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Het migratievraagstuk 
SAMENVATTING 
Wereldwijd gaat de aandacht uit naar vluchtelingenbewegingen en migratie. De afgelopen jaren 
heeft Europa een antwoord moeten bieden op het meest uitdagende migratievraagstuk sinds het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. De ongekende toestroom van vluchtelingen en illegale 
migranten in de EU, die in 2015 zijn hoogtepunt bereikte, bracht een reeks tekortkomingen en 
lacunes in het EU-beleid inzake asiel, de buitengrenzen en migratie aan het licht. Om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden heeft de EU een breder hervormingsproces opgezet met het doel 
haar asiel- en migratiebeleid te herstructureren, en wel op basis van vier pijlers, namelijk: de 
stimulansen voor irreguliere migratie verminderen door de achterliggende oorzaken aan te pakken, 
terugkeer te verbeteren en netwerken voor mensensmokkel en -handel te ontmantelen; levens 
redden en de buitengrenzen beveiligen; een krachtig EU-asielbeleid tot stand brengen, en voorzien 
in meer legale wegen voor asielzoekers alsmede in efficiëntere legale kanalen voor reguliere 
migranten. 

De record-migratiestromen die in 2015 en 2016 naar de EU kwamen zijn tegen eind 2017 en in 2018 
afgenomen. Niettemin heeft de EU op basis van de Verdragen en andere juridische en financiële 
instrumenten zowel onmiddellijk toepasselijke als langetermijnmaatregelen getroffen, teneinde 
een – door de Commissie aldus omschreven – doeltreffend, billijk en robuust toekomstig EU-
migratiebeleid uit te stippelen. Europa zal, door zijn geografische ligging en zijn reputatie als 
toonbeeld van stabiliteit, milddadigheid en openheid tegen een achtergrond van toenemende 
internationale en binnenlandse conflicten, klimaatverandering en wereldwijde armoede, wellicht 
een ideaal toevluchtsoord blijven lijken voor asielzoekers en migranten. Dit blijkt ook uit de hogere 
bedragen en de toegenomen flexibiliteit en verscheidenheid van de EU-middelen voor migratie- en 
asielbeleid, zowel binnen als buiten de huidige en de toekomstige EU-begroting. 

Dit is een update van een vorige achtergrondnota, die in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 
2019 is verschenen. Zie ook de parallelle achtergrondnota over ''EU-steun voor democratie en vrede in de 
wereld". 
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Stand van zaken 
Het aantal internationale migranten in de wereld is de afgelopen jaren voortdurend toegenomen 
en bedroeg in 2017 258 miljoen mensen, tegenover 220 miljoen in 2010 en 173 miljoen in 2000. 
Sedert de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling van de Verenigde Naties van 
1994 is het vraagstuk van internationale migratie en het verband daarvan met ontwikkeling steeds 
hoger op de agenda van de internationale gemeenschap komen te staan. 

Figuur 1 – Belangrijkste migratieroutes naar Europa 

 
Bron: Frontex; grafiek van Giulio Sabbati, EPRS. 

Het migratiebeleid van de EU is versnipperd over talloze wets- en beleidsinstrumenten. Sinds de 
ongekende omvang van de migratiestromen naar Europa in 2015 is dit beleid grotendeels 
gebaseerd op de Europese agenda inzake migratie. Het EU-optreden op dit terrein bestaat uit het 
voorstellen en uitvoeren van onmiddellijk toe te passen en langetermijnmaatregelen gericht op de 
interne en externe aspecten van het EU-migratiebeleid en de buitengrenzen van de EU. De 
maatregelen omvatten de terugkeer en re-integratie van irreguliere migranten die geen recht 
hebben op binnenkomst of verblijf in de EU, de strijd tegen smokkel van migranten, de bescherming 
van de buitengrenzen van de EU, het tot stand brengen van legale kanalen voor degenen die 
behoefte hebben aan internationale bescherming, het opzetten van een solide asielbeleid van de 
EU, gebaseerd op een evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid, en het aanpakken van 
migratie in samenwerking met derde landen met behulp van politieke en financiële middelen. In 
haar verschillende verordeningen en richtlijnen zet de EU de gemeenschappelijke normen uiteen, 
maar de concrete uitvoering van het asiel- en migratiebeleid is in handen van de lidstaten, die 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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moeten waarborgen dat hun nationale wetgeving zowel aansluit bij de EU-wetgeving als bij 
internationale overeenkomsten. Het externe EU-migratiebeleid maakt deel uit van de algemene EU-
benadering ten aanzien van migratie, en vormt een aanvulling op het buitenlands en 
ontwikkelingsbeleid van de EU. Het berust op door de lidstaten vastgestelde gemeenschappelijke 
doelstellingen en wordt weerspiegeld in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). 
Samenwerking met derde landen valt onder de algemene benadering van migratie en mobiliteit 
(GAMM), door middel waarvan de EU met derde landen een politieke dialoog is aangegaan en 
partnerschappen heeft gesloten. 

De uitdagingen waarmee de EU is geconfronteerd sinds de recente ongekende en 
ongecontroleerde aankomst van grote aantallen vluchtelingen en irreguliere migranten bracht een 
reeks tekortkomingen en lacunes in het EU-beleid op het gebied van asiel, buitengrenzen en 
migratie aan het licht. Het asielsysteem van de EU, een rechtskader dat alle aspecten van het 
asielproces afdekt, is onder druk komen te staan. In het bestaande systeem worden asielzoekers niet 
op uniforme wijze behandeld en lopen de erkenningspercentages in de verschillende EU-lidstaten 
uiteen. Daarnaast is slechts een handvol lidstaten als gevolg van hun geografische ligging 
verantwoordelijk voor vrijwel alle asielaanvragen die in de EU worden ingediend. Om het 
rechtskader efficiënter, gelijkvormiger, eerlijker en beter bestand tegen toekomstige migratiedruk 
te maken, moet het worden hervormd. Een van de eerste dringende maatregelen na de migratiegolf 
van 2015 was bedoeld om de migratiedruk op Griekenland en Italië, de landen die het overgrote 
deel van de toestroom te verwerken kregen, te verminderen. Doel was om voor internationale 
bescherming in aanmerking komende aanvragers – nationaliteiten met een totaal 
asielerkenningscijfer van 75% of meer in EU-lidstaten – naar andere lidstaten te herplaatsen, en 
aldus te zorgen voor een eerlijke en evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheid voor 
asielzoekers in de EU. Niet alle lidstaten waren evenwel bereid aan deze regeling deel te nemen, als 
gevolg van de uiteenlopende standpunten in de publieke opinie en het moeizame streven naar een 
evenwicht van solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de verschillende EU-lidstaten. 

