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INLEIDING 

 

Tegenwoordig is “Fort Europa” een zeer begeerde plaats voor migranten over de hele wereld. 

Migranten lijken alles te willen opgeven om het paradijselijke Europa te bereiken. Jaarlijks bereiken 

dan ook vele illegale migranten Europa. De oorzaken van migraties zijn divers: armoede, oorlog, 

mensenrechtenschendingen, … 

In deze masterproef wil ik nagaan hoe de EU omgaat met het fenomeen migratie, en meer specifiek 

illegale immigratie. Illegale immigratie is immers een fenomeen dat wordt gecreëerd door 

reglementering inzake legale migratie en burgerschap. Naast illegale immigratie worden ook het 

asielbeleid en het buitengrenzen- en visabeleid besproken.  

Er wordt nagegaan hoe ver men staat in het realiseren van een gemeenschappelijk Europees asiel- en 

migratiebeleid, en of dit beleid efficiënt is om illegale immigratie terug te dringen. De klemtoon ligt 

op de immigratieroutes via de Middellandse Zee vanuit Afrika en daarnaast worden ook de oostelijke 

en zuidoostelijke grenzen besproken: de migratieroutes via Griekenland en de “green border”, de 

grens langs Polen, Hongarije en Slowakije die grenst aan Oekraïne. Sinds deze landen deel uitmaken 

van de Schengenzone, is deze grensovergang een magneet voor immigranten die uit het oosten 

komen. 

Uit de cijfers blijkt dat de immigratie via het oosten veel groter is dan die via het zuiden, maar toch 

wordt hier veel minder aandacht aan besteed. Dit komt omdat de immigranten ut het oosten veel 

minder zichtbaar zijn, zij reizen over land, dan de bootvluchtelingen uit het zuiden, waar zich ook 

meer drama’s afspelen. 

Het juridisch kader wordt voornamelijk gevormd door Europese regelgeving: richtlijnen, 

verordeningen, beschikkingen en mededelingen van de Europese Commissie.  

In de internationale context is het Vluchtelingenverdrag belangrijk omdat de Europese regelgeving 

steeds rekening moet houden met de in dit verdrag opgenomen beginselen.  

Er wordt vooral aandacht besteed aan de illegale aspecten van migratie en minder aan deze van 

legale migratie. 

De totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid verloopt niet van 

een leien dakje, de meeste lidstaten bekijken het asiel- en migratierecht als een nationale 
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aangelegenheid, de lidstaten houden graag de controle over wie en onder welke voorwaarden men 

zijn grondgebied kan binnenkomen. 

De ontwikkeling van een communautair asiel- en migratiebeleid kwam er vanaf de jaren tachtig, toen 

begonnen Europese landen op Europees niveau een samenwerkingsproces in gang te zetten. 

Aanvankelijk vond deze samenwerking plaats in intergouvernementele fora, buiten het institutionele 

kader van de EU (zoals de Schengengroep) en lag de nadruk op het nemen van compenserende 

maatregelen noodzakelijk voor de bescherming van de interne markt. Om de samenwerking tussen 

de verschillende lidstaten te vergemakkelijken werd in 1992 met het Verdrag van Maastricht de 

bevoegdheden inzake asiel en migratie overgedragen aan de EU (derde pijler). 

Hierdoor werden asiel en migratie beschouwd als een aangelegenheid van gemeenschappelijk 

belang, maar de lidstaten weigerden wel een communautarisering van de beleidsdomeinen, 

aangezien asiel en migratie werden beschouwd als één van de fundamenten van de nationale 

soevereiniteit.  

Pas in 1997 met het Verdrag van Amsterdam werden asiel en migratie overgedragen aan de eerste 

pijler. Er werd uitdrukkelijk het voornemen gemaakt om een gemeenschappelijk Europees 

asielsysteem te realiseren. Op de Europese Raad van Tampere werd dit voornemen bevestigd. De 

totstandkoming van een Europees gemeenschappelijk asielsysteem zou gebeuren in twee fasen: de 

eerste fase bestond in het realiseren van gemeenschappelijke minimumnormen, in de tweede fase 

wil men komen tot een gemeenschappelijke asielprocedure en een uniforme status voor asielzoekers 

in de EU. 

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon1 werd de pijlerstructuur afgeschaft, over 

migratie- en asielkwesties wordt nu gestemd met gekwalificeerde meerderheid in plaats van bij 

unanimiteit. Ook wordt de bevoegdheid van de EU op het gebied van asiel en migratie uitgebreid, zo 

zal de EU niet alleen minimumnormen voor de procedure en de ontvangst kunnen vastleggen, maar 

krijgt ze volledige wetgevingsbevoegdheid. Toch blijft de bevoegdheid van de EU op andere 

domeinen beperkt, bijvoorbeeld op het vlak van integratie en de vastlegging van het aantal 

economische migranten in een lidstaat. 

Vooraleer gestart wordt deze masterproef moet er nog op worden gewezen dat illegale immigratie 

een fenomeen is dat niet stopt bij preventie en grenstoezicht. De situatie van illegale immigranten 

eens zij zich hebben gevestigd in Europa, wordt hier niet behandeld.  

                                                           
1
 Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, Pb. C. 306/1 van 17 december 2007. 
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Kort samengevat wordt met deze masterproef beoogd om een duidelijke schets te maken van de 

wijze waarop de EU omgaat met asiel, migratie, haar buitengrenzen en de initiatieven die de EU 

onderneemt om illegale immigratie naar haar grondgebied te vermijden. 

 

Het Europees asielbeleid 

1. Asielaanvragen in de EU 

Volgens de statistieken van Eurostat2 werden er in 2009 in totaal 260 730 asielaanvragen ingediend 

in de EU en dit uit 151 verschillende landen. Wereldwijd werden in totaal 922 500 asielverzoeken 

ingediend. De meerderheid van de asielaanvragers in de EU kwam uit Afghanistan, Rusland, Somalië 

en Irak. Twee op drie van hen waren mannen en 12 210 van hen niet – begeleide minderjarigen.3 In 

totaal kregen 78 800 personen bescherming, waarvan 39 300 de vluchtelingenstatus, 29 900 de 

subsidiaire beschermingsstatus en 9 600 van hen kregen toelating om in de EU te verblijven omwille 

van humanitaire redenen.4  

2. Het internationale rechtskader  

2.1 Initiatieven van de Verenigde Naties 

Op mondiaal vlak is het bekendste en het belangrijkste instrument de Conventie van Genève van 

1951 (hierna: het Vluchtelingenverdrag)5 en het bijhorende Protocol van New York van 1967. Dit in 

het kader van de VN gesloten verdrag is, zeker voor Europa, hét referentiepunt voor om het even 

welk initiatief met betrekking tot het asielrecht.  
                                                           
2
 www.eurostat.eu 

3
 A. ALBERTINELLI, Around 261,000 asylum applicants from 151 different countries were registered in the EU-27 

in 2009 - Issue number 27/2010,  Publicatie van Eurostat van 18 juni 2010, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-027/EN/KS-SF-10-027-EN.PDF, 1 – 2.  

4
 “Asylum decisions in the EU27 EU Member States granted protection to 78 800 asylum seekers in 2009”, 

Persbericht van Eurostat van 18 juni 2010, Press Releases RAPID, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/89&format=HTML&aged=0&language=EN

&guiLanguage=en. 

5
 Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 

http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm. 
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2.1.1 Het Vluchtelingenverdrag 

Het Vluchtelingenverdrag kent op zich geen recht op asiel toe op het grondgebied van een 

verdragspartij.6 Het verdrag is vooral belangrijk voor de juridische bescherming van vluchtelingen en 

de definitie van hun statuut.7 Naast deze definiërende functie probeert het Vluchtelingenverdrag ook 

een internationaal kader te creëren voor de rechten van de erkende vluchteling. Naast het verdrag is 

er ook het bijhorende Protocol van New York inzake het vluchtelingenstatuut. De betekenis van dit 

Protocol ligt in het feit dat het het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag uitbreidt. Dit was 

noodzakelijk omdat het Vluchtelingenverdrag in 1951 bedoeld was om een antwoord te bieden op 

het vluchtelingenprobleem waarmee Europa werd geconfronteerd na de Tweede Wereldoorlog. Het 

was bovendien enkel toepasselijk op personen die vluchteling waren geworden voor 1 januari 1951. 

Het Protocol breidt dat uit tot personen die vluchtelingen zijn geworden na deze datum. Bovendien 

heeft het onbeperkte geografische toepassing, terwijl het Vluchtelingenverdrag de toetredende 

staten de mogelijkheid laat de toepassing van het verdrag te beperken tot het Europese continent. 

 

Het verdrag en de vluchtelingendefinitie vloeien rechtstreeks voort uit de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens waarvan art. 14, lid 1 expliciet stelt:“everyone has the right to seek and to 

enjoy in other countries asylum from prosecution.” Er is echter geen enkele verdragstekst, ook het 

Vluchtelingenverdrag niet, die staten de verplichting oplegt asielzoekers daadwerkelijk asiel te 

verlenen. 

 

Tot dusver blijft er dus een discrepantie bestaan tussen het fundamentele recht van het individu om 

asiel te zoeken en de beleidsvrijheid van de staten om er al dan niet op in te gaan. Uiteraard maakt 

iedere staat naar eigen goeddunken gebruik van deze beleidsvrijheid, veelal naargelang de 

omstandigheden. Het gevolg hiervan is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende staten 

inzake hun asielbeleid. Met andere woorden, het vluchtelingenverdrag is op zich slechts een 

minimumstandaard waaraan de gedragscode van staten moet worden getoetst.8 

                                                           
6
 F. BERNARD, J. VAN DER KLAAUW en D. VANHEULE, “Vluchtelingen”, in M-C. FOBLETS en B. HUBEAU (eds.), 

Migratie- en migrantenrecht 3, Brugge, Die Keure, 1999, 138. 

7
 UNHCR, The state of the World’s Refugees. The Challenge of Protection, Hammonsworth, Penguin Books, 

1993, 163. 

8
 K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Antwerpen – Apeldoorn, 

Maklu, 1994, 15 – 21. 
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2.1.1.1 De vluchtelingendefinitie 

Art. 1 Vluchtelingverdrag definieert het begrip “vluchteling” als volgt: “Elke persoon die, tengevolge 

van gebeurtenissen welke voor 1 januari 1951hebben plaatsgevonden, en uit gegronde vrees voor 

vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen of die, 

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone 

verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.” 

 

Twee begrippen moeten verder worden ontleed: “gegronde vrees” en “vervolging”. 

Het begrip “gegronde vrees” bevat een objectieve en een subjectieve component. De subjectieve 

component is dikwijls doorslaggevend in asielprocedures. De asielzoeker moet op overtuigende wijze 

kunnen aantonen dat er bij hem (of haar) wel degelijk vrees bestaat om naar het ontvluchte land te 

moeten terugkeren.  

De objectieve component vindt men terug in het begrip “gegrond”. Niet om het even welk 

vluchtverhaal zal volstaan. De asielaanvraag moet kunnen worden ondersteund door de politieke en 

sociale context in het herkomstland op dat moment. Gegevens die dus objectief kunnen worden 

vastgesteld. Dit is echter niet altijd even evident aangezien men in West – Europa niet steeds over 

correcte informatie beschikt inzake sommige conflicthaarden om asielaanvragen juist te kunnen 

beoordelen.  

 

Het tweede begrip van de definitie is het element ”vervolging”. Dit is een moeilijk te controleren 

element, want het moet namelijk gaan om een individuele vervolging, waardoor slachtoffers van 

hongersnood of natuurrampen meteen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied. Wel hoeft de 

vervolging niet noodzakelijk uit te gaan van een overheidsinstantie, ook vervolgingen uitgaande van 

bepaalde bevolkingsgroepen zoals etnische spanningen kunnen in aanmerking komen. Voorts moet 

het asielverzoek gefundeerd zijn, wat betekent dat de feiten of praktijken waarvoor de betrokkene 

zijn herkomstland ontvlucht, voldoende ernstig moeten zijn.  

De vluchtelingendefinitie in het verdrag vermeldt ook de redenen van vervolging die in aanmerking 

worden genomen, het betreft de volgende vijf criteria:  

1) vervolging omwille van ras: dit moet in zijn ruimste betekenis worden beschouwd, 

waarmee men het behoren tot verschillende categorieën etnische groepen bedoeld. 

2)  vervolging omwille van religieuze overtuigingen. 

                    3) vervolging omwille van nationaliteit. 
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                    4) vervolging omwille van het behoren tot een bepaalde sociale groep. 

                    5) vervolging omwille van het aanhangen van een bepaald politiek gedachtegoed.  

2.1.1.2 Refugees-in-orbit 

Hiermee worden personen bedoeld die, hoewel zij niet direct worden bedreigd door uitzetting naar 

de staat waar zij vrezen voor vervolging, geen asiel wordt verleend en dit in elke staat waar zij een 

asielverzoek indienen. Het gevolg daarvan is dat zij van het ene staat naar de andere worden 

doorgestuurd, waarbij elke staat waar ze hun aanvraag indienen telkens weer haar 

verantwoordelijkheid doorschuift naar de volgende.9 

De voornaamste reden voor dit fenomeen is te vinden in de juridische verschillen in de interpretatie 

van de door het verdrag gebruikte begrippen en de uiteenlopende praktijken toegepast door de 

bevoegde autoriteiten. Immers, van zodra wordt vastgesteld dat de asielzoeker niet rechtstreeks de 

staat heeft bereikt waar hij een asielverzoek indient, maar wel via een andere staat, wassen de 

meeste staten hun handen in onschuld en sturen de betrokkene door naar de staat die zij 

verantwoordelijk achten voor de behandeling van de asielaanvraag. 

Het Vluchtelingenverdrag behandelt het refugee-in-orbit probleem in de artikelen 31 en 32: De 

verdragsluitende staten mogen de vluchteling vragen zich te wenden tot een derde staat voor de 

behandeling van zijn of haar asielaanvraag. Maar in de beide artikelen wordt benadrukt dat staten de 

vluchteling “een redelijk uitstel” moeten geven om te worden toegelaten in een andere staat.10 

2.1.1.3 Het non-refoulement beginsel 

Het non-refoulement beginsel is één van de belangrijkste principes in het asielrecht.11 Dit beginsel is 

vastgelegd in art. 33 van het Vluchtelingenverdrag: “Geen der verdragsluitende staten zal, op welke 

wijze dan ook, een vluchteling uitzetten of teruggeleiden naar de grenzen van een grondgebied waar 

zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.” 

 In het tweede lid van het artikel wordt beklemtoond dat de vluchteling van wie kan worden 

aangenomen dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde en veiligheid in zijn land of definitief 

                                                           
9
 J.J. BOLTEN, “From Schengen to Dublin: The new frontiers of refugee law”, N.J.B. 1991, 170. 

10
 K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Maklu, Antwerpen – 

Apeldoorn, 1994, 25 – 27. 

11
 C. TOMUSCHAT, “State Responsibility and the Country of Origin”, in V. GOWLLAND – DEBBAS (ed.), The 

problem of refugees in the light of contemporary international law issues: papers presented by the colloquium 

by the Graduate Institute of International Studies in collaboration with the Office of the UNHCR Geneva 26 – 27 

may 1994, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1995,  59. 
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veroordeeld is voor een voldoende zwaarwichtig misdrijf, geen bescherming kan genieten van het 

beginsel van non-refoulement. Art. 33 moet dus restrictief worden geïnterpreteerd. Een interpretatie 

waarbij het non-refoulement beginsel enkel toepasselijk kan worden geacht op erkende 

vluchtelingen of vluchtelingen die op de één of andere manier de grens hebben weten te 

overschrijden. Elke verdragsluitende partij heeft de plicht het non-refoulement beginsel te 

respecteren, hoewel het verdrag de staten dus geen verplichting oplegt om vluchtelingen toe te laten 

en dus het individu ook geen recht op binnenkomst verleent.12  

2.1.2 Evaluatie van het Vluchtelingenverdrag en het Protocol 

De UNHCR vindt dat het verdrag niet ver genoeg gaat. Volgens hen kan het niet dat personen die hun 

land ontvluchten omwille van bijvoorbeeld een burgeroorlog automatisch het statuut van vluchteling 

te weigeren of hen a priori niet toe te laten tot de asielprocedure.13 Hongersnood, natuurrampen of 

epidemieën zijn niet toe te schrijven aan menselijk handelen en kunnen dus geen redenen zijn om 

asiel aan te vragen.14 Het probleem zit dus in de vluchtelingendefinitie, in 1951 waren echter vele van 

de actuele problemen, zoals de milieuvluchtelingen, nog niet gekend. 

2.2 Initiatieven van de Raad van Europa 

Ook de Raad van Europa heeft een traditie op het vlak van asielrecht.  

In het kader van de Raad van Europa is het CAHAR (Comité Ad Hoc sur les Aspects Juridiques de l’ 

asile territorial et des refugiés )ontstaan, een werkgroep die zich specifiek bezighoudt met het 

asielrecht. Een van de taken van CAHAR was het uitwerken van een ontwerpverdrag betreffende 

welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van een asielverzoek. Dit ontwerpverdrag 

garandeert iedere asielzoeker dat zijn asielaanvraag zal worden behandeld door één van de lidstaten. 

Diezelfde gedachte, één staat verantwoordelijk voor de behandeling van een asielaanvraag, ligt aan 

de basis van twee andere regionale initiatieven inzake asielrecht: de 

                                                           
12

 K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Maklu, Antwerpen – 

Apeldoorn, 1994, 22 – 23. 

13
 K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Maklu, Antwerpen – 

Apeldoorn, 1994, 31. 

14
 C. TOMUSCHAT, “State Responsibility and the Country of Origin”, in V. GOWLLAND – DEBBAS (ed.), The 

problem of refugees in the light of contemporary international law issues: papers presented by the colloquium 

by the Graduate Institute of International Studies in collaboration with the Office of the UNHCR Geneva 26 – 27 

may 1994, Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1995,  60. 
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Schengenuitvoeringsovereenkomst15 en de Dublin-verordeningen die dan ook moeten worden gezien 

in het licht van de bestaande internationale teksten inzake de rechten van de asielzoeker.16 

2.2.1 De relevantie van het EVRM voor het asielrecht 

Het EVRM bevat geen uitdrukkelijke bepaling met betrekking tot het recht op asiel.17 Toch hebben 

rechtsleer en rechtspraak gaandeweg een interpretatiemethode ontwikkeld waardoor het mogelijk 

werd om asielzoekers met het EVRM de nodige rechtsbescherming te bieden. Art. 3 EVRM bepaalt 

dat niemand mag worden onderworpen aan foltering of vernederende en onmenselijke behandeling 

of straffen. Uit deze direct werkende verdragsbepaling, zoals geïnterpreteerd door het EHRM, volgt 

een refoulement verbod. Dit is het geval wanneer de verwijdering van een vreemdeling van het 

grondgebied erop neer zou komen dat hij in het land waarnaar de verwijdering wordt bevolen, het 

slachtoffer zou worden van behandeling die door art. 3 EVRM is verboden. Hoewel de staat die de 

vreemdeling uitzet, niet zelf de dader is van die schending, zal hij door de uitzetting 

medeverantwoordelijk worden.18  

Art. 3 is dus vooral zinvol als bescherming tegen uitlevering. Het mijlpaalarrest in deze materie is het 

Soering-arrest.19 Een jonge Duitser had in de Verenigde Staten de ouders van zijn Canadese vriendin 

vermoord en zou aan de Verenigde Staten moeten worden uitgeleverd. Dit ging echter niet door 

omdat hij in de Verenigde Staten veroordeeld zou worden tot de doodstraf na een lang verblijf in de 

“death row”, niet de doodstraf op zich maar wel de death row werd door het Hof gezien als een 

schending van art. 3. In het arrest D. tegen Verenigd Koninkrijk20 oordeelde het Hof dat er ook een 

schending van art. 3 is wanneer repatriëringen ertoe zouden kunnen leiden dat de betrokkene de 

verdere levensnoodzakelijke medische verzorging zou moeten ontberen.  

                                                           
15

 Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten 

van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 

juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles 

aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb.L. 239/19 van 22 september 2000 (hierna: SUO). 

16
K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Antwerpen – Apeldoorn, 

Maklu, 1994, 33 – 35. 

17
 F. BERNARD, J. VAN DER KLAAUW en D. VANHEULE, “Vluchtelingen”, in M-C. FOBLETS en B.HUBEAU (eds.), 

Migratie- en migrantenrecht 3, Brugge, Die Keure, 1999, 139. 

18
 K. POLLET, Asielrecht in de Europese Unie. Ontwikkeling van een harmonisatieproces, Antwerpen – 

Apeldoorn, Maklu, 1994, 35 – 38. 

19
 EHRM, Soering v. Verenigd Koninkrijk, ECHR 1989, Ser. A, 161. 

20
 EHRM, D. v. Verenigd Koninkrijk, ECHR 1997 - III, 777. 
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3. De totstandkoming van een Europees asielrecht 

De EU wilde met een gemeenschappelijk asielbeleid de verscheidenheid aan verschillende 

interpretaties en toepassingen van de vluchtelingendefinitie en het vluchtelingenstatuut in de 

lidstaten inperken. Deze verscheidenheid leidde immers tot een verschil in rechtsbescherming: wie in 

de ene lidstaat zou erkend worden als vluchteling, kon dat misschien niet in een ander lidstaat, 

omdat de vluchtelingendefinitie er anders werd toegepast. Men wilde asielprocedures en de status 

van asielzoekers op elkaar afstemmen. Daartoe werden een aantal richtlijnen uitgevaardigd inzake 

het asielbeleid van niet – EU – burgers (hierna: derdelanders).21 

3.1 Het Akkoord van Schengen 

Op 14 juni 1985 werd in Schengen het Akkoord van Schengen22 ondertekend door België, Nederland, 

Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Hiermee werd de eerste stap gezet richting een 

gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid. De kern van het Schengenakkoord zit in art. 17: “Ter 

compensatie van de opheffing van de binnengrenscontroles worden maatregelen genomen ter 

bescherming van de veiligheid en tot verhindering van de illegale immigratie.” Tijdens de 

ondertekening van het Schengenakkoord kenden de vijf landen allemaal hun eigen 

vreemdelingenbeleid. Daarnaast waren er ook nog verschillen in de intensiviteit van de 

grenscontroles en het al dan niet bestaan van een identificatieverplichting. 

Al deze terreinen werden met het Schengenakkoord “aangelegenheden van gezamenlijk belang”. Vijf 

jaar lang werd er onderhandeld over de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen waarbij de ruwe 

afspraken uit het Schengenakkoord omgezet werden in concrete regels. Het merendeel van de 

maatregelen bleek te zijn gericht op politiële samenwerking en personencontrole. Elke vreemdeling 

moest worden gecontroleerd aan de hand van gezamenlijke procedures en criteria. Middels een 

gemeenschappelijk aangelegde databank, het SIS, gingen de Schengenlanden controleren of iemand 

wel voldeed aan de normen voor toegang tot het Schengenzone. Ook in het asielbeleid voltrok zich 

een verschuiving: hoewel de Schengenlanden asielverzoeken wel volgens hun eigen nationale regels 

                                                           
21

 M-C. FOBLETS, D. VANHEULE en S. BOUCKAERT, “De nieuwe asielwetgeving: het Belgische asielrecht kleurt 

Europeser”, R.W. 2006-07, nr. 23, 3 februari 2007, 943. 

22
 Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische 

Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke 

afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb. L 239/13 van 22 september 

2000 (hierna: Schengenakkoord). 
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bleven beoordelen, voerden zij wel een verdelingssysteem in. In beginsel werd het land van eerste 

binnenkomst verantwoordelijk voor de behandeling van een asielaanvraag.23 Op 26 maart 1995 trad 

het Akkoord van Schengen officieel in werking. Op het vlak van asiel werden drie belangrijke 

maatregelen voorgesteld. Ten eerst een mechanisme om vast te stellen welke lidstaat een 

asielverzoek moest behandelen, ten tweede verkorte procedures voor kennelijk ongegronde 

asielverzoeken en ten derde moesten de lidstaten minimumwaarborgen vaststellen voor de 

nationale asielprocedure.  

 

In 1990 werd dan Dublin - Verdrag24 ondertekend. 25  

In 1991 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend en werd op verzoek van Duitsland een 

“Verklaring inzake asiel” aan het verdrag toegevoegd. Hierin verklaarden de lidstaten de 

samenwerking op het vlak van asiel als een prioriteit te zien. Uiterlijk op 31 december 1993 moest de 

harmonisering van het asielbeleid een feit zijn. Dit streven werd echter onderuitgehaald in hetzelfde 

Verdrag van Maastricht door de structuur waarin de samenwerking werd gegoten. De samenwerking 

in de EU werd opgedeeld in drie pijlers. Het asiel- en migratiebeleid werd opgenomen in de 

intergouvernementele derde pijler.26 Ook de in maart 1996 aangenomen Resolutie over een 

gezamenlijke definitie van vluchteling27 betekende een achteruitgang voor het asielbeleid. De 

gangbare definitie van het Vluchtelingenverdrag werd ingeperkt tot enkel diegenen die werden 

vervolgd door de overheid.28 Andere vluchtelingen die het slachtoffer zijn van milities, knokploegen 

of separatistische bewegingen zouden dus niet meer in aanmerking komen voor asiel. 29 

 

                                                           
23

 W. VAN DER SCHANS en J. VAN BUUREN, Europees asielbeleid in 2000, Breda, Papieren Tijger, 1999, 16 – 17. 

24
  Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend – Overeenkomst 

van Dublin, Pb. C. 254/1 van 19 augustus 1997. 

25
 W. VAN DER SCHANS en J. VAN BUUREN, “Europees asielbeleid in 2000”, Papieren Tijger, Breda, 1999, 21 – 

22. 

26
 W. VAN DER SCHANS en J. VAN BUUREN, “Europees asielbeleid in 2000”, Papieren Tijger, Breda, 1999, 26 – 

27. 

27
 Resolutie 96/196/JBZ: Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1996 door de Raad vastgesteld op grond 

van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de geharmoniseerde toepassing van de 

definitie van de term "vluchteling" in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de 

status van vluchtelingen, Pb.L. 63/2 van 13 maart 1996 (hierna: Resolutie 96/196/JBZ). 

