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Het Frontex-agentschap is in 2004 is opgericht en werd in 2005 operationeel. 

Zoals in het Haags programm a werd gevraagd,  hechtte de Comm issie op 13 februari 2008 
haar goedkeuring aan een m ededeling over de ev aluatie en de toekom stige ontwikkeling van 
het Frontex-agentschap (COM(2008) 67 def.) (hierna "de mededeling" genoemd).  

Deze effectbeoordeling bouwt voort op de effec tbeoordeling van de m ededeling uit 2008, de  
externe evaluatie die de raad van bestuur van Frontex overeenkom stig artikel 33 van de 
Frontex-verordening heeft laten uitvoeren en de  daaruit voortvloeiende aanbevelingen van de 
raad van bestuur, alsook de conclusies van de Europese Raad.  

1. OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM 
Hoewel Frontex bijzonder nuttig is gebleken in de zin dat het de lidstaten een kader biedt voor 
onderlinge samenwerking onder buitengewone druk, is de operationele samenwerking nog 
steeds inefficiënt en ontoereikend, m et na me wat de operationele  solidariteit betreft. Ook 
maakt Frontex geen optim aal gebruik van zijn  potentieel, doordat de bestaande wettelijke 
bepalingen onduidelijk of ontoereikend zijn.  

De te verhelpen problemen kunnen worden teruggebracht tot de navolgende specifieke punten 
waarop de door Frontex geboekt e resultaten niet voldoen aan  de verwachtingen van de  
instellingen of waarop het wettelijk kader ontoereikend is gebleken.  

Onvoldoende technische uitrusting ter beschikking gesteld door de lidstaten 

Hoewel de lidstaten bereid zijn een grote hoeve elheid uitrusting te registreren in de CRATE-
database, wordt een bijzonder klein deel ervan beschikbaar gesteld.  

Ten tweede worden de m eeste ing ezette schep en niet door andere lidstaten,  m aar door het 
ontvangende land geleverd.  

Ten derde b lijkt uit ramingen voor de toekom st dat met de thans bes chikbare uitrusting lang 
niet in de behoeften kan worden voorzien – nog afgezien van budgettaire beperkingen. 

Onvoldoende personele middelen ter beschikking gesteld door lidstaten voor gezamenlijke 
operaties – gebrek aan uniforme normen 

Het is onduidelijk in ho everre het agentsch ap precies bevoegd is om  gezamenlijke Frontex-
ondersteuningsteams (FJST' s) te vorm en, aang ezien de huidige re chtsgrondslag hierover 
zwijgt.  

Een tweede probleem  is dat het agentschap de lid staten voor elke afzonderlijke operatie op 
ad-hocbasis moet verzoeken om grenswachten ter beschikking te stellen.  

Inefficiënte coördinatie en follow-up van gezamenlijke operaties 

De huidige verordening bevat geen regels betreffende de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van de Frontex-operaties.  

Ontoereikende en inefficiënte samenwerking met derde landen 

De werkafspraken van het agentschap voorzien niet in de mogelijkheid derde landen proactief 
bij te staan.  

Bescherming, bewaring en verwerking van persoonsgegevens  

Zoals is vastgesteld bij de evaluatie, zou de  door het agentschap verrichte risicoanalyse 
aanzienlijk aan waarde kunnen winnen, als Fron tex bepaalde soorten persoonsgegevens zou 
kunnen verzamelen en verwerken. H et zou het agents chap in staat stellen de lidstaten betere  
operationele ondersteuning te bieden.  
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Terugkeer 

Allereerst moet de rechtsgr ondslag worden aangepast aan de realiteit: hoewel in de 
rechtsgrondslag alleen sprake is van "bijstand" aan de lid staten, heeft het agentschap 
inmiddels een coördinerende rol op zich genomen.  

De lidstaten dringen krachtig aan op meer ondersteuning door Frontex op dit gebied.  

Deskundigheid van het agentschap niet benut voor evaluatie van de prestaties van de lidstaten 
op het gebied van grensbeheer 

Ten eerste b lijft de r isicoanalyse van het agentschap zwak wat betref t de beoordeling van de 
mate waarin de grensbeheerssystemen van de lidstaten zijn opgewassen tegen dreigingen.  