Om irreguliere migratie terug te dringen is er bovendien een doeltreffend beleid inzake overname 
en re-integratie van irreguliere migranten nodig. Gezien de geringe terugkeerpercentages heeft de 
Commissie zich dan ook geconcentreerd op het verbeteren van haar eigen capaciteit door middel 
van het vernieuwde actieplan inzake terugkeer en heeft zij een herziening van de richtlijn inzake 
terugkeer voorgesteld en re-integratieovereenkomsten of praktische regelingen met landen van 
herkomst en transit in Afrika en Azië gesloten. 

De ongecontroleerde migratiestromen brachten verder zwakke plekken in het beheer van de 
buitengrenzen van de EU aan het licht. Een sleutelelement in de steun van de EU aan de lidstaten 
was de operationele steun die werd verleend in het kader van de zogeheten hotspot-benadering. 
Hierbij gaat het om het identificeren en registreren van alle aankomsten van asielzoekers, en het 
bieden van adequate opvangvoorzieningen en -capaciteit. Hoewel het nemen van vingerafdrukken 
van migranten verbeterd is en volgens de cijfers van de Commissie vrijwel 100% heeft bereikt, 
blijven de opvangvoorzieningen een groot probleem. In 2017 en 2018 nam het aantal ontdekte 
illegale grensoverschrijdingen langs de buitengrenzen van de EU weliswaar sterk af, met name langs 
de migratieroutes die via de oostelijke en centrale Middellandse Zee lopen, maar de druk op de 
buitengrenzen van Europa blijft algemeen gezien nog steeds vrij groot. Daarnaast is de reis naar de 
EU vaak extreem gevaarlijk, en stellen smokkelaars migranten niet zelden bloot aan 
levensbedreigende risico's. Voorkomen dat mensen om het leven komen, met name in de 
Middellandse Zee, maakt opsporings- en reddingsoperaties evenals bestrijding van 
mensensmokkel en smokkelnetwerken noodzakelijk. 

Migratie is een macro-kritisch beleidsvraagstuk op wereldschaal. Volgens het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zullen bij een nulmigratiescenario in 
2025 in de ontwikkelde wereld alleen Nieuw-Zeeland en Ierland nog groei van hun bevolking in de 
werkende leeftijd kennen, en zullen alle overige landen een sterke terugloop doormaken. Een van 
de verschillende manieren om de afname of stagnatie van de bevolkingsgroei op te vangen is het 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0634&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0634&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
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openen van legale kanalen voor migratie, en hiertoe is een wereldwijde oplossing nodig. Ook is het 
dringend noodzakelijk om de irreguliere migratiestromen, die zoveel leed en extreme 
mensenrechtenschendingen hebben veroorzaakt, te vervangen door legale kanalen voor migratie. 
Zoals de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in zijn toespraak over de Staat 
van de Unie in 2017 heeft gezegd: "Irreguliere migratie houdt alleen op als er een echt alternatief is 
voor gevaarlijke overtochten". 

Verwachtingen van de burgers ten aanzien van de 
betrokkenheid van de EU1 

Volgens een reeks Eurobarometer-enquêtes 
over "perceptie en verwachtingen" die voor 
het Europees Parlement zijn uitgevoerd, is de 
steun van EU-burgers voor nog meer 
betrokkenheid van de EU op het beleidsterrein 
van migratie gedaald van 74 % in 2016 naar 
72 % in 2018. Hoewel er dus sprake is van een 
daling, is deze van weinig belang en blijft de 
steun voor EU-engagement op het gebied van 
migratie onveranderd groot. Het verschil in 
opvattingen tussen de lidstaten is evenwel 
aanzienlijk. De grootste steun voor meer EU-
optreden op het vlak van migratie is 
opgetekend in Cyprus (88 %), Spanje (85 %) en 
Portugal (84 %). De minste steun voor meer 
EU-optreden op dit gebied is opgetekend in 
Oostenrijk (55 %), Letland en het Verenigd 
Koninkrijk (56 %). Ondanks de verschillen 
tussen de lidstaten is een meerderheid van de 
burgers in elke lidstaat voorstander van meer 
EU-engagement op het gebied van migratie. 

Figuur 2 – Percentage ondervraagden dat wil dat de EU vaker ingrijpt dan nu het geval is 

 

Bron: EPRS op basis van Eurobarometer 85.1 - 2016; 89.2 - 2018. 

Figuur 3 – Verwachtingen van meer EU-
optreden dan nu het geval is: verschil 
tussen 2016 en 2018 in procentpunten 

 

Bron: EPRS op basis van Eurobarometer 85.1 - 2016; 
89.2 - 2018. 

https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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De totale afname van de steun voor meer EU-engagement op het vlak van migratie bedraagt 
2 procentpunten. Op het niveau van de lidstaten is de meest opvallende daling te zien in Estland 
(15 procentpunten minder), de Tsjechische Republiek (13 procentpunten minder) en het VK (12 
procentpunten minder). In acht lidstaten valt een toename van de wens om een groter EU-
engagement op het vlak van migratie vast te stellen, waarbij de grootste stijging te zien is in Spanje 
(6 procentpunten meer).  

Er is sprake van een significante verbetering van 
de beoordeling van het EU-engagement op het 
vlak van migratie sinds 2016. Het percentage 
Europeanen dat het EU-optreden ontoereikend 
achtte is met acht procentpunten gedaald (van 
66 % in 2016 naar 57 % in 2018), maar de 
meerderheid van de Europese burgers is nog 
steeds deze mening toegedaan. Het percentage 
Europeanen dat het EU-optreden op het vlak van 
migratie adequaat achtte, is met zeven 
procentpunten toegenomen (van 19 % in 2016 
naar 26 % in 2018). Ondanks de verbetering van 
de beoordeling van de EU-prestaties op dit 
gebied blijft engagement op het stuk van 
migratievraagstukken het beleidsterrein dat het 
slechtst wordt beoordeeld van alle onderwerpen 
die in de studie aan de orde kwamen. 