28
 Punt 5 - 6 van resolutie 96/196/JBZ. 

29
 W. VAN DER SCHANS en J. VAN BUUREN, “Europees asielbeleid in 2000”, Breda, Papieren Tijger, 1999, 28-29. 
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Ondanks de soevereiniteitsreflexen van sommige lidstaten, konden er toch bepaalde ontwikkelingen 

worden gezien in de nationale stelsels van migratierecht. Meer en meer werden de regels inzake 

toegang en verblijf niet enkel opgezet vanuit overwegingen van nationaal belang, maar hadden 

sommige regels ook tot doel de belangen van andere lidstaten te beschermen.30 Er werd gezocht 

naar standaarden met betrekking tot migratie en in het bijzonder inzake de toegang, de toelating tot 

de arbeidsmarkt, asielbeleid en gezinshereniging.31  

De bedoeling van de Europese initiatieven was telkens dubbel: ten eerste de controle van de 

intracommunautaire migratiestromen en ten tweede de controle van extracommunautaire 

migratiestromen vanuit derde landen.32 

 

3.2 Het Verdrag van Amsterdam 

De volgende belangrijke stap in het Europees asielbeleid is het Verdrag van Amsterdam33, dat op 1 

mei 1999 in werking is getreden, en dat het mogelijk gemaakt heeft dat de Europese samenwerking 

op het gebied van asiel en migratie een nieuwe start nam door een wijziging in de structuren en 

vooral in de bevoegdheden van de EU. Het migratie- en asielbeleid werden overgeheveld van de 

derde naar de eerste pijler, waardoor de EG op deze terreinen zelf bevoegdheden verkreeg. 

Bovendien voorzag het Verdrag van Amsterdam in een bindend tijdsschema voor verregaande 

integratie. Met het verdrag verklaarden de lidstaten zich akkoord om hun medewerking te verlenen 

aan de verwezenlijking van een nieuwe doelstelling inzake het vrije verkeer van personen: 

“Handhaving en ontwikkeling van de Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met 

betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie en voorkoming en bestrijding van 

                                                           
30

 T. HOOGENBOOM, “Europese samenwerking bij vreemdelingenbeleid: een rechtspolitieke schets”, Justitiële 

verkenningen 1994, afl. 3, 80. 

31
 B. HUBEAU, “Europese burgers en Europees migratierecht: basisbegrippen en recente ontwikkelingen”, in K. 

DE FEYTER, M – C. FOBLETS en B. HUBEAU (eds.), Migratie- en migrantenrecht: Recente ontwikkelingen, 

Brugge, Die Keure, 1995, 140.  

32
 B. HUBEAU, “Europese burgers en Europees migratierecht: basisbegrippen en recente ontwikkelingen”, in K. 

DE FEYTER, M – C. FOBLETS en B. HUBEAU (eds.), Migratie- en migrantenrecht: Recente ontwikkelingen, 

Brugge, Die Keure, 1995, 141. 

33
 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot 

oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, Pb.C. 340/1 van 10 november 

1997. 
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criminaliteit”34 Relevante bepalingen in dit verband zijn te vinden in onder meer art. 61 van het door 

het Verdrag van Amsterdam geamendeerde EG-verdrag waarin de maatregelen zijn opgesomd die de 

lidstaten op het vlak van het visumbeleid moeten nemen. Art. 63 geeft de maatregelen weer die op 

het gebied van asiel, legale migratie en de rechtspositie van migranten dienen te worden getroffen.  

De lidstaten hadden er zich toe verbonden deze maatregelen binnen de vijf jaar te nemen, dus tegen 

1 mei 2004.35  

 

3.3 De Top van Tampere 

Het Europese asiel- en migratiebeleid heeft concretere vorm gekregen op de Europese top in 

Tampere36 in oktober 1999. Na die top heeft de commissie een reeks voorstellen ingediend bij de 

raad en deze heeft vervolgens een reeks richtlijnen aangenomen. Er zijn veel verschillen tussen de 

oorspronkelijke voorstellen van de Commissie en de uiteindelijke richtlijnen die aangenomen werden 

door de Raad. De voorstellen probeerden aanvankelijk een evenwicht te vinden tussen, aan de ene 

kant, de rechten van migranten en, aan de andere kant, het (restrictieve) migratiebeleid van de 

lidstaten. Met die betrachting is niet in dezelfde mate rekening gehouden in de richtlijnen van de 

Raad. De unanimiteit binnen de Raad verklaart dat de uiteindelijk goedgekeurde teksten 

compromisteksten zijn. In de definitieve versie van de richtlijnen wordt de bepaling van de rechten 

van migranten grotendeels aan de lidstaten overgelaten om in hun nationale wetgeving beperkingen 

te stellen aan de toegang tot hun grondgebied, door middel van bijkomende beperkingen of 

voorwaarden. Zo kunnen ze hun eigen koers (blijven) varen.37  

 

Het asielbeleid moet in de eerste plaats gericht zijn op samenwerking met de herkomstlanden. Een 

alomvattende aanpak van immigratie betekent dat de aandacht ook moet uitgaan naar de politieke 
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 Titel I, art. 2, vierde streepje, EU-verdrag. 

35
 H. SCHNEIDER, “Towards a European Migration Policy: from Maastricht to Amsterdam, from Tampere to The 

Hague”, in H. SCHNEIDER (ed.), Migration, Integration and citizenship. A Challenge for Europe’s Future, Vol. II, 

Maastricht, Forum Maastricht, 2005, 7 – 33 en G. MUYLLE en J. DE BOCK, “De Europese Unie als ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: het algemene kader”, in M-C. FOBLETS, J. MEEUSEN en D. VANHEULE 

(eds.), Migratie- en migrantenrecht 11, Brugge, Die Keure, 2006, 9. 
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 Conclusies van het voorzitterschap – Europese Raad van Tampere, 15 - 16 oktober 1999, SN 200/99, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/00200-r1.nl9.htm. 
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 M-C. FOBLETS, “Anno 2006: de Belgische wetgever brengt het vreemdelingenrecht in lijn met de Europese 

regelgeving. Een tussentijdse stand van zaken.”, R.W. 2006 - 07, 903. 
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toestand, de mensenrechten en de ontwikkeling in de herkomst- en transitlanden. Partnerschap met 

de herkomstlanden zal een sleutelelement spelen in succes van dat beleid.38  

In de tweede plaats moet het beleid een absolute eerbied hebben voor het recht om asiel te 

zoeken.39  

 

Op korte termijn zou het Europees asielstelsel een duidelijk hanteerbare bepaling van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor het onderzoek van de asielaanvraag moeten hebben, gemeenschappelijke 

criteria voor een eerlijke en efficiënte asielprocedure, gemeenschappelijke minimumvoorwaarden 

voor het onthaal van asielzoekers en een subsidiaire bescherming die een geschikte status verleent 

aan iedere persoon die nood heeft aan die bescherming.  

Op langere termijn zouden gemeenschapsmaatregelen moeten leiden naar een gemeenschappelijke 

asielprocedure en een uniforme status voor wie asiel heeft bekomen en die geldig zou zijn binnen de 

EU. De instrumenten ter realisatie van dit beleid zijn de klassieke Europese wetgevingsinstrumenten: 

verordeningen en richtlijnen.  

 

Sinds de Top van Tampere is het buitengrenzenbeheer een van de hoekstenen van een geleidelijke 

ontwikkeling van de EU als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. In de mededeling 

van de Commissie “naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie”40 stelde de Commissie een aantal prioriteiten vast voor het ontwikkelen van een 

geïntegreerd beheer van de buitengrenzen, waarbij de aandacht vooral ging naar een 

gemeenschappelijk wettelijk kader, praktische samenwerking en solidariteit tussen de EG - lidstaten. 

De doelstellingen van deze mededeling zijn nu over het algemeen gehaald met de inwerkingtreding 

van de Schengengrenscode, de oprichting van Frontex en het Buitengrenzenfonds.41 
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 Verordening nr. 491/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot instelling van een 

programma voor financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel 

(AENEAS), Pb.L. 80/1 van 18 maart 2004. 
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grenzen van de Europese Unie van 30 november 2006, COM (2006) 733 def. van 30 november 2006, 2. 
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3.4 Het Haags programma 

Vijf jaar na Tampere heeft de Europese Raad in zijn Haags programma42 een nieuw 

meerjarenprogramma aangenomen en een actieplan.43  

 

Het Haags Programma luidde de tweede fase in van de graduele invoering van een Europees 

immigratie- en asielbeleid en probeerde de aanzet te geven naar een integratiebeleid.44 Deze tweede 

fase, die is ingegaan op 1 mei 2004, moet gestoeld zijn op solidariteit en eerlijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid en een intensievere praktische samenwerking tussen de lidstaten.45 

Het doel van deze tweede fase is de totstandbrenging van een gemeenschappelijke asielprocedure 

en een uniforme status voor personen aan wie asiel of subsidiaire bescherming wordt verleend. De 

Europese Raad verzocht tevens passende structuren op te richten waarbij de nationale asieldiensten 

van de lidstaten zijn betrokken, ter vergemakkelijking van de praktische en constructieve 

samenwerking in een streven naar de verwezenlijking van drie belangrijke doelstellingen: de 

uitwerking van één enkele procedure voor de hele EU, het gezamenlijk vergaren, beoordelen en 

hanteren van informatie over herkomstlanden en de verbetering aan de samenwerking tussen de 

lidstaten bij het aanpakken van bijzondere omstandigheden waardoor asielstelsels of 

opvangfaciliteiten onder druk komen te staan, onder meer als gevolgd van hun geografische ligging. 

Deze structuren moeten op grond van een evaluatie worden opgevormd tot een Europees Bureau 

voor ondersteuning bij alle vormen van samenwerking tussen de lidstaten die te maken hebben met 

het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.46 
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Een tweede doelstelling was het tot stand brengen van een goede dialoog met Afrika, op deze wijze 

wilde men van migratie een gedeelde bezorgdheid maken tussen Afrika en de EU. In het kader 

hiervan is men gestart met de organisatie van Euro-Afrikaanse ministeriële conferenties over 

migratie en ontwikkeling. 

Een laatste doelstelling was de samenwerking verbeteren met de buurlanden van de EU. De 

Commissie concludeerde dat de EU goed bezig was maar dat er toch nog meer inspanningen 

moesten worden geleverd om tot een echte alomvattende aanpak te komen.47 

De verwezenlijking van de doelstellingen gesteld in het Haags Programma werd opgevolgd door de 

Commissie door middel van jaarlijkse beoordelingen. De doelstellingen inzake asiel- , immigratie- en 

grensbeleid werden op voldoende wijze bereikt. In het bijzonder met betrekking tot illegale 

immigratie wordt gesteld dat er “voortdurende vooruitgang” is geboekt. De grotere betrokkenheid 

van Frontex bij de grensbewaking, het netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen en de 

overnameovereenkomsten met de herkomstlanden van de illegale immigranten hebben daartoe een 

steentje bijgedragen. Op het gebied van grensbeheer wordt de instelling van snelle 

grensinterventieteams als een grote stap vooruit gezien.48  

In november 2006 bracht de Commissie nog een tweede mededeling uit, die zich toespitste op het 

beheer van de zuidelijke maritieme grenzen.49 De Commissie is voorstander van een tweeledige 

aanpak met aan de ene kant het nemen van direct uitvoerbare operationele maatregelen om de 

illegale immigratie terug te dringen en de buitengrenzen te versterken en aan de andere kant de 

dialoog en de samenwerking met derde landen uit te breiden.50   

Eind 2007 volgden dan de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken gericht op het 

beheer van de zuidelijke maritieme grenzen. Hierin worden de lidstaten die gelegen zijn aan de 

zuidelijke zeegrenzen aangespoord om een dialoog te ontwikkelen met de landen van oorsprong van 

de illegale immigratiestromen, op bilateraal valk maar tevens in het kader van de Euro-Mediterrane 
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conferentie. Ook wordt Frontex aangespoord om werk te maken van de realisatie van het European 

Patrols Network en verder te gaan met de gezamenlijke acties.51 

 

De uiterste termijn voor de invoering van een gemeenschappelijk asielstelsel is 2010. Een correcte 

tenuitvoerlegging van de rechtsinstrumenten van de eerste fase is daarvoor een absolute 

voorwaarde. De praktische samenwerking ter ondersteuning van die doelstelling zal ook resulteren in 

een horizontale harmonisatie, die dankzij de coherentie op administratief vlak en de uitwisseling van 

deskundigheid, middelen en kennis zal leiden tot het ontwikkelen en versterken van een 

gemeenschappelijke aanpak.52  

3.5 Het Stockholm-programma  

De opvolger van het Haags Programma is het Stockholm Programma dat werd aangenomen op 10 en 

11 december 2009. Het definieert het kader van Europese initiatieven op het domein van justitie, 

veiligheid, asiel en migratie.53 De doelstellingen van het programma zijn door de commissie omgezet 

in een actieplan dat tien initiatieven bevat waaronder het belang van solidariteit bij 

immigratiekwesties en de verdere uitbouw van een gemeenschappelijk asiel- en migratiestelsel 

wordt benadrukt. Vooral legale arbeidsmigratie en de integratie van immigranten krijgt veel 

aandacht. Globaal genomen gaat om dezelfde doelstellingen als in het Haags Programma.54  
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3.6 De Europese Raad van Laken 

Op deze top in 2001 werd vooral een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de strijd tegen 

illegale immigratie en mensensmokkel behandeld. 55  

Men wil vooral werk maken van gezamenlijke opleidingen van nationale grensbewakers en de 

uitvoering van de grenscontrole en –bewaking overlaten aan gezamenlijke teams, met het oog op de 

uiteindelijke realisatie van een Europese grenswacht. Voorts werd ook de nadruk gelegd op de 

noodzaak aan een permanente technische structuur voor de ondersteuning en samenwerking die 

gezamenlijke acties kan organiseren en coördineren.56 

3.7 De Europese Top van Sevilla 

Hier werd in 2002 nog eens duidelijk gesteld dat de strijd tegen illegale immigratie een topprioriteit 

moet worden57, ook werd een lijst opgesteld van alle landen die visumplichtig zijn en verder moest 

een gemeenschappelijk visumsysteem worden uitgewerkt, een repatriëringsprogramma.58 Er werd 

gewezen op het belang van integratie van het immigratiebeleid in de betrekkingen van de EU met 

derde landen en van versterking van de samenwerking met derde landen op het vlak van het beheer 

van de migratiestromen.59 De totstandbrenging van een gemeenschappelijk identificatiesysteem voor 

visa is een absolute prioriteit.60 
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3.8 De Europese Top van Thessaloniki 

Deze top werd gehouden tussen de EU en de landen van de westelijke Balkan in 2003. Hier zijn de 

onderhandelingen van de EU-instellingen gestart met het oog op de sluiting van 

overnameovereenkomsten met alle landen van die regio.61 Opnieuw werd de noodzaak aan een 

meer coherent beleid beklemtoond.62 Ook kwam in de mededeling die hier tot stand kwam, het plan 

van de Commissie naar boven om een Europese Grenswacht te creëren: “European Corps of Border 

Guards”.63 Deze grenswacht zou de voorrechten krijgen van een overheidsinstelling en personen van 

verschillende nationaliteiten zouden er deel van uitmaken, het plan stuitte echter op de 

tegenkanting van verschillende lidstaten waaronder Finland en Polen.64 Daarom stapte men ook vlug 

af van dit plan en werd een nieuw plan naar voren gebracht dat minder ingrijpend was: de creatie 

van een Europees Grensagentschap.65 Er werd veel wetgevend werk verricht66: er kwamen 

verordeningen inzake minimumnormen voor de tijdelijke bescherming van vreemdelingen en de 

verdeling van lasten over de verschillende lidstaten67, er werd een Europees vluchtelingenfonds 
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ingesteld68, het aanduiden van een staat die de verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoeken 

van een asielverzoek69, … 

3.9 Het Asielbeleidsplan 

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam werd gestart met de invoering van een 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) op grond van de richtsnoeren die waren vastgesteld 

op de Top van Tampere. In de eerste fase, van 1999 tot 2005, moest het rechtskader van de lidstaten 

inzake asiel worden geharmoniseerd op grond van gemeenschappelijk minimumnormen. 

 

De doelstellingen voor de tweede fase van het CEAS werden vastgelegd in het Haags Programma: de 

invoering van een gemeenschappelijke asielprocedure en een in de hele EU geldige uniforme status 

voor personen aan wie asiel of subsidiaire bescherming wordt toegekend, de versterking van de 

samenwerking tussen de nationale asieldiensten en de externe dimensie van asiel.  

Het asielbeleidsplan werd opgesteld door de Commissie op basis van een groenboek70 waarin werd 

nagegaan hoe de tweede fase van het CEAS zou kunnen worden verwezenlijkt. Het asielbeleidsplan 

bouwt voort op het bestaande en toekomstige rechtskader en bevat naast een stappenplan voor de 

komende jaren een overzicht van de maatregelen die de die de Commissie wil voorstellen om de 

tweede fase van het CEAS te voltooien. 

 

Er werden een aantal trends opgemerkt: allereerst is het aantal asielverzoeken in de meeste landen 

sterk gedaald, wat betekent dat de lidstaten momenteel minder onder druk staan. Hoewel in 

sommige(grens)lidstaten de migratiestromen juist zijn toegenomen, wat waarschijnlijk te wijten is 

aan hun geografische ligging. 
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Een tweede trend is dat over de erkenning of afwijzing van asielverzoeken uit hetzelfde 

herkomstland verschillende beslissingen worden genomen. Dit wijst op een tekortkoming in het 

huidige asielstelsel, ook nu de wetgeving op EU-niveau enigszins is geharmoniseerd, leiden het 

ontbreken van een gemeenschappelijke methode, verschillende tradities en uiteenlopende 

informatiebronnen over de herkomstlanden tot afwijkende resultaten. Dit zorgt voor secundaire 

bewegingen en is in strijd met het beginsel van gelijke toegang tot bescherming in heel de EU. 

Een derde trend is dat blijkt dat een steeds groter percentage van de asielvzoekers subsidiaire 

bescherming of een andere beschermingsstatus wordt toegekend op grond van het nationaal recht, 

in plaats van de vluchtelingenstatus overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag. Dit is waarschijnlijk te 

verklaren door het feit dat de huidige conflicten en vervolgingen niet onder het Vluchtelingenverdrag 

vallen. 

3.9.1 De doelstellingen van het CEAS 

Het beleidsplan wil deze doelstellingen verwezenlijkt zien:  

- Eén gemeenschappelijke asielprocedure.  

- Een uniforme status voor asiel en subsidiaire bescherming. 

- De toegang tot bescherming in de EU voor asielzoekers moet gegarandeerd blijven en in 

geen geval mogen maatregelen die zijn ingevoerd tot bescherming van de buitengrenzen 

ertoe leiden dat aan vluchtelingen de toegang tot bescherming in de EU wordt ontzegd. 

- Regels ontwikkelen aan de hand waarvan men kan vaststellen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag.  

Ter verwezenlijking van deze doelstellingen stelde de Commissie een drieledige strategie vast op 

grond van: 

- Betere en meer geharmoniseerde beschermingsnormen door verdere onderlinge aanpassing 

van de asielwetgeving van de lidstaten. 

- Doeltreffende en goed ondersteunde praktische samenwerking. 

- Meer solidariteit en lastenverdeling tussen de lidstaten onderling en tussen de EU en derde 

landen. 

Het uitgangspunt van deze strategie is het Vluchtelingenverdrag, de rechtspraak van het EHRM en de 

inachtneming van het Handvest voor de grondrechten. 

Globaal genomen kunnen de wetgevingsinstrumenten van de eerste fase van het CEAS beschouwd 

worden als een belangrijke prestatie, zij vormen de basis waarop de tweede fase zal voortbouwen. Er 

werden echter tekortkomingen vastgesteld en het is duidelijk dat de overeengekomen 

minimumnormen de gelijkheid van behandeling niet hebben waargemaakt. De Commissie is dan ook 
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van plan om veranderingen in de bestaande wetgeving voor te stellen en zich op nieuwe 

instrumenten te baseren. 

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is er een wijziging van het rechtskader van 

het asielbeleid, het beleidsplan zal dus binnen twee verschillede rechtskaders worden uitgevoerd: de 

bestaande verdragsbepalingen en die van het Verdrag van Lissabon. 

Deze wijziging zal een invloed hebben op de termijn waarop de in het beleidsplan beschreven 

voorstellen moeten worden ingediend. Wat tot gevolg heeft dat de uiterste termijn voor de 

afronding van de tweede fase van het CEAS zal moeten worden uitgesteld, waarschijnlijk tot in 

2012.71  

4. Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

De invoering van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel als onderdeel van de ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is voortgekomen uit de idee van de EU om een enkele 

beschermingsruimte voor vluchtelingen te creëren die gebaseerd is op de toepassing van het 

Vluchtelingenverdrag en op de gemeenschappelijke humanitaire waarden die door alle lidstaten 

worden gedeeld.  

 

In de eerste fase moesten de rechtskaders van de lidstaten worden geharmoniseerd op grond van 

gemeenschappelijke minimumnormen die voor eerlijkheid, doeltreffendheid en doorzichtigheid 

moesten zorgen. Van 1999 tot 2006 zijn grote vorderingen geboekt, in het bijzonder met de 

vaststelling van de vier belangrijkste rechtsinstrumenten van het huidige acquis die het fundament 

van het gemeenschappelijk asielstelsel vormen. De Commissie houdt toezicht op de lidstaten dat 

deze de reeds goedgekeurde rechtsinstrumenten tijdig omzetten en toepassen. 

De tweede fase moet leiden tot een hogere gemeenschappelijke beschermingsnorm, meer gelijke 

bescherming in de EU en meer solidariteit tussen de lidstaten. Het is belangrijk dat in deze fase een 

geïntegreerde, integrale asielaanpak tot stand komt, waarbij er wordt gestreefd naar een verbetering 

van alle aspecten van het asielproces, vanaf het moment dat iemand probeert bescherming te 

krijgen in de EU tot het moment dat een duurzame oplossing gevonden wordt voor diegenen die 

internationale bescherming nodig hebben. Met het oog op deze aanpak is het van cruciaal belang dat 

er betere voorwaarden worden gecreëerd waaronder diegenen die bescherming zoeken in de EU 
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hun asielaanvraag kunnen indienen en toelichten, zodat adequaat op hun individuele behoeften kan 

ingespeeld worden en alle partijen die betrokken zijn bij het asielproces meer capaciteit krijgen om 

hun taken te vervullen, zodat de algemene kwaliteit van dit proces verbeterd. Ook moeten de 

nationale asielinstanties de beschikking krijgen over de benodigde middelen om asielstromen goed 

te beheren en fraude en misbruik doeltreffend te voorkomen, zodat de integriteit en de 

geloofwaardigheid van het asielstelsel niet wordt aangetast. 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zullen de bestaande leemten in het huidige acquis moeten 

worden opgevuld en zal de wetgeving moeten worden geharmoniseerd op basis van hoge normen. 

Ook de praktische werkwijzen zullen moeten worden geharmoniseerd door middel van een aantal 

begeleidende maatregelen op het vlak van praktische samenwerking tussen de lidstaten. Bovendien 

is dringend meer solidariteit vereist op asielgebied om de verantwoordelijkheid voor de behandeling 

van asielaanvragen en het bieden van bescherming in de EU billijker te verdelen. Tevens moet 

gezocht worden naar een manier om de bijdragen van de EU aan een toegankelijker, rechtvaardiger 

en doeltreffender internationaal beschermingssysteem te vergroten. 72 

4.1 Versterkte praktische samenwerking 

Hoewel de lidstaten gehouden zijn aan het EU-acquis inzake asiel, bestaan er toch nog steeds grote 

verschillen tussen asielbeslissingen. Dit is enerzijds het gevolg van de geringe mate van 

harmonisering in de bestaande wetgeving en anderzijds het gevolg van onderling verschillende 

praktijken van nationale instanties. 

De achterliggende gedachte die aan de basis ligt van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel is 

dan ook om gezamenlijk als een gemeenschap de problemen in verband met asiel aan te pakken. 

Hiertoe is een versterkte praktische samenwerking nodig. Als belangrijkste doelstelling heeft deze 

samenwerking dat het een grotere convergentie tot stand moet brengen tussen de besluiten die 

door de lidstaten in het kader van de communautaire asielwetgeving worden genomen, de juridische 

harmonisering moet samengaan met een doeltreffende praktische samenwerking. 73 
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4.2 Behandeling van asielverzoeken 

De procedurerichtlijn stelt een aantal procedurenormen vast in plaats van een standaardprocedure. 

Deze richtlijn biedt veel ruimte op een groot aantal punten, zoals bij de bepalingen inzake versnelde 

procedures, grensprocedures en onontvankelijke asielaanvragen. De toegang tot de mogelijkheid om 

asiel aan te vragen en tot internationale bescherming in de EU moet worden verbeterd. Ook is er een 

verdere onderlinge afstemming nodig van nationale regels in verband met de aspecten van de 

asielprocedure die niet of niet voldoende zijn uitgewerkt in de eerste fase, zoals de kwaliteit van de 

besluitvorming, de toetsing van bewijsmateriaal die door de aanvrager worden ingediend en de 

beroepsprocedures. Verder zou moeten werk worden gemaakt om een enkele procedure verplicht te 

maken voor de behandeling van asielverzoeken voor de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

bescherming.74 

4.3 De harmonisatie van de nationale regelgevingen 

4.3.1 Wie wordt beschermd: de kwalificatierichtlijn 

Deze richtlijn introduceert minimumnormen voor de erkenning en bescherming van derdelanders en 

staatlozen als vluchteling of als persoon die internationale bescherming nodig heeft. Deze 

minimumnormen zijn belangrijk om tot en gelijksoortige interpretatie te komen van de definitie van 

vluchteling. 75  De kwalificatierichtlijn koppelt expliciet een verblijfsrecht aan de erkenning als 

vluchteling of als persoon die internationale bescherming nodig heeft en creëert dus een recht op 

asiel. 

