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Inleiding 

In dit werkdocument wordt achtergrondinformatie gegeven voor de beraadslagingen van de 

rapporteur over het voorstel van de Commissie tot wijziging van de Schengengrenscode1 wat 

betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht 

aan de binnengrenzen, en wordt met het oog op de opstelling van het ontwerpverslag een 

aantal uitgangspunten geformuleerd ter verdere discussie. 

Achtergrondinformatie 

Op 27 september 2017 stelde de Europese Commissie voor om de Schengengrenscode te 

wijzigen en herinvoering van het toezicht aan de binnengrenzen van de lidstaten gedurende 

een periode van maximaal vijf jaar toe te staan indien er in de ruimte zonder 

binnengrenstoezicht sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid van een lidstaat. Krachtens de huidige regels is herinvoering van dit 

grenstoezicht toegestaan voor een periode van zes maanden of, in uitzonderlijke gevallen, 

voor een periode van maximaal twee jaar. Naast deze verlenging van de huidige perioden 

stelde de Commissie aanvullende procedurele waarborgen voor, met name in de vorm van 

risicobeoordelingen, aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of de herinvoering van 

dergelijk grenstoezicht daadwerkelijk als uiterste middel wordt ingezet. 

In de toelichting bij haar voorstel stelt de Commissie dat sinds september 2015 "de 

secundaire bewegingen van irreguliere migranten en de toename van grensoverschrijdende 

terroristische dreigingen (...) sommige lidstaten ertoe [hebben] gedwongen het opnieuw 

ingevoerde grenstoezicht herhaaldelijk te verlengen, soms tot de uitputting van de huidige 

wettelijke termijnen". Het voorstel van de Commissie lijkt met het oog op het bovenstaande in 

het leven te zijn geroepen om reeds bestaande praktijken van lidstaten die niet langer met de 

huidige bepalingen van de Schengengrenscode in overeenstemming zijn, te legaliseren. 

Overeenkomstig overweging 23 van de huidige Schengengrenscode is het lang bestaande 

rechtskader van het Schengenacquis gebaseerd op de veronderstelling dat "de herinvoering 

van binnengrenstoezicht de uitzondering [dient] te blijven en slechts door een bij wijze van 

uiterste middel getroffen maatregel [dient] te worden toegepast, met een strikt beperkte 

draagwijdte en duur, op basis van specifieke objectieve criteria en van een op Unieniveau te 

monitoren beoordeling van de noodzaak ervan". 

Daarnaast moet worden benadrukt dat de lidstaten waarin momenteel aan alle of aan delen 

van de binnengrenzen toezicht wordt gehouden, met name tot herinvoering van dit toezicht 

hebben besloten vanwege het risico van de secundaire bewegingen naar aanleiding van de 

irreguliere grensoverschrijdende bewegingen die sinds 2015 plaatsvinden. In het kader van 

het pakket Schengengovernance, dat in 2013 werd vastgesteld, kwamen de medewetgevers 

van de EU overeen dat "migratie en het overschrijden van buitengrenzen door een groot 

aantal onderdanen van derde landen (...) niet per definitie [zou] mogen worden gezien als een 

bedreiging van de openbare orde of de binnenlandse veiligheid".2  

                                                 
1 Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode). 
2 Overweging 5 van Verordening (EU) nr. 1051/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in 
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De mening van de rapporteur 

Er valt ongetwijfeld veel te zeggen voor het idee dat irreguliere migratie naar de Unie – en de 

consequenties hiervan voor het Schengengebied, waarbinnen geen sprake is van 

binnengrenstoezicht – het gevolg is van een falend gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

voor mensen die internationale bescherming verlangen, en van het uitblijven van de 

hervorming van dat stelsel.  

De huidige praktijken van de lidstaten waarin het binnengrenstoezicht nog altijd in stand 

wordt gehouden, zijn volgens de rapporteur mogelijk onevenredig, ongerechtvaardigd of 

onachtzaam, en kunnen zelfs wijzen op misbruik. 

De rapporteur betreurt dat aan de voorgestelde wijzigingen van de Schengengrenscode, die 

momenteel worden bestudeerd, geen effectbeoordeling is toegevoegd. Wetgevingsvoorstellen 

moeten in het kader van beter wetgeven worden voorafgegaan door een effectbeoordeling. 