Deze positieve ontwikkeling in de beoordeling 
van het EU-engagement op het gebied van 
migratie komt het duidelijkst tot uitdrukking in 
Roemenië (19 procentpunten meer), Ierland (14 
procentpunten meer) en Bulgarije (12 
procentpunten meer). De positievere 
beoordeling van het EU-engagement geldt voor 
vrijwel alle lidstaten; slechts in drie lidstaten zijn in 2018 slechtere beoordelingscijfers voor het EU-
optreden op het vlak van migratie te zien ten opzichte van 2016. Deze tegengestelde trend valt vast 
te stellen in Oostenrijk (9 procentpunten minder), in Malta (8 procentpunten minder) en in 
Luxemburg, waar het verschil marginaal is (1 procentpunt minder).  

De verschillen tussen de lidstaten wat betreft de beoordeling van het EU-optreden blijven groot en 
lopen van slechts 10 % voor "adequaat" in Griekenland tot 43 % in Kroatië en 40 % in Denemarken.  

Op het terrein van het migratiebeleid is de kloof tussen de verwachtingen van de burgers en hun 
beoordeling van het EU-engagement het grootst (naast de strijd tegen werkloosheid en 
belastingfraude). Hoewel het vraagstuk aanzienlijk in betekenis is afgenomen, voornamelijk dankzij 
de verbeterde beoordeling van het EU-optreden, moet er nog veel worden gedaan om aan de 
zorgen van de burgers tegemoet te komen. 

EU-kader 
Krachtens artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de EU als niet-statelijke 
actor gehouden zich te voegen naar de normen van de Verenigde Naties en zich te houden aan de 
strikte naleving en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van eerbiediging van de 
beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, bij haar taak ten aanzien van het bevorderen 
en beschermen van de mensenrechten in al haar maatregelen, met bijzondere aandacht voor de 
rechten van het kind2. De EU heeft een gedeelde bevoegdheid voor de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk immigratiebeleid. Krachtens het EU-recht, namelijk artikel 67, lid 2, van het 

Figuur 4 – Perceptie van EU-optreden als 
adequaat op dit moment: verschil tussen 
2016 en 2018 in procentpunten 

 

Bron: EPRS op basis van Eurobarometer 85.1 - 
2016; 89.2 - 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E067&from=NL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) "ontwikkelt [de Unie] een 
gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie en controle aan de buitengrenzen, 
dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en dat billijk is ten aanzien van de onderdanen 
van derde landen". Tot onderdanen van derde landen worden ook stateloze personen gerekend. 
Krachtens artikel 78 VWEU dient de EU een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, 
subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming te ontwikkelen. In dit artikel wordt tevens de rol 
van het Europees Parlement en de Raad als medewetgevers omlijnd waar het gaat om het 
goedkeuren van maatregelen voor een gemeenschappelijk Europees asielsysteem. In geval van een 
plotselinge instroom van onderdanen van derde landen in een of meer lidstaten kan de Raad 
tijdelijke maatregelen treffen op basis van een Commissievoorstel en na raadpleging van het 
Europees Parlement. Artikel 79, lid 1 voorziet in krachtigere maatregelen ter bestrijding van illegale 
immigratie en mensensmokkel, waarbij het Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure optreden, terwijl artikel 79, lid 3 de mogelijkheid biedt dat de Unie 
"overeenkomsten met derde landen [sluit] waarmee de overname door hun land van oorsprong of 
herkomst wordt beoogd van onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van een van de 
lidstaten". In artikel 80 wordt verwezen naar het beginsel van solidariteit en billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid, met inbegrip van de financiële gevolgen, tussen lidstaten wanneer zij een 
beleid hanteren inzake grenscontroles, asiel en immigratie. Het EU-Handvest van de grondrechten 
voorziet in het recht op asiel in artikel 18 en in het verbod op refoulement in artikel 19. Naleving van 
het Handvest is een vereiste voor de geldigheid en wettigheid van de afgeleide EU-wetgeving, met 
inbegrip van richtlijnen en verordeningen op het gebied van asiel. 

Het gemeenschappelijk Europees asielsysteem dient de verplichtingen van staten overeenkomstig 
het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het protocol van 1967 hierbij 
(Verdrag van Geneve) te eerbiedigen, evenals andere relevante verdragen, zoals het Verdrag inzake 
de rechten van het kind. Daarnaast moet het aansluiten bij het beginsel van non-refoulement dat is 
neergelegd in artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag3. 

De meeste EU-middelen die verband houden met migratiebeleid worden toegekend in het kader 
van rubriek 3 (intern beleid) en rubriek 4 (extern beleid) van het meerjarig financieel kader (MFK). 
Hieronder valt het Fonds voor asiel en migratie (AMIF), dat bedoeld is om een efficiënt beheer van 
migratiestromen te bevorderen en een gemeenschappelijke EU-aanpak van asiel en immigratie te 
ontwikkelen, alsmede het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waaruit steun wordt verleend voor het 
beheer van de buitengrenzen en het gemeenschappelijk visumbeleid (ISF Grenzen en visa) alsmede 
financiële steun voor politiële samenwerking ter voorkoming en bestrijding van misdaad, met 
inbegrip van smokkel van migranten. Volgens de cijfers van april 2018 nam de oorspronkelijke 
toewijzing voor het AMIF uit het MFK 2014-2020 toe van 2,8 miljard tot 6,6 miljard EUR, terwijl de 
middelen voor het ISF licht stegen, van 3,7 miljard naar 3,8 miljard EUR. 