 

Naast de minimumvoorwaarden voor internationale bescherming regelt de richtlijn ook nog de 

minimale inhoud van de bescherming (non – refoulement, aanspraken op het gebied van onderwijs, 

sociale rechten, gezondheidszorg, verblijf, …).76 
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De daden van vervolging waarvoor asiel wordt aangevraagd moeten zo ernstig zijn of zo vaak 

voorkomen dat zij een ernstige schending vormen van de grondrechten van de mens of een 

samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die 

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als in geval van een ernstige 

schending van grondrechten. De vervolging moet altijd ingegeven zijn door één van de volgende vijf 

gronden: ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een specifieke sociale groep en politieke 

overtuiging. De bescherming als vluchteling staat niet open voor personen die onder de 

uitsluitingsgronden vallen van het Vluchtelingenverdrag: het genieten van bijstand van andere 

organen of instellingen van de Verenigde Naties, het bezit van alternatieve rechten en verplichtingen 

die met het bezit van de nationaliteit van dat land verbonden zijn of de verdenking van bepaalde 

ernstige misdrijven (een misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de 

menselijkheid).77 

De lidstaten hebben bij de concrete uitwerking van de definitie van personen die voor subsidiaire 

bescherming in aanmerking komen, geen nieuw type van internationale bescherming gecreëerd, 

maar hebben gekozen voor een distillaat van bestaande praktijken, gestoeld op de beste elementen 

uit de nationale beschermingsstelsels. De tekst van de richtlijn sluit zeer nauw aan bij de formulering 

van artikelen uit internationale mensenrechtenverdragen. 

 

Volgens art. 2 van de richtlijn is “een persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt” 

een onderdaan van een derde land of een staatloze die niet voor de vluchtelingenstatus in 

aanmerking komt, maar ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij, wanneer hij naar zijn herkomstland terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade. 

Die te vrezen ernstige schade bestaat uit: a) doodstraf of executie of b) foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn herkomstland of c)ernstige en 

individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld 

in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.78 Deze laatste formulering 

bevat een tegenstrijdigheid: aan de ene kant is er sprake van “individuele bedreiging”, wat een 

persoonlijke bedreiging van de asielzoeker veronderstelt, maar aan de andere kant wordt er 

gerefereerd aan “willekeurig geweld”, wat wil zeggen wars van de persoon. Als de individuele 

bedreiging moet worden aangetoond, kan de term “willekeurig” geen zinvolle betekenis meer 

hebben in art. 15 c). Terecht werd er opgemerkt dat het individuele aspect eerder moet slaan op het 
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vereiste, zoals dit ook voor de vluchtelingendefinitie geldt, dat de betrokkene kan aantonen dat in de 

omstandigheden die hem eigen zijn er een risico is, zonder dat hij moet aantonen dat hij persoonlijk 

wordt geviseerd.79 

4.3.1.1 De kenmerken van de bescherming 

De door de richtlijn geboden bescherming geldt onverminderd de rechten die zijn neergelegd in het 

Vluchtelingenverdrag.80 Op verblijfsrechtelijk vlak verbindt de richtlijn aan de erkenning een 

verblijfsstatus waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen en personen die 

subsidiaire bescherming genieten. Zo ontvangen personen die erkend zijn als vluchteling een 

verblijfstitel van minstens drie jaar die eventueel verlengd kan worden terwijl personen met een 

subsidiaire beschermingsstatus een verblijfstitel krijgen die minstens één jaar geldt en ook eventueel 

kan worden verlengd. Wat betreft de omvang van de bescherming valt het onderscheid op tussen 

vluchtelingen, wier rechten al vastgelegd zijn in het Vluchtelingenverdrag, en personen met een 

subsidiaire beschermingsstatus, waarvoor een afwijkende behandeling mogelijk is. Zo kunnen 

vluchtelingen onmiddellijk een beroepsactiviteit als zelfstandige of werknemer opnemen, personen 

met een subsidiaire beschermingsstatus kunnen dit ook maar de lidstaten moeten rekening houden 

met de toestand op de arbeidsmarkt, met inbegrip van de eventuele prioritaire toegang tot de 

arbeidsmarkt voor een beperkte periode. Ook wordt voor vluchtelingen voorzien in 

integratieprogramma’s,dit is enkel het geval voor personen met een subsidiaire beschermingsstatus 

als de lidstaten dit nodig vinden.81 

4.3.2 De opvang van asielzoekers: Richtlijn 2003/9 

Deze richtlijn omschrijft vooral de socio-economische rechten van asielzoekers. Niettegenstaande 

het feit dat de verblijfsstatus van een asielzoeker nog precair is, moet deze toch over een aantal 

basisrechten kunnen beschikken zoals toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, 

huisvesting en opvang.82 De harmonisatie van de opvangvoorzieningen moet ertoe bijdragen dat de 

secundaire stromen van asielzoekers, veroorzaakt door het verschil in opvangvoorzieningen in de 

verschillende lidstaten, worden beperkt. Om dat te vermijden gingen de lidstaten hun sociale 
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opvangvoorzieningen beperken om zo de aantrekkingskracht voor asielzoekers te verminderen. Door 

minimumnormen op Europees niveau op te leggen, moet een degelijk niveau van opvang in alle 

lidstaten worden gewaarborgd, wat noodzakelijk is in het licht van de Dublin II-verordening die 

determineert in welke lidstaat de asielaanvraag zal worden behandeld. Tegenover het gebrek aan 

vrije keuze staat dan de waarborg van gelijke sociale behandeling tijdens de asielprocedure. 83 

4.3.3 De asielprocedure – Procedurerichtlijn 

Het sluitstuk in het asielluik moet de procedurerichtlijn worden, die minimumnormen voor de 

behandeling van asielverzoeken vastlegt. De totstandkoming van deze richtlijn is een lijdensweg 

geweest als gevolg van de klemtoon die kwam te liggen op de invoering van allerlei maatregelen die 

het mogelijk moeten maken om oneigenlijk gebruik van de asielprocedure door personen die 

uiteindelijk geen vluchtelingen blijken te zijn te voorkomen. De lidstaten konden maar moeilijk tot 

consensus komen over de gronden die tot afwijzingsbeslissingen in een versnelde procedure kunnen 

leiden. Die versnelde afwijzing kan het gevolg zijn van de omstandigheden waarin de asielaanvraag is 

gedaan (aanvragen aan de grens of in de transitzone, tweede aanvraag), van de omstandigheden 

eigen aan de asielzoeker (afkomst uit een veilig derde land van herkomst, de mogelijkheid om elders 

bescherming te vinden) of van de inhoud van het verzoek (kennelijk ongegrond). Dit heeft ertoe 

geleid dat de bepalingen die uitzonderingen inhouden op de normale procedure talrijker zijn dan de 

standaardprocedurebepalingen. 

4.3.3.1 Minimumnormen 

De minimumnormen zijn toepasselijk op aanvragen ter verlenging van internationale bescherming op 

grond van het Vluchtelingenverdrag, maar niet op de behandeling van verzoeken voor subsidiaire 

bescherming. 

4.3.3.2 Procedurebepalingen 

Naast de meer algemene bepalingen over de toegang tot de procedure, met een tijdelijk 

verblijfsrecht en waarborgen voor bijstand van een tolk en een raadsman84 heeft het merendeel van 
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de bepalingen in de Procedurerichtlijn betrekking op de procedure zelf: de procedure in eerste 

aanleg, de intrekkingsprocedure en de procedure van hoger beroep.85  

Het inschrijven van het begrip “veilig derde land”was een zeer hekel punt. Veilige landen van 

herkomst zijn landen die geacht worden voldoende rechtsbescherming te bieden tegen vervolging, 

zodat zij geen vluchtelingen kunnen genereren. Asielaanvragen van personen afkomstig uit een 

dergelijk land worden beschouwd als ongegrond, behalve wanneer de asielzoeker aantoont dat er in 

zijn geval wel een reëel risico voor vervolging is. De toepassing van dit concept heeft 

proceseconomische voordelen: het maakt het mogelijk om, zonder dat een individueel onderzoek 

vereist is, asielaanvragen uit een bepaald veilig derde land als ongegrond af te wijzen.86 In de 

Procedurerichtlijn is na veel discussie onder de lidstaten, een dubbel begrip van veilig land van 

herkomst ingeschreven: aan de ene kant een gemeenschappelijke lijst van veilige landen van 

herkomst en langs de andere kant de mogelijkheid tot een vaststelling per lidstaat van veilige landen 

van herkomst.87 

4.3.4 Tijdelijke bescherming: Richtlijn 2001/55 

Ontheemden zijn derdelanders of staatlozen die hun herkomstland of – regio hebben moeten 

verlaten of geëvacueerd zijn met name als gevolg van een verzoek van internationale organisaties, en 

wier terugkeer onder veilige en duurzame omstandigheden onmogelijk is gezien de situatie in dat 

land of die regio.88 Het betreft voornamelijk personen die door een gewapend conflict of inheems 

geweld getroffen gebieden hebben moeten ontvluchten en personen die ernstig gevaar lopen op dan 

wel slachtoffer zijn geweest van systematische of algemene schending van de mensenrechten. De 

tijdelijke bescherming moet op Europees niveau in werking treden en aldus een beter antwoord 

bieden op massale instroom dan wat met de ad hoc oplossingen per land vroeger het geval was.  

4.3.5 Conclusie 

De invoering van de subsidiaire beschermingstatus en de vereenvoudiging van de asielprocedure 

betekenen een vooruitgang op het gebied van bescherming van personen die, uit vrees voor hun 
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leven of hun vrijheid, niet naar hun herkomstland kunnen terugkeren. Ook het herbekijken van de 

opvangmodaliteiten, rekening houdende met de ondertussen door de rechtbanken erkende grond- 

en internationaalrechtelijke waarborgen, schrijven zich in die verruimde bescherming in. Toch zijn 

hiermee niet alle knelpunten van de baan. Door hun minimumkarakter dekken de richtlijnen niet elke 

situatie waarin asielzoekers aan het internationale recht nog aanspraken ontlenen. Het absolute 

verbod van refoulement in art. 3 EVRM kent nog altijd een ruimer toepassingsgebied dan die 

situaties die door de vluchtelingen en subsidiaire beschermingstatus worden gedekt.89 

4.4 De bevordering van verantwoordelijkheid en solidariteit 

 In het Verdrag van Lissabon geldt:”solidariteit en billijke verdeling van verantwoordelijkheid” als het 

leidend principe voor de uitvoering van een aantal gemeenschappelijke beleidselementen zoals het 

CEAS. Bovendien noemt het Verdrag van Lissabon als een van de elementen van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel: “partnerschap en samenwerking met derde landen om de 

stromen van asielzoekers of aanvragers van subsidiaire of tijdelijke bescherming te beheersen.” 

4.4.1 Solidariteit en billijke verdeling binnen de EU 

Zoals is erkend in het Haags Programma is het een van de doelstellingen van het CEAS de lidstaten te 

ondersteunen die, vooral door hun geografische ligging, te maken hebben met bijzondere druk op 

hun nationale asielstelsels. Overeenkomstig het solidariteitsbeginsel is het de verantwoordelijkheid 

van de EU om een gemeenschappelijk antwoord te vinden op de problemen waarmee bepaalde 

lidstaten te maken krijgen. 

4.4.2 Solidariteitsmechanismen 

Het Dublin – systeem is geen instrument voor lastenverdeling maar niettemin kan het de facto leiden 

tot een extra belasting voor de lidstaten met een beperkte opvang- en opnamecapaciteit en een 

hoge migratiedruk als gevolg van hun geografische ligging. Een hogere solidariteit kan dan ook niet 

worden gegarandeerd door een nieuw overkoepelend instrument vast te stellen, maar door aan de 

lidstaten een reeks mechanismen ter beschikking te stellen die hen kan helpen om het hoofd te 

bieden aan de diverse problemen waar zij mee te maken krijgen. 

4.4.2.1 De verantwoordelijke staat: de Dublin II-verordening 

Op grond van art. 63, 1 van het EG – Verdrag werd aan de Raad opgedragen om maatregelen te 

nemen met betrekking tot asiel en vluchtelingen. Eén van deze maatregelen is het vaststellen van 
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criteria om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. 

Op 15 juni 1990 werd in Dublin een verdrag gesloten dat de verantwoordelijke lidstaat aanduidt voor 

de behandeling van asielverzoeken. Dit verdrag (hierna: het Dublin I-verdrag), trad in werking op 1 

september 1997. Twaalf lidstaten hebben het ondertekend. Ondertussen is het Dublin I-verdrag 

vervangen door de Dublin II-verordening.90 De verordening vertoont sterke gelijkenissen met haar 

voorganger, maar heeft het voordeel dat het nu een EU-instrument is en niet langer een verdrag naar 

internationaal recht. De doelstelling van de verordening is te vermijden dat asielzoekers in 

verschillende staten een asielverzoek indienen en zo door meervoudige aanvragen misbruik maken 

van de asielprocedure (“asiel-shopping). Ook moet worden gewaarborgd dat asielzoekers niet van de 

ene lidstaat naar de andere worden doorgestuurd omdat niemand zich bevoegd acht voor het 

onderzoeken van het asielverzoek.91  

Daarom werd een hiërarchie opgesteld van lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de behandeling 

van het asielverzoek.92 Opvallend hierbij is dat de aanwezigheid van familieleden in een bepaalde 

lidstaat hoog gerangschikt staat als criterium voor de toewijzing van de verantwoordelijke lidstaat.93 

Als er geen familieleden zijn beschouwt men eerst de lidstaat waarvan de asielzoeker beschikt over 

een geldige verblijfstitel of een geldig visum en dan de lidstaat waarvan de asielzoeker de grenzen 

illegaal heeft overschreden, dan de lidstaat waarvoor de asielzoeker geen visum vereist geldt of de 

lidstaat waarin de luchthaven is gelegen waar de asielzoeker een verzoek heeft ingediend, als 

verantwoordelijke lidstaat.94 

Het Dublin I-verdrag en later de Dublin II-verordening zijn gestoeld op drie beginselen.  

Het eerste beginsel is dat, als een persoon een visumverzoek ingediend heeft en dat wordt 

afgewezen, deze afwijking moet worden gerespecteerd door alle lidstaten. 

Het tweede beginsel bepaalt dat het de lidstaten zijn die beslissen welke lidstaat verantwoordelijk is. 

Er moet geen rekening worden gehouden met de wensen van de asielzoeker. 
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En ten slotte bepaalt het derde en laatste beginsel dat de lidstaat die het asielverzoek toegestaan 

heeft, verder de verantwoordelijkheid draagt voor de afhandeling ervan en de verdere opvang van 

de asielzoeker.95 

4.4.2.1.1 Algemene beginselen 

Eén lidstaat is verantwoordelijk voor de behandeling van een asielverzoek. Elke lidstaat kan een 

asielverzoek behandelen, ook al is hij daar volgens de criteria van de verordening niet voor 

verantwoordelijk.96 

4.4.2.1.2 Volgorde van de criteria 

De criteria moeten worden toegepast in de volgorde waarin ze opgesomd zijn en op grond van de 

situatie op het ogenblik waarop de asielzoeker zijn verzoek voor de eerste keer indient in een 

lidstaat.97  

De verordening stelt de onderstaande criteria vast: 

- Criteria betreffende het beginsel van de gezinseenheid: 

Wanneer het gaat om een niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt dan berust de 

verantwoordelijkheid bij de lidstaat waar een lid van zijn gezin wettig verblijft, voor zover dit 

in het belang is van de minderjarige. 

Als er geen gezinsleden bekend zijn, dan is de lidstaat waar de minderjarige zijn 

asielaanvraag heeft ingediend verantwoordelijk. 

Wanneer een gezinslid van een asielzoeker in een lidstaat reeds een vluchtelingenstatuut 

heeft, dan is deze lidstaat verantwoordelijk, op voorwaarde dat de betrokken persoon dit wil. 

Wanneer over de asielaanvraag van een gezinslid nog geen beslissing is genomen in eerste 

aanleg, is deze lidstaat verantwoordelijk, op voorwaarde dat de betrokkene dit wenst. 

- Criteria betreffende de afgifte van verblijfsvergunningen of visa98: 

Heeft de asielzoeker een geldige verblijftitel of visum, dan berust de verantwoordelijkheid bij 

de lidstaat die de asielzoeker heeft voorzien van deze documenten. Hetzelfde geldt wanneer 

de asielzoeker in het bezit is van een verblijfstitel die minder dan twee jaar geleden is 

vervallen of van visa die minder een half jaar geleden zijn vervallen en de persoon het 

grondgebied niet heeft verlaten. 
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- Criteria betreffende illegaal verblijf en illegale binnenkomst99: 

Als de asielzoeker op illegale wijze een lidstaat is binnengekomen, dan berust de 

verantwoordelijkheid bij deze lidstaat, de verantwoordelijkheid stopt echter een jaar nadat 

de grenzen illegaal werden overschreden. 

- Criteria betreffende legale binnenkomst in een lidstaat100: 

De lidstaat waar een persoon die niet visumplichtig is asiel aanvraagt is verantwoordelijk. 

- Asielaanvraag ingediend in de internationale transitzone van een luchthaven101: 

De lidstaat op wiens grondgebied de luchthaven zich bevindt is dan verantwoordelijk.  

Tenslotte bepaalt de verordening ook nog dat als op grond van de vastgestelde criteria geen lidstaat 

kan aangewezen worden, de lidstaat waar het verzoek voor het eerst werd ingediend 

verantwoordelijk is.102 

4.4.2.1.3 Humanitaire clausule 

Elke lidstaat kan om humanitaire redenen (en deels op basis van familiebanden of op culturele 

gronden) op verzoek van een andere lidstaat een asielaanvraag behandelen waarvoor hij volgens de 

bovengenoemde criteria niet verantwoordelijk is, op voorwaarde dat de betrokken persoon hiermee 

akkoord gaat.103   

4.4.2.1.4 Administratieve verwerking 

De lidstaten kunnen persoonsgegevens van asielzoekers uitwisselen als dit noodzakelijk is omwille 

van diverse redenen, bijvoorbeeld om vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het asielverzoek. Alle verzoeken om antwoorden en alle schriftelijke 

correspondentie met het oog op toepassing van deze verordening wordt verzonden via het 

elektronische communicatienetwerk “DubliNet”.104 

4.4.2.1.5 Wijzigingen van het Dublin – systeem 

De Commissie heeft voor een tweeledige aanpak gekozen waarbij zij de technische en beleidsmatige 

kant van het Dublin-systeem afzonderlijk beoordeelt. Op 6 juni 2007 werd dan een 
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evaluatieverslag105 uitgebracht over de technische beoordeling, terwijl de beleidsevaluatie haar 

beslag kreeg in de raadpleging over het groenboek. 

Uit de evaluatie bleek dat de doelstellingen van het systeem, namelijk de ontwikkeling van een 

duidelijke en hanteerbare methode om vast te stellen welke staat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een asielaanvraag, grotendeels zijn verwezenlijkt. Bij de raadpleging bleken de 

lidstaten voor behoud van het bestaande systeem te zijn, maar erkenden zij ook dat bepaalde 

aspecten voor verbetering vatbaar zijn. De Commissie meent dat de onderliggende principes van het 

Dublin-systeem behouden kunnen blijven en dat de hogere gemeenschappelijke normen voor de 

bescherming die voortvloeien uit de voltooiing van het CEAS op lange termijn de meeste zorgen over 

de werking van het huidige systeem zullen wegnemen, door te garanderen dat personen die aan 

andere lidstaten worden overgedragen gelijke toegang tot bescherming genieten. 

De Commissie erkent dat er ter voorkoming van “asieltoerisme” een systeem nodig is dat de 

verantwoordelijkheid voor het onderzoeken van asielverzoeken duidelijk regelt, zij wil dan ook 

regelmatig het Dublin-systeem evalueren.  

 

Op korte termijn zal het toepassingsgebied worden uitgebreid tot subsidiaire bescherming om 

consistentie te garanderen met het acquis betreffende asiel. 

Ten aanzien van wijzigingen die specifiek de Dublin-verordening betreffen zal de Commissie 

meerdere bepalingen verscherpen en verduidelijken met het oog op betere naleving en uniforme 

toepassing door de lidstaten en ook wijzigingen invoeren om de doeltreffendheid van het systeem te 

verbeteren.  

4.4.2.1.6 Problemen betreffende de toepassing van de Dublin – criteria 

In de praktijk blijkt het bepalen van de verantwoordelijke staat niet altijd even evident, bijvoorbeeld 

omdat er meningsverschillen zijn tussen twee lidstaten over de vraag hoe de derdelander het 

grondgebied is binnengekomen en de desbetreffende staat dus verantwoordelijk is voor de controle 

op binnenkomst. Om die bepaling van verantwoordelijkheid te vergemakkelijken, hebben de 

lidstaten een lijst van bewijsmiddelen opgesteld.  

Een ander probleem met betrekking tot het vaststellen van de verantwoordelijke lidstaat is de 

situatie waarin een afgewezen asielzoeker een nieuw asielverzoek in een andere lidstaat indient. 

Ingeval de eerste lidstaat de “noodzakelijk maatregelen” genomen heeft om de afgewezen 

asielzoeker terug te geleiden naar zijn herkomstland, is die lidstaat niet langer verplicht de 
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asielzoeker terug te nemen.106 Als de lidstaat met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat de 

negatieve beslissing waartegen beroep werd aangetekend door de asielzoeker in de eerste lidstaat 

nog niet is behandeld en er toch werd gerepatrieerd moet de eerste lidstaat de asielzoeker 

terugnemen. Dezelfde procedure moet worden gevolgd wanneer de derdelander zijn asielverzoek 

heeft ingetrokken en in een ander lidstaat een nieuwe aanvraag heeft ingediend. 107 

4.4.2.1.7 Eurodac 

In het kader van de Dublin II-verordening is Eurodac108 ontstaan, een databank die nodig geacht werd 

voor de goede werking van de Dublinregels. Eurodac is sinds 2003 operationeel. De databank bevat 

vingerafdrukken van asielzoekers en personen die getracht hebben de EU-grenzen illegaal te 

overschrijden. Deze gegevens kunnen dan met elkaar worden vergeleken zodat men kan nagaan of 

een persoon voorheen al geprobeerd heeft in een andere lidstaat asiel te verkrijgen.109 Via de Dublin 

II-verordening kan men dan te weten komen welke de verantwoordelijke lidstaat is. De informatie-

uitwisseling over asielzoekers is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid omdat de lidstaten ondervonden dat het zonder een 

gemeenschappelijke databank moeilijk te bepalen is of een asielzoeker al eerder eens een verzoek 

heeft ingediend.110 

Een ander probleem dat zich stelde betrof het feit dat de autoriteiten niet altijd even toeschietelijk 

waren om asielzoekers op de hoogte stellen van de gevolgde procedure bij de vaststelling van de 

verantwoordelijkheid, wat leidde tot vertraging en gebrek aan medewerking bij een eventuele 

overdracht. 111 
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4.4.3 De externe solidariteit 

In de toekomst zal nog sterker de nadruk worden gelegd op de externe dimensie van het asielbeleid, 

de EU moet de verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenbeheer delen met derde landen. Daarom 

zal er meer financiële steun worden gegeven om de beschermingscapaciteit van derde landen te 

verhogen. Voor de periode 2007 – 2013 is een bedrag van 384 miljoen euro vrijgemaakt voor het 

thematische programma inzake samenwerking met derde landen met betrekking tot asiel en 

migratie. 

Bovendien zal de capaciteitsopbouw op asielgebied geïntegreerd blijven in de 

ontwikkelingssamenwerking met derde landen. Asielbeheer moet gezien worden als een integrerend 

onderdeel van het ontwikkelingsprogramma voor bestuur, migratie en mensenrechten.  

Voorts zal de solidariteit met derde landen geconcretiseerd worden door zich te richten op 

maatregelen ten behoeve van vluchtelingenhulp: 

- Regionale beschermingsprogramma’s (RBP). 

RBP ’s zijn een belangrijk middel voor het versterken van de externe dimensie van het 

asielbeleid. Momenteel werkt de Commissie nauw samen met de lidstaten, de UNHCR en 

andere belangrijke actoren aan het verder ontwikkelen van deze programma’s met als doel 

om de beschermings- en asielsystemen in bepaalde regio’s te verbeteren. Met het oog 

hierop worden regionale meerjarige actieplannen opgemaakt, waarin wordt aangegeven 

waar en op welke punten de bescherming tekortschiet en welke concrete maatregelen 

kunnen worden uitgevoerd. Er zijn al RBP ’s uitgevoerd in Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland 

en Tanzania. Men kijkt nu of er RBP ’s kunnen worden ontwikkeld in Noord-Afrika, het 

Midden-Oosten en Afghanistan. Bij de selectie van nieuwe regio’s komen een aantal factoren 

in aanmerking zoals beoordeling van specifieke vluchtelingensituaties en 

samenwerkingskaders tussen de EU en bepaalde landen of regio’s. 

- Hervestiging. 

Men wil (vrijwillige) hervestiging meer ontwikkelen om zo in te zetten als een 

beschermingsinstrument van de EU om te voldoen aan de beschermingsbehoeften van 

vluchtelingen in derde landen. 

- Een ordelijke en gereguleerde binnenkomst mogelijk maken voor personen die 

internationale bescherming behoeven. 

De ontwikkeling van meer geavanceerde en alomvattende regelingen voor grenstoezicht 

heeft de toegang tot het EU – grondgebied meer en meer op de voorgrond geplaatst. De EU 

zal zich dan ook meer inspannen om personen die terecht asiel zoeken in staat te stellen om 

op gereguleerde wijze de EU binnen te komen. Hierdoor zal echter wel een mechanisme 
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moeten worden ontwikkeld om “echte” asielzoekers te onderscheiden van andere 

categorieën migranten voordat zij de grens van de EU bereiken.  

4.4.4 Conclusie 

De Commissie lijkt vastbesloten de ambitieuze doelstellingen van het Haags Programma en het 

Verdrag van Lissabon te willen verwezenlijken. Daartoe zullen de maatregelen in het beleidsplan 

onder toezicht staan van de Commissie. 

 

Deze principes zullen in de toekomst als leidraad dienen voor het optreden van de EU op asielgebied: 

- Het behoud van het traditionele humanitaire en veiligheidsbeleid van de EU en het 

waarborgen van fundamentele rechten bij de tenuitvoerlegging van het CEAS. 

- Een gelijke behandeling. 

- Een doelmatiger asielstelsel: het CEAS dient de lidstaten te voorzien van een reeks uniforme 

juridische normen en standaarden, gemeenschappelijke middelen en 

samenwerkingsmechanismen om te verzekeren dat voor de hele asielprocedure 

hoogwaardige beschermingsnormen beschikbaar zijn. 