Een dergelijke beoordeling zou met het oog op de moeilijkheden die bij de handhaving van de 

huidige regels worden ondervonden, zeer wenselijk zijn geweest. 

De rapporteur is derhalve sterk gekant tegen de pogingen van de Commissie om de huidige, 

illegale praktijken van lidstaten met betrekking tot toezicht aan de binnengrenzen te 

legaliseren en zal dit dan ook in het ontwerpverslag vermelden. De rapporteur is van oordeel 

dat wijzigingen van de Schengengrenscode die betrekking hebben op de herinvoering van het 

toezicht aan de binnengrenzen er met name toe moeten dienen om het rechtskader te 

verduidelijken. Dergelijke wijzigingen moeten erop gericht zijn om te waarborgen dat het 

binnengrenstoezicht wordt ingevoerd om aan de huidige behoeften tegemoet te komen, dat de 

maatregel evenredig en van tijdelijke aard is, en dat de lidstaten de nodige flexibiliteit krijgen 

om echte bedreigingen aan te pakken. De nieuwe regels moeten noch aansporen tot 

herinvoering van het grenstoezicht wanneer hieraan geen duidelijke, objectieve behoefte is, 

noch tot langere instandhouding van dit toezicht dan nodig is. 

De rapporteur ziet het huidige rechtskader en de bijbehorende regels graag verduidelijkt en 

geharmoniseerd teneinde transparantie te bevorderen en misbruik met betrekking tot deze 

regels gemakkelijker te kunnen opsporen. De Commissie zal op haar beurt dankzij deze regels 

beter in staat zijn om op te treden als "hoedster van het Verdrag", met name waar het 

eventuele inbreukprocedures betreft tegen lidstaten die zich niet aan hun verplichtingen 

houden. 

Voorgestelde wijzigingen 

Uit de huidige opbouw van hoofdstuk II van de Schengengrenscode kan niet duidelijk worden 

afgeleid wat de geldende regels precies behelzen. Derhalve pleit de rapporteur voor 

herziening van de opbouw, om ervoor te zorgen dat de regels samenhangender en duidelijker 

zijn en daarmee in de praktijk op betere wijze ten uitvoer kunnen worden gelegd. 

De artikelen moeten een duidelijke structuur hebben en logisch zijn opgebouwd uit volledige 

en afzonderlijke stukken met logische onderdelen, wat momenteel niet het geval is. Artikel 25 

moet, zoals in de titel wordt aangegeven, daadwerkelijk voorzien in een "algemeen kader" en 

                                                                                                                                                         
gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de 

binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden. 
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de belangrijkste horizontale beginselen met betrekking tot de tijdelijke herinvoering van het 

toezicht aan de binnengrenzen bij voorzienbare gebeurtenissen omvatten. Het artikel moet 

niet deels voorzien in de te volgen procedure. 

Daarnaast is het met het oog op de duidelijkheid belangrijk om in de inhoud en procedures 

onderscheid te maken tussen regels die van toepassing zijn in gevallen die onmiddellijk 

optreden vereisen (artikel 28) en regels die van toepassing zijn in omstandigheden waarbij de 

algemene werking van de ruimte zonder binnengrenstoezicht in gevaar komt (artikel 29). 

Artikel 26, dat beoordelingscriteria voor de tijdelijke herinvoering van het toezicht aan de 

binnengrenzen omvat, moet dusdanig worden uitgebreid dat lidstaten voortaan uit hoofde van 

het desbetreffende artikel verplicht zijn aan te tonen dat de herinvoering van grenstoezicht 

daadwerkelijk als uiterste middel wordt ingezet. 

Dit artikel moet worden gevolgd door de artikelen die betrekking hebben op de procedures 

voor de tijdelijke herinvoering van het binnengrenstoezicht bij voorzienbare gebeurtenissen. 

Deze artikelen moeten specifieke regels en waarborgen omvatten voor de initiële herinvoering 

van het toezicht en de eventuele verlenging daarvan. 

In dezelfde geest moet in artikel 27 de procedure worden vastgelegd voor de initiële 

herinvoering van het binnengrenstoezicht voor een periode van maximaal twee maanden, met 

inbegrip van de mogelijkheid om deze periode met maximaal vier maanden te verlengen. 