Ten tweede heeft Frontex geen m andaat om tekortkomingen bij de toepassing van het EU-
recht, ondermeer met betrekking tot de grondrechten, te evalueren of hierop te reageren.  

Subsidiariteit en evenredigheid 
Alle subopties eerbiedigen de volgende be ginselen en beperkingen van de huidige 
rechtsgrondslag en voldoen aan het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel: 

• grensbeheer is een gedeelde bevoegdheid van de  EU en haar lidstaten; de lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor controles aan hun deel van de buitengrens van het Schengengebied; 

• Frontex m ag geen activiteiten ontplooien op het grondgebied of aan de grens van een 
lidstaat, zonder de instemming van de betrokken lidstaat; 

• een grenswacht die in een andere lidstaat opereer t, krijgt zijn instructies van de autoriteiten 
van die lidstaat; 

• een besliss ing tot terug wijzing van  een pers oon m ag alleen worden genom en door de 
grenswachten van de lidstaat waarvan de  persoon het grondgebied wil binnengaan; 
beslissingen in verband m et de terugkeer van een persoon mogen alleen worden genom en 
door een nationale autoriteit van een lidstaat; F rontex m ag niet de enige geregistreerde 
eigenaar ("vlaggenstaat") van materieel als schepen en vliegtuigen zijn  en het m ag deze 
evenmin met eigen personeel bemannen. 

2. DOELSTELLINGEN  

Algemene doelstellingen (zie artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2007/2004) 

Specifieke doelstellingen (zie artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2007/2004) 

Operationele doelstellingen 

• beschikbaarheid van technische uitrusting voor gezamenlijke operaties waarborgen 

• beschikbaarheid van  gekwalificeerde grenswachten voor gezam enlijke operaties 
waarborgen 

• efficiënte coördinatie, uitvoering en evaluatie van gezamenlijke operaties waarborgen 

• efficiënte samenwerking tussen Frontex en derde landen bij grensbeheer waarborgen 

• de risicoanalyse van Frontex verbeteren door toegang tot nieuwe gegevensbronnen te 
verlenen 

• efficiëntie van gezamenlijke terugkeeroperaties vergroten 

• de evaluatie van de prestaties van de lidstaten op het gebied van grensbeheer verbeteren 



 

NL 4   NL 

3. BESCHRIJVING VAN SUBOPTIES EN EFFECTANALYSE  
De navolgende "bouwblokken" komen elk overeen met één operationele doelstelling: voor elk 
bouwblok worden twee of meer beleidssubopties als alternatieve mogelijkheden beoordeeld. 

3.1. Wijziging van de bestaande voorschriften inzake het gebruik van technische 
uitrusting bij gezamenlijke operaties, met inbegrip van de mechanismen voor 
het beschikbaar stellen van dergelijke uitrusting door de lidstaten 

Suboptie 1: Een pool met technische uitrusting waar voor de lidstaten uitrusting beschikbaar 
moeten stellen  

Suboptie 2: Aanschaf of lease van uitrusting door Frontex  

Suboptie 3: Een combinatie van subopties 1 en 2 

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

Het is vrijwel onmogelijk om de impact van de kosten op de begroting va n Frontex te ramen, 
aangezien er te veel o nzekere factoren zijn en de beschikbaarheid van de uitrusting om 
administratieve en operatione le redenen geleidelijk zal mo eten worden opgevoerd. In het 
hypothetische geval dat er drie extra patrou illeschepen en drie extra vliegtuigen ter 
beschikking van de lidstaten worden gesteld, zo u Frontex hiervoor jaarlijks op zijn begroting 
een bedrag van ca. 6 miljoen euro moeten uittrekken.  

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

Een uitbreiding van de beschikbare uitrusting heeft geen gevolgen voor de grondrechten. 

Vergelijking van de subopties 

De voorkeur gaat u it naar suboptie 3. Deze houdt in dat er een verp licht mechanisme moet 
worden opgezet om  te waarborge n dat de lidstaten ja arlijks de m inimale hoeveelhe id 
uitrusting beschikbaar stellen. Tegelijk zou Frontex zijn eigen uitrusting m oeten kunnen 
aanschaffen of leasen.  