- Zowel binnen als buiten de EU solidariteit betuigen.112  

5. Europees vluchtelingenfonds (2008 – 2013) 

Dit fonds werd opgericht als onderdeel van het programma “Solidariteit en beheer van de 

migratiestromen”. Het totaal bedrag waarover het fonds beschikt bedraagt 628 miljoen euro.113 

5.1 Doelgroepen 

Personen die de vluchtelingenstatus hebben of een verzoek hebben ingediend om die status te 

verkrijgen, een vorm van subsidiaire bescherming genieten of die vallen onder een regeling van 
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tijdelijke bescherming of een hervestigingsprogramma kunnen komen in aanmerking voor financiële 

steun uit het Vluchtelingenfonds.114 

5.2 Acties die voor subsidie in aanmerking komen 

De financiering van nationale acties en acties met een transnationale of communautaire dimensie 

(“communautaire acties”) kunnen in aanmerking komen voor financiële steun. Tevens wordt een 

financiële reserve aangelegd voor het treffen van noodmaatregelen die als doel hebben tijdelijke 

bescherming te bieden in geval van een massale toestroom van ontheemden en ter ondersteuning 

van inspanningen van de lidstaten om een situatie op te vangen waarin grote aantallen personen 

bescherming nodig hebben en waardoor de opvangfaciliteiten of het asielstelsel onder grote druk 

komen te staan.115 

6. Conclusie: het Europees asielbeleid: niet dwingend, 

casuïstisch en fragmentarisch 

Het Europese asielrecht is minimalistisch en weinig dwingend geformuleerd, vooral door middel van 

minimumnormen. Deze minimumnormen zijn het vertrekpunt voor de uitbouw van een uniform 

asielbeleid in de EU.116 Om het precieze juridische statuut van asielzoekers en vluchtelingen te 

kennen, zal men dus nog altijd de Europese richtlijnen samen met het nationale recht moeten lezen. 

Bovendien kent het asielrecht een fundamenteel dilemma: enerzijds moet het bescherming bieden 

aan diegenen die het nodig hebben en anderzijds moet het ook voorkomen dat via de asielprocedure 

de reguliere migratieprocedures (die toegang en verblijf afhankelijk stellen van een voorafgaande 

toelating) worden ontweken. Om dit te voorkomen is er voor de lidstaten de mogelijkheid om in 
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versnelde procedures te voorzien om zo oneigenlijke asielaanvragen in de asielprocedure te weren. 

Er zijn dan ook vele uitzonderingen op het normale procedureverloop. 

 

De richtlijnen hebben ook een casuïstisch karakter. Tijdens de onderhandelingen wilden vele 

lidstaten echter specifieke bepalingen en regelen uit hun nationale asielrecht behouden, wat maakt 

dat richtlijnen niet altijd een formulering zijn van wat de lidstaten gemeenschappelijk en minimaal 

bindt maar maakt hen eerder een codificatie van nationale regelen die door een lidstaat essentieel 

worden bevonden. De harmonisatie is dus beperkt als gevolg van de mogelijkheid die is ingeschreven 

om bestaande regelingen te behouden of om binnen het nationaalrechtelijk kader verder te gaan.µ 

  

Verder is het asielrecht ook gefragmenteerd. Het heeft namelijk enkel betrekking op asielverzoeken 

die door derdelanders worden ingediend. Als gevolgd van de protocollen bij het Verdrag van 

Amsterdam zijn bovendien niet alle bepalingen toepasselijk op alle lidstaten. Vooral het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland en Denemarken hebben in een aantal gevallen besloten niet deel te nemen aan de 

richtlijnen.117  

 

Het Europees migratiebeleid 

7. Inleiding 

Immigratie is geen nieuw fenomeen, doorheen de eeuwen zijn er verschillende migratiestromen 

geweest op grote schaal omwille van demografische en economische verschillen. De verschillen zijn 

echter nog nooit zo groot geweest als nu. Van 1960 tot 2005 is het aantal migraties mondiaal 

toegenomen van ongeveer 75 miljoen tot ongeveer 214 miljoen personen, wat neerkomt op 3, 1% 

van de wereldbevolking.118 De oorzaken van migratie zijn vooral te wijten aan demografische en 

economische verschillen, onveiligheid, discriminatie, ongelijke kansen en 

mensenrechtenschendingen.119  
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8. Historiek van de huidige migratiepolitiek 

Het tekort aan arbeidskrachten na de Tweede Wereldoorlog leidde ertoe dat veel Noord- en West-

Europese landen “gastarbeidersprogramma’s” instelden, om arbeiders van Zuid-Europa, maar ook 

vooral van de Maghreb te rekruteren. Het ging hoofdzakelijk om personen die samen met hun gezin 

kwamen werken in de bouw, het toerisme en de zware industrie. 

In de jaren zeventig, na de oliecrisis en de economische recessie, werd de controle op binnenkomst 

verscherpt om de binnenlandse arbeidsmarkt te beschermen.120 In bepaalde lidstaten vond zelfs een 

bevriezing van de werving van gastarbeiders plaats.121  

Door deze bevriezing kwam een andere vorm van immigratie in de plaats van arbeidsmigratie: 

immigratie in het kader van gezinshereniging en in plaats van mannen kwamen nu vooral vrouwen en 

kinderen naar Europa. 

Tot op de dag van vandaag blijft het arbeidsmigratiebeleid van de EU restrictief, ook nu nog komt het 

merendeel van de immigranten de EU binnen in het kader van gezinhereniging.122 

8.1 De zuidelijke migratieroutes 

De twee belangrijkste routes waarlangs migranten komen vanuit het zuiden zijn de centrale-

Middellandse Zee route en de West-Afrika route. 

In 2009 gebruikten ongeveer 9 500 illegale immigranten de centrale-Middellandse Zee route om via 

Italië naar Europa te komen en 1 500 illegalen bereikten Europa via Malta.  

De tweede belangrijke route, de West-Afrika route, werd in 2009 gebruikt door circa 2 200 

immigranten gebruikt om via de Canarische Eilanden Europa bereiken. 
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8.2 De oostelijke migratieroutes 

Er zijn twee belangrijke migratieroutes die gebruikt worden om via het oosten de EU te bereiken: De 

Centraal- Europese route, waar in 2009 1 333 illegalen werden onderschept. De tweede route is de 

zuidoostelijke-Europese route, waar er in 2009 via de Griekse zee 30 400 en 49 000 illegalen via de 

Griekse eilanden de EU trachtten binnen te komen.123  

8.3 De bestaande mogelijkheden voor legale migratie 

8.3.1 Arbeidsmigratie 

De toelating van derdelanders met het oog op tewerkstelling, wordt geregeld door het nationale 

recht van elke lidstaat. Het huidige beleid wil vooral voorzien in de behoeften van de arbeidsmarkt 

maar tegelijkertijd ook de belangen van de binnenlandse beroepsbevolking beschermen.  

Derdelanders die willen werken in de EU moeten kunnen aantonen dat zij aan bepaalde 

voorwaarden voldoen, waaronder een arbeidsaanbod, voldoende financiële middelen om in hun 

levensonderhoud te kunnen voorzien en een ziektekostenverzekering. 

Bovendien steunt de EU derde landen die inspanningen leveren die erop gericht zijn legale migratie 

beter te beheersen, onder meer door het vereenvoudigen van het werk van nationale diensten of 

zelfstandige centra die belast zijn met het verlenen van advies aan potentiële migranten. Derde 

landen worden beschouwd als partners wanneer er tekorten zijn op de EU-arbeidsmarkt. 124 

Het merendeel van de economische migranten wordt in eerste instantie toegelaten op grond van een 

tijdelijke verblijfsvergunning met een duur van één tot vijf jaar. Er is voornamelijk vraag naar 

hoogopgeleide werkkrachten.  

Sommige lidstaten, vooral dan de Zuid-Europese, hebben ook behoefte aan laaggeschoolde 

arbeidskrachten. Zij reguleren de toelating van deze arbeiders meestal via bilaterale 

arbeidsovereenkomsten of door de creatie van speciale toelatingsroutes. 

Overigens is het niet zo dat alle derdelanders die worden toegelaten tot de arbeidsmarkt, 

binnenkomen via deze selectieve procedures. In de meeste lidstaten heeft de meerderheid van de 

toelatingen betrekking op personen die in aanmerking komen voor gezinshereniging en personen 
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met een erkend recht op enige vorm van humanitaire bescherming. Arbeidsmigratie vormt nog geen 

15% van het totaal aantal toegelaten personen.125 

Algemene werkgelegenheidsprognoses wijzen uit dat er schaarste op de arbeidsmarkt zal ontstaan in 

de EU doordat de beroepsbevolking veroudert en na 2010 zal gaan krimpen. In diverse studies is 

onderzocht of immigratie een oplossing kan bieden voor de voorspelde demografische daling. Door 

de Commissie wordt erkend dat immigratie de komende jaren nodig zal zijn om in de behoeften van 

de EU-arbeidsmarkt te voorzien maar wordt tegelijkertijd erkend dat immigratie niet de oplossing is 

voor de vergrijzende bevolking en dat structurele en andere wijzigingen vereist zullen zijn om de 

gevolgen van de vergrijzing op te vangen.126 

8.3.2 Bilaterale arbeidsovereenkomsten 

De EU-lidstaten hebben bilaterale arbeidsovereenkomsten gesloten met derde landen voor de 

toelating van hun onderdanen op de Europese arbeidsmarkt. 

Tussen de lidstaten is een geografische scheidingslijn te trekken inzake hun beleid met betrekking tot 

deze bilaterale overeenkomsten. De Noord-Europese landen sloten in de periode na de Tweede 

Wereldoorlog vooral bilaterale overeenkomsten om specifieke tekorten op hun arbeidsmarkt aan te 

vullen, vanwege de economische recessie werden veel van deze vroege overeenkomsten in de jaren 

zeventig beëindigd.  

De huidige bilaterale akkoorden zijn veelal gericht op de toelating van seizoensarbeiders die komen 

werken in de landbouw, de bouw, de horeca en het toerisme. Vooral de Zuid-Europese lidstaten zijn 

de laatste jaren actief geweest in het sluiten van bilaterale overeenkomsten. Dit had deels te maken 

met een personeelstekort in bepaalde sectoren in deze landen, maar sommige overeenkomsten zijn 

ook gericht op het bieden van nieuwe legale routes voor economische migratie vanuit belangrijke 

herkomstlanden van illegale immigratie, en op de versterking van het algemene samenwerkingskader 

met derde landen in de strijd tegen illegale immigratie.  

Lidstaten die bilaterale akkoorden hebben gesloten beoordelen de effecten ervan verschillend. De 

meesten zien geen rechtstreeks verband tussen de invoering van een bilaterale regeling en een 
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vermindering in het aantal illegalen. Andere lidstaten vinden het moeilijk om het effect van bilaterale 

regelingen op migrantenstromen vast te stellen. Het effect hangt vooral af van de motieven die 

erachter zitten. Zelfs voor regelingen die als primair doel hebben de illegale immigratiestromen terug 

te dringen is het onmogelijk om het effect ervan met zekerheid vast te stellen, aangezien er nog veel 

andere factoren meespelen. Er zal altijd wel sprake zijn van enige illegale immigratie, welke legale 

kanalen men ook aanbiedt, omdat er altijd push- en pullfactoren zullen zijn die daar niet door 

worden beïnvloed.  

 

Spanje heeft bijvoorbeeld bilaterale overeenkomsten gesloten met Ecuador, Colombia, Marokko en 

de Dominicaanse Republiek. Op basis van deze overeenkomsten is het mogelijk om vaste en 

seizoensgebonden werkkrachten tussen 18 en 35 jaar aan te nemen. 

De overeenkomsten bevatten ook bepalingen inzake selectieprocedures, arbeidsomstandigheden en 

sociale rechten en terugkeermogelijkheden. De rechten die worden toegekend aan de 

arbeidskrachten variëren naar gelang het doel van de overeenkomst en de voorwaarden die het 

ontvangende en uitzendende land zijn overeengekomen. Seizoensarbeiders hebben geen recht op 

gezinshereniging, wat de terugkeer naar hun herkomstland bevordert.  

Voor vele derdelanders is deelname aan de overeenkomsten gunstig en velen voorzien in hun 

levensonderhoud (en dat van hun gezin) door dit op regelmatige basis te doen. De meesten sturen 

ongeveer de helft van hetgeen ze verdienen naar huis. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bilaterale akkoorden is verdeeld tussen 

immigratie- en werkgelegenheidsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal niveau.127 

8.3.3 Gezinshereniging 

De gezinsherenigingsrichtlijn128 geeft echtgenoten en rechtstreekse bloedverwanten van EU-

onderdanen onder bepaalde voorwaarden een in- en uitreisrecht.129 De richtlijn is echter maar 

toepasselijk wanneer er sprake is van een grensoverschrijdend element, dit zorgt ervoor dat 
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familieleden van een EU-onderdaan die geen gebruik maken van het recht op vrij verkeer van 

personen geen beroep kunnen doen op de richtlijn. In dit geval gaat het namelijk om een zuiver 

interne kwestie, die wordt geregeld door het nationaal recht. In de praktijk wordt de vereiste van een 

grensoverschrijdend element gemilderd door de ruime interpretatie van de rechtspraak: er is al 

sprake van een grensoverschrijdend element als een persoon een tweede nationaliteit heeft van een 

andere lidstaat130, diensten verricht in een andere lidstaat131 of als een familielid gebruik maakt van 

het vrij verkeer van personen.132 

8.3.3.1 Het verband tussen gezinshereniging en illegale immigratie 

Het verband tussen deze richtlijn en illegale immigratie is terug te vinden in een aantal arresten van 

het Hof van Justitie, waarbij de vraag werd gesteld of een persoon die illegaal op het grondgebied 

verbleef recht heeft op gezinshereniging. 

Nu wordt aangenomen dat de illegale status van personen irrelevant is voor te kunnen genieten van 

het recht op gezinshereniging, het resultaat van een evolutie in de rechtspraak. 

In juli 2008 oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Metock133 , en nam hierdoor afstand van 

eerdere rechtspraak. 

De zaak betrof vier mannen die asiel hadden aangevraagd in Ierland. Deze asielverzoeken werden 

echter door Ierland afgewezen, maar ondertussen waren deze mannen al getrouwd met niet-Ierse 

EU-onderdanen, en beriepen ze zich op de EU-wetgeving om toch in Ierland te mogen blijven. Ierland 

oordeelde dat dit niet kon omdat zij voor hun verblijf in Ierland illegaal hadden verbleven op het 

grondgebied van een andere lidstaat. Verder oordeelde Ierland ook dat de gezinsherenigingsrichtlijn 

een keuze laat aan de lidstaten om een voorafgaand legaal verblijf in een andere lidstaat te eisen.134 

Het Hof oordeelde dat geen van beide stellingen correct waren: de eerste stelling wordt 

tegengesproken als volgt: “Richtlijn 2004/38 moet dan ook aldus worden uitgelegd dat zij van 

toepassing is op iedere persoon met de nationaliteit van een derde land die familielid is van een 

burger van de Unie in de zin van artikel 2, punt 2, van deze richtlijn, die de burger van de Unie 
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begeleidt of zich bij hem voegt in een andere lidstaat dan die waarvan die burger de nationaliteit 

bezit, en hem rechten van binnenkomst en verblijf in die lidstaat verleent, zonder onderscheid te 

maken naargelang deze persoon met de nationaliteit van een derde land al dan niet eerder legaal in 

een andere lidstaat heeft verbleven.”135 

De tweede stelling wordt ook door het Hof tegengesproken, namelijk dat lidstaten als enigen 

bevoegd zouden zijn om regels op te stellen met betrekking tot de eerste toegang tot het EU-

grondgebied.136 Als een EU-onderdaan gebruik maakt van zijn recht van vrij verkeer van personen, 

zijn familie niet mag meenemen naar een andere lidstaat, dan wordt het vrij verkeer van de EU-

burger gehinderd terwijl de EU er juist voor moet zorgen dat dit vrije verkeersrecht zo min mogelijk 

wordt belemmerd. Dit heeft als gevold dat de EU bevoegd is voor de opstelling van regels 

betreffende binnenkomst en verblijf van familieleden van een EU-onderdaan, die de nationaliteit van 

een derde land hebben. Hierdoor klopt de stelling dat enkel de lidstaten bevoegd zijn voor de eerste 

binnenkomst dus niet.137 

De enige beperkingen die kunnen worden gesteld aan het verblijfsrecht van familieleden moeten 

gebaseerd zijn op redenen van openbare orde, openbare veiligheid of fraude.138 

 

Het Europees Parlement heeft in 2006 een beroep tot nietigverklaring van de sommige bepalingen 

van de richtlijn ingesteld voor het Hof van Justitie. Het Parlement gebruikte met name het argument 

dat sommige bepalingen fundamentele rechten schenden. Het Hof heeft echter hun argumenten als 

onontvankelijk verworpen.139 

In 2008 evalueerde de Commissie de omzetting van de richtlijn. De richtlijn werd in vrijwel alle 

lidstaten omgezet en nagenoeg alle lidstaten erkennen het recht op gezinshereniging, maar in 

bepaalde gevallen werd de richtlijn onjuist omgezet onder meer doordat veel lidstaten de toegang 

tot de arbeidsmarkt sterker beperken dan de richtlijn toelaat en doordat ze niet meewerken bij het 
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verlenen van visa. Globaal gezien blijft de harmonisering van de nationale wetgevingen inzake 

gezinhereniging vrij beperkt.140   

8.3.4 Langdurig ingezetenen 

Tijdens de top van Tampere verklaarde de Europese Raad dat de juridische situatie van derdelanders 

meer in overeenstemming moest worden gebracht met die van EU-onderdanen, en dat iemand die 

gedurende een bepaalde periode legaal in een lidstaat heeft verbleven en een vergunning heeft tot 

een langdurig verblijf, in deze lidstaat een aantal uniforme rechten zou moeten verkrijgen die zo 

dicht mogelijk bij de rechten van EU-burgers liggen. De integratie van derdelanders die duurzaam in 

een lidstaat verblijven wordt gezien als van essentieel belang voor de bevordering van de 

economische en sociale samenhang, een fundamentele doelstelling van de EG. De status van 

langdurig ingezetene levert een aantal rechten op: hij moet worden behandeld als een nationale 

onderdaan, onder meer op het gebied van werk, sociale zekerheid en bijstand, fiscale voordelen, 

onderwijs en erkenning van diploma’s.  

De EU kent deze status toe aan derdelanders die legaal en gedurende een ononderbroken periode 

van vijf jaar op het grondgebied van de lidstaten verblijven.141 In deze richtlijn werd ook het 

mobiliteitsbeginsel geïntroduceerd: een recht op mobiliteit voor personen die al minstens vijf jaar in 

de EU verblijven.142 

Deze richtlijn stemt de nationale wetgevingen op elkaar af en stelt verblijfsvoorwaarden vast voor 

verblijf in een andere lidstaat dan degene die de status heeft toegekend. Personen aan wie de status 

van langdurig ingezeten is toegekend, genieten extra bescherming tegen uitzetting. Zelfs als deze 

personen niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken kunnen zij hun status van langdurig 

ingezetene niet verliezen en dus niet in de illegaliteit worden geduwd. Ook kunnen economische 

redenen nooit een uitzettingsbeslissing rechtvaardigen. De lidstaten moeten zich er tevens toe 
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verbinden rekening te houden met specifieke elementen vooraleer te beslissen een langdurig 

ingezetene uit te zetten zoals bijvoorbeeld leeftijd, verblijfduur, …143 

De lidstaten zijn wel gerechtigd om bij omzetting van de richtlijn bepaalde beperkingen te stellen aan 

die gelijkschakeling. Een lidstaat mag beperkingen opleggen inzake de toegang tot de arbeidsmarkt 

en aan een aantal activiteiten voorbehouden aan eigen onderdanen. Verder stelt de richtlijn de 

voorwaarden vast waaronder derdelanders die in een lidstaat de status van langdurig ingezetene 

hebben verworven, het recht om te verblijven in een andere lidstaat dan die welke de status aan hen 

toegekend heeft.144 De richtlijn creëert als het ware het juridische kader dat het mogelijk maakt dat 

binnen de EU (of minstens tussen de lidstaten die gebonden zijn door de richtlijn) derdelanders, 

nadat zij in een lidstaat de status van langdurig ingezetene hebben verworden, voortaan een 

eigensoortig vrij verkeersrecht. Zij mogen in een tweede lidstaat verblijven om er te werken, te 

studeren of om niet-economische redenen. Ook hier geldt evenwel dat de tweede lidstaat 

beperkingen kan opleggen.145 

In 2007 werd een voorstel ingediend om de richtlijn uit te breiden tot personen die internationale 

bescherming behoeven.146 Op basis van een studie over dit onderwerp heeft de Commissie besloten 

dat deze personen na vijf jaar legaal verblijf de rechten die voortvloeien uit de status van langdurig 

ingezetene kunnen verkrijgen. 

9. Illegale immigratie 

De term “Illegale immigratie” dekt een verscheidenheid van fenomenen. Het gaat om derdelanders 

die het grondgebied van een lidstaat illegaal binnenkomen. 

Door de voortdurende verfijning van de maatregelen wordt het voor illegale immigranten steeds 

moeilijker om zich toegang te verschaffen tot de EU en daarom wordt steeds vaker een beroep 
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gedaan op georganiseerde criminele netwerken.147  Verder komt een aanzienlijk aantal personen het 

grondgebied legaal binnen met een geldig visum maar blijft langer dan toegestaan (overstay) of 

wijzigt het verblijfsdoel zonder de goedkeuring van de autoriteiten. Ten slotte zijn er nog de 

afgewezen asielzoekers die niet vertrekken na een negatieve beslissing.  

Zoals reeds werd besproken, is in het Haags Programma de agenda vastgesteld voor het opvoeren 

van de strijd tegen al deze vormen van illegale immigratie op een aantal beleidsgebieden: beveiliging 

van de grenzen, illegale arbeid, terugkeer en samenwerking met derde landen.148 

Illegale migratie is een fenomeen dat gecreëerd wordt: moest er geen regelgeving zijn betreffende 

burgerschap en legale migratie, dan zou er ook geen illegale immigratie zijn. De EU en haar lidstaten 

bestrijden dus een fenomeen dat ze zelf hebben gecreëerd.149 

 

Omdat illegale immigranten zich niet bekendmaken bij de autoriteiten is het moeilijk om een 

duidelijk beeld te krijgen van de omvang van illegale immigratie. Schattingen kunnen dan ook enkel 

worden gemaakt op basis van bestaande indicatoren die samenhangen met het verschijnsel, zoals 

het aantal geweigerde personen aan de grens, uitzettingen, aanhoudingen van illegalen aan de grens 

of in het land, afgewezen asielaanvragen of aanvragen om nationale legaliseringsprocedures. 

Illegale immigranten zijn meestal mannen tussen 20 en 30 jaar, zij zijn namelijk mobiel en bereid om 

risico’s te nemen. Eenmaal in de EU vinden de meesten werk in de zwarte economie, wat een 

verband aantoont tussen de irreguliere arbeidsmarkt en illegale immigranten.150 

9.1 De beleidsprioriteiten bij de bestrijding van illegale 

immigratie 

Centraal in de strijd tegen illegale immigratie staat de ontwikkeling van een communautair 

terugkeerbeleid, de totstandbrenging van een versterkte samenwerking met de herkomstlanden en 

de omzetting van zwartwerk in legale arbeid.151 
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Nog specifieker met betrekking tot de aanpak van illegale immigratie werd door de Commissie een 

mededeling neergelegd over de beleidsprioriteiten bij het bestrijden van illegale immigratie. 

 De prioriteiten zijn de volgende:152 

- Samenwerking met derde landen. 

Dialoog en samenwerking met derde landen zijn van essentieel belang en zullen daarom nog 

worden versterkt. Naar aanleiding van de aanhoudende illegale immigratie in het 

Middellandse Zeegebied in 2006 onderstreepte de Europese Raad van 15 en 16 december 

2005 dat een op concrete acties gegronde aanpak vereist is. Maatregelen op korte en 

middellange termijn zoals gezamenlijke patrouilles, bewaking en een versterkte 

reactiecapaciteit zijn al ten uitvoer gelegd en hebben als doel het verlies van mensenlevens 

op zee te voorkomen. Verder is er nog een versterkte samenwerking en dialoog over een 

breed scala van migratieaangelegenheden met de sub-Sahariaanse landen en met de 

buurlanden in het hele Middellandse Zeegebied. Nuttige instrumenten in dit verband zijn 

onder meer de politieke dialoog tussen de EU en de ACS-landen in het kader van art. 13 van 

het Verdrag van Cotonou153, de politieke dialoog met de partners van de EU in het 

Middellandse Zeegebied, de dialoog met en tussen (sub)regionale organisaties zoals 

bijvoorbeeld ECOWAS en de AU ,en specifieke ad hoc ontplooide regionale initiatieven, 

bijvoorbeeld de conferentie van Rabat. 

- Veilige grenzen en een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen. 

Hierin speelt vooral Frontex een rol, één van de doelstellingen van Frontex is de 

doeltreffendheid van de gezamenlijke grenscontroles vergroten. Hiertoe zal Frontex de 

technische samenwerking vergemakkelijken. 

Ook de biometrische technologie zal een grote impact hebben op de grenscontrolesystemen. 

Deze technologie wordt gebruikt om de doeltreffendheid van de grenscontroles te 

optimaliseren rekening houdend met de grondrechten en ethische aspecten. Daartoe zou 

een geïntegreerde technologische aanpak “e-grenzen” een onderdeel vormen in de strijd 

tegen illegale immigratie. 

- Het bestrijden van mensenhandel. 
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- Veilige reis- en identificatiedocumenten. 

- De Commissie werkt actief samen met derde landen, in het bijzonder buurlanden en de 

westelijke Balkan, om hen te helpen hun reisdocumenten met biometrische kenmerken te 

beveiligen. 

- Regularisaties. 

- Bestrijding van illegale arbeid. 

- Het terugkeerbeleid verder uitwerken. 

Hierbij is vooral het sluiten van terugnameovereenkomsten van belang. 

- Het verbeteren van de informatie - uitwisseling via bestaande instrumenten. 