Er zijn ook gedecentraliseerde EU-agentschappen die zich bezighouden met migratie, met name 
het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex), dat betrokken is bij beheer en controle van 
de buitengrenzen, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), dat helpt bij de 
tenuitvoerlegging van de verplichtingen van de lidstaten in het kader van het asielsysteem, en het 
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol), dat bijstand verleent op het gebied van politiële samenwerking tussen 
de lidstaten, onder meer op het gebied van migrantensmokkel. EU-agentschappen werken onder 
indirect beheer, wat betekent dat de Commissie de begrotingsuitvoering aan die agentschappen 
delegeert. Volgens de cijfers van 2018 nam de totale EU-bijdrage uit het MFK 2014-2020 aan Frontex 
van de oorspronkelijke vastlegging van 628 miljoen EUR toe tot 1 638 miljoen EUR (april 2018), aan 
EASO van 109 miljoen EUR tot 456 miljoen EUR (april 2019) en aan Europol van 654 miljoen EUR tot 
753 miljoen EUR (april 2018). 

Het Instrument voor noodhulp binnen de Unie wordt tot 2019 ingezet in geval van rampen "met 
een buitengewone omvang en impact" wanneer geen "ander instrument waarover de lidstaten of 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E078&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E079&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E079&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E080&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/18-right-asylum
http://fra.europa.eu/en/charterpedia/article/19-protection-event-removal-expulsion-or-extradition
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0369&from=EN
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de Unie beschikken, toereikend is". In april 2018 had de Commissie 605 miljoen EUR toegekend voor 
noodhulp aan vluchtelingen in Griekenland. Fondsen zoals Horizon 2020, het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) kennen eveneens middelen toe voor migratie, meer specifiek voor 
de integratie van vluchtelingen en migranten. De financiering van het EU-beleid op het gebied van 
externe migratie berust op diverse instrumenten die bedoeld zijn om in te spelen op nieuwe 
prioriteiten, zoals de EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, het noodtrustfonds van de EU voor 
Afrika en het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (zie tabel 1 onder 
Begrotingsinitiatieven). Deze instrumenten zijn in het leven geroepen met het doel middelen uit 
zowel de EU-begroting als de lidstaten te gebruiken, maar het nakomen van nationale 
toezeggingen blijkt vaak moeilijk. De EU-financiering ten behoeve van migratie zal tot 2020 wellicht 
verder toenemen, zodat er steun kan worden verleend op het gebied van migratiebeheer in alle 
lidstaten. 

Resultaten van de zittingsperiode 2014-2019 
Als een eerste snelle reactie op de ongekend grote migratiestromen naar Europa in 2015 nam de 
Europese Commissie in april 2015 een uit tien punten bestaand actieplan over migratie aan, dat 
door de Raad en het Europees Parlement (EP) werd gesteund. Toen de maatregelen van dit actieplan 
ontoereikend bleken, keurde de Commissie in mei 2015 de Europese Agenda voor migratie goed, 
die voorzag in concrete korte- en langetermijnmaatregelen om een krachtig EU-asielbeleid tot stand 
te brengen, levens te redden en de buitengrenzen te beveiligen, de prikkels voor irreguliere migratie 
te verminderen, meer legale kanalen voor asielzoekers te bieden en samenwerking met derde 
landen te waarborgen. Het Parlement heeft verschillende initiatiefresoluties over migratie 
aangenomen, onder meer zijn resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse 
Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie, alsmede zijn resolutie van 
5 april 2017 over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe 
optreden van de EU. In deze resoluties worden de verschillende beleidsmaatregelen op dit gebied 
beoordeeld en wordt een reeks aanbevelingen gedaan. 

Het intern optreden van de EU op het gebied van migratie 

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) 

In het huidige gemeenschappelijke Europees asielsysteem (CEAS) worden asielzoekers niet overal op 
dezelfde manier behandeld, en de erkenningspercentages in de verschillende EU-lidstaten lopen uiteen, tot 
op zekere hoogte als gevolg van de manoeuvreerruimte bij de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die de 
lidstaten volgens de bestaande asielwetgeving wordt geboden. Daarnaast zijn slechts enkele lidstaten als 
gevolg van hun geografische ligging verantwoordelijk voor vrijwel alle asielaanvragen die in de EU worden 
ingediend. Om het rechtskader efficiënter, gelijkvormiger, eerlijker en beter bestand tegen toekomstige 
migratiedruk te maken, heeft de Commissie in mei en juli 2016 een hervorming ervan in gang gezet. Zij 
legde twee pakketten voorstellen voor, onder meer voor de billijke verdeling van asielaanvragen over de 
verschillende lidstaten en voor een reeks gemeenschappelijke regels op EU-niveau die tot doel hebben de 
asielprocedure te vereenvoudigen en te verkorten, te zorgen voor uniforme normen voor de bescherming 
en de rechten van personen die onder internationale bescherming vallen, en de opvangomstandigheden 
in de EU verder te harmoniseren, secundaire verplaatsingen te ontmoedigen en de integratiekansen te 
vergroten. De hervorming van het systeem, die als gevolg van meningsverschillen in de publieke opinie en 
het moeizame streven naar een evenwicht in solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de verschillende 
EU-lidstaten geen vooruitgang laat zien, kan pas worden afgerond als het Parlement en de Raad tot politieke 
overeenstemming komen ten aanzien van individuele dossiers. 

Versterking van de buitengrenzen 

Zoals benadrukt in de Europese Agenda voor migratie en de Agenda voor veiligheid vereisen de 
uitdagingen van deze tijd een beter beheer van de buitengrenzen. De EU heeft zich geconcentreerd op een 
beter gebruik van de mogelijkheden die informatiesystemen en -technologie (IT) bieden, zoals het 
opvoeren van de controles aan de buitengrenzen en de invoering van een systeem voor het registreren van 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0240&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//NL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0458&from=EN
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binnenkomst en vertrek van onderdanen van derde landen. Een van de grootste successen is de invoering 
van het Europees grens- en kustwachtagentschap (Frontex) in september 2016 geweest, dat in recordtijd 
tot stand kwam. Het agentschap, waarvan het mandaat in 2019 aanzienlijk werd uitgebreid, verleent 
krachtige steun aan de lidstaten op het gebied van migratiebeheer, de strijd tegen grensoverschrijdende 
criminaliteit alsmede opsporings- en reddingsoperaties.  

