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BEHEER VAN DE BUITENGRENZEN

Het grensbeheerbeleid heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt, waaronder de
ontwikkeling van instrumenten en agentschappen zoals het Schengeninformatiesysteem, het
Visuminformatiesysteem en het Europees grens- en kustwachtagentschap. De uitdagingen in
verband met de gemengde migratiestromen naar de EU en de toegenomen bezorgdheid over
de veiligheid hebben een nieuwe periode van activiteit ingeluid, met een verschuiving naar
meer directe operationele steun en Europeanisering van het grensbeheerbeleid.

RECHTSGROND

Artikelen 67 en 77 VWEU.

DOELSTELLINGEN

Een aaneengesloten ruimte zonder interne grenscontroles – het Schengengebied – vereist een
gemeenschappelijk beleid voor het beheer van de buitengrenzen. Voor de Unie is het daarom
zaak gemeenschappelijke normen vast te stellen voor de controles aan de buitengrenzen en
geleidelijk een geïntegreerd systeem in te voeren voor het beheer van die grenzen.

RESULTATEN

De eerste stap naar een gemeenschappelijk beheer van de Europese buitengrenzen werd gezet
op 14 juni 1985, toen vijf van de tien lidstaten van de toenmalige Europese Economische
Gemeenschap het Schengenakkoord ondertekenden. Dit akkoord werd vijf jaar later aangevuld
met de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Het Schengengebied, de zone zonder grenzen die
door deze verdragen en overeenkomsten tot stand kwam, bestaat momenteel uit 26 Europese
landen (zie voor de nadere bijzonderheden over het Schengengebied de infopagina 2.1.3).
A. Het Schengenacquis met betrekking tot de buitengrenzen
De regels die het huidige Schengenacquis met betrekking tot de buitengrenzen vormen, dat
voortbouwt op het oorspronkelijke acquis zoals door het Verdrag van Amsterdam opgenomen in
de Unierechtelijke beginselen, zijn terug te vinden in een ruime reeks maatregelen, die ruwweg
opgedeeld kunnen worden in vijf categorieën.
Ten eerste is er de centrale pijler van het buitengrensbeheer, namelijk de Schengengrenscode,
met regels voor het passeren van de buitengrenzen en de voorwaarden voor tijdelijke hervatting
van interne grenscontroles. Ten tweede stelt de EU fondsen beschikbaar ter compensatie van
sommige kosten voor lidstaten aan de buitengrenzen, want de lidstaten zijn niet allemaal
gelegen aan een buitengrens die zij moeten bewaken en ondervinden dus niet in gelijke mate
de lasten van het grensverkeer. In de periode 2007-2013 werd dit mechanisme voor financiële
lastenverdeling gevormd door het Buitengrenzenfonds (EBF). Voor de periode 2014-2020
werd dit instrument vervangen door het Fonds voor interne veiligheid: grenzen en visa.
Een derde categorie maatregelen houdt verband met de ontwikkeling van gecentraliseerde