9.2 De invloed van illegale immigratie op het vrij verkeer van 

personen 

9.2.1 De controle aan de binnengrenzen 

Doordat men tot een zo goed mogelijke bescherming van de buitengrenzen wil komen, kan het vrij 

verkeer van EU-onderdanen beïnvloed worden. Dit werd duidelijk in de zaak Wijsenbeek.154 In deze 

zaak ging het om een Nederlands onderdaan die claimde dat door het feit dat hij zijn identiteitskaart 

moest tonen bij een intracommunautaire vlucht, het recht van vrij verkeer van personen en het 

Europees burgerschap was geschonden. Het Hof van Justitie oordeelde: “Zelfs indien de onderdanen 

van de lidstaten krachtens artikel 7 A of artikel 8 A van het Verdrag een onvoorwaardelijk recht 

zouden hebben vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen, zouden deze laatste dus het recht 

behouden identiteitscontroles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap te verrichten — met de 

verplichting voor de betrokkene een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort te tonen, zoals 

bedoeld in de richtlijnen 68/360, 73/148, 90/364, 90/365 en 93/96 — teneinde te kunnen vaststellen 

of de betrokkene onderdaan van een lidstaat is, die dus het recht heeft vrij op het grondgebied van 

de lidstaten te reizen, dan wel onderdaan van een derde land, die dat recht niet heeft.”155 Het 

beginsel van vrij verkeer van personen belet dus niet dat personen bij het overschrijden van de 

binnengrenzen toch hun identiteit zullen moeten bewijzen om aan te tonen dat zij het recht hebben 

om deze grens over te steken. Op deze manier worden EU-onderdanen beïnvloed door illegale 

immigratie. 
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9.2.2 De rechten van familieleden van EU-onderdanen die afkomstig zijn uit 

derde landen 

Een persoon die de nationaliteit heeft van een lidstaat kan nooit worden beschouwd als een illegale 

immigrant, hetzelfde geldt voor personen van wie het toegangs- en verblijfsrecht omwille van hun 

band met een EU)burger.156 In de meeste gevallen heeft dit betrekking op familieleden van een EU – 

onderdaan met de nationaliteit van een derde land die zich kunnen beroepen op de 

gezinsherenigingsrichtlijn(zie supra). 

9.2.3 Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat er enigszins een verband bestaat tussen legale en illegale migratie, 

maar dat dit een complex en onrechtstreeks varband is, er moet namelijk rekening worden gehouden 

met verschillende factoren. 

Illegale immigratie is een probleem in de EU, want maatregelen die legale migratie stimuleren 

worden erdoor ondermijnd en bovendien kan in de lokale gemeenschappen een vijandigheid 

ontstaan tegenover immigranten.  

Een doeltreffende preventie van illegale immigratie is dus van wezenlijk belang voor de EU.  

Illegale immigranten lopen bovendien ook zelf het gevaar het slachtoffer te worden van uitbuiting. In 

dit verband is het belangrijk om een evenwichtig beleid te ontwikkelen om maatregelen te 

bevorderen die zowel een billijk niveau van geregulariseerde migratie verzekeren als illegale 

immigratie ontmoedigen. 157 

10. Immigratie: een Europese bevoegdheid 

Omdat een geïntegreerd beleid van de buitengrenzen onlosmakelijk verbonden is met het vrij 

verkeer van personen wordt immigratie geregeld op Europees niveau.158 

Art. 14. 2 EG-verdrag159 definieert de interne markt als volgt: 
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“De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit Verdrag.” 

Het vrij verkeer van personen in de EU is voorbehouden aan personen met het Europees 

burgerschap. Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit.160 Zij hebben 

het recht om vrij op het grondgebied van de EU te reizen en te verblijven.161 Het vrij verkeer van 

personen geldt dus niet voor onderdanen van derde landen.162  

Het wegvallen van de interne grenscontroles gebeurt echter tegenover alle personen, ongeacht hun 

nationaliteit: eens een derdelander op een rechtsgeldige manier een lidstaat is binnengekomen, kan 

hij ook de binnengrenzen overschrijden.163 De EU – lidstaten hebben echter in ruil voor het 

openstellen van hun grenzen waarborgen geëist van de EU om de problemen die deze openstelling 

met zich kan meebrengen te kunnen aanpakken.164 Tegenover de openstelling van de grenzen moet 

dus ook een bescherming staan tegen de problemen die dit met zich meebrengt en tevens moet er 

ook een gemeenschappelijke reglementering komen inzake de buitengrenzen.165  Aan de ene kant is 

het belangrijk dat alle lidstaten dezelfde voorwaarden hebben voor het toelaten van derdelanders op 

het grondgebied en aan de andere kant moet de EU ook tussenkomen in de organisatie van de 

grenscontrole, immers wanneer dit door één lidstaat niet efficiënt gebeurd heeft dit ook gevolgen 

voor de andere lidstaten.  
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10.1 Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa 

10.1.1 Inleiding 

In de EU is immigratie een feit, 3, 8% van de totale bevolking van de EU166 bestaat uit immigranten. 

Economische verschillen tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen, globalisering, 

handel, werkloosheid, politieke problemen en instabiliteit in de herkomstlanden zijn de belangrijkste 

factoren die internationale migratie op gang brengen, ook wel push-factoren genoemd. In een 

vergrijzend Europa kan immigratie een bijdrage leveren aan de economische kracht van de EU.167 

Volgens voorspellingen zal de beroepsgeschikte bevolking tegen 2060 met bijna 50miljoen mensen 

zijn afgenomen, als de netto-immigratie op hetzelfde peil als nu blijft, en zonder immigratie met 110 

miljoen.168 

10.1.2 De totaalaanpak van migratie 

Op 27 oktober 2005 kwamen de EU – regeringleiders in Hampton Court bijeen om een 

gemeenschappelijke benadering van de aanpak van migratiekwesties te bespreken. Als antwoord 

hierop presenteerde de Commissie het concept van een globale aanpak van het migratiefenomeen in 

zijn mededeling.169 

De aanpak focuste zich in het begin vooral op Afrika en het Middellandse Zeegebied, maar werd later 

uitgebreid tot de oostelijke en zuidoostelijke regio’s van de EU.170  
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De algehele aanpak kan worden gedefinieerd als een “aanpak die migratie, externe betrekkingen en 

het ontwikkelingsbeleid samenbrengt in een geïntegreerd, omvattende en gebalanceerde manier in 

partnerschap met derde landen. Het omvat de hele migratieagenda, met inbegrip van legale en 

illegale migratie, de strijd tegen mensenhandel, het verbeteren van vluchtelingenbescherming en 

migrantenrechten. Het onderstreept de fundamentele beginselen van partnerschap, solidariteit en 

gedeelde verantwoordelijkheid en gebruikt het concept van “migratieroutes” om een beleid te 

ontwikkelen en te implementeren.”171 Het migratiebeleid is dus volledig in de andere onderdelen van 

het externe beleid van de EU geïntegreerd. De EU wil vooral een kader tot stand brengen dat als 

doelstelling heeft migratie te beheren via politieke dialoog en nauwe praktische samenwerking.  

Hoewel de totaalaanpak van migratie nog in volle bloei is, zijn er evenwel al belangrijke resultaten 

geboekt: de oprichting van een beheercentrum in Mali, mobiliteitspartnerschappen met Kaapverdië 

en Moldavië, capaciteitsopbouw bij nationale diensten voor arbeidsbemiddeling, migratiebureaus in 

Marokko en een netwerk van onderzoekers betreffende migratie voor het middellandse 

Zeegebied.172  

De laatste jaren is er een verschuiving geweest in het migratiebeleid, waar de aanpak vroeger 

voornamelijk gericht was op veiligheid met de nadruk op het beperken van de migratiedruk, ligt de 

klemtoon nu op een transparantere en een meer evenwichtige aanpak gegrond op een beter inzicht 

in alle aspecten die belangrijk zijn voor migratie. De totaalaanpak is een weerspiegeling van deze 

belangrijke verschuiving. De EU heeft zijn aanpak een multidimensionaal karakter gegeven door zich 

te baseren op de thema’s legale migratie en mobiliteit, irreguliere immigratie en migratie en 

ontwikkeling. 
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10.1.2.1 De regio’s in het oosten en zuidoosten van de EU 

In 2007 werd de totaalaanpak van migratie uitgebreid tot de regio’s die ten oosten en ten zuidoosten 

grenzen aan de EU. De prioriteiten in het kader van de totaalaanpak voor deze regio’s waren 

dezelfde als die in het kader van eerdere beleidsinstrumenten zoals het ENB. Het proefpartnerschap 

inzake mobiliteit met Moldavië en het opzetten van een platform voor samenwerking van de Zwarte 

Zee zijn het resultaat van de totaalaanpak in deze regio.  

10.1.3 Het Europees Nabuurschapsbeleid 

Het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) is ontwikkeld in 2004, met als doelstelling nieuwe 

scheidingslijnen tussen de uitgebreide EU en haar nieuwe buren te vermijden. In plaats daarvan wil 

de EU de welvaart, stabiliteit en veiligheid versterken in de aangrenzende landen. Het uitgangspunt 

van het ENB is dat de EU belang heeft bij een sterkere economische ontwikkeling, stabiliteit en beter 

bestuur in haar buurlanden, dit zijn immers pull-factoren. 

Het ENB-kader is voorgesteld aan 16 van de meest nabije buren: Algerije, Libanon, Egypte, Marokko, 

Syrië, Palestina, Israël, Jordanië, Libië en Tunesië aan de zuidgrenzen en Georgië, Wit-Rusland, 

Azerbeidzjan, Armenië, Moldavië en Oekraïne aan de oostgrenzen. 

Het ENB is een bilateraal beleid dat wordt gevoerd tussen de EU en elk partnerland en wordt verder 

aangevuld met regionale en multilaterale samenwerkingsinitiatieven: het Oostelijk Partnerschap en 

het Euro-Mediterraan Partnerschap (vroeger het Barcelona Proces) en de Zwarte Zeesynergie. 

Centraal in het ENB staan de actieplannen tussen de EU en elke partner. In deze plannen wordt een 

agenda uiteengezet voor de politieke en economische reformaties met termijnen van drie tot vijf 

jaar.173 Grensbeheer is in de actieplannen een prioriteit, aangezien de EU en haar buurlanden enkel 

door samenwerking hun gemeenschappelijke grenzen doeltreffender kunnen beheren. De plannen 

bevatten dan ook maatregelen voor het oprichten en opleiden van grenspersoneel en maatregelen 

voor het beter beveiligen van reisdocumenten. 174 

Het ENB bouwt tevens verder op bestaande akkoorden tussen de EU en de desbetreffende partner 

met Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomsten (PCO ‘s) of Associatieovereenkomsten.175 
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Deze overeenkomsten zijn vrij gelijklopend, hun doel is het creëren van een kader voor politieke 

dialoog, ondersteuning van de inspanningen die deze landen leveren om hun democratieën te 

versterken en hun economieën te ontwikkelen. 

 

Binnen het ENB vormt Rusland een belangrijke partner en samen met de EU werd dan ook besloten 

om hun partnerschap verder te ontwikkelen via het creëren van vier gemeenschappelijke ruimten: 

Een gemeenschappelijke economische ruimte, een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid, een ruimte van samenwerking op het vlak van externe veiligheid en 

ene ruimte van onderzoek en onderwijs.176 

10.1.3.1 Troeven van het ENB 

De troeven van het ENB zijn dat het de politieke dialoog mogelijk maakt en de fundering legt voor 

een versterkte dialoog tussen de EU en haar partners aan de hand van de volgende elementen: 

- Een uniek en integratiebevorderend kader, alle aspecten van de bilaterale relaties met de 

buren worden globaal en sectoraal behandeld. 

- ENB-actieplannen die door de EU en de partner zijn goedgekeurd en zo een 

gemeenschappelijke en gedifferentieerde aanpak mogelijk maken, de actieplannen 

concretiseren het ENB en zorgen ervoor dat de aandacht uitgaat naar specifieke, meetbare 

doelstellingen met een welbepaalde uitvoeringstermijn.  

- Het ENPI dat de hervormingen financieel ondersteunt.177 

10.1.3.2 Financiering 

De financiering aan de mediterrane landen gebeurt door het MEDA-programma, voor de oostelijke 

partners is het financiële instrument het TACIS-programma. Ook de Europese Investeringsbank (EIB) 

heeft aan de mediterrane landen leningen verstrekt.178 

De ENB – financiering voor de partners bedroeg in 2008 ongeveer 450 miljoen euro en zal geleidelijk 

worden opgetrokken tot ongeveer 785 miljoen euro in 2013.179  
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Voor de periode 2007 – 2013 is een nieuw financieringsinstrument in het leven geroepen: Het 

Europees Nabuurschapsinstrument (ENPI), dat een aanvulling vormt op de steun die wordt geleverd 

door de reeds bestaande instrumenten.180  

10.1.3.3 Initiatieven 

10.1.3.3.1 Het Euro-Mediterraans Partnerschap 

In 1995 werd in Barcelona het startschot gegeven voor een reeks associatieverdragen met derde 

landen in het Middellandse Zeegebied: Het Euro-Mediterraans Partnerschap (EMP), toen nog onder 

de naam “Barcelonaproces”.181 Men vertrok vanuit het standpunt dat de landen in de mediterrane 

regio geografische bij elkaar horen en zo gemeenschappelijke problemen samen moeten oplossen, 

waaronder illegale immigratie.182 

Het doel van dit partnerschap is om een samenwerking tot stand te brengen op politiek, sociaal en 

economisch vlak. Afgezien van hun bilateraal karakter en de specifieke kenmerken van elk land zijn 

de overeenkomsten vrij vergelijkbaar, zij beogen allemaal de bevordering van drie zaken: 

- Een regelmatige dialoog over politieke en veiligheidsaspecten, globaal gezien wil men een 

gemeenschappelijke ruimte van vrede en stabiliteit tot stand brengen. 

- Op economisch en financieel vlak wil men komen tot de geleidelijke totstandbrenging van 

een vrijhandelszone. 

- Een sociale, menselijke en culturele dialoog, hier werden de migratiekwesties ondergebracht. 

Men zal dit proberen te verwezenlijken op enerzijds een bilaterale manier, bijvoorbeeld Spanje die 

met Marokko onderhandelt over een akkoord en anderzijds, op een regionale manier door samen te 

werken om gemeenschappelijke problemen op te lossen. 

 

                                                           
180

 Mededeling van de Commissie Europees “Nabuurschapsbeleid strategiedocument”, COM (2004) 373 def. 

van 12 mei 2004, 28. 

181
 K. SMITH, “The outsiders: the European Neighbourhood Policy” in. BALZACQ en S. CARRERA (eds.), Security 

versus freedom: a challenge for Europe’s future, Aldershot, Ashgate, 2006, 205 – 222. 

182
 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement ter voorbereiding van de 

bijeenkomst van Europees – mediterrane ministers van buitenlandse zaken, Valencia, 22 – 23 april 2002, SEC 

(2002) 159 def., 1.  



64 
 

In het kader van dit initiatief werden toen overeenkomsten gesloten inzake 

migratieaangelegenheden met Marokko183 en Tunesië184. 

In 2001 is een akkoord gesloten met Egypte185 waarin overeengekomen werd dat onderdanen van de 

EG, die zich illegaal op het Egyptische grondgebied bevinden, zullen worden overgenomen en 

omgekeerd.186 Later werden ook nog overeenkomsten gesloten met Libanon, Turkije, Algerije, Israël, 

Jordanië, Palestina en Syrië. 

 

Het minpunt aan deze associatieakkoorden is dat het economische aspect te sterk doorweegt, 

hierdoor lijken de akkoorden meer op handelsakkoorden.  

In de Barcelona Verklaring valt migratie onder het hoofdstuk van sociale, culturele en menselijke 

zaken en niet onder politieke en veiligheidszaken. Hierdoor ontstaat de indruk dat men migratie er 

als restcategorie heeft willen bijgooien. Het is overduidelijk dat de realisatie van een veiligheidszone 

en voornamelijk de economische vrijhandelszone prioritair zijn.  

10.1.3.3.2 De 5 + 5 dialoog 

Deze dialoog vond plaats te Lissabon op 25 en 26 januari 2001, en dankt haar naam aan het feit dat 

er vijf landen van Europese kant deelnamen: Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk en Malta en vijf landen 

van Afrikaanse kant: Algerije, Libië, Tunesië, Mauritanië en Marokko. Er werd voornamelijk 

besproken hoe de samenwerking inzake migratie kon worden versterkt. 

In december 2003 vond in het kader van deze dialoog nog een conferentie plaats tussen de 

regeringsleiders en staatshoofden van deze tien landen, ditmaal in Tunis. Ook op deze conferentie 

werden de drie hoofdaspecten van hun partnerschap besproken, namelijk veiligheid en stabiliteit 

regionale integratie en economische samenwerking en samenwerking in sociale en menselijke zaken.  
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De conferentie maakte het belang dat de deelnemende landen hechten aan regionale dialoog 

duidelijk. Het belangrijkste dat echter uit deze conferentie kwam was de Verklaring van Tunis, waarin 

de wil van de partners werd weerspiegeld om multilaterale betrekkingen te onderhouden over 

gemeenschappelijke migratiekwesties. De prioriteiten die zijn neergelegd in de Verklaring zijn: de 

versterking van de regionale overlegprocessen, informatie-uitwisseling, illegale immigratie en 

mensenhandel, migrantenrechten en -plichten, migratie en ontwikkeling en het beheer van 

migratiestromen. Met de Verklaring van Tunis werd een kader inzake samenwerking betreffende 

migratie tot stand gebracht tussen de 5 + 5 partners.187 

10.1.3.3.3 Euro-Afrikaanse conferentie 

Op 10 en 11 juli 2006 werd in Rabat de Euro-Afrikaanse Conferentie over ontwikkeling en migratie 

georganiseerd, op initiatief van Spanje, Frankrijk en Marokko. De West-Afrika route was het centrale 

thema tijdens deze conferentie. Er werd een actieplan aangenomen dat de nadruk legde op een 

versterkte samenwerking tussen de EU en Afrika en de ontwikkeling van de herkomstlanden van 

illegale immigranten. 188 

Het actieplan voorziet in maatregelen met betrekking tot onder andere financiële en logistieke steun 

voor transitlanden die vrijwillig terugkerende immigranten opnemen, steunmaatregelen voor re-

integratie van illegale immigranten, overnameovereenkomsten tussen alle betrokken landen, … 

Inzake verscherpte grenscontrole van herkomst- en transitlanden wordt voorzien in opleidingen voor 

het grensbewakingspersoneel en geïnformatiseerde databanken.189 

De tweede Euro-Afrikaanse Conferentie over ontwikkeling en migratie vond plaats in Parijs op 25 

november 2008. Tijdens deze conferentie werd een actieplan voor de periode 2009 – 2011 
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vastgesteld, waarin er acties zijn opgenomen die door de partijen op vrijwillige basis kunnen worden 

geïmplementeerd. 190 

Ook werd overeengekomen om illegale immigratie aan te pakken door samenwerking op het vlak van 

migratiebeheer en op operationeel vlak door onder meer te voorzien in opleidingen van personen 

betrokken bij migratiecontrole, door internationale organisaties meer te betrekken bij de controle en 

de informatie-uitwisseling. Tevens werd voorzien in steun voor Afrikaanse landen die inspanningen 

leveren om migratiestromen beter te controleren. 191  

10.1.3.3.4 Ministeriële conferentie EU en Afrika 

Op 22 en 23 november 2006 vond in Tripoli (Libië) de ministeriële conferentie van Afrika en de EU 

betreffende ontwikkeling en migratie plaats, waar een verklaring werd aangenomen die gezamenlijke 

acties van de EU en Afrika regelt op het gebied van illegale immigratiebestrijding, maar die tevens 

voorziet in de vergemakkelijking van regelmatig verkeer van personen en het aanpakken van de 

dieperliggende oorzaken van migratie.192 Met betrekking tot illegale immigratie kwam men overeen 

dat men inzake alle aspecten ervan zou samenwerken, met inbegrip van de 

overnameovereenkomsten en dat men tevens de grenscontroles zou verscherpen door er 

gezamenlijk aan te werken.193  

10.1.3.3.5 Afrika-EU-Partnerschap inzake migratie, mobiliteit en werkgelegenheid 

Dit partnerschap is een voortzetting van de verklaring die in Tripoli werd aangenomen. Het 

formuleert een antwoord voor kwesties als migratie, mobiliteit, werkgelegenheid en 

armoedebestrijding in Afrika om meer en betere banen te scheppen in Afrika, vooruitgang te boeken 

met het programma voor fatsoenlijk werk en de migratiestromen beter te beheersen.  
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Aan Afrikaanse kant is met de Regionale Economische Gemeenschappen overleg gepleegd met 

betrekking tot migratiekwesties. De samenwerking met de Afrikaanse partners omvat ook de 

stimulering van de regionale diaoog en samenwerking voor de bestrijding van illegale immigratie, 

mensensmokkel en mensenhandel. Een innovatieve aanpak die concreet migratie, mobiliteit, 

werkgelegenheid en onderwijs met elkaar verbindt.194  

10.1.3.3.6 Het Oostelijk Partnerschap 

Omdat stabiliteit, een beter bestuur en de economische vooruitgang aan de oostgrenzen van de EU 

van groot belang zijn, werd een specifieke oostelijke dimensie van het ENB ontwikkeld. In de 

afgelopen 17 jaar hebben aan de oostelijke grenzen verregaande veranderingen plaatsgevonden.  

De Europese Raad had de Commissie in 2008 verzocht om een voorstel voor een oostelijk 

partnerschap uit te werken en er werd benadrukt dat er moest worden voorzien in een 

gedifferentieerde aanpak maar met behoud van het ENB als één samenhangend beleidskader. 

Het basisprincipe van het partnerschap is het verlenen van bijstand, rekening houdend met de 

politieke en economische realiteit en met de stand van de hervormingen van elk partnerland. 

Globaal gezien worden er twee trajecten gevolgd, een bilateraal en een multilateraal traject. Het 

bilaterale traject heeft als doelstelling de banden tussen de EU en elk partnerland aan te halen om de 

stabiliteit en welvaart te bevorderen, het behelst de ontwikkeling van contractuele betrekkingen en 

associatieovereenkomsten, onderhandelingen voor de oprichting van een vrijhandelszone met elk 

land en sterkere steun voor de naleving van de daarmee verband houdende vereisten. Het 

multilaterale traject biedt een nieuw kader om gemeenschappelijke problemen aan te pakken.195 Dit 

multilaterale kader biedt een forum voor het delen van informatie en ervaring in verband met de 

vorderingen van de partners in de richting van overgang, hervorming en modernisering.196 Bovendien 

beschikt de EU nu over een extra instrument voor de begeleiding van deze processen.197 
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Met betrekking tot het visumbeleid wordt een gefaseerde aanpak gevolgd met als eindpunt 

visumliberalisering. Dit gebeurt in drie stappen. 

De eerste stap is het voeren van gesprekken over visumversoepeling, gepaard met 

terugkeerovereenkomsten. De tweede stap is de herziening van de terugkeerovereenkomsten om 

aanvullende faciliteiten in te voeren en de derde stap is het ontwikkelen van een gecoördineerd plan 

om de aanwezigheid van consulaten van de lidstaten in de regio te versterken.198 

10.1.3.3.7 Zwarte Zee Synergie 

Het Zwarte Zeegebied omvat Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Moldavië in het westen, Oekraïne 

en Rusland in het noorden, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan in het oosten en Turkije in het zuiden.  

 

Op 1 januari 2007 zijn Roemenië en Bulgarije toegetreden tot de EU, waardoor het Zwarte Zeegebied 

een grensregio van de EU werd. Meer dan ooit zijn de welvaart, veiligheid en stabiliteit van de 

buurlanden van belang voor de EU. Het Zwarte Zeegebied is een regio rijk aan natuurlijke 

hulpbronnen en bovendien is het strategisch gelegen op een punt waar Europa, Centraal-Azië en het 

Midden-Oosten elkaar kruisen. De regio is een uitdijende markt met een groot 

ontwikkelingspotentieel en een belangrijk knooppunt voor transport en energie. Het kent echter ook 

een aantal niet – opgeloste stationaire conflicten en wordt gekenmerkt door onvoldoende 

grenscontrole, wat de illegale immigratie en georganiseerde criminaliteit bevordert. De EU zet zich 

met haar ontwikkelingsprogramma’s sterk in voor het stimuleren van economische en democratische 

hervormingen, bevordering van de stabiliteit en het steunen van de ontwikkeling. Drie 

beleidsterreinen zijn in deze context relevant: het pretoetredingsproces van Turkije, het ENB voor de 

vijf oostelijke ENB-partners in het Zwarte Zeegebied en het strategische partnerschap met Rusland. 

De EG draagt ook bij aan een reeks sectorale initiatieven van regionaal belang. 

10.1.3.3.7.1 Kenmerken van de synergie 

De EU heeft geen afzonderlijke strategie voor het Zwarte Zeegebied, aangezien het EU-beleid voor de 

regio al een onderdeel is van het ENB, het strategisch partnerschap met Rusland en in het geval van 

Turkije de pretoetredingsstrategie. De verdere ontwikkeling en de voor het overgrote deel bilaterale 

tenuitvoerlegging van de beleidsterreinen zullen het strategische kader bepalen. Nu is er vooral 

behoefte aan initiatieven die een aanvulling vormen op het beleid. De synergie voor het Zwarte 

Zeegebied moet vooral gericht zijn op de ontwikkeling en samenwerking binnen de regio en met de 

EU. 
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Een van de gebieden waarvoor zal worden samengewerkt is de beheersing van het personenverkeer 

en de verbetering van de veiligheid. Dit draagt bij tot de strijd tegen mensenhandel, en het 

voorkomen en beheersen van illegale immigratie. Door het Zwarte Zeegebied lopen enkele grote 

migratieroutes en dus is regionale samenwerking op deze terreinen van groot belang.199  

10.1.3.3.8 Het Verdrag van Cotonou 

Het Verdrag van Cotonou200 werd op 20 juni 2000 ondertekend voor een periode van 20 jaar. De 

doelstelling van het verdrag is de sociale, economische en culturele ontwikkeling in Afrika, het 

Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS- landen) te bevorderen.  