3.2. Mechanismen om de beschikbaarheid van grenswachten voor gezamenlijke 
operaties te verbeteren  

Suboptie 1: Gezamenlijke Frontex-ondersteuningsteams (FJST's) vormen voor deelname aan 
gezamenlijke opera ties en proefprojecten, op ba sis van een m echanisme dat lid staten erto e 
verplicht om functionarissen beschikbaar te st ellen voor deze teams, in de vorm van een pool 
met personele middelen waaruit het agentschap kan putten.  

Suboptie 2: De drem pel voor de inzet van snelle-gre nsinterventieteams (Rabit) verlagen. Zo 
zouden de b estaande snelle-grensinterventieteams kunnen wo rden gebruikt om gezamenlijke 
operaties te versterken.  

Suboptie 3: Voorzien in de geleidelijke vorming van een pool met grenswachten die voor een 
periode van zes m aanden op sem ipermanente basis door de lidstaten bij Frontex worden 
gedetacheerd.  

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

De kostprijs van de eerst twee subopties verschilt niet van die van de status quo.  

Wat de de rde suboptie betreft, beliep in  2009 de vergoeding voor een bij Frontex 
gedetacheerde nationale deskundige 4 127 euro  per m aand. De inzet van een uitgezonden 
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functionaris van een lids taat bij gezamenlijke operaties kost gemiddeld 180 euro per dag (ca.  
3 960 euro per maand). Uit deze cijfers blijkt dat het verschil miniem is. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

Een vergroting van de hoeveelhe id beschikbare grenswachten he eft op  zich  geen gevolgen 
voor de grondrechten. Het risico dat een EU-org aan en zijn personeel te m aken krijgen m et 
situaties waarin mogelijk grondrechten worden geschonden, zou echter kunnen toenemen.  

Vergelijking van de subopties 

De tweede suboptie heef t als nadeel dat de EU een m echanisme voor echte noodm aatregelen 
verliest. Deze suboptie moet bijgevolg buiten beschouwing worden gelaten. 

Subopties 1 en 3 m oeten worden gecom bineerd: vorm ing van een pool m et personele 
middelen, bestaande uit uitgezonden functi onarissen die door de lidstaten worden 
gedetacheerd voor individuele op eraties en uit uitg ezonden functionarissen die als nationale 
deskundigen gedurende een beperkte periode bij het agentschap in dienst komen.  

3.3. De rol van het agentschap bij de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van 
operaties herzien, met inbegrip van de taakverdeling tussen het agentschap en 
de lidstaten 

Suboptie 1: Fron tex krijg t de  a lgehele leid ing bij g ezamenlijke operaties,  s telt he t 
operationele plan op en ontvangt exclusief initiatiefrecht voor nieuwe operaties. 

Suboptie 2: Frontex  geef t sam en m et de ontvangende  staa t le iding aan gez amenlijke 
operaties. Frontex is verantwoordelijk voor he t opstellen van het operationele plan, waaraan 
de ontvangende staat echter in laatste instantie zijn goedkeuring moet hechten.  

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

De verschillen tussen de bestaande praktijken va n het agentschap en de bevoegde autoriteiten 
van de lid staten worden  door deze wijzig ingen verduidelijkt en beperkt. De optim alisering 
van de werkpraktijken zal geen extra bijkomende kosten meebrengen. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

Het risico dat een EU-orgaan en zijn personeel te maken krijgen met situaties waarin mogelijk 
grondrechten worden geschonden,  zou to enemen. Het agentschap  zou nam elijk nauwer  
betrokken worden bij concrete operaties dan than s het geval is, en m ogelijk als een van de  
leidinggevende partijen.  

Wat suboptie 1 betreft, zou de wettelijke verp lichting om de grondrechten in acht te nem en 
zwaarder op  het agentschap rusten dan thans het geval is. In de huidige situatie rust deze 
wettelijke verplichting namelijk vooral op de n ationale autoriteiten die het rech t van de Unie 
ten uitvoer leggen.  

Suboptie 2 zou het bovenstaande gevolg afzwakke n, gesteld dat er een duidelijk wettelijk 
kader kom t voor grenswachten die op sem ipermanente basis bij Frontex worden 
gedetacheerd. 