Terugdringen van irreguliere migratie en terugkeer vergroten 

Bij het aanpakken van de uitdagingen in verband met migratie langs de verschillende routes heeft de EU 
vooral gezorgd voor aanwezigheid op zee met het doel mensenlevens te redden en netwerken voor 
mensenhandel en -smokkel te ontmantelen. Om te voorkomen dat mensen omkomen, met name in de 
Middellandse Zee, en om netwerken voor mensenhandel en -smokkel te bestrijden heeft de EU een reeks 
operaties op zee ingesteld, zoals EUNAVFOR MED SOPHIA. Daarnaast heeft de EU zich in verband met de 
lage terugkeerpercentages ook gericht op verbetering van haar eigen capaciteit, door middel van het 
vernieuwde actieplan voor terugkeer en samenwerking met het Europese grens- en kustwachtagentschap, 
en op het sluiten van re-integratieovereenkomsten of praktische regelingen met landen van oorsprong en 
transit in Afrika en Azië. 

Zorgen voor voldoende legale kanalen naar de EU 

In mei 2016 werd Richtlijn 2016/801/EU betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van 
derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, 
educatieve projecten of au-pairactiviteiten goedgekeurd. Hiermee werd het pakket maatregelen voor 
legale migratie vervolledigd dat door de voorgaande Europese Commissie was voorgesteld en dat ook een 
richtlijn betreffende personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst (Richtlijn 2014/66/EU) 
en een richtlijn betreffende seizoenarbeiders (Richtlijn 2014/36/EU) omvatte. In juni 2016 stelde de 
Commissie een nieuw pakket voor legale migratie voor, waaronder een actieplan voor de integratie van 
onderdanen van derde landen. In september 2016 introduceerde de Commissie haar geschiktheidscontrole 
van EU-wetgeving inzake legale migratie, met het doel de relevantie, coherentie, doeltreffendheid, 
efficiëntie en toegevoegde EU-waarde van verschillende EU-instrumenten voor legale migratie te 
beoordelen. Naast de instrumenten die hierboven zijn genoemd, gaat het onder meer om de richtlijn 
gezinshereniging (2003/86/EC), de richtlijn langdurig ingezetenen (2003/109/EC) zoals gewijzigd, de 
oorspronkelijke blauwekaartrichtlijn (2009/50/EC) waarvan de voorgestelde herziening in 2017 het 
voorwerp vormde van onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad, maar die sindsdien geblokkeerd 
is als gevolg van problemen in de Raad, en de richtlijn inzake de gecombineerde vergunning (2011/98/EU).  

Het extern optreden van de EU op het gebied van migratie 

Het externe EU-beleid is gebaseerd op de in 2005 gecreëerde algemene benadering van migratie en 
mobiliteit (GAMM). Het bouwt voort op een internationaal engagement op bilateraal, regionaal en 
multilateraal niveau en berust op de evaluatie van 2011. De huidige versie van de GAMM is in 2012 
vastgesteld en streeft naar een evenwichtige en brede benadering van migratie door middel van 
partnerschap met landen buiten de EU. Het externe migratiebeheer van de EU is gebaseerd op een brede 
waaier aan instrumenten, de opbouw van dialoog en partnerschap met landen van oorsprong en transit op 
een grondslag van solidariteit en verantwoordelijkheid. 

De Europese Agenda voor migratie gaf de aanzet voor het partnerschapskader voor migratie met derde 
landen, bedoeld om initiatieven tot stand te brengen en uit te breiden. Het kader dient ter stimulering van 
steun voor mensen in nood, in de context van crisisrespons, en legt tevens de grondslag voor nauwere 
samenwerking met landen van oorsprong, transit en bestemming met het migratie- en mobiliteitsbeleid als 
kernpunt. Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 5 april 2017 zijn bezorgdheid over en 
solidariteit met het grote aantal vluchtelingen en migranten uitgesproken die in hun landen van oorsprong 
ernstige mensenrechtenschendingen ervaren. De EU heeft aangedrongen op op maat gesneden 
langetermijnpartnerschappen met buurlanden evenals met andere landen van transit en oorsprong. De 
impact van migratiestromen op de politieke aspecten, met name op het verband tussen ontwikkeling en 
veiligheid, is verder uitgewerkt in de integrale EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, die in 
juni 2016 gepresenteerd werd. Met deze strategie wordt het concept van "principieel pragmatisme" 
ingevoerd en wordt de nadruk gelegd op op maat gesneden benaderingen van individuele landen. 
Daarnaast zijn sommige maatregelen van de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa ook relevant 
voor onderdanen van derde landen en zouden zij moeten bijdragen aan hun integratie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0066&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:nl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0098&from=EN
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//EN
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
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Sinds 2005 draagt de EU door middel van het thematische programma inzake migratie en asiel van het 
Instrument voor ontwikkelingssamenwerking bij aan de terugkeer en re-integratie van migranten naar 
c.q. in derde landen. Tussen 2005 en 2015 is 65 miljoen EUR aan EU-middelen aan dit doel toegewezen, en 
wel aan meer dan 50 projecten op het gebied van re-integratie in derde landen. De deskundigengroep voor 
terugkeer van het Europees migratienetwerk noemt 96 programma's in de EU die opgezet zijn om 
migranten te helpen met de terugkeer naar en re-integratie in hun thuisland en die door 26 lidstaten plus 
Noorwegen worden uitgevoerd4. Deze programma's hebben tot doel hulp te bieden aan migranten die een 
bepaalde termijn hebben gekregen om vrijwillig te vertrekken alvorens zij tot vertrek worden gedwongen. 
Voor kwetsbare groepen, zoals niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel en personen 
met specifieke medische behoeften, zijn specifieke programma's in het leven geroepen. Voorts zijn er 
specifieke initiatieven ten behoeve van de re-integratie van migranten vastgesteld die tot doel hebben met 
re-integratie verband houdende acties in partnerlanden en programma's voor het ondersteunen van 
begeleide vrijwillige terugkeer en re-integratie (AVRR) van de lidstaten te ondersteunen, en die laten zien 
dat het verband tussen het succes van het EU-migratiebeleid en de ontwikkeling in partnerlanden steeds 
beter wordt begrepen.  