10.1.3.4 Differentiëring van de aanpak in de betrekkingen met andere 

regio’s 

Hoewel de zuidelijke Kaukasus, Azië en het Midden-Oosten een referentiepunt vormen, werd er in 

het kader van die aanpak slechts beperkte aandacht aan besteed. Het migratiepotentieel van deze 

regio’s kan echter niet worden ontkend en vereist een meer pragmatische, gedifferentieerde en op 

resultaten gerichte methodologie waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een multilaterale als 

bilaterale benadering. Verder worden landen als India, China, Vietnam, Sri Lanka, de Filippijnen en 

het Midden-Oosten steeds belangrijker voor het migratiebeleid van de EU.201 

10.1.4 Conclusie 

Met de totaalaanpak heeft de EU een innovatieve methode ontwikkeld om migratiekwesties aan te 

pakken. Alhoewel deze aanpak nog in haar kinderschoenen staat, heeft hij reeds de nodige politieke 

stimulansen gegeven en de externe dimensie van het migratiebeleid onder de aandacht gebracht. De 
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totaalaanpak is ook flexibel, in de zin dat zowel de thema’s als het geografische gebied dat erdoor 

wordt bestreken snel werden uitgebreid. 202 

10.1.5 Overnameovereenkomsten 

Binnen het kader van de externe betrekkingen van de EU wordt veel ondernomen inzake 

overnameovereenkomsten. De bedoeling is om overeenkomsten te sluiten met herkomstlanden van 

illegale immigranten waarin hun terugkeer wordt geregeld.203 

Overnameovereenkomsten kunnen ook worden gesloten in het kader van bestaande 

samenwerkingsverbanden met derde landen, zoals op grond van het Euro-Mediterraans 

Partnerschap of het Verdrag van Cotonou, voor de Afrikaanse landen die niet gelegen zijn aan het 

Middellandse Zeegebied. 204 

overeenkomsten sluiten op grond van het Verdrag van Cotonou. Op grond van art. 13 van het 

Verdrag van Cotonou is de EU in de loop van 2006 onderhandelingen begonnen over migratie met 

Senegal, Mali en Mauritanië.205 Later volgden ook Ghana, Niger, Nigeria, Kameroen en Guinea 

Conakry en Burkina Faso. Art. 13, 5 van de Overeenkomst van Cotonou heeft expliciet over illegale 

immigratie en voorziet in de mogelijkheid van de wederzijdse overname van onderdanen van de 

contractspartijen die zich illegaal op het grondgebied van de andere contractspartij bevinden.206 
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Overnameovereenkomsten hebben als doel te zorgen dat derdelanders die illegaal op het 

grondgebied van de EU verblijven worden overgenomen door hun herkomstland, of eventueel door 

een transitland.  

Op verzoek van de EU neemt een partnerland al zijn onderdanen terug, als kan worden aangetoond 

of aannemelijk kan worden gemaakt dat de betrokken persoon op het grondgebied van de lidstaat 

illegaal en rechtstreeks is binnengekomen na verblijf p of doorreis via het grondgebied van het 

partnerland. Omgekeerd verbindt de EU zich ertoe dezelfde verplichten na te komen ten opzichte 

van het partnerland: een lidstaat neemt op verzoek van de overheden van het partnerland alle 

onderdanen over die niet of niet meer voldaan aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op 

het grondgebied van het partnerland, mits kan worden aangetoond dat het gaat om een nationale 

onderdaan van de betrokken lidstaat. Tevens neemt een lidstaat alle onderdanen van derde landen 

over die beschikken over een door de lidstaat afgegeven visum of verblijfsvergunning of die illegaal 

en rechtstreeks zijn binnengekomen in het partnerland na verblijf op of doorreis via het grondgebied 

van de lidstaat. Op de Top van Thessaloniki werden overnameovereenkomsten gesloten met de 

landen van de westelijke Balkan (Albanië207, Macedonië, Montenegro, Servië, Bosnië en 

Herzegovina).208 

10.1.6 Preventief werk in Afrika 

Preventief werken is essentieel binnen het immigratiebeleid van de EU. Door preventie wil men 

bereiken dat er voor vreemdelingen geen redenen meer zijn om te vluchten of te migreren. Het 

probleem wordt bij de wortel aangepakt. Mensenrechtenorganisaties wijzen echter op het recht dat 

het recht om zijn of haar land te ontvluchten niet uit het oog mag worden verloren met deze 

aanpak.209 

                                                           
207

 Besluit 2005/809/EG van de Raad van 7 november 2005 betreffende de sluiting van de Overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder 

vergunning op het grondgebied verblijven, Pb.L. 304/14 van 23 november 2005. 

208
 Besluiten 2007/817/EG, 2007/818/EG, 2007/819/EG, 2007/820/EG van de Raad van 8 november 2007 

betreffende de sluiting van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Montenegro, de Republiek Servië en Bosnië en Herzegovina 

betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, PB.L. 334/1 van 

19 december 2007. 

209
 R. MARX, “Adjusting the Dublin Convention: New approaches to member state responsibility for asylum 

applications”, EJML 2001, 12 – 13. 



72 
 

10.1.6.1 CIGEM 

Op 6 oktober 2008 is het eerste Centre d’Information et de Gestion de Migrations (CIGEM)210 

geopend in Bamako, Mali. Binnen de context van een integrale aanpak van illegale immigratie is dit 

concept zeer vernieuwend omdat de EU voor het eerst een Afrikaans land helpt met de behandeling 

van de problemen inzake migratie.211  

In februari 2007 hadden Mali, de Commissie ECOWAS212, Spanje en Frankrijk een verklaring 

aangenomen waarin zij verklaarden voorstander te zijn van de oprichting van een CIGEM en dat zij 

dit project ook zullen steunen. Het personeel van het centrum begeleiden en geven advies aan 

potentiële en terugkeren de migranten over opleidingen en het arbeidsaanbod in Mali en in het 

buitenland en waarschuwen ook voor de problemen en gevaren die gepaard gaan met illegale 

immigratie.213 

10.1.7 Immigratieverbindingsfunctionarissen 

In 2002 is de EU gestart met de oprichting van netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen. 

Iedere lidstaat heeft een functionaris gestationeerd in een derde land om contacten te leggen met de 

lokale autoriteiten met het oog op preventie en bestrijding van illegale immigratie, terugkeer van 

illegale immigranten en beheer van legale migratie.214 Vanaf juni 2006 is in elk Afrikaans land een 

verbindingsfunctionaris aanwezig en zijn de vier belangrijkste migratieroutes voorzien van een 

netwerk van functionarissen.215 Elk regionaal netwerk staat in verbinding met de lidstaten, Europol, 
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Frontex en delegaties van de Commissie in Afrika, om zo een rapport te kunnen opstellen over 

mensensmokkel en illegale immigratie.216  

Zo is Spanje bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de West-Afrika migratieroute. 

10.2 Terugkeer en verwijdering 

10.2.1 Gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van 

illegale immigranten 

De lidstaten moeten zorgen dat het beëindigen van een illegaal verblijf van derdelanders volgens een 

rechtvaardige en transparante procedure gebeurd. Het is legitiem om illegalen te verplichten terug te 

keren naar hun herkomstland op voorwaarde dat er billijke en efficiënte asielstelsel zijn en het 

beginsel van non-refoulement wordt gerespecteerd. 217 

10.2.2 Wederzijdse erkenning van verwijderingsbesluiten 

De wederzijdse erkenning van verwijderingsbesluiten bevordert de samenwerking tussen de 

lidstaten, het gaat om verwijderingsbesluiten die gegrond zijn op: 218 

- Een ernstige en actuele dreiging van de openbare orde of van de nationale veiligheid. 

- Schending van de nationale regels van de toegang en het verblijf voor vreemdelingen. 

10.2.3 Informatie en samenwerking 

10.2.3.1 Het Europees migratienetwerk (EMN) 

Het EMN is gegrond op art. 66 EG – Verdrag en voorziet in het opzetten van een netwerk dat de 

Europese instellingen en de lidstaten betrouwbare, vergelijkbare, objectieve en actuele gegevens 

verschaft betreffende asiel en migratie, en dit ter ondersteuning van de beleids- en besluitvorming. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken houden de werkzaamheden van het EMN het volgende in219: 
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- De publicatie van periodieke verslagen over de situatie in de EU op het gebied van migratie 

en asiel. 

- Het opzetten en onderhouden van een computersysteem voor de uitwisseling van 

informatie, met toegang tot relevante documenten en publicaties. 

- Het bekendmaken bij het publiek van de acties van het EMN door resultaten te verspreiden  

- Het coördineren en samenwerken met andere diensten onder meer de EU-organen en 

internationale organisaties. 

Elk nationaal contactpunt bestaat uit minstens drie deskundigen, bevoegd op het gebied van asiel en 

immigratie, op de gebieden inzake politieke besluitvorming, recht, onderzoek en statistiek.220  

10.2.3.2 Samenwerking met Afrikaanse landen 

Echte samenwerking werd pas ondernomen vanaf 2001 – 2002, met de aanname van het actieplan 

betreffende illegale immigratie. 221 Later werd ook tijdens de Top van Sevilla aandacht besteed aan 

migratie binnen het externe beleid van de EU.222 

10.2.3.3 De samenwerking met derde landen 

Sinds Tampere heeft de Commissie concrete stappen gezet om het migratiebeleid te integreren in 

het externe beleid van de EU-programma’s. 

De lidstaten zijn ook actief geweest in het sluiten van overnameovereenkomsten met derde 

landen.223   

Partnerschappen met derde landen worden beschouwd als een voorwaarde voor het succes van een 

migratiebeleid.  
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Sommige lidstaten werken echter liever met politiële samenwerkings- of 

grensbewakingsovereenkomsten waarin een element van terug- of overname is opgenomen dan met 

formele overnameovereenkomsten. Via zulke overeenkomsten hebben lidstaten nuttige 

mechanismen voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke opleidingen kunnen ontwikkelen zonder 

dat prikkels nodig waren. Zulke overeenkomsten omvatten dikwijls technische ondersteuning, die 

praktisch zeer zinvol is gebleken.  

Andere lidstaten werken informeel samen met transitlanden om specifieke stromen vanuit derde 

landen aan te pakken zonder formele overeenkomsten te sluiten. Dergelijke ad hoc samenwerking 

kan goede resultaten opleveren bij de aanpak van specifieke stromen vanuit landen die misschien 

niet graag formele overnameovereenkomsten sluiten. Bij formele overnameonderhandelingen zijn 

de lidstaten niet bereid om derde landen prikkels te geven tot een overeenkomst te komen, omdat 

derde landen de internationale verplichtingen hebben hun eigen onderdanen terug te nemen. 

Sommige lidstaten zijn echter wel bereid als de overeenkomsten betrekking hebben op de overname 

van zowel eigen onderdanen als onderdanen van derde landen, omdat men erkent dat 

overnameovereenkomsten in het algemeen gunstiger zijn voor de lidstaten dan voor de derde 

landen. De prikkels kunnen bestaan uit technische ondersteuning en bijstand, scholing van 

grensbewakers, politiesamenwerking en leveren van technologie en apparatuur, allemaal 

voorzieningen die derde landen helpen de migratiestromen beter te beheersen. Dergelijke prikkels 

worden meestal niet in de tekst van de overnameovereenkomst opgenomen om te voorkomen dat 

het uitvoeren van de overeenkomsten afhankelijk wordt van de prikkels. Gezien de huidige 

onderhandelingsituatie zou een andere benadering van prikkels voor de ondertekening van 

overnameovereenkomsten nodig zijn. Bij onderhandelingen hierover vragen derde landen onder 

meer om betere inburgering van hun onderdanen in de EU, opheffing van de visumplicht, 

uitzonderingen op de visumplicht voor bepaalde personen, quota voor vaste werkkrachten of 

seizoensarbeiders. Prikkels die tot nu toe zijn aangeboden in het kader van 

overnameovereenkomsten omvatten uitzonderingen op de visumplicht, samenwerking op het vlak 

van wetshandhaving en technische en financiële ondersteuning. 224 

De strijd tegen illegale immigratie begint met het nemen van preventieve maatregelen en het 

wegnemen van de belangrijkste prikkels. In verscheidene landen is zwartwerk een pull-factor voor 

illegale immigratie. Het aanpakken van de zwarte economie is daarom een gemeenschappelijk doel 
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dat niet enkel te maken heeft met immigratie maar ook met werkgelegenheid. Veel werknemers in 

de zwarte economie worden uitgebuit en blijven verstoken van rechten die andere werknemers wel 

hebben. De zwartwerkproblematiek krijgt sinds 2001 aandacht in de Europese 

werkgelegenheidstrategie. In 2003 werd de klemtoon gelegd door de Commissie aan de behoefte 

aan een beleid en specifieke doelstellingen voor de omzetting van zwartwerk in reguliere arbeid.225  

11. Buitengrenzenbeleid 

11.1 De huidige situatie aan de buitengrenzen 

In 2009 rapporteerden de Schengenlanden dat er in totaal 106 200 illegale grensoverschrijdingen 

waren gedetecteerd aan de buitengrenzen. Dit is een daling van 33% tegenover 2008. De bilaterale 

samenwerkingsovereenkomsten van de lidstaten met derde landen zoals Libië aan de Centrale-

Mediterrane route en Senegal en Mauritanië aan de Westelijke Afrika route waren zeer succesvol in 

het verminderen van het aantal illegale immigranten. Deze overeenkomsten werden gesloten in een 

tijd van economische crisis en deze pullfactor verminderde dus. 

 

Hoewel er minder illegale overschrijdingen waren in Italië en Spanje, steeg het aandeel van illegale 

grensoversteken in Griekenland van 50% naar 75% van het EU-totaal. De Griekse landsgrenzen met 

Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vertegenwoordigden het grootste 

aandeel namelijk 34%, gevolgd door de Egeïsche Zee met 21% van het EU-totaal. 

Buiten Griekenland was het aantal onderscheppingen veel lager, vertegenwoordigd door slechts 10% 

van het totaal. 

 

Er zijn twee opmerkelijke trends opgemerkt: er is een toenemende daling van het aantal weigeringen 

tot toegang aan de luchtgrenzen, dit als gevolg van de vermindering van het luchtverkeer, met als 

gevolg dat het aantal weigeringen tot toegang sterk gestegen is aan de landsgrenzen tussen Polen en 

Wit-Rusland en Slovenië en Kroatië in augustus 2009.226 
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11.2 Controles aan de buitengrenzen 

Het grensbeleid van de EU is gegrond op art. 62, 1 en art. 62, 2 EG-verdrag, het gaat respectievelijk 

om de afschaffing van personencontroles van zowel EU-onderdanen als derdelanders bij het 

overschrijden van de binnengrenzen en de verplichting om maatregelen te nemen waarmee rekening 

moet worden gehouden bij grenscontroles, visumvoorschriften voor een verblijf van maximaal drie 

maanden en de voorwaarden waaronder derdelanders vrij kunnen reizen en verblijven in de EU.227 

Maatregelen met betrekking tot illegale immigratie en verblijf kunnen worden genomen op grond 

van art. 63, 3 EG – verdrag.  

 

De Europese Raad heeft een plan opgemaakt, op basis van de mededeling van de Commissie over het 

geïntegreerd beheer van de buitengrenzen228, voor het beheer van de buitengrenzen dat gestoeld is 

op verscheidene elementen229, namelijk gemeenschappelijke risicoanalyses, personeel en inter-

operationele uitrusting en coördinatie, gemeenschappelijke regels en verdeling van de financiële 

lasten tussen de EU en de lidstaten.230 Op grond hiervan zijn verschillende initiatieven ondernomen: 

de Schengengrenscode, regels voor klein grensverkeer, Frontex, snelle grensinterventieteams en het 

buitengrenzenfonds. 

11.2.1 De verplichting voor vervoervers om passagiersgegevens door te 

geven 

Na de aanslagen van Madrid in 2004 is er op vraag van Spanje een richtlijn goedgekeurd die 

luchtvervoerders verplicht om passagiersgegevens door te geven. Deze richtlijn is een aanvulling op 
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art. 26 SUO, ze dienen beiden hetzelfde doel, namelijk de beheersing van migratiestromen en de 

bestrijding van de illegale immigratie.231 

 

Hoewel expliciet bepaald werd dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de rechten van 

vluchtelingen zoals bepaald in het Vluchtelingenverdrag worden de rechten van asielzoekers door 

deze regeling in het gedrang gebracht.232 

Vervoersmaatschappijen zijn door deze regeling geneigd toegang te weigeren aan vluchtelingen uit 

vrees voor aansprakelijkheid wanneer zij niet over de juiste papieren beschikken.233 

 

De lidstaten zijn echter verplicht een regime van vervoedersaanprakelijkheid in te voeren.234 

Vervoerders worden aldus verplicht zich ervan te verzekeren dat de door hen vervoerde 

derdelanders beschikken over de vereiste papieren om de EU binnen te mogen, wie niet in het bezit 

is van deze documenten moet worden gerepatrieerd door de vervoersmaatschappijen. 

11.3 Problemen bij het huidige grensbeheer 

Het visumbeleid van de EU is binair: derdelanders worden wel of niet aan de visumplicht 

onderworpen, de niet-visumplichtige derdelanders worden niet gecontroleerd vooraleer zij in de 

lidstaat van bestemming aankomen. 

Ook is volgens het Europees recht geen vereenvoudigde grenscontrole mogelijk voor personen die 

vaak reizen naar de Schengenruimte. 

De data waarop derdelanders de buitengrenzen passeren wordt niet geregistreerd, en er kan dus 

niet systematisch worden nagegaan welke personen hun toegestane verblijfsduur overschrijden. 
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De Commissie wil daarom op vier domeinen nieuwe instrumenten creëren235: 

- Een specifieke regeling voor bonafide reizigers (hiermee worden ongevaarlijke derdelanders  

bedoeld): Zij zouden de status kunnen krijgen van “geregistreerde reiziger”. Op basis van 

deze status zouden zij slechts aan een vereenvoudigde controle bij de grenzen worden 

onderworpen. Vooraleer men deze status zou krijgen moet eerst een controleprocedure 

worden doorlopen. 

- Automatische paspoorten: Bonafide reizigers en EU-burgers met een e-paspoort zouden bij 

hun aankomst automatisch kunnen worden gecontroleerd met behulp van een systeem dat 

de biometrische kenmerken van de reiziger zou vergelijken met de biometrische gegevens 

die in de reisdocumenten of een gegevensbank zouden zijn opgeslagen. 

- Een systeem voor de registratie van in- en uitreis: Voor derdelanders die zijn toegelaten voor 

een kort verblijf zou automatisch de plaats en het tijdstip van de in- en uitreis worden 

geregistreerd, ongeacht of zij visumplichtig zijn of niet. Dit systeem zou op hetzelfde 

technische platform kunnen worden gebouwd als het SIS en het VIS.  

- Een elektronisch systeem voor reisvergunningen: ESTA. Door dit systeem zou voor de reis 

naar een lidstaat kunnen worden gecontroleerd of niet-visumplichtige derdelanders voldoen 

aan de voorwaarden voor binnenkomst. In het systeem zouden de in elektronische 

aanvragen verschafte gegevens opgenomen worden. Het gaat om gegevens ter identificatie 

van de reiziger en om paspoort- en reisgegevens.  

 

Een laatste probleem is dat ondanks de invoering van de verplichting voor vervoerders om 

passagiersgegevens mee te delen, ze deze gegevens niet mogen gebruiken om iemand de toegang 

tot een grensdoorlaatpost van die lidstaat te ontzeggen. 

 

Verder moet ook rekening worden gehouden met het “displacement effect”: als op een bepaalde 

plaats de controles worden verscherpt gaat de immigranten op zoek naar een andere route, waar de 

controles minder scherp zijn. Een verscherpte controle leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot een 

daling van het aantal illegale immigranten, maar wel tot het gebruik van andere (dikwijls 

gevaarlijkere) routes. 236  Dit was het geval toen Spanje het S.I.V.E. (Sisterna Integrada de Vigilancia 

Exterior) invoerde, een satellietcontrolesysteem, waardoor de politie bootvluchtelingen al kon 
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onderscheppen nog voor ze de Spaanse kust bereikten, zorgde voor een verschuiving van de route 

via de Straat van Gibraltar naar de Canarische Eilanden.237 

11.4 De algehele aanpak op migratie aan de zuidelijke maritieme 

grenzen van de EU en aan de grensregio’s ten oosten en ten 

zuidoosten van de EU 

Over de betrekkingen met Afrika is het positief dat de aanpak erin bestaat om te overleggen en 

samen te werken inzake het hele scala van migratievraagstukken: legale en illegale immigratie, 

betere bescherming van vluchtelingen, betere onderlinge afstemming van het migratie- en 

ontwikkelingsbeleid 

 

Met betrekking tot de Noord-Afrikaanse landen moet worden gestreefd naar verdere 

ontwikkelingen, via bevordering van bilaterale overeenkomsten op regionaal niveau in het kader van 

het ENB.  

 

De Commissie stelt voor om samenwerkingsverbanden betreffende migratie en ontwikkeling op te 

zetten, teneinde Afrikaanse staten, EU-lidstaten en internationale organisaties bijeen te brengen 

vanuit het streven om migratie doeltreffender te beheren in het belang van alle partijen.  

 

Ook is het positief dat de Commissie het initiatief nam om migratieprofielen op te stellen voor elk 

van de betrokken landen en om migratieondersteuningsteams op te richten, die bestaan uit 

deskundigen uit de EU die de Afrikaanse landen desgewenst de nodige bijstand kunnen verlenen. 

Deskundigen uit steden en regio’s zouden bovendien zeker van toegevoegde waarde zijn voor 

genoemde migratieondersteuningsteams. 

 

Daarnaast zullen initiatieven de Commissie die voorzien in het oprichten van een Pan-Afrikaans 

netwerk van waarnemingscentra voor migratie en/of onderzoeksinstellingen op het vlak migratie 

aanmoedigen. 

 

Het initiatief van de Commissie om te investeren in arbeidsintensieve sectoren in bepaalde 

Afrikaanse regio’s met een hoge emigratiegraad is positief. Er moet echter wel op worden gewezen 

dat dit pas kan worden verwezenlijkt als ook de privésector een aanzienlijk deel van de investeringen 
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voor zijn rekening neemt. Voorwaarde hiertoe is dat de nodige instrumenten worden ontwikkeld om 

deze investeringen te vergemakkelijken.238 

11.5 Europees agentschap voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen: FRONTEX 

Tijdens de Top van Laken verklaarde de Raad dat er nood is aan een beter controle van de externe 

grenzen met het oog op de bestrijding van illegale immigratie en mensensmokkel. De lidstaten zijn 

zelf verantwoordelijk voor hun grensbewaking239 maar omwille van de implicaties voor de andere 

Schengenlanden is er nood aan een instantie dat de samenwerking tussen de verschillende landen 

coördineert. De Raad vroeg nog aan de Commissie om te onderzoeken in welke mate het mogelijk 

zou zijn om een entiteit op te richten dat het toezicht aan de grenzen zou verbeteren.240 Nadat de 

Commissie op de Top van Thessaloniki241 nog eens werd aangespoord werd uiteindelijk een 

verordening242 goedgekeurd voor de oprichting van Frontex. De rechtsgrondslag voor de verordening 

is art. 62.2a en 66 EG-verdrag. De verordening vloeit direct voort uit het Schengenacquis omdat ze 

tot doel heeft “het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen te verbeteren en de toepassing van de 

gemeenschappelijk regels inzake normen en procedures voor de controle aan die grenzen 

gemakkelijk en effectiever te maken.” 

Frontex is een agentschap dat werd opgericht om het geïntegreerde beheer van de externe grenzen 

te optimaliseren. Het is operationeel sinds oktober 2005. De hoofdzetel van het agentschap is in 

Warschau.243  
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Voor de verrichting van zijn taak en voor zover dat voor het uitvoeren van zijn taken noodzakelijk is 

kan Frontex met Europol, de bevoegde autoriteiten van derde landen en de internationale 

organisaties die bevoegd zijn op het vlak van buitengrensbeheer en -bewaking samenwerken. 

 Frontex is onafhankelijk en juridisch, administratief en financieel zelfstandig, er wordt aan hen een 

eigen begroting toegekend.  

11.5.1 Bevoegdheden 

De bevoegdheden van Frontex zijn: 

       -      De operationele samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van de buitengrenzen  

               coördineren. 

- De lidstaten helpen bij de opleiding van nationale grenswachten, inclusief het vaststellen van 

gemeenschappelijke opleidingsnormen. 

- Het uitvoeren van risicoanalyses. 

- De ontwikkelingen volgen op het vlak van onderzoek dat relevant is voor de controle en 

bewaking van de buitengrenzen. 

- Het bijstaan van de lidstaten in omstandigheden die extra operationele en technische 

bijstand aan de buitengrenzen vereisten. 

- De lidstaten ondersteunen bij het organiseren van gezamenlijk terugkeeroperaties. 

 

De taken van Frontex zijn uitgebreider dan die van andere agentschappen die zijn opgericht binnen 

het domein van Justitie en Binnenlandse Zaken zoals bijvoorbeeld Eurojust en Europol.244  Frontex 

heeft beslissingsbevoegdheid en initiatiefrecht op het vlak van gezamenlijke acties van de lidstaten. 

Als een lidstaat tijdelijk moeilijkheden ondervindt bij de bewaking van haar grenzen kan  Frontex 

zorgen voor het coördineren van technische en operationele hulp van andere lidstaten en ook eigen 

mensen inzetten.245 De bevoegdheden zijn niet exclusief daar de lidstaten zelf nog steeds op 

bilaterale overeenkomsten sluiten inzake de Frontex-bevoegdheden met andere lidstaten of met 

derde landen.246 
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Frontex is afhankelijk van de lidstaten, want deze zijn immers niet verplicht om mee te werken aan 

gezamenlijke operaties georganiseerd door Frontex. Het enige waarin werd voorzien is de bepaling 

dat lidstaten zich moeten onthouden van activiteiten die het werk van Frontex kunnen 

verhinderen.247 Bovendien beschikt Frontex voor het uitvoeren van operaties niet over eigen 

middelen, om dit probleem deels op te lossen werd het Central Record of Available Technical 

Equipment (CRATE) in het leven geroepen.248  

CRATE is een databank die de bedoeling heeft om een overzicht te geven van alle technische 

middelen die de lidstaten vrijwillig voor een bepaalde periode ter beschikking willen stellen van 

FRONTEX. De middelen zijn in de eerste plaats bedoeld voor bilateraal gebruik door de lidstaten maar 

het kan ook worden gebruikt bij gezamenlijke operaties.249  

11.5.2 Operaties 

Frontex heeft operaties verricht aan alle soorten grenzen: zowel de land-, lucht- als zeegrenzen. In 

2009 werden negen gezamenlijke operaties aan zee, vier aan de luchtgrenzen en zes aan de 

landsgrenzen uitgevoerd.250 

11.5.2.1 Operaties aan de zuidelijke grenzen 

11.5.2.1.1 Gezamenlijke operatie op de Canarische Eilanden: HERA 

Door haar geografische positie zijn de Canarische Eilanden erg aantrekkelijk voor immigranten die via 

de zee de EU willen bereiken. Vanaf 2006 is echter een drastische afname te zien van het aantal 

illegalen dat aankomt op de eilanden. Deze afname is vooral te danken aan gezamenlijk operaties die 

er worden gevoerd sinds 2006. 