Vergelijking van de opties 

De voorkeur gaat uit naar de suboptie waarbij het agentschap betrokken wordt bij de leiding, 
met een duidelijke verdeling van taken en verantwoord elijkheden. Deze suboptie verg t 
gedetailleerde voorschriften inzak e het operationele plan en de  evaluatie van operaties, ook 
wat betreft incidentenmelding. 



 

NL 6   NL 

3.4. Het mandaat van het agentschap uitbreiden met samenwerking met derde 
landen op het gebied van grensbeheer 

Suboptie 1: Frontex toestaan om  projecten voor tech nische bijstand in derde landen uit te 
voeren, of wel m et zijn eigen begroting, ofwel m et m iddelen van externe 
financieringsprogramma's van de EU.  

Suboptie 2: Frontex toestaan om verbindingsfunctionarissen in te zetten in derde landen.  

Suboptie 3: Frontex opdracht geven om  controlemissies uit te voeren aan de grenzen tussen 
derde landen.  

Heeft de optie gevolgen voor derde landen/externe partners?  

Alle subopties hebben gevolgen voor de be trekkingen met derde landen. Het gunstigste 
gevolg is dat de EU beter zal kunnen inspel en op verzoeken om  bijstand van deze derde 
landen, in het kader van het streven van de EU en derde landen om op het gebied van migratie 
over de hele linie beter samen te werken.  

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

Aangezien de pro jecten beperk t dienen te  blijven tot prioritaire  landen, zou Frontex 
vermoedelijk 1 à 2 projecten per jaar uitvo eren, met een budget van maxim aal twee m iljoen 
euro pe r proje ct. W aarschijnlijk zouden er gaandew eg m aximaal vijf 
verbindingsfunctionarissen worden gedetacheerd;  de betrokken kosten zouden beperkt zijn. 
Voor de derde suboptie zouden de k osten aanzienlijk zijn. Ter vergelijking: de kosten van de 
EUBAM-missie beliepen voor de periode 2005-2009 ca. 44 miljoen euro.  

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

Aan derde landen dient geen technische bijstand te worden verleend voor operaties waarbij de 
grondrechten zouden kunnen worden geschonden.  

Bij de tweede suboptie m oet er goed op worden  toegezien dat er bij het verzam elen van 
gegevens over migratiestromen geen etnische profielen worden toegepast.  

Bij de derde suboptie w ordt het wettelijk kade r gedeeltelijk door de betrokken derde landen 
vastgesteld: deze operaties dienen plaats te v inden in een kader dat de grondrechten ten volle 
eerbiedigt. 

Vergelijking van de subopties 

De voorkeursoptie bestaat beslist in het uitvoe ren van projecten voor technische bijstand en 
het inzetten van eigen verbindingsfunctionarissen in derde landen.  

Het overnemen van controlemissies aan de gr enzen tussen derde landen zou met aanzienlijke 
kosten gepaard gaan en vragen doen rijzen met betrekking tot de grondrechten. Deze suboptie 
moet bijgevolg buiten beschouwing worden gelaten. 

3.5. Het agentschap een mandaat geven om persoonsgegevens te verzamelen en te 
verwerken 

Suboptie 1: Het agen tschap to estaan om  alle tijdens gezam enlijke Frontex-o peraties 
geregistreerde persoonsgegevens te verwerken,  bewaren, verzam elen en door te geven (ook 
aan derde landen), alsm ede deze gegevens te g ebruiken voor ris icoanalyses en operationele 
coördinatie.  

Suboptie 2: Het agentschap toestaan persoonsgegevens  te verzam elen, te verwerken en te 
bewaren voor risicoanalyses die moeten bijdragen tot de veiligheid aan de EU-buitengrenzen.  
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Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

De kosten van beide opties worden niet bijzonder hoog geraamd.  

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

De gevolgen zouden aanzien lijk k unnen zijn en  m oeten worden beperkt door een strikte 
regeling voor gegevensbescherming.  

Vergelijking van de opties 

Suboptie 2 is evenredig en heeft duidelijk  gunstige gevolgen voor de operationele  
doelstelling. Suboptie 1 heef t nauwelijks g rotere g evolgen dan su boptie 2, terwijl de 
evenredigheid en noodzaak ervan ernstig kunn en worden betwijfeld. Derhalve dient alleen 
suboptie 2 in aanmerking te worden genomen. 

