemd om 
hen vertrouwd te maken met de ontvangende samenleving en hen te helpen om elementaire 
kennis te verwerven over haar taal, haar geschiedenis, haar instellingen, haar socio-economische 
kenmerken, haar cultureel leven en haar fundamentele normen en waarden. 
 
Deze acties bestaan uit het “aanpassen van de trajecten van sociale activering van onderdanen 
van derde landen die maatschappelijke hulp of leefloon genieten, door hulpmiddelen te 
ontwikkelen die het hen mogelijk maken om tegemoet te komen aan de noden en de bronnen en 
bekwaamheden te valoriseren die specifiek zijn voor hen”. Het gaat, meer concreet, over de 
verhoging van het aantal basis taalopleidingen en van de basiskennis  toegankelijk voor 
onderdanen van derde landen die OCMW-steun genieten. Het doel is flexibele programma’s en 
activiteiten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onderdanen van derde landen tegelijkertijd 
kunnen werken of studeren en zo hun maatschappelijke integratie verbeteren via een betere 
talenkennis. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 
doelgroep voor de organisatie en de duur van het parcours. 
 
 
3. Wie mag antwoorden op deze projectoproep?  
 
Deze projectoproep staat open voor OCMW’s van gemeenten met meer dan 130.000 inwoners. 
 
 
 

                                                
1 Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2007 tot uitvoering van beschikking 2007/435/CE van de 
Raad betreffende de goedkeuring van de strategische richtsnoeren voor de periode 2007-2013. 
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4. Wat is het maximumbedrag dat mag gefinancierd wo rden?  
 
In de loop van 2011 zullen de beschikbare middelen voorzien voor het jaarprogramma 2010 
aangewend worden, t.t.z. maximaal 155.400 EUR per promotor. De financiering EIF bedraagt 
77.700 EUR. 
 
 
5. Selectiecriteria  
 

5.1. Algemene criteria: 
 

� Enkel de projecten die deelnemen aan de verwezenlijking van voornoemde prioriteiten en 
acties komen in aanmerking voor een cofinanciering door het EIF; 

 
� Enkel de projecten die medegefinancierd worden door publieke middelen, die geen 

winstoogmerk hebben en die geen financiering genieten uit andere bronnen die onder de 
algemene begroting van de Europese Unie vallen komen in aanmerking. Als er winst 
gemaakt wordt, wordt deze beschouwd als zijnde cofinanciering en zal zo gebruikt worden; 

 
� De organisatie moet de projecten kunnen uitvoeren en beheren binnen de naleving van de 

beheersregels opgelegd door het EIF. 
 
� De volgende onderdelen zullen gecontroleerd worden: 

► de samenhang van de projecten in vergelijking met de doelstellingen van het EIF; 
► de aanvulling tussen de projecten en andere acties gefinancierd door de algemene 

begroting van de Europese Unie of in het kader van nationale programma’s; 
► de kosteneffectiviteit van de uitgaven, meer bepaald rekening houdend met het aantal 

personen dat betrokken is bij de verschillende projecten; 
► de ervaring, deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële bijdrage van de organisatie 

die financiering aanvraagt. 
 

� Het EIF cofinanciert projecten en geen organisaties. De aanvragen die uitsluitend als doel 
hebben om de werking van de organisatie te versterken, zullen als structureel beschouwd 
worden en zullen daarom niet in aanmerking worden genomen. 

 
5.2. Bijzondere criteria: 

 
� De projecten moeten bestemd zijn voor de volgende doelgroepen : 
 

► De doelgroepen die in aanmerking komen voor de projecten zijn onderdanen van derde 
landen2 die zich op het grondgebied van een derde land bevinden en die voldoen aan 
specifieke maatregelen en/of voorwaarden naleven vóór het vertrek van de nationale 
wetgeving, onder andere wat het vermogen betreft om zich in de samenleving van de 
lidstaat te integreren. 