 

HERA is gegrond op art. 8.1 van verordening 2007/2004 dat luidt:  

“*…+ lidstaten die bij de nakoming van hun verplichtingen inzake controle en bewaking van de 

buitengrenzen worden geconfronteerd met omstandigheden die meer technische en operationele 

bijstand vergen, [kunnen] het agentschap om bijstand verzoeken. Het agentschap kan passende 
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technische en operationele bijstand ten behoeve van de verzoekende lidstaat of lidstaten 

organiseren.” 

11.5.2.1.1.1 HERA I 

Op 24 mei 2006 maakte Spanje voor de eerste maal gebruik van de mogelijkheid van art. 8.1 en 

vroeg om bijstand aan Frontex. Spanje gaf aan niet langer in staat te zijn het hoofd te bieden aan de 

illegale immigrantenstromen naar de Canarische Eilanden.251 

Frontex voerde risicoanalyses uit die erop wezen dat met betrekking tot de West-Afrika 

migratieroute twee acties moesten worden ondernomen. De eerste actie omvat het inzetten van 

deskundigen uit verschillende lidstaten die de Spaanse autoriteiten mee ondersteunen met het 

afnemen van interviews met immigranten. Op deze wijze wil men meer te weten komen over de 

situatie in het herkomstland, de terugkeermogelijkheden en over eventuele personen die geholpen 

hebben bij de oversteek. 

De tweede actie bestaat uit het voeren van gezamenlijke patrouilles lang de Afrikaanse westkust. Op 

grond van verdragen met Spanje werkt ook Senegal mee aan deze patrouilles, die als doel hebben te 

beletten dat migranten hun leven riskeren op weg naar de EU door aan boord te gaan van pateras.252 

 

HERA I  trad in werking op 17 juli 2006 en hield de realisatie in van de eerste actie. De werkingsduur 

van HERA I is tot twee keer toe verlengd.253 Uiteindelijk duurde de operatie tot 31 oktober 2006. 

Tijdens de duur van de operatie zijn 18 987 immigranten op de Canarische Eilanden aangekomen.254 

11.5.2.1.1.2 HERA II 

Op 28 juni 2006 diende Spanje voor de tweede maal een verzoek in bij Frontex en dit leidde tot HERA 

II, deze operatie legde zich vooral toe op de tweede actie: het voeren van gezamenlijke patrouilles 

langs de Afrikaanse westkust. Er werden vooral controles gevoerd rond de zeegebieden voor de 

kusten van Senegal, Mauritanië en Kaapverdië. Spanje sloot met Senegal en Mauritanië 

overeenkomsten die Spaanse schepen de toelating gaven om te patrouilleren in de territoriale 

wateren van deze landen. Verder werd op Tenerife een coördinatiecentrum opgericht dat wordt 
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bemand door gedelegeerden van een aantal lidstaten, een vertegenwoordiger van Frontex en 

vertegenwoordigers van de Spaanse overheid.  

De operatie startte op 11 augustus 2006 en duurde tot 15 december 2006. 

 

Door HERA II werd ervoor gezorgd dat technische middelen vanuit verschillende lidstaten verzameld 

werden om de bewaking van de West-Afrika route te versterken, zodanig dat schepen konden 

worden onderschept tijdens hun reis.255 

 

Volgens de statistieken256 van Frontex kwamen tijdens de duur van de gezamenlijke operatie 14 527 

illegale immigranten aan op de Canarische Eilanden en werden 3 887 personen onderschept tijdens 

hun reis en terug naar hun herkomstland gebracht. Dit gebeurt als de bootjes zich nog binnen 24 mijl 

van de Afrikaanse kust bevinden, als ze al verder zijn worden ze gebracht naar de Canarische 

Eilanden.257 Over deze resultaten is Frontex zelf zeer tevreden258 maar toch moet er op worden 

gewezen dat tijdens de periode dat HERA II operationeel was, in augustus 2006, 4000 en in 

september 7000 illegalen op de Canarische Eilanden zijn gestrand waar het normale 

maandgemiddelde ruim 1000 personen bedraagt.259 

Aan de andere kant moeten deze cijfers gerelativeerd worden want de zomermaanden zijn door het 

gunstige weer en de rustige zee, het beste moment om met een zo laag mogelijk risico de oversteek 

te wagen. 

11.5.2.1.1.3 HERA III, HERA 2007 en HERA 2008 

Na de beëindiging van HERA I en HERA II is de West-Afrika route nog altijd een prioriteit voor 

Frontex.260 

In december 2006 werd een akkoord gesloten tussen Spanje en Senegal om de maatregelen van 

HERA II verder te zetten voor een periode van zes maanden.261  
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Toch is men in februari 2007 gestart met HERA III, dat de activiteiten van de vorige HERA-operaties 

onder dezelfde noemer brengt, namelijk deskundigen die de aangekomen immigranten interviewen 

aan de ene kant en het inzetten van technisch materiaal aan de andere kant. De informatie die 

resulteerde uit de interviews heeft geleid tot arrestaties van personen die meewerkten aan de 

organisatie van illegale overtochten. 262 

 

HERA III duurde twee maanden en tijdens die periode kwamen 585 migranten aan op de Canarische 

Eilanden en werden 1187 personen tijdig onderschept en teruggestuurd naar hun land van 

herkomst.263 

 

Enkele dagen na het einde van HERA III werd gestart met haar opvolger: HERA 2007. Frontex vond dit 

noodzakelijk omdat de West-Afrika route één van de belangrijkste routes zal blijven.  

 

Het succes van de HERA-operaties is te danken aan de verschillende lidstaten die erbij waren 

betrokken, maar ook door de deelname van Afrikaanse landen. 

HERA 2007 en later ook HERA 2008 gingen verder volgens hetzelfde stramien.  

 

Wat opvalt aan de publicaties van Frontex betreffende HERA is dat altijd beklemtoond wordt op het 

belang dat illegale immigranten hebben om tijdig onderschept te worden. Verschillende keren 

vermeldt Frontex dat de migranten op die manier hun leven niet hoeven te riskeren tijdens de tocht 

en wijzen ze op het feit dat velen op deze wijze kunnen worden gered van de dood. Het lijkt er dus 

op dat het humanitaire oogmerk van grensbewaking primeert boven het feit dat de EU liefst zo 

weinig mogelijk wil worden geconfronteerd met het fenomeen van illegale immigratie. 

11.5.2.1.2 INDALO 2007 

Tussen 30 oktober en 20 november 2007 vond gezamenlijk operatie INDALO plaats, in de Spaanse 

provincies Granada, Almeria en Murcia. De operatie was erop gericht de pateras tegen te houden die 

vanaf de kusten van Algerije en Marokko vertrokken om Spanje te bereiken. Er werd vooral gefocust 
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op het bestrijden van illegale immigratie met de hulp van criminele organisaties die overtochten 

organiseren.264 

 

De operatie werd gevoerd aan de hand van het organiseren van gezamenlijke patrouilles, in vooraf 

door Frontex aangewezen strategische gebieden. Het technisch materiaal dat gebruikt werd was 

afkomstig van verschillende lidstaten.265 De deelnemende lidstaten waren Spanje, Italië, Portugal, 

Malta, Frankrijk, Roemenië, Cyprus en Duitsland. De operatie beschikte over een budget van 1, 7 

miljoen euro.266 

De operatie duurde drie weken en in totaal werden 305 illegalen onderschept in 28 verschillende 

boten. Verder werden nog vier personen gearresteerd die meewerkten aan de organisatie van de 

illegale overtochten. 267 

11.5.2.2 Operaties aan de oostelijke grenzen 

De operaties werden vermeld in het jaarrapport268 van Frontex, maar er wordt slechts selectief 

informatie gegeven over de zes belangrijkste operaties. Het rapport geeft geen exacte cijfers weer, 

maar gebruikt wel vage bewoordingen, zoals er was “een drastische daling”.  

Verder wordt wel vermeld hoeveel en welk materiaal er werd gebruikt, maar niets over het aantal 

illegale immigranten dat werd onderschept, met uitzondering van operatie Poseidon.269  
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11.5.2.2.1 Neptunus 

De doelstelling van deze operatie was om de grenscontroles te verbeteren, waarin vooral aandacht 

werd besteed aan illegale arbeiders, overstayers en mensen met valse papieren. Men wilde vooral de 

illegale immigratie via de Centraal-Europese migratieroute terugdringen. Deze operatie werd 

uitgevoerd in vijf fasen die elk twee weken duurden.270 

 

11.5.2.2.2 Uranus 

Deze operatie focuste zich op grenscontroles aan bepaalde belangrijke kruispunten van de 

migratieroutes. Voor deze operatie werd ook nauw samengewerkt met de douaneautoriteiten. De 

gastlanden waren allemaal lidstaten gelegen aan de oostgrenzen van de EU.271 

11.5.2.2.3 Saturnus 

Met deze operatie wilde men illegale immigratie aanpakken via Turkije en Albanië door het 

versterken van de efficiëntie van de grenscontroles aan de Grieks-Albanese, Grieks-Turkse en 

Bulgaars-Turkse grenzen. Deze operatie duurde in totaal vier maanden.272  

 

11.5.2.2.4 Poseidon 

Poseidon werd zowel aan de landsgrenzen als aan de zeegrenzen uitgevoerd. Er werden tolken 

meegenomen aan boord van de schepen om de identificatie van onderschepte migranten te 

achterhalen.  Minder dan 10% van de geïnterviewde migranten claimden hun originele nationaliteit, 

er was een algemene daling van het aantal migranten van 16% in vergelijking met 2008, hoewel de 

hoofddoelstellingen werden bereikt werd toch de noodzaak aan nauwere samenwerking tussen de 

lokale autoriteiten benadrukt.273 
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11.5.3 Evaluatie van Frontex 

Sinds 2006 heeft Frontex 50 gezamenlijke operaties georganiseerd en geleid. 274 De resultaten die 

bereikt zijn met de HERA – operaties zijn een voorbeeld van het succes dat deze operaties kunnen 

bereiken. De afname van het aantal illegale immigranten naar de Canarische Eilanden is opmerkelijk. 

Toch is niet elke operatie tot een goed einde gebracht, bijvoorbeeld NAUTILUS dat zich had 

toegelegd op de centrale-Middellandse zeeroute was veel minder succesvol: er werd geen enkele 

migrant onderschept op weg naar Malta of Italië. 275 

Het Europees Parlement beklemtoonde echter dat het succes van een gezamenlijke operatie 

afhankelijk is van de medewerking van de omringende landen en dat Frontex geen wonderoplossing 

is om illegale immigratie volledig op te lossen.276  

 

Dit brengt ons naar een probleem waar Frontex mee wordt geconfronteerd: het beschikt over een 

grote vrijheid inzake besluitvorming en heeft een aanzienlijk budget ter beschikking maar het is 

afhankelijk van de middelen van de lidstaten voor haar operaties. En daarvoor is solidariteit vereist 

tussen de lidstaten. En hier wringt het schoentje. Niet elke lidstaat wil haar verantwoordelijkheid in 

gelijke mate opnemen. 

 Door CRATE worden de lidstaten echter quasi gedwongen om solidair te zijn. Maar lidstaten zijn niet 

verplicht om te participeren in de operaties en Frontex kan hen enkel aansporen om middelen bij de 

databank te voegen. Niettemin is het Europees Parlement de mening toegedaan dat Frontex het best 

geplaatst is om de solidariteit tussen de lidstaten te bevorderen op dit vlak.277  
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11.6 Snelle – grensinterventieteams: RABIT 

Naar aanleiding van grote immigrantenstromen aan de zuidelijke grenzen van de EU achtte de 

Commissie het noodzakelijk om werk te maken van Snelle Grensinterventieteams.278 Frontex was 

namelijk niet snel en flexibel genoeg om te handelen op het vlak van personencontrole aan de 

grenzen en grensbewaking op piekmomenten.279 De Rapid Border Intervention Teams (RABIT)280 

hebben als taak voor een beperkte periode operationele bijstand te verlenen wanneer een lidstaat 

hierom verzoekt in een situatie van uitzonderlijke druk. Hiermee wordt gedoeld op gevallen waarin 

een groot aantal personen de grens illegaal wil overschrijden zodat de grensbewakingautoriteiten 

overbelast zijn.281  

 

Frontex is verantwoordelijk voor RABIT.282 De lidstaten sturen, nadat Frontex hen hierom verzoekt, 

een lijst op met de grenswachters en hun profiel.283 Frontex beslist dan over het totaal aantal 

grenswachters die ter beschikking moeten worden gesteld voor de teams.284 Zo wordt een RABIT-

pool samengesteld die bestaat uit een 500 – 600 personen.285  
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De oprichting van RABIT wijst erop dat de Commissie het idee van een European Corps of Border 

Guards nog niet volledig uit haar gedachten heeft gebannen.286 De Commissie heeft zelfs expliciet 

gesteld dat ze op grond van de ervaringen met RABIT in een later stadium de mogelijkheid tot het 

oprichten van een systeem voor Europese grensbewaking opnieuw zal bekijken.287  

 

11.7 De versterking van het beheer van de zuidelijke maritieme 

grenzen van de EU 

Tijdens het Finse voorzitterschap werden een aantal algemene beginselen opgesteld om tot een 

versterkt beheer van de zuidelijke maritieme buitengrenzen te komen. 

De druk van de illegale immigratie op de zuidelijke lidstaten heeft de laatste jaren een hoogtepunt 

bereikt. Deze steeds toenemende migratiedruk uit het zuiden betekent een grote uitdaging voor de 

EU: aan de ene kant is er een noodzaak om samen te werken met de transitlanden van Afrika en het 

Midden-Oosten, en aan de andere kant kan het vereiste niveau van de praktische en politieke 

samenwerking met deze landen niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Dit niveau 

wordt geleidelijk aan opgebouwd op grond van de dialoog en samenwerking inzake 

migrantenkwesties in het kader de Euro-Mediterrane associatieovereenkomsten en de actieplannen 

van het ENB.  

 

Er zijn ook nieuwe hulpmiddelen voor de nieuwe generatie geïntegreerd grensbeheer ontwikkeld: 

een netwerk van kustpatrouilles. In een eerder uitgevoerde haalbaarheidstudie MEDSEA van Frontex 

uit 2006 bleek dat er een permanent netwerk van kustpatrouilles een meerwaarde zou bieden 

doordat het de lidstaten in staat stelt hun patrouilleroosters te coördineren, hun burgerlijke en 

militaire middelen te bundelen en tactische en strategische informatie in real time uit te wisselen.  
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De zuidelijke buitengrenzen zouden worden opgedeeld in patrouillezones die de Canarische Eilanden, 

de westelijke, oostelijke en centrale Middellandse Zee zouden omvatten. In deze zones zou onder 

toezicht van de regionale commandopost door de lidstaten worden gepatrouilleerd.288 

11.7.1 Conclusie 

Er is duidelijke behoefte aan de versterking van het beheer van de zuidelijke maritieme grenzen om 

het vermogen van de EG te vergroten in crisissituaties. De bovengenoemde oplossing is louter van 

praktische aard, maar weerspiegelt wel de noodzaak om dringende maatregelen te treffen aan de 

zuidelijke grenzen. 

 

De samenwerking met derde landen voor de identificatie van personen en de repatriëring van 

illegalen is van groot belang. Deze samenwerking bestaat reeds, bijvoorbeeld in het kader van de 

associatieovereenkomsten en de actieplannen van het ENB, maar moet nog verder worden 

opgevoerd.289 

 

In het kader van het beleid van de externe betrekkingen van de EU moet Frontex bijgevolg op basis 

van risicoanalyses technische bijstand geven voor de identificatie van derde landen die het meest 

voor samenwerking met betrekking tot het beheer van de zuidelijke grenzen in aanmerking komen, 

en zelf met deze landen op technisch niveau onderhandelen voer werkafspraken. 290 

 

Operationele activiteiten tot bestrijding van illegale immigratie, bescherming van vluchtelingen en de 

uniforme toepassing van het Schengenacquis betreffende de buitengrenzen kunnen niet op zichzelf 

staan.  
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11.8 Europees systeem voor de bewaking van de buitengrenzen: 

Eurosur 

Een verdere stap in het buitengrenzenbeheer is de totstandbrenging van Eurosur, een Europees 

grensbewakings- en toezichtsysteem.291 De doelstelling van Eurosur is het clandestien overschrijden 

van de buitengrenzen voorkomen, het aantal immigranten dat op zee het leven laat te verminderen 

en de binnenlandse veiligheid van de EU vergroten.292 

 

De oprichting van een Europees grensbewakingssysteem kwam voor het eerst ter sprake in 2006 

door de Commissie in het kader van de versterking van het beheer van de zuidelijke maritieme 

grenzen.293  De Commissie had daarin voorgesteld om een Europees netwerk van kustpatrouilles en 

een Europees grenstoezichtsysteem op te richten. Dit toezichtsysteem kreeg de naam Eurosur. 

 Eurosur richt zich vooral op de zuidelijke en oostelijke grenzen. Dit systeem zou de lidstaten moeten 

helpen zich ten volle bewust te zijn van de situatie aan hun buitengrenzen: “situational awareness” 

geeft aan in hoeverre de autoriteiten grensoverschrijdingen kunnen ontdekken en op beredeneerde 

gronden controlemaatregelen kunnen nemen.   

Eurosur moet een gemeenschappelijk technisch kader bieden voor het stroomlijnen van de dagelijkse 

samenwerking en communicatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en het gebruik van de 

modernste technologie voor de grensbewaking vergemakkelijken.  

11.8.1 Het doel van Eurosur en het kiezen van een beleidsoptie 

De Commissie publiceerde op 13 februari 2008 een mededeling over de mogelijkheid tot het 

oprichten een Europees Grensbewakingssysteem.294  

Dit systeem is een onderdeel van een pakket van twee andere mededelingen295 die de realisatie van 

een geïntegreerd grensbewakingssysteem tot doel hebben.296 
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Eurosur heeft een tweeledige doelstelling: ten eerste moet de “situational awareness” van de 

lidstaten worden verhoogd, hetgeen inhoudt dat zij een globaal beeld moeten krijgen over de 

situatie aan hun grenzen zodat erop kan worden ingespeeld. Ten tweede moet het reactievermogen 

van de lidstaten op punt worden gesteld zodat, wanneer een noodsituatie uitbreekt, ze daar 

onmiddellijk op kunnen reageren. 297 

 

Meer concreet betekent dit dat Eurosur in de eerste plaats als doelstelling heeft onrechtmatige 

grensoverschrijdingen te voorkomen en op de tweede plaats het aantal immigranten dat het leven 

laat op zee te verminderen.298 Eurosur moet ook een rol spelen in het bestrijden van 

grensoverschrijdende criminaliteit.  

11.8.2 De geleidelijke creatie van het Europees grensbewakingssysteem 

Voor de oprichting van Eurosur heeft men gekozen voor de realisatie van een gemeenschappelijke 

gegevensuitwisselingsstructuur.299 

 

Men wil Eurosur realiseren in drie fasen: 

Fase 1 bestaat in het aan elkaar koppelen van de bestaande bewakingssystemen en -mechanismen 

op het niveau van de lidstaten. Het Buitengrenzenfonds zou hiervoor steun leveren voor het 

opzetten van nationale coördinatiecentra voor grenstoezicht aan de zuidelijk en oostelijk gelegen 
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lidstaten. Ook wordt een beveiligd geautomatiseerd communicatienetwerk opgezet voor 

gegevensuitwisseling en coördinatie van activiteiten tussen de centra in de lidstaten en Frontex. 

 

Fase 2 beoogt ene beter gebruik van de bewakingsinstrumenten op EU-niveau. Het gebruik van EU-

programma’s voor onderzoek en ontwikkeling komt ten goede aan de technische werking van 

bewakingsinstrumenten en -sensoren, zoals bijvoorbeeld satellieten en onbemande vliegtuigen. 

 

Fase 3 creëert een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur voor het maritieme EU – 

grondgebied. Alle bestaande rapportage- en toezichtsystemen die zich bevinden in zeegebieden, die 

onder de jurisdictie van de lidstaten vallen, worden geïntegreerd in een ruimer netwerk, waardoor 

het voor de grensautoriteiten mogelijk wordt om te profiteren van het gecombineerde gebruik van 

de verschillende systemen. 

 

Gelet op de migratiedruk zou dit netwerk allereerst moeten worden beperkt tot de Middellandse 

Zee, de zuidelijke Atlantische Oceaan (de Canarische Eilanden) en de Zwarte Zee en zich toespitsen 

op binnenlandse veiligheid. Hierbij zouden grensautoriteiten en andere instanties met 

veiligheidsbelangen en verantwoordelijkheden op maritiem vlak aan elkaar worden gekoppeld om 

dan later uitgebreid te worden tot alle maritieme activiteiten en dus niet enkel tot de 

grensgerelateerde aspecten, maar ook activiteiten in verband met maritieme veiligheid, bescherming 

van het mariene milieu en visserijcontroles. 

11.8.3 Conclusie 

Er zijn veel initiatieven genomen op Europees niveau met betrekking tot grensbewaking, -toezicht en 

-controle, de vraag is echter of al deze initiatieven wel nodig zijn en ze op lange termijn niet 

contraproductief zullen werken. Er zijn zoveel instanties bij grensbewaking betrokken en dit is 

misschien een oorzaak van hun gebrekkige werking. 

Een geïntegreerd grensbeheer is in volle ontwikkeling. Zo lijkt het toch als we de rapporten met 

implementatieverhalen en de successen van de gezamenlijke operaties lezen. Het lijkt te gaan over 

een ultramoderne verdedigingsmuur, die overigens enorm duur is. Het coördineren van Frontex en 

het opzetten van meer instrumenten moet tot succes leiden. Een geïntegreerde werking is nuttig, 

maar de positie van vluchtelingen en asielzoekers tussen gemengde illegale immigraties is nog altijd 

onzeker. Tijdens de operaties, die leiden tot onderschepping en repatriëring, blijkt er onvoldoende 

bescherming te zijn voor de immigranten. Dikwijls ontbreekt de mogelijkheid om een asielverzoek in 

te dienen. Een groot deel van de activiteiten gebeurt op volle zee en in de territoriale wateren  van 
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derde landen. Dit is het buiten de EU houden van de problematiek.300 Het probleem hierbij is, dat het 

zo onmogelijk wordt om de mensenrechten en internationale normen inzake 

vluchtelingenbescherming en bescherming van asielzoekers te garanderen. Deze preventieve 

grenscontroles, onderscheppings- en repatriëringsacties n samenwerking met derde landen, 

bevinden zich in een juridisch grijze zone.301  

 

Als de nationale patrouilles van de lidstaten afgestemd zijn op elkaar en er is Eurosur, is er dan nog 

nood aan RABIT en moet Frontex dan nog gezamenlijke operaties organiseren? Het is dan ook aan te 

raden om de bestaande instellingen en hun werking constant te evalueren. 

 

Is het verantwoord dat de EU meer en meer haar grenzen sluit voor immigranten, moet 

grensbewaking gebeuren op een manier dat uiteindelijk geen enkele immigrant de kans meer krijgt 

om op onregelmatige wijze de grens over te steken? Want iedereen heeft namelijk het recht zijn land 

te ontvluchten en aan dit recht mag geen afbreuk worden gedaan door het feit dat naar de EU 

komen voor asielzoekers quasi onmogelijk wordt. Door de Europese instellingen wordt sterk 

gehamerd op het respect voor de mensenrechten maar bij reddingsacties op zee, maar door van de 

EU een ondoordringbaar fort te maken wordt aan de rechten van derdelanders evenzeer afbreuk 

gedaan.  

 

Zoals het er nu naar uitziet zal de EU verder gaan op de reeds gevolgde koers: het plan inzake een 

European Corps of Border Guards wordt opnieuw ter sprake gebracht in een resolutie302  van het 

Europees Parlement wijst in de richting van een verdere uitbouw van grensbewaking en -controle. 

11.9 Buitengrenzenfonds 

De EU heeft verschillende fondsen opgericht die worden gebruikt in de strijd tegen illegale 

immigratie. Naast de voormalige ARGO- en AENEAS-programma’s zijn er bijvoorbeeld het Europees 

                                                           
300

 X., “Instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren, 2009, 

Europees Parlement Bureau Nederland & Parlementair Documentatie Centrum: http://www.europa-

nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi339poisawk 

301
 F. GEORGI, Bordering on a Nightmare? A comment on the 2008 “Vision for an EU border managment 

system”, Multicultural Centre Prague, 2008, 2 – 3. 

302
 Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over de evaluatie en de toekomstige 

ontwikkeling van het Frontex - agentschap en over het Europese grensbewakingssysteem Eurosur (2008/2157), 

Pb.C. 45 E/41 van 18 december 2008. 
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Ontwikkelingsfonds, het Europees Vluchtelingenfonds en het Europees Terugkeerfonds. Voor de 

grensbewaking is het belangrijkste fonds het Buitengrenzenfonds.303 

 

De doelstellingen van het fonds zijn de volgende:304 

- De efficiënte organisatie van opdrachten met betrekking tot bewaking en controle aan de 

buitengrenzen door de lidstaten. 

- De eenvormige toepassing van de Schengengrenscode. 

- De verbetering van het beheer van de activiteiten van consulaire en andere diensten in derde 

landen inzake migratiestromen en van de samenwerking tussen de lidstaten op dit vlak. 

 

Alle EU – lidstaten nemen deel aan het Buitengrenzenfonds behalve het Verenigd Koninkrijk en 

Ierland. 