Binnen het EU-kader hebben de lidstaten vluchtelingen uit derde landen rechtstreeks hervestigd 
overeenkomstig de bepalingen van de EU-hervestigingsnoodregeling en de EU-Turkije-verklaring. 
Het aantal hervestigingen blijft evenwel beperkt. In september 2017 deed de Europese Commissie 
de aanbeveling aan de lidstaten om tot oktober 2019 nog eens minstens 50 000 kwetsbare 
personen te hervestigen die met name afkomstig zijn uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de 
Hoorn van Afrika. Het EP en de Raad hebben ook onderhandeld ook over twee voorstellen die meer 
legale kanalen voor migratie naar Europa zouden kunnen openen, namelijk een voorstel over het 
EU-hervestigingskader, dat veilige en legale wegen naar Europa zou moeten bieden voor degenen 
die internationale bescherming behoeven, en een voorstel over de blauwe kaart van de EU, bedoeld 
om hooggekwalificeerde werknemers aan te trekken en te behouden. De voortgang met betrekking 
tot deze dossiers hangt af van de manier waarop het nieuwe Parlement en de andere instellingen 
besluiten hiermee verder te gaan. 

Het totaal aan vastleggingen voor EU-fondsen, gedecentraliseerde agentschappen en andere 
systemen voor steunverlening op het gebied van migratie voor de gehele MFK-periode 2014-2020 
is van 8,4 miljard EUR in de oorspronkelijke MFK-toewijzing gestegen naar 14,2 miljard EUR in april 
2018. Naarmate het migratiebeheer steeds hoger op de agenda van de EU is komen te staan, zijn 
het bedrag, de flexibiliteit en de diversiteit van de EU-financiering voor migratie zowel binnen als 
buiten de EU-begroting toegenomen. Deze ontwikkeling is het gevolg van de ongekende 
migratiestromen in 2015, die de capaciteit van de lidstaten, vooral die aan de buitengrenzen van de 
EU, en van de gedecentraliseerde agentschappen op het gebied van materiaal en personele 
middelen onder druk hebben gezet. De aanvullende maatregelen die in 2015 in het kader van de 
Europese Agenda voor migratie werden vastgesteld, hebben een direct begrotingsgevolg gehad, 
zoals tot uitdrukking is gekomen in gewijzigde begrotingen 5/2015 en 7/2015. Herziene 
EU-begrotingen, waarop ook door het EP werd aangedrongen, hadden tot doel steun te bieden aan 
de landen die het meest onder druk stonden om in te spelen op nieuwe behoeften op het gebied 
van grenscontroles, hotspots en de nodige humanitaire hulp aan vluchtelingen en migranten, met 
inbegrip van onderdak en gezondheidszorg. De capaciteit van de lidstaten werd eveneens 
verhoogd met behulp van deskundigen en middelen die beschikbaar kwamen door de financiering 
van de grens- en kustwacht, Europol en EASO. Voorts is EU-financiering aan lidstaten beschikbaar 
gesteld voor de hervestiging van mensen van buiten de EU die bescherming nodig hadden. In zijn 
resolutie van oktober 2017 herhaalde het EP evenwel zijn overtuiging dat het plafond van rubriek 3 
volkomen ontoereikend is gebleken voor een adequate financiering van de interne aspecten van 
dit vraagstuk. De opmerkingen van het EP werden in aanmerking genomen in de algemene 
begroting voor het begrotingsjaar 2018. Volgens de Europese Commissie zijn de totale uitgaven uit 
EU-fondsen (AMIF en ISF), die het merendeel van de EU-begroting voor met migratie verband 
houdende activiteiten vertegenwoordigen, in hoofdzaak doeltreffend gebleken. De middelen 
hebben de asielsystemen verbeterd en de opvangcapaciteit in de lidstaten vergroot, en de 
capaciteit voor grensbeheer langs de buitengrenzen van de Unie versterkt. Ook genereren de 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0485&from=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
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middelen een aanzienlijke toegevoegde EU-waarde door steun te verlenen aan maatregelen met 
transnationale aspecten, de lasten tussen lidstaten te delen, de nationale capaciteit te vergroten, en 
bij te dragen aan scholing van personeel en andere maatregelen. 

Tabel 1 – Financiële instrumenten voor externe samenwerking op het gebied van migratie5 

Instrument Begroting Geografisch toepassingsgebied 

Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) 

Periode 2014-2020: 30,5 miljard 
toegewezen aan het elfde EOF voor 

2014-2020 

Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (ACS), partnerlanden van de EU en de 

landen en gebieden overzee (LGO's) van lidstaten  

Financieringsinstrument 
voor 

ontwikkelingssamenwerking 
(DCI) 

Periode 2014-2020: 

19 661.64 miljoen (lopende prijzen) 

Geografisch bepaalde programma's (Latijns-
Amerika, Midden-Oosten en Zuid-Azië, Noord- en 
Zuidoost-Azië, Centraal-Azië); het Pan-Afrikaanse 
programma (Afrika als geheel)) (continentale en 
trans-regionale projecten); en het thematische 

programma inzake migratie en asiel (projecten in 
essentiële landen) 

Europees 
nabuurschapsinstrument 

(ENI) 

Periode 2014-2020: 15 432.63 miljoen 
(lopende prijzen) 

Landen in de zuidelijke Middellandse Zee 
(Algerije, Egypte, Libanon, Libië, Jordanië, Israël, 
Marokko, Syrië, Tunesië, Palestina) en landen van 

het oostelijk nabuurschap (Armenië, Azerbeidzjan, 
Belarus, Georgië, Moldavië, Oekraïne), hetzij 

bilateraal dan wel regionaal (in dit laatste geval 
ook Rusland) 

Madad-fonds (2014) 
Periode 2014-2018: 

1.4 miljard EUR tot dusver 
Libanon, Jordanië, Irak, Turkije, Egypte en Syrië 

Bêkou Trust Fund 239.5 miljoen EUR aan toezeggingen Centraal-Afrikaanse Republiek 

Europees noodtrustfonds 
voor Afrika 

Periode 2015-2020: De middelen 
belopen tot dusver 3,37 miljard EUR, 

waaronder meer dan 2,98 miljard EUR uit 
het EOF en financiële instrumenten van 

de EU (DCI, ENI, HOME en ECHO), en 
399,8 miljoen EUR van EU-lidstaten en 

andere landen (Zwitserland en 
Noorwegen) 