Artikel 27 bis moet de procedure en aanvullende waarborgen met betrekking tot verdere 

verlenging van het toezicht met, ten hoogste, nog eens zes maanden omvatten. De rapporteur 

is van mening dat de totale periode van binnengrenstoezicht bij voorzienbare gebeurtenissen 

krachtens beide artikelen niet langer mag zijn dan één jaar. 

Volgens de rapporteur stimuleert verlenging van de perioden voor de herinvoering van het 

binnengrenstoezicht, zoals door de Commissie wordt voorgesteld, de lidstaten niet om 

geplande maatregelen te beperken tot de strikt noodzakelijke en om ervoor te zorgen dat deze 

evenredig zijn aan de desbetreffende bedreiging. 

Bovendien pleit de rapporteur voor de invoering van een glijdende schaal van verplichtingen, 

waarbij lidstaten bij elke verlenging aan aanvullende procedurele waarborgen moeten 

voldoen. 

In de vereisten met betrekking de eerste verlenging na de oorspronkelijke twee maanden 

moet, overeenkomstig het voorstel van de Commissie, een verplichting voor de lidstaten 

worden opgenomen tot overlegging van een gedetailleerde risicobeoordeling. Daarnaast 

moeten de lidstaten die door de eventuele herinvoering van het toezicht aan de binnengrenzen 

worden getroffen, nauwer bij de procedure worden betrokken.  

Na een periode van zes maanden moet enkel via een formele procedure van de Raad 

toestemming kunnen worden verkregen voor verdere verlenging van het binnengrenstoezicht. 

De rapporteur is van oordeel dat lange perioden van binnengrenstoezicht verstrekkende 

consequenties kunnen hebben voor het in de Verdragen verankerde recht van vrij verkeer, en 

dat het voor de EU derhalve belangrijk is om op te treden wanneer dit recht door lidstaten 

dreigt te worden ingeperkt. Daarnaast moet de Commissie, met name wanneer het 

grenstoezicht voor langere tijd wordt verlengd, onaangekondigd controles kunnen uitvoeren 

om de toepassing van de regels in de praktijk in het oog te houden. 
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Er mag geen twijfel meer over bestaan dat de in artikel 29 vastgelegde procedure enkel van 

toepassing is onder zeer specifieke omstandigheden die duidelijk verschillen van de in de 

artikelen 25, 27 en 28 genoemde voorwaarden. Het moet daarom niet mogelijk zijn om een 

beroep te doen op de artikelen 25, 27 en 28 om op willekeurige wijze het uit hoofde van 

artikel 29 ingevoerde grenstoezicht te verlengen wanneer alle uit het laatstgenoemde artikel 

voortvloeiende mogelijkheden zijn uitgeput. 

Burgers moeten ter bevordering van de transparantie en verantwoordingsplicht beter van de 

actualiteiten op de hoogte worden gehouden. Er moeten meer mogelijkheden komen voor een 

open dialoog op nationaal en/of Europees niveau over de consequenties van 

binnengrenstoezicht binnen het Schengengebied, maar daarbij moeten de vereisten inzake 

vertrouwelijkheid in verband met de openbare orde en de binnenlandse veiligheid 

geëerbiedigd worden. Deze overwegingen staan rechtstreeks in verband met de bepaling van 

de rol die het Europees Parlement in dit proces zou kunnen vervullen.  

De rapporteur is daarbij van mening dat het zeer wenselijk is om het Europees Parlement 

goed te informeren en meer bij het proces te betrekken door ervoor te zorgen dat alle 

documentatie die van belang is voor democratisch toezicht op de besluiten die betrekking 

hebben op gebieden zonder toezicht aan de binnengrenzen, aan het Parlement wordt 

toegestuurd. 

Het Parlement moet waar mogelijk bij de procedure betrokken worden, onder meer door 

middel van raadpleging, bijvoorbeeld door een waarnemer aan te wijzen. Ter verwezenlijking 

van dit doel kan het Parlement tevens hoorzittingen en/of een gestructureerde dialoog met de 

EU-instellingen en de betrokken lidstaten organiseren. 