Het fonds stelt middelen ter beschikking voor nationale acties en acties met een internationale of 

communautaire dimensie die te maken hebben met de bewaking van de externe grenzen.305 

Met dit fonds worden de vier doelstellingen nagestreefd:  

- De ontwikkeling van een doeltreffende administratieve organisatie met aandacht voor 

informatie-uitwisselingsystemen, de verzameling van statistische gegevens, de coördinatie 

tussen de grenswachters, en aan mechanismen voor de controle, bewaking en registratie van 

personen die de buitengrenzen overschrijden.  

-  Een doeltreffende beheer van de personenstromen, in het bijzonder door een doeltreffende 

raadpleging van het VIS en SIS.  

- De uniforme toepassing van de EU-wetgeving.  

- De verbetering van de door consulaten georganiseerde activiteiten. Het fonds vertaalt 

solidariteit tussen de lidstaten in financiële bijstand aan de lidstaten die het Schengenacquis 

toepassen aan de buitengrenzen. Deze beschikking maakt deel uit van een coherent kader, 

met inbegrip van de beschikking tot instelling van een Vluchtelingenfonds, beschikking tot 

instelling van een terugkeer fonds en de beschikking tot instelling van een integratiefonds 

voor derdelanders. 

                                                           
303

 Beschikking 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het 

Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en 

beheer van de migratiestromen", Pb.L. 144/22 van 6 juni 2007 (hierna: Buitengrenzenfondsbeschikking). 

304
 Art. 3 Buitengrenzenfondsbeschikking. 

305
 Art. 5 Buitengrenzenfondsbeschikking. 
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12. Het visumbeleid 

12.1 De visumplicht voor derdelanders 

Met het oog op de harmonisatie van het visumbeleid van de lidstaten stelt de EU een 

gemeenschappelijke lijst vast van derde lande waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van 

visum bij de overschrijding van de buitengrenzen. In totaal werden 101 landen aangeduid.306 

12.2 Een gemeenschappelijk visumbeleid 

Op grond van art. 62, 2b EG-verdrag is de EU bevoegd om regelgeving uit te vaardigen inzake visa. 

Het concrete vertrekpunt is art. 10 SUO op grond waarvan gevraagd wordt een uniform visummodel 

te creëren dat geldt op het hele Schengengrondgebied. Zolang dit uniforme visum er niet is moeten 

de verschillende nationale visa wederzijds worden erkend. 307 

Visa worden afgegeven door de ambassades van de lidstaten die gevestigd zijn in derde landen308, 

hierdoor externaliseren de lidstaten hun immigratiebeleid, door over te laten aan de ambassades om 

te bepalen wie al dan niet het land binnen mag. 

 

In Verordening 539/2001309 werd een lijst vastgesteld van landen wier onderdanen een visum 

moeten hebben om het Schengengrondgebied binnen te komen.310 Er zijn drie belangrijke criteria om 

te bepalen of een land moet worden opgenomen in de lijst van visumplichtige landen:  

- Het gevaar voor de openbare orde. 

- Het risico op illegale immigratie. 

- De veiligheid en de relatie van de EU met het derde land. 

                                                           
306

 Verordening nr. 574/1999 van de Raad van 12 maart 1999 ter bepaling van de derde staten waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit moeten zijn van een visum, 

Pb.L. 72/2 van 18 maart 1999. 

307
 S. ROMEIN, “EU border and visa policy: current state of affairs” in J.W. DE ZWAAN en F.A.N.J. GOUDAPPEL 

(eds.), Freedom, Security and Justice in the European Union: Implementation of the Hague Programme, Den 

Haag, Asser Press, 2006, 35 – 36. 

308
 Art. 12.1 SUO. 

309
 Verordening nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de 

lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, Pb.L.  81/1 van 21 maart 2001. 

310
 D. DUEZ, L’Union européenne et l’immigration clandestine : de la sécurité intérieure à la construction de la 

communauté politique, Brussel, Ed. de l’Université de Bruxelles, 2008, 123 - 125. 
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12.3 Hulpmiddelen: Databanken 

Art. 7 SUO luidt als volgt: “de overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar bijstand met 

het oog op een doelmatige uitvoering van de controle- en bewakingstaken en werken daartoe 

voortdurend samen. Zij wisselen in het bijzonder alle relevante informatie uit, *…+ harmoniseren 

voor zover mogelijk de aan de uitvoerende diensten gerichte instructies en streven naar een 

uniforme opleiding en bijscholing van het met de controle belaste personeel. *…+”  

De EU is tegemoet gekomen aan de vereiste inzake informatie – uitwisseling door de creatie van 

twee databanken binnen het domein van de Schengenakkoorden: Het Schengeninformatiesysteem 

(SIS) en het Visuminformatiesysteem (VIS). Deze databanken zijn onontbeerlijk geworden in het 

kader van de grenscontrole en binnenlandse acties voor de opsporing van illegalen.311 

 

12.3.1 SIS en SIS II 

Het SIS verzamelt gegevens over bepaalde personen en voorwerpen. Het SUO bepaalt om welke 

redenen personen (of voorwerpen) kunnen worden opgenomen in het SIS. 

- Aangehouden personen met het oog op hun uitlevering. 312 

- Vreemdelingen die door de nationale autoriteiten zijn gesignaleerd omdat hen toegang werd 

geweigerd.313 

- Vermiste personen die ter bescherming van zichzelf of anderen in bewaring moeten worden 

gesteld.314 

- Personen betrokken bij een strafprocedure in een andere lidstaat.315 

- Personen die op vraag van een lidstaat onder bewaking of controle worden gesteld in een 

andere lidstaat.316 

- Gezochte voorwerpen met het oog op inbeslagname of die dienen als bewijs in strafzaken.317 

 

 Vreemdelingen die opgenomen zijn in het SIS kunnen niet worden toegelaten in het 

Schengengrondgebied.318 

                                                           
311

 E. BROUWER, “Nieuwe ontwikkelingen in het EU-buitengrenzenbeleid: van de Schengengrenscode, via 

Frontex, naar SIS II en VIS” in T. Vreemd. 2008, nr. 1, 30 – 31. 

312
 Art. 95 SUO. 

313
 Art. 96 SUO. 

314
 Art. 97 SUO. 

315
 Art. 98 SUO. 

316
 Art. 99 SUO. 

317
 Art. 100 SUO. 
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 Het SIS wordt vooral gebruikt door diplomatieke posten bij de afgifte van visa voor kort verblijf en 

door de autoriteiten die belast zijn met de grenscontrole.319 Ook Eurojust en Europol hebben toegang 

tot het SIS.320 

 

Een nadeel van het SIS is dat de nieuwe lidstaten er geen toegang tot hebben, daarom is er sprake 

van SIS II.321  

 

12.3.2 VIS 

De Raad en het Parlement keurden in juli 2008 een verordening goed voor de invoering van het 

VIS.322 

                                                                                                                                                                                     
318

 Art. 96 leden 2 en 3 SUO vermelden als bijzondere weigeringsgronden bepaalde strafrechtelijke misdrijven 

die de vreemdeling gepleegd heeft of waarvoor ernstige aanwijzingen bestaan dat hij deze misdrijven zou 

plegen op het grondgebied van een Schengenlidstaat, een eerdere uitwijzing of andere maatregelen genomen 

die de verwijdering van de vreemdelingen op het oog hebben. 

319
 S. ROMEIN, “EU border and visa policy: current state of affairs” in J.W. DE ZWAAN en F.A.N.J. GOUDAPPEL 

(eds.), Freedom, Security and Justice in the European Union: Implementation of the Hague Programme, Den 

Haag, Asser Press, 2006, 29 - 31. 

320
 Besluit 2005/211/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 betreffende de invoering van enkele nieuwe 

functies in het Schengeninformatiesysteem, inclusief bij de bestrijding van terrorisme, Pb.L. 68/44 van 15 maart 

2005. 

321
 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – De ontwikkeling van het 

Schengeninformatiesysteem II, COM (2001) 720 def. van 18 december 2001 en verordening nr. 2424/2001 van 

de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de 

tweede generatie (SIS II), Pb.L. 328/4 van 13 december 2001; Verordening nr. 1986/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van 

de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van 

kentekenbewijzen van voertuigen, Pb.L. 381/1 van 28 december 2006; Verordening nr. 1987/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik 

van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) Pb.L. 381/4 van 28 december 2006 en 

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het 

Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), Pb.L. 260/63 van 7 augustus 2007. 

322
 Verordening nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het 

Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor 

kort verblijf (VIS-verordening), Pb.L. 218/60 van 13 augustus 2008. 



101 
 

Het VIS is een centrale databank waarin biometrische gegevens worden opgenomen van elke 

persoon die een visum aanvraagt.323Iedere aanvraag die wordt gedaan door derdelanders die zich op 

de lijst van visumplichtigen bevinden wordt dus in opgenomen in de databank. 

Door het gebruik van deze databank wil men de procedure voor visumverlening vergemakkelijken en 

het fenomeen van “visumshoppen” vermijden, fraude bestrijden en de grenscontroles 

vergemakkelijken.324 

De databank is toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, binnen de perken 

van art. 5 Verordening 767/2008. Wie dat zijn, wordt aangeduid door de lidstaten zelf. Zij 

moesten daartoe een lijst indienen bij de Commissie. Ook Europol heeft toegang tot het VIS, onder 

de voorwaarden gesteld in art. 7 Verordening 767/2008.325 

 

Algemeen besluit 

De aspecten die het door het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere naar voren zijn 

gebracht zijn door de EU aangepakt, de procedures en voorwaarden inzake toegang van 

derdelanders werden geharmoniseerd. Er werd sterk geïnvesteerd in de beveiliging van paspoorten, 

visa en verblijfdocumenten en de VIS en SIS databanken werden opgericht. Verder werden ook 

afspraken gemaakt rond de verwijdering en repatriëring van illegale immigranten.  

Ook werd vooruitgang geboekt op het vlak van samenwerking met derde landen om de capaciteit 

inzake migratiebeheer te versterken in de transit- en herkomstlanden. Voorts werd aandacht 

besteed aan de relatie tussen ontwikkeling en migratie. De EU tracht de pushfactoren te bestrijden, 

zij het in beperkte mate. De bezorgdheid van de EU gaat in de eerste plaats nog altijd uit naar het 

controleren van wie haar grenzen overschrijdt. . Veiligheid is en blijft een prioriteit met als gevolg dat 
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 Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de 

uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf, Pb.C. 181/13 van 23 juli 

2005. 
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 Punt 5 preambule Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 

betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het 

gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening), Pb. L 218/60 van 13 augustus 2008 
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 E. BROUWER, “Nieuwe ontwikkelingen in het EU-buitengrenzenbeleid: van de Schengengrenscode, via 

Frontex, naar SIS II en VIS”, T. Vreemd. 2008, nr. 1, 32 – 33. 
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een strenge aanpak wordt gehanteerd ter voorkoming van illegale immigratie. Aldus wordt er niet 

vertrokken vanuit de wil om een betere bescherming te bieden aan vluchtelingen 

De aanpak van de “paterasproblematiek” in het Middellandse Zeegebied is vatbaar voor kritiek. 

Hoewel op Europees niveau de nodige impulsen werden gegeven en Frontex in het leven werd 

geroepen, is er vandaag nog altijd geen sprake van een goede bescherming van personen in nood. De 

Frontex-operaties richten zich ook op onderschepping op volle zee en in de territoriale wateren van 

de transitlanden. Het terugdringen van illegale immigranten gebeurt in samenwerking met derde 

landen die niet dezelfde beschermingnormen hebben als de EU. De EU heeft de neiging haar beleid 

te externaliseren naar derde landen. 

 De effectiviteit van Frontex-operaties wordt vooral gemeten aan de hand van vermindering van het 

aantal toegekomen illegale immigranten. Migratieroutes verschuiven echter en illegale migraties 

worden steeds risicovoller, waarbij ook ruimte is voor mensensmokkelaars.  

De oorzaak van illegale immigratie is de grote ongelijkheid tussen landen, vooral tussen noord en 

zuid. Zolang de kloof enorm blijft zullen er steeds pushfactoren zijn die mensen aanzetten om te 

migreren en pullfactoren die ervoor zorgen dat ze naar Europa komen. Een aanpak van de directe 

oorzaak van migratie is dus noodzakelijk. Er is een uitgebreide geïntegreerde aanpak van de 

migratieproblematiek aangewezen, gaande van tijdige conflictoplossing, preventie van 

vluchtelingencrisissen, armoedebestrijding en repressieve aanpak van criminele netwerken.  

Nu hanteert men een restrictief beleid dat zich bijna enkel bezighoudt met het voorkomen van 

overschrijding van de grenzen. Er zijn dan ook heel wat restrictieve maatregelen genomen in het 

kader van een Europees asiel- en migratiebeleid, zoals de bepalingen in verband met detentie en de 

ontkenning van het recht op werk die tot doel hebben asielzoekers en migranten te ontmoedigen de 

EU binnen te komen, de maatregelen die tot op heden zijn genomen zijn vooral gericht zijn op het 

terugdringen van het aantal asielverzoeken en op een strikte controle van migratiestromen. 

Voorbeelden hiervan zijn het “veilige land van herkomst”en het “veilige derde land” alsook de 

discussies rond opvang in de regio die erop gericht zijn om zoveel mogelijk vluchtelingen buiten de 

EU te houden. 
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I. AKTEN VAN GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN 

i. Verdragen  

 

Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 

http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm. 

Verdrag betreffende de Europese Unie, Pb. C 191/1 van 29 juli 1992. 

 

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de 

verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, Pb.C. 

340/1 van 10 november 1997. 

 

Akkoord tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische 

Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke 

afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb. L 239/13 van 22 september 

2000. 

 

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten 

van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 

juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles 

aan de gemeenschappelijke grenzen, Pb. L 239/19 van 22 september 2000. 

 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie), Pb.C. 325/33 van 24 

december 2002. 

 

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, Pb. C. 306/1 van 17 december 

2007. Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, Pb. C. 306/1 van 17 

december 2007. 
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ii. Verordeningen  

 

Verordening nr. 574/1999 van de Raad van 12 maart 1999 ter bepaling van de derde staten waarvan 

de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit moeten zijn van 

een visum, Pb.L. 72/2 van 18 maart 1999. 

Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling 

van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 

toepassing van de overeenkomst van Dublin, Pb. L 316/1 van 15 december 2000. 

 

Verordening nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde 

landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 

een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, Pb.L.  

81/1 van 21 maart 2001. 

Verordening nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een 

Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), Pb.L. 328/4 van 13 december 2001. 

Verordening nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een 

asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten wordt ingediend, 

Pb.L. 50/1van 25 februari 2003 (Dublin-verordening). 

Verordening nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een 

netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen, Pb.L. 64/1 van 2 maart 2004. 

Verordening nr. 491/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot instelling 

van een programma voor financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van 

migratie en asiel (AENEAS), Pb.L. 80/1 van 18 maart 2004. 

Verordening nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees 

agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de 

lidstaten van de Europese Unie, Pb.L. 349/1 van 25 november 2004. 

Verordening nr. 562/2006 van het Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een 

communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode), Pb.L. 105/1 van 13 april 2006. 
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Verordening nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 

betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de 

instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen, Pb.L. 

381/1 van 28 december 2006. 

Verordening nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 

betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de 

tweede generatie (SIS II) Pb.L. 381/4 van 28 december 2006. 

Verordening nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot instelling van 

een mechanisme voor de oprichting van snelle - grensinterventieteams en tot wijziging van 

verordening nr. 2007/2004 van de Raad wat betreft dat mechanisme en de regeling van de taken en 

bevoegdheden van uitgezonden functionarissen, Pb. L 199/30 van 31 juli 2007. 

Verordening nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het 

Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van 

visa voor kort verblijf (VIS-verordening), Pb.L. 218/60 van 13 augustus 2008. 

iii. Richtlijnen  

 

Richtlijn 2001/40/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de onderlinge erkenning van 

besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen, Pb.L. 149 van 2 juni 2001. 

Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van 

de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, Pb.L. 187/45 van 10 

juli 2001.  

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. 212/12 van 7 augustus 2001. 

Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 

opvang van asielzoekers in de lidstaten, Pb. L. 31/18 van 6 februari 2003. 

richtlĳn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig 

ingezeten onderdanen van derde landen, Pb.L. 16/44 van 23 januari 2004. 
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Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden en 

tot wijziging van verordening nr. 1612/68 en tot intrekking van richtlijnen 64/221/EG 8/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (Voor de 

EER relevante tekst), Pb.L. 158/77 van 30 april 2004. 

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor 

luchtvervoerders om passagiersgegevens door te geven, Pb.L. 261/24 van 6 augustus 2004. 

Richtlijn 2004/83/EG 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 anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, Pb.L. 304/12 van 

30 september 2004. 

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, Pb. L. 326/13 

van 13 december 2005. 

Richtlijn 2008/115/EG van het Europese 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 december 2008. 

iv. Beschikkingen  

 

Beschikking 2000/596/EG van de Raad van 28 september 2000 tot instelling van een Europees 

Vluchtelingenfonds, Pb.L. 252/12 van 6 oktober 2000. 

 

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het 

Visuminformatiesysteem (VIS), Pb.L. 213/5 van 15 juni 2004. 

 

Beschikking 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van 

een Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008 – 2013 als onderdeel van het algemeen 

programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen en tot intrekking van beschikking 

2004/904/EG, Pb.L. 144/1 van 6 juni 2007. 
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Beschikking  574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van 

het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma 

"Solidariteit en beheer van de migratiestromen", Pb.L. 144/22 van 6 juni 2007. 

v. Besluiten  

 

Besluit 2003/578/EG van de Raad van 22 juli 2003 betreffende de richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, Pb.L. 197/13 van 5 augustus 2003. 

Besluit 2005/211/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 betreffende de invoering van enkele nieuwe 

functies in het Schengeninformatiesysteem, inclusief bij de bestrijding van terrorisme, Pb.L. 68/44 

van 15 maart 2005. 

Besluit 2005/358/EG van de Raad van 26 april 2005 tot vaststelling van de vestigingsplaats van het 

Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van 

de lidstaten van de Europese Unie, Pb. L  114/13 van 4 mei 2005. 

Besluit 2005/599/EG van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de ondertekening namens de 

Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst 

tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, 

enerzijds, en de Europese Gemeenschapen haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 

juni 2000. 

Besluit 2005/809/EG van de Raad van 7 november 2005 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van 

personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, Pb.L. 304/14 van 23 november 2005. 

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het 

gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), Pb.L. 260/63 van 7 

augustus 2007. 

 

Besluit 2007/817/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied 

verblijven, PB.L. 334/1 van 19 december 2007. 

Besluit 2007/818/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de 
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overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, PB.L. 334/1 van 19 

december 2007. 

Besluit 2007/819/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de 

overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, PB.L. 334/1 van 19 

december 2007. 

Besluit 2007/820/EG van de Raad van 8 november 2007 betreffende de sluiting van de 

Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de 

overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, PB.L. 334/1 van 19 

december 2007. 

vi. Mededelingen van de Commissie en anderen COM – documenten 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – De ontwikkeling van het 

Schengeninformatiesysteem II, COM (2001) 720 def. van 18 december 2001. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een 

gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie, COM (2001) 672 def. van 14 juni 2002.  

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement ter voorbereiding van de 

bijeenkomst van Europees – mediterrane ministers van buitenlandse zaken, Valencia, 22 – 23 april 

2002, SEC (2002) 159 def. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Naar een geïntegreerd 

beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, COM (2002) 233 def. van 7 mei 

2002. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ten behoeve van de Europese 

Raad van Thessaloniki betreffende de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid inzake illegale 

immigratie, mensensmokkel en mensenhandel, buitengrenzen en de terugkeer van illegaal 

verblijvende personen, COM (2003) 323 def. van 3 juni 2003. 
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Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over immigratie, integratie en werkgelegenheid, COM 

(2003) 336 def. van 3 juni 2003. 

 

Mededeling van de Commissie “Europees Nabuurschapsbeleid – Strategiedocument”, COM (2004) 

373 def. van 12 mei 2004. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – studie naar de samenhang tussen legale en illegale 

migratie, COM (2004) 412 def. van 4 juni 2004. 

 

Groenboek over de toekomst van het Europees Migratienetwerk, COM (2005) 606 def. van 28 

november 2005. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Prioritaire acties om een 

antwoord te bieden op de uitdagingen van de migratie: eerste follow-up van Hampton Court, COM 

(2005) 621 def. van 30 november 2005. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een versterkte 

praktische samenwerking – Nieuwe structuren, een nieuwe aanpak: verbetering van de kwaliteit van 

de besluitvorming in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, COM (2006) 67 def. 

van 17 februari 2006. 

 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 

mechanisme voor de oprichting van snelle grensinterventieteams en tot wijziging van verordening 

2007/2004 van de Raad wat betreft dat mechanisme, COM (2006) 401 def. van 19 juli 2006. 

 

Mededeling van de Commissie inzake de beleidsprioriteiten bij de bestrijding van illegale immigratie 

van onderdanen van derde landen COM (2006) 402 def. van 19 juli 2006. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad over de versterking van het beheer van de zuidelijke 

maritieme grenzen van de Europese Unie van 30 november 2006, COM (2006) 733 def. van 30 

november 2006. 

 



111 
 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Eén jaar algehele aanpak 

van migratie: naar een alomvattend Europees migratiebeleid, COM (2006) 735 def. van 30 november 

2006. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de versterking 

van het Europees nabuurschapsbeleid, COM (2006) 726 def. van 4 december 2006. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Zwarte Zee Synergie – Een 

nieuwe regionaal samenwerkingsinitiatief, COM (2007) 160 def. van 11 april 2007. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Toepassing van de algehele aanpak van migratie op de 

grensregio’s ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie, COM (2007) 247 def. van 16 mei 2007. 

 

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar 

werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten, COM (2007) 298 

def. van 6 juni 2007. 

 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de evaluatie van het Dublin – 

systeem, COM(2007) 299 def. van 6 juni 2007. 

 

Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk asielstelsel, COM (2007) 301 def. van 6 juni 

2007. 

 

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het opzetten van een Europees 

migratienetwerk, COM (2007) 466 def. van 10 augustus 2007. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Verslag over de evaluatie en de toekomstige 

ontwikkeling van het Frontexagentschap, COM (2008) 67 def. van 13 februari 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees Economische 

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, onderzoek naar de mogelijkheden tot instelling van 

een Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR), COM (2008) 68 def. van 13 februari 2008. 
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: “De voorbereiding van de volgende stappen in het 

grensbeheer in de Europese Unie”, COM (2008) 69 def. van 13 februari 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Verslag over de uitvoering 

van het Haags programma – 2007, COM (2008) 373 def. van 2 juni 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s – Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, 

maatregelen en instrumenten, COM (2008) 359 def. van 17 juni 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Asielbeleidsplan – Een geïntegreerde aanpak van 

bescherming in de hele EU, COM (2008) 360 def. van 17 juni 2008. 

 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de toepassing van 

richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM (2008) 610 def. van 8 oktober 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Versterking van de totaalaanpak van migratie: naar 

een betere coördinatie, coherentie en synergie, COM (2008) 611 def. van 8 oktober 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement -  Eén jaar na Lissabon: het 

partnerschap van de EU en Afrika in de praktijk, COM (2008) 617 def. van 17 oktober 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – Oostelijk Partnerschap, 

COM (2008) 823 def. van 3 december 2008. 

 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s -  Een ruimte van veiligheid, vrijheid en recht voor de 

burgers van de Europese Unie, Actieplan ter uitvoering van het Programma van Stockholm, COM 

(2010) 171 def. van 20 april 2010. 
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II. ANDERE COMMUNAUTAIRE AKTEN  

 

i. Overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is  

 

Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een asielverzoek dat bij een van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen wordt ingediend 

– Overeenkomst van Dublin, Pb. C. 254/1 van 19 augustus 1997. 

 

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Tunesië, anderzijds, Pb.L. 97/2 van 30 

maart 1998. 

 

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Pb.L. 70/2 van 

18 maart 2000. 

 

Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, Pb.L. 

304/39 van 30 september 2004. 

 

Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, 

anderzijds, Pb.L. 304/39 van 30 september 2004. 

 

Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied 

en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, 

ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, Pb.L. 317/3 van 15 december 2000, zoals gewijzigd door de 

Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van 

staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap 

en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, Pb.L. 209/26 van 11 augustus 

2005. 
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ii. Conclusies van de Europese Raad  

 

Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999: conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/00200-r1.nl9.htm. 

 

Raad van Europa van Laken van 14 en 15 december 2001: conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/68828.pdf. 

 

Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 2002: conclusies van het voorzitterschap. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/72652.pdf. 

 

Europese Raad van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003: conclusies van het voorzitterschap, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/ec/76283.pdf. 

iii. Overige akten 

 

Resolutie 96/196/JBZ: Gemeenschappelijk standpunt van 4 maart 1996 door de Raad vastgesteld op 

grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de geharmoniseerde 

toepassing van de definitie van de term "vluchteling" in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, Pb.L. 63/2 van 13 maart 1996. 

 

Voorstel voor een algemeen plan ter bestrĳding van illegale immigratie en mensenhandel in de 

Europese Unie, Pb.C. 142/23 van 14 juni 2002. 

 

Het Haags programma – Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, Pb.C. 53/1 

van 3 maart 2005. 

 

Actieplan van de Raad en de Commissie ter uitvoering van het Haags Programma voor de versterking 

van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, Pb.C. 198/1 van 12 augustus 

2005. 

 

Advies van het Comité van de Regio’s over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het 

Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Studie naar 

de samenhang tussen legale en illegale migratie, Pb.C. 231/50 van 20 september 2005. 
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Advies van het Comité van de Regio’s over de Toepassing van de algehele aanpak op migratie aan de 

zuidelijke maritieme grenzen van de Europese Unie en aan de grensregio’s ten oosten en ten 

zuidoosten van de Europese Unie, Pb.C. 305/43 van 15 december 2007. 

 

Resolutie van het Europees Parlement van 18 december 2008 over de evaluatie en de toekomstige 

ontwikkeling van het Frontex - agentschap en over het Europese grensbewakingssysteem Eurosur 

(2008/2157), Pb.C. 45 E/41 van 18 december 2008. 

 

Het Programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de 

burger, Pb.C. 115/1 van 4 mei 2010. 
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