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_2.1.3.pdf
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databanken inzake migratie en grensbeheer: het Schengeninformatiesysteem (SIS), het
Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac, de Europese databank van vingerafdrukken om
asielzoekers te identificeren en de juiste uitvoering van de Dublin-verordening te waarborgen
(voor meer informatie over Eurodac en de Dublin-verordening, zie 5.12.2). De vierde categorie
bestaat uit maatregelen (het zogenoemde hulpverleningspakket[1]) ter voorkoming en bestraffing
van illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. Ten slotte zijn er de maatregelen
voor operationele samenwerking bij het grensbeheer, waarvan de uitvoering bij het Europees
grens- en kustwachtagentschap ligt (het voormalig Europees Agentschap voor de coördinatie
van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten (Frontex) met een
uitgebreid takenpakket).
1. Het Schengeninformatiesysteem (SIS)
Het Schengeninformatiesysteem, inmiddels van de tweede generatie, voorziet in de nodige
infrastructuur voor het informatiebeheer voor de ondersteuning van de grensbewaking en de
daarmee verbonden veiligheidstaken in het kader van politiële en justitiële samenwerking.
De deelnemende staten kunnen via het systeem „signaleringen” doen uitgaan voor gezochte of
vermiste personen, verloren of gestolen eigendommen en inreisverboden. SIS is rechtstreeks
toegankelijk voor alle politieambtenaren, andere wetshandhavers en autoriteiten die de in het
systeem verwerkte informatie nodig hebben om hun werk te doen. Eventueel benodigde extra
of aanvullende informatie over signaleringen in het SIS wordt uitgewisseld via het nationale
netwerk Sirene („Supplementary information request at the national entry” – verzoek om
aanvullende informatie bij binnenkomst op het nationaal grondgebied). In elk Schengenland
is een Sirene-bureau gevestigd. Het coördineert maatregelen in verband met signaleringen in
het SIS en zorgt ervoor dat de nodige acties ondernomen worden indien een gezochte persoon
gearresteerd wordt, een persoon die de toegang tot de Schengenruimte geweigerd werd opnieuw
probeert binnen te komen, of er een gestolen auto of identiteitsdocument in beslag genomen
wordt. De invoering van de tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem – SIS II –
met nieuwe functies en kenmerken, zoals biometrische gegevens en onderlinge koppeling van
signaleringen werd aanzienlijk vertraagd wegens de technische complexiteit van het systeem.
Aanvankelijk gepland voor 2007, werd het uiteindelijk op 9 april 2013 operationeel. Samen
met het VIS en Eurodac wordt het beheerd door het Europees Agentschap voor het operationeel
beheer van grootschalige IT-systemen voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, eu-LISA.
2. Het Visuminformatiesysteem (VIS)
Het VIS heeft tot doel de uitvoering van het gemeenschappelijke visumbeleid, de consulaire
samenwerking en de raadplegingen tussen de centrale visumautoriteiten te verbeteren. Het
VIS is verbonden met alle consulaten van de Schengenlanden die visa afgeven en met al
hun buitengrensdoorlaatposten. Aan deze grensposten kunnen grenswachters aan de hand van
het VIS controleren of de houder van een biometrisch visum de persoon is die het visum
heeft aangevraagd. Dit geschiedt door vergelijking van de vingerafdrukken, zowel met de
biometrische gegevens die bij het visum zijn gevoegd als met de inhoud van de volledige
VIS-databank. Er worden hoge beveiligingsniveaus in het systeem ingebouwd om ervoor te
zorgen dat het krachtig en altijd beschikbaar is en dat alleen bevoegde personen voor toegestane
doeleinden toegang hebben tot de gegevens. Wethandhavingsautoriteiten en Europol hebben
toegang tot het systeem met het oog op het opsporen en onderzoeken van terroristische en andere
ernstige misdrijven. In oktober 2011 werd het VIS in alle visaverstrekkende consulaten van
de Schengenlanden in Noord-Afrika in gebruik genomen en inmiddels is het overal ter wereld
verbreid.