 
► De doelgroepen die niet in aanmerking komen voor het project zijn de onderdanen van 

derde landen die : 
− een asielaanvraag hebben ingediend waarover nog geen definitieve beslissing werd 

genomen ; 
− of het statuut van vluchteling genieten; 
− of de subsidiaire beschermingsstatus hebben; 
− of die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen van het statuut van vluchteling ; 

                                                
2 Onder “onderdaan van een derde land” wordt verstaan, eenieder die geen burger is van de Unie in de zin 
van artikel 17, paragraaf 1, van het verdrag. 
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− of die aanspraak kunnen maken op de subsdiaire beschermingstatus krachtens 
Richtlijn 2004/83/CE van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor 
de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende 
bescherming. 

 
► Er moet een objectieve en controleerbare registratie gebeuren van de doelgroep tijdens 

de volledige verwezenlijking van de projecten. Deze registratie moet het mogelijk maken 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen de doelgroep van de organisatie en die 
van het project. 

 
5.3. De vastgelegde indicatoren zijn: 
 

► het aantal deelnemers bij de start van de lessen; 
► het aantal afgeleverde attesten (met een succespercentage van 60 %); 
► het aantal deelnemers dat opgeeft tijdens het parcours; 
► de tevredenheidsgraad van de deelnemers als het traject beëindigd is; 
► een overzicht dat de overgang vermeldt van de leerlingen naar een ander educatief 

parcours wanneer het traject beëindigd is ; 
► de tewerkstellingsgraad. 

 
5.4. Andere aspecten die door de getroffen organisaties in aanmerking moeten worden 

genomen: 
 

� voor de geselecteerde projecten mag de medefinanciering van het EIF niet hoger zijn dan 
50 % van de verwezenlijkte, controleerbare en subsidieerbare uitgaven ; 

� de geselecteerde projecten moeten zich richten naar de administratieve en financiële 
regels die van toepassing zijn op de federale programmatie en die voortvloeien uit zowel de 
Europese als de nationale wetgeving. 

 
 

6. Uitvoeringstermijn van de projecten  
 

 De financiële middelen die ter beschikking van de promotoren worden gesteld naar aanleiding   
 van deze oproep moeten gebruikt worden tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2012. 

 
 
7. Selectie van de projecten  
 

Een Selectiecomité, samengesteld uit een vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke 
Integratie, een vertegenwoordiger van de EIF-cel, een vertegenwoordiger van de ESF-cel en 
een vertegenwoordiger van de Minister van Maatschappelijke Integratie bepaalt de projecten 
gefinancierd door het federale EIF, evenals het bedrag van de subsidiëring. 
 
De beslissingen zullen genomen worden in een meerjarenperspectief. 
 
 

8. Invoeringswijze en –termijn van de projecten  
 

De projectvoorstellen zullen verplicht per post EN per elektronische post worden ingediend, 
met behulp van een standaard aanvraagformulier, dat volledig ingevuld, ondertekend en 
gedateerd is. 
 
De uiterste datum  voor de invoering van de projecten is maandag 20 december 2010 om 9  
uur . 

 



EIF-oproep 2010 - nl        p. 5 / 5 
Oproep EIF België 2007-2013 federaal luik 2010 

9. Adressen   
 

De projectvoorstellen moeten naar het volgende postadres gestuurd worden : 
 

Cel Europees integratiefonds 
POD Maatschappelijk integratie 
Koning Albert II-laan, 30 (WTC II) 

       Bureau 28.12A 
B-1000 Brussel 
EN naar het elektronische adres : tom.anthuenis@mi-is.be 

 
 
10. Documentatie  
 

De nuttige documenten voor deze projectoproep zijn beschikbaar op de internetsite:  
www.mi-is.be, rubriek EIF: 
 
Formulier: EIF Oproep_2007_2009.doc; 
Tabel: EIF_Oproep_2007_2009_budget.xls; 
Beschikking van de Raad 2007/435/CE van 25 juni 2007; 
Beschikking van de Commissie 2008/457/CE van 5 maart 2008, met inbegrip van bijlage 11: 
regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven; 
Gids over de integratie voor de beleidsmakers en de beoefenaars, uitgave 2007 
 
 

11. Informatie  
 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Cel Europees Integratiefonds, ter attentie van 
de heer Tom Anthuenis (tom.anthuenis@mi-is.be). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
Minister van Sociale zaken en Volksgezonheid belast met Maatschappelijke Integratie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de heer Ph. COURARD 
 