De Sahel en het gebied van het Tsjaad-meer, de 
Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en de buurlanden 
van de in aanmerking komende landen profiteren 

wellicht van deze projecten 

Instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II) 

Periode 2014-2020: 

11 698,67 miljoen (lopende prijzen)  

Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-
Macedonië, Kosovo*, Montenegro, Servië, en 

Turkije 

EU-faciliteit voor 
vluchtelingen in Turkije 

(FRT) 

Periode 2016-2017: Voor 2016-2017: 3 
miljard EUR, 2018: Nog eens 

3 miljard EUR toegekend in maart 2018 
Turkije 

Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling 

(EFDO) 

Oorspronkelijke begroting: 
3,35 miljard EUR 

Afrika en EU-nabuurschapsregio 

Conferentie van Londen 
2016 

2016: 12 miljard US$ toegezegd Syrië, Jordanië, Libanon, Turkije, Irak en Egypte 

Brussel I-Conferentie en 
Brussel II-Conferentie 

2017: 6 miljard US$ 

2018: 4,4 miljard US$ 

2019-2020: 3,4 miljard US$ 

Syrië, Jordanië, Libanon, Turkije, Irak en Egypte 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_EN.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/en/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/


Het migratievraagstuk 

11 

Mogelijkheden voor de toekomst 
De huidige trends laten zien dat Europa zonder enige twijfel aantrekkelijk zal blijven voor migranten 
en asielzoekers en dat het beheer van migratiestromen hoog op de EU-agenda zal blijven staan. Dit 
vloeit voort uit een reeks factoren, zoals de toenemende internationale en binnenlandse conflicten, 
de klimaatverandering, en de aanhoudende economische ongelijkheid tussen de EU-lidstaten en 
andere landen. De EU moet dan ook een aantal instrumenten voor intern en extern migratiebeleid 
combineren. Het door de Europese Commissie als zodanig omschreven doeltreffende, billijke en 
robuuste EU-migratiebeleid dat is toegesneden op toekomstige uitdagingen, zou voorzien in asiel 
voor degenen die recht hebben op internationale bescherming en in terugkeer van degenen voor 
wie zulks niet geldt; zou voorkomen dat mensen omkomen, met name in de Middellandse Zee; zou 
korte metten maken met netwerken voor mensenhandel en smokkelaars; zou de buitengrenzen 
versterken en zorgen voor een echt alternatief voor gevaarlijke overtochten, zoals het openstellen 
van legale migratiekanalen als beste manier om netwerken voor mensenhandel en smokkelaars te 
bestrijden. Parallel hiermee is een versterking van het beheer van de buitengrenzen nodig, onder 
meer via beter gebruik van de mogelijkheden die informatiesystemen en -technologie (IT) bieden. 

Om in te spelen op het vraagstuk van dergelijke omvangrijke verplaatsingen van vluchtelingen en 
migranten op wereldniveau heeft de Algemene Vergadering van de VN op 19 september 2016 de 
Verklaring van New York inzake vluchtelingen en migranten goedgekeurd, waarin zij aandrong op 
de ontwikkeling van twee wereldwijde pacten, een over vluchtelingen en een over andere 
migranten; deze werden beide in december 2018 goedgekeurd. De EU, die zichzelf als wereldspeler 
op het gebied van migratie beschouwt, heeft bij de voorbereiding van de pacten een beduidende 
rol gespeeld. Deze pacten bieden de kans om vooruitgang te boeken bij het verbeteren van de 
normen, beginselen, regels en besluitvormingsprocedures die ruimte zullen bieden voor 
doeltreffendere internationale samenwerking bij de respons op een essentieel vraagstuk. Het zal 
niet eenvoudig zijn om voortdurende institutionele steun te blijven bieden voor het aanpakken van 
deze vraagstukken en het toepassen van de resultaten van de wereldwijde pacten. Juni 2018 was 
voor politieke leiders een cruciale maand waar het ging om het vinden van een gezamenlijke EU-
benadering van het migratievraagstuk. Op 14 juni 2018 publiceerde de Europese Commissie een 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI).  

Met deze nieuwe 
financieringsstructuur voor het 
extern optreden van de Unie (MFK 
2021-2027) stelt de Europese 
Commissie voor een en ander te 
vereenvoudigen door 
kunstmatige scheidslijnen tussen 
instrumenten uit te vlakken. Met 
een voorgestelde begroting van 
89,5 miljard EUR voor de periode 
2021-2027 vormt het NDICI een 
radicale omslag in de wijze 
waarop de financiering van het 
extern optreden van de Europese 
Unie wordt beheerd. Strevend 
naar stroomlijning van de 
bestaande 
financieringsinstrumenten zal het 
NDICI in totaal acht 
verordeningen en een besluit – 
die voor het merendeel op 

De instrumenten die in het NDICI zullen worden 
gebundeld 

1 het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), 
2 het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), met inbegrip van de 

ACS-investeringsfaciliteit van het EOF, 
3 het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), 
4 het partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde 

landen (PI), 
5 het Europees instrument voor democratie en mensenrechten 

(EIDHR), 
6 het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP), 
7 het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), 

bestaand uit het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling 
Plus (EFDO+) en de Garantie voor extern optreden, alsmede 
het Mandaat voor externe leningen (ELM). 

Dit breed opgezette instrument zal worden aangevuld met het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA); het Instrument voor 
humanitaire hulp; het Gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid (GBVB); het Instrument voor de landen en 
gebieden overzee (LGO's), met inbegrip van Groenland; en het 
afzonderlijke Instrument voor Europese nucleaire veiligheid, 
afhankelijk van de discussies in de Raad. 

http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0460&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_en.htm
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31 december 2020 verlopen – bundelen (zie tekstvak). De verhoging van de begroting voor extern 
optreden van 94,5 miljard EUR in de periode 2014-2020 naar 123 miljard EUR voor de periode 2021-
2027 komt neer op een verhoging van 30 % berekend in lopende prijzen. Indien de jaarlijkse inflatie 
tot 2027 wordt afgetrokken zou de verhoging 13 % bedragen. Het NDICI zal het leeuwendeel van 
de middelen voor extern optreden bundelen en het belangrijkste EU-instrument worden voor het 
uitroeien van armoede en het bevorderen van duurzame ontwikkeling, voorspoed, vrede en 
stabiliteit. Het instrument zal op vier pijlers worden gegrondvest: een geografische pijler 
(68 miljard EUR); een thematische pijler (7 miljard EUR); een component voor snelle respons 
(4 miljard EUR), en een buffer voor plotselinge problemen en prioriteiten (10,2 miljard EUR).  