[1]Zie Richtlijn 2002/90/EG van de Raad en Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad.
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3. Het Europees grens- en kustwachtagentschap (het voormalige Frontex, met een uitgebreid
takenpakket)
In de tussentijd is het voormalige agentschap Frontex bij de verordening betreffende de
Europese grens- en kustwacht uitgebreid tot een Europees grens- en kustwachtagentschap[2]. De
belangrijkste taak van het agentschap is het bijdragen aan een geïntegreerd grensbeheer aan de
buitengrenzen. Zijn taken zijn onder andere om de migratiestromen in goede banen te leiden
en de EU op een gedegen manier te beveiligen. Tegelijk helpt het agentschap het vrije verkeer
binnen de EU veilig te stellen en de grondrechten ten volle te eerbiedigen. Het bestaat niet
alleen uit een Europees grens- en kustwachtagentschap maar ook uit de nationale autoriteiten
die bevoegd zijn voor grensbeheer. Het zwaartepunt van zijn activiteiten ligt bij het opstellen
van een operationele strategie voor grensbeheer en bij het coördineren van de bijstand uit alle
lidstaten. Het hoofdkantoor bevindt zich in Warschau.
B. Ontwikkelingen op het gebied van het beheer van de EU-buitengrenzen
Sinds de oprichting van Frontex zijn er verschillende praktische maatregelen getroffen voor
een meer geïntegreerd beheer van de buitengrenzen: enkele belangrijke verbeteringen van de
technische infrastructuur; een reeks gezamenlijke grensbeheeroperaties; en de uitbouw van een
snelle-responscapaciteit (aanvankelijk met een pool van snelle-grensinterventieteams (rapid
border intervention teams – RABIT's), en sinds 2011 ook met Europese grenswachtteams). Het
tempo van de veranderingen werd opgevoerd vanwege het verlies van talloze mensenlevens op
de Middellandse Zee de afgelopen jaren en de gelijktijdige massale toestroom van vluchtelingen
en migranten. De gezamenlijke operatie Triton – tegen einde 2014 van start gegaan en in 2015
flink opgeschaald – heeft tot taak te patrouilleren op het zeetraject tussen met name Italië
en Libië en is samengesteld uit personeel en materiaal uit een aantal lidstaten, om ter plekke
operationele steun te bieden aan Italië. In Griekenland werd in december 2015 de bestaande
gezamenlijke operatie Poseidon aanzienlijk opgeschaald tot een snelle-interventieoperatie, met
inzet van meer personeel en technische apparatuur om de uitdagingen van het grensbeheer
het hoofd te bieden. Evenzo heeft de Europese grens- en kustwacht, samen met andere
relevante EU-agentschappen, een belangrijke rol gespeeld bij een andere dimensie van de
respons op de uitdagingen waarmee bepaalde lidstaten worden geconfronteerd: de inrichting van
„hotspots” en het inzetten van zogeheten ondersteuningsteams voor migratiebeheer. Deze teams,
waarin het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (zie 5.12.2), Europol (zie 5.12.7)
en de Europese grens- en kustwacht – in partnerschap met nationale autoriteiten en andere
agentschappen – samenwerken, moeten de migranten bij binnenkomst in de EU identificeren,
screenen en registreren, en terugkeeroperaties organiseren voor degenen die geen recht hebben
om te blijven. De Europese grens- en kustwacht heeft de leiding binnen de regionale taskforces
van de EU, met een hoofdkwartier in Catania voor de „hotspots” in Italië, en een in Piraeus voor
de „hotspots” in Griekenland. De maritieme operaties en de directe steun aan de lidstaten in de
„hotspots” vormen een tastbare Europese respons op wat niet alleen een humanitaire crisis is
maar ook een opgave voor het grensbeheer.
Zowel de voortdurende instroom van migranten en vluchtelingen als de toegenomen
terroristische dreiging leiden tot verdere Europeanisering van het grensbeheerbeleid. Om het
verschijnsel van zogeheten buitenlandse strijders aan te pakken is er onlangs een voorstel
goedgekeurd om door middel van een gerichte wijziging van de Schengengrenscode verplichte
controles in te voeren voor EU-burgers die het Schengengebied langs de land-, zee- en