3.6. Het mandaat van het agentschap herzien wat betreft terugkeeroperaties  
Suboptie 1: Frontex vervult samen met de leidinggevende lidstaat een coördinerende rol.  

Suboptie 2: Frontex  neem t voor de hele g ezamenlijke terugkeeroperatie de 
verantwoordelijkheid en het m erendeel va n de organisatorische  taken over van de 
leidinggevende lidstaat.  

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

De betrokken kosten worden al door de Frontex-b egroting gedekt. In hoeverre de grotere rol 
van Frontex tot meer operaties zal leiden is onvoorspelbaar, aangezien de voorwaarden gelijk 
blijven. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 

Deze subopties hebb en geen gev olgen, m its het agentschap de hierboven beschreven 
bevoegdheidsgrenzen in acht neemt.  

Vergelijking van de opties 

De tweede suboptie levert enige extra voordelen op, die echter hoofdzakelijk van theoretische 
aard zijn,  gelet op de aanzien lijke negatieve g evolgen. De voorkeur g aat beslist u it naar de 
optie waarbij het ag entschap een  coördinerende rol kr ijgt, maar de verant woordelijkheid en 
het grootste deel van de werklast niet van de leidinggevende lidstaat overneemt.  

3.7. Het agentschap een mandaat geven om de prestaties van de lidstaten op het 
gebied van grensbeheer te evalueren 

Suboptie 1: Frontex krijgt een m andaat om  inspecties in d e lidsta ten uit te vo eren en te  
evalueren in hoeverre de lidstaten zijn opg ewassen tegen dreigingen en druk aan de 
buitengrenzen, met name wat hun nationale structuren, uitrusting en middelen betreft. 

Suboptie 2: Frontex krijgt een duidelijke rol ten aanzien van de naleving van het EU-recht 
door de lidstaten tijdens gezamenlijke operaties; Frontex neemt waar en rapporteert.  

Kunnen de betrokken kosten (nu of in de toekomst) uit de Frontex-begroting worden 
gefinancierd en hoeveel bedragen zij? 

Aan de eerste suboptie zouden enige personeel skosten verbonden zijn; de tweede suboptie 
zou geen noemenswaardige kosten meebrengen. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de grondrechten? 
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Geen rechtstreekse gevolgen. Wat betreft de tw eede suboptie zij opg emerkt dat de lidstaten 
onvoorwaardelijk gehouden zijn het EU-recht na te leven.  

Vergelijking van de opties 

Bij de tweede suboptie vallen de  positieve gevolgen beslist weg tegen de negatieve gevolgen. 
Gesteld dat het concrete doel zorgvuldig word t omschreven, heeft de eerste suboptie echter 
duidelijk positieve gevolgen voor de kerndoelstellingen van Frontex, namelijk het coördineren 
van operaties en het uitvoeren van risicoanalyses.  

4. SAMENVATTING VAN DE VOORKEURSOPTIE 
De voorkeursoptie houdt in da t in de Frontex-verordening een aantal nieuwe bepalingen 
wordt opgenomen om: 

(1) te zorgen v oor een gewijzigd m echanisme dat de lidstaten  ertoe verp licht uitrustin g 
beschikbaar te stellen, en waarbij Front ex gele idelijk zijn  eigen uitrusting 
aanschaft/leaset, op basis van verdere analyses van behoeften en kosten;  

(2) te zorgen v oor een gewijzigd m echanisme dat de lidstaten  ertoe verp licht personele 
middelen ter beschikking te stellen en waarbij een pool van grenswachten op 
semipermanente basis als nationale deskundigen bij Frontex wordt gedetacheerd;  

(3) het agents chap te betrekken bij het leide n van gezam enlijke operaties, m et 
gedetailleerde regels voor het operationele plan, evaluatie en incidentenmelding; 

(4) Frontex toe te staan projecten voor technisc he bijstand in derde landen te financieren 
en verbindingsambtenaren in derde landen te detacheren; 

(5) Frontex een beperkt mandaat te geven om persoonsgegevens te verwerken van mensen 
die meewerken aan illegale immigratie; 

(6) Frontex ee n coörd inerende ro l te geven  bij de  uitvo ering van gezam enlijke 
terugkeeroperaties; 

(7) Frontex een mandaat te geven om  operationele risico's en behoeften in de lidstaten te 
analyseren. 

*** 