Na een informele bijeenkomst op 24 juni 2018, en nadat de Europese Commissie een aantal 
elementen had voorgelegd op basis waarvan de Europese Raad vooruitgang kon boeken bij de 
hervorming van het asielbeleid, slaagden de EU-leiders er toch niet in om op de topontmoeting in 
juni 2018 of op de volgende ontmoetingen in oktober 2018 en december 2018 een doorbraak te 
bereiken met betrekking tot de interne aspecten van migratie en het asielbeleid van de EU. Dit was 
tekenend voor de resterende meningsverschillen tussen de lidstaten met name wat betreft de 
hervorming van de Dublin-verordening, die bepaalt welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor het 
toetsen van een aanvraag van een asielzoeker die om internationale bescherming verzoekt. In de 
plaats daarvan wordt, als gevolg van binnenlandse politieke omstandigheden en interne druk in 
sommige landen, in de conclusies van de Europese Raad voorrang verleend aan het versterken van 
de buitengrenzen van de EU. De Europese Commissie geeft in haar bijdrage te kennen dat zij 
voornemens is nieuwe voorstellen voor te leggen om "een meer Europees beheer van de 
buitengrenzen" te waarborgen en "de coherentie en doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van 
de EU" te vergroten". 

Voortbouwend hierop stelde de Europese Commissie, naar aanleiding van de toespraak van 
voorzitter Juncker over de Staat van de Unie in september 2018, voor om het Europese grens- en 
kustwachtagentschap uit te breiden, het EU-agentschap voor asiel te upgraden en het aantal 
gevallen van terugkeer te verhogen, en drong zij aan op betere legale kanalen naar Europa voor 
humanitaire en economische doeleinden, onder meer door de hervestiging te bespoedigen en in te 
spelen op tekorten aan specifieke vaardigheden. Hiermee maakt de Europese Commissie dus ruimer 
gebruik van het potentieel van de EU-Verdragen, met name de artikelen 77, lid 2, letter d, en 79, lid 
2, letter c, en dringt zij aan op meer gedecentraliseerde agentschappen. Naast versterking van de 
buitengrenzen van de EU en stroomlijning van de asielprocedures wordt in de debatten en 
conclusies van de Europese Raad ook prioriteit toegekend aan het snel verwerken van migranten 
en voorkomen dat deze überhaupt in Europa aankomen, door illegale migratie op alle bestaande 
en ontstaande routes tegen te gaan. De Europese Commissie heeft dan ook een evaluatie 
gepresenteerd van het initiatief om voor migranten die bij opsporings- en reddingsoperaties op 
weg naar Europa worden gered, en in de EU gecontroleerde centra alsmede regionale aankomst-
opties in te voeren. 

Alle EU-leiders die zich in de afgelopen zittingsperiode in de debatten over de toekomst van Europa 
in het Parlement hebben gemengd, hebben erkend dat migratie een van de belangrijkste 
uitdagingen voor de EU vormt, en dat dit vraagstuk alleen op EU-niveau kan worden aangepakt. 
Terwijl zij het erover eens zijn dat de samenwerking met landen waar migranten vandaan komen of 
doorheen reizen, moet worden opgevoerd, hebben de meesten eveneens benadrukt dat er 
vooruitgang moet worden geboekt ten aanzien van het CEAS en van het hervestigingsvraagstuk. 
Sommige EU-leiders zijn voorstander van een algemene verhoging van de middelen, of van een 
ambitieuzer, specifiek initiatief, zoals een "Marshallplan" voor Afrika. Het volgende MFK 2021-2027 
voor migratiegerelateerde vraagstukken zal bijna drie keer zoveel bedragen als in de periode 2014-
2020, namelijk meer dan 34,9 miljard EUR, tegenover 14 miljard EUR in 2014-2020. Het MFK zal met 
name gericht zijn op ondersteuning van wat de Europese Commissie betitelt als een robuust, 
realistisch en billijk migratiebeleid door middel van een versterkt Fonds voor asiel en migratie met 
een begroting van 11,2 miljard EUR. Dit fonds dient ter ondersteuning van een krachtiger en 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=en
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0631&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0634&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0321&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0471&from=EN
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efficiënter Europees asielsysteem, frequentere en snellere terugkeer, en vroegtijdige integratie van 
onderdanen van derde landen die op de korte termijn legaal in de EU verblijven, hetgeen tot dusver 
niet onder de taken van het Fonds viel. De langetermijnbegroting is ook gericht op een significante 
versterking van de EU-buitengrenzen door middel van de oprichting van een nieuw Fonds voor 
geïntegreerd buitengrensbeheer ten belope van 9,3 miljard EUR en van een aanzienlijke verhoging 
van de middelen (12 miljard EUR) voor de gedecentraliseerde agentschappen voor het 
ondersteunen van de lidstaten bij de bescherming van de buitengrenzen, met name het Europees 
grens- en kustwachtagentschap. 
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EINDNOTEN 

1 Dit onderdeel is opgesteld door Alina Dobreva, met grafieken door Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
2 Een gemeenschappelijk punt van zorg voor zowel de VN als de EU is de eerbiediging van de mensenrechten van 

migranten, asielzoekers en vluchtelingen. 
3 Lidstaten van de Raad van Europa moeten daarnaast aan eenieder die onder hun jurisdictie valt, inclusief migranten, 

de rechten waarborgen die zijn neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. 
4 De studie beslaat alle 28 EU-lidstaten met uitzondering van Kroatië en Denemarken, maar met inbegrip van 

Noorwegen. De studie is gebaseerd op de resultaten van de evaluatie en beslaat grotendeels de periode 2013-2014. 
5 Zie Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., EU asylum, borders and external 

cooperation on migration, EPRS, Europees Parlement, mei 2018, en Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M-M., 
Migration & asylum: Projects & funding, EPRS, Europees Parlement, mei 2018. 
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