[2]Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de
Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr.
2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad
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luchtgrenzen binnenkomen of verlaten. Ten gevolge van deze wijziging zouden burgers in het
vervolg stelselmatig moeten worden gecontroleerd aan de hand van de SIS II-gegevensbank en
de Interpol-gegevensbank voor gestolen en verloren reisdocumenten.
De andere belangrijke ontwikkeling op het gebied van grensbeleid is gericht op
het „slimmegrenzenpakket”, dat het grensbeheer moet moderniseren door middel van
automatisering van grenscontroles en uitbreiding van uit- en inreisinformatie. In oktober
2011 bracht de Commissie een mededeling uit over slimme grenzen, waarop zij in februari
2013 een wetgevingsvoorstel liet volgen. Het pakket omvatte twee componenten: een inreis-/
uitreissysteem (EES), waarbij het uur en de plaats van inreis en de duur van toegestane
korte verblijven worden geregistreerd in een elektronische databank, en een programma voor
geregistreerde reizigers (Registered Traveller Programme – RTP) om grenscontroles voor
bepaalde groepen reizigers zoals zakenmensen te vereenvoudigden en te automatiseren. Twijfels
rond de aanvankelijke kostenraming van de Commissie voor het slimme grenzenpakket,
vraagtekens bij de technische haalbaarheid van het systeem, en scepsis omtrent de in het
vooruitzicht gestelde voordelen hebben de Commissie doen besluiten opdracht te geven tot een
nadere technische studie, die in oktober 2014 werd voltooid. In 2015 volgden er praktische
en operationele tests onder leiding van eu-LISA. In april 2016 heeft de Commissie een nieuw
voorstel ingediend, ditmaal alleen voor het EES.
Hoewel het nieuwe EES dezelfde centrale doelstelling heeft, namelijk het versnellen,
vergemakkelijken en versterken van controleprocedures aan de grens voor reizigers uit derde
landen, bevat het desondanks een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorstel
van 2013. Ten eerste wordt in het voorstel een vermindering bepleit van de hoeveelheid
gegevens (bijv. vingerafdrukken) die moeten worden verzameld en opgeslagen, evenals een
aanzienlijke kostenvermindering van de aanvankelijke 1,1 miljard EUR naar 408  miljoen EUR.
Bovendien zou bij het voorstel van de Commissie sprake zijn van interoperabiliteit tussen
het Visuminformatiesysteem (zie hierboven) en het EES, en wetshandhavingsinstanties zouden
onder bepaalde voorwaarden toegang hebben. Het nieuwe voorstel wordt momenteel beoordeeld
door het Europees Parlement en de Raad.
Voorts heeft de Commissie in november 2016 een wetgevingsvoorstel gepresenteerd tot
instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS). Door een
systeem op te zetten met vergelijkbare doelstellingen als het Amerikaanse ESTA-systeem zou
worden voorzien in een extra controleniveau voor niet-visumplichtige reizigers. ETIAS zou
bij alle niet-visumplichtige reizigers nagaan of ze in aanmerking komen om af te reizen naar
het Schengengebied, en of dergelijke reizen een risico met zich meebrengen wat veiligheid of
migratie betreft. Informatie over reizigers zou voorafgaand aan hun reis worden verzameld.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement staat met gemengde gevoelens tegenover het beleid voor het beheer
van de buitengrenzen zoals zich dat ontwikkelt. Het is overwegend voorstander geweest van
een verbeterde organisatorische rol van de Europese grens- en kustwacht en de andere relevante
agentschappen van de Unie, en heeft vaak aangedrongen op verdere versterking van hun rol
nu de Europese Unie zo worstelt met de migratiecrisis in het Middellandse Zeegebied. In zijn
resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak
van een holistische EU-aanpak van migratie sprak het Parlement zijn waardering uit voor de
bijdrage die Frontex heeft geleverd aan het redden van levens in het Middellandse Zeegebied.
Voorts herinnerde het Parlement eraan dat de Europese grens- en kustwacht, EASO, Europol en
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Eurojust, in het kader van de „hotspot-benadering”, overeenkomstig hun respectieve mandaten
operationele bijstand moeten verlenen aan de lidstaten.
Waar het Parlement zich tegenover de uitbouw van de Europese grens- en kustwacht
voornamelijk positief heeft opgesteld, neemt het tegenover slimme grenzen een veel kritischere
houding aan. Na het voorstel van de Commissie van 2013 uitte het Parlement zijn twijfels
omtrent de grootschalige technologische uitbouw en massale verwerking van persoonsgegevens
die voorgesteld worden voor de buitengrenzen. Vanwege de te verwachten kosten van de
slimmegrenzentechnologie alsook de twijfels omtrent de voordelen ervan, heeft het Parlement
zich op een aantal punten bezorgd getoond. In zijn resolutie van 12 september 2013 over
het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van de EU-interneveiligheidsstrategie stelde het
Parlement immers dat de „ontwikkeling van nieuwe IT-systemen op het gebied van migratie
en grensbeheer, zoals de initiatieven inzake „slimme grenzen”, zorgvuldig geanalyseerd moet
worden, met name in het licht van de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid”.
Meer recent, in september 2015, werd hierop aangehaakt in een mondelinge vraag waarin
de Commissie en de Raad om hun standpunt werden gevraagd inzake de toegang tot het
systeem voor wetshandhavingsinstanties, en om hun mening over de toepasselijkheid van de
uitspraak van het Europees Hof van Justitie van april 2014 over de richtlijn inzake bewaring
van gegevens (zie 5.12.8). Er moet worden afgewacht hoe het Parlement zal reageren op de
herziene voorstellen.
Kristiina Milt
06/2017
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