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De EU-respons op asiel en migratie

De Griekse kustwacht nadert een boot met Syrische vluchtelingen © UNHCR/Andrew McConnell

Europa trekt veel migranten en asielzoekers aan. Ontdek hoe de EU haar asiel- en 
migratiebeleid verbetert.

In 2015 waren er 1,83 miljoen illegale grensoverschrijdingen aan de buitengrenzen van de EU. 
Ook al daalde dit cijfer in 2022 tot 333 000, toch heeft het Parlement tijdens de voorbije jaren 
een aantal voorstellen gedaan om de tekortkomingen in het migratie- en asielbeleid van de EU 
te verhelpen, onder meer om het asielstelsel te hervormen, de grensbeveiliging te versterken, 
de legale arbeidsmigratie te verbeteren en de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

Ontdek feiten en cijfers over migratie in de EU en de redenen waarom mensen migreren.

Hervorming van het Europees asielsysteem
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170629STO78632/migratie-in-europa
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate


 
Asielzoekers: verantwoordelijkheid delen met de landen in 
de frontlinie
Als respons op de vluchtelingencrisis in 2015, deed de Commissie in 2016 voorstellen om het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) te herzien - inclusief de hervorming van de 
Dublin-verordening - om asielaanvragen beter te spreiden over de EU-landen. Het Dublin-
systeem betekende een enorme last voor een beperkt aantal EU-landen met buitengrenzen, 
omdat zij verantwoordelijk waren voor de behandeling van alle asielaanvragen. De lidstaten zijn 
er echter niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de verdeling van de 
verantwoordelijkheid.

In 2020 heeft de Commissie het Nieuw Pact inzake Migratie en Asiel voorgesteld. Het nieuwe 
asielsysteem is bedoeld om de landen in de frontlinie te ondersteunen door de invoering van 
een nieuw systeem van flexibele bijdragen van de EU-landen, die variëren van de verplaatsing 
van asielzoekers uit het land van eerste aankomst tot de terugkeer van personen die geen recht 
op verblijf hebben. Het nieuwe systeem is gebaseerd op een vrijwillige samenwerking en 
flexibele vormen van steun, die in perioden van grote druk een verplichting kunnen worden.

Het Parlement heeft in april 2023 overeenstemming bereikt over zijn onderhandelingspositie ten 
aanzien van de herziening van de verordening inzake asiel- en migratiebeheer. Het is nu klaar 
om de besprekingen met de EU-landen te beginnen, met als doel deze in februari 2024 af te 
ronden.

 
Hervorming van het EU-agentschap voor asielzaken
Op 11 november 2021 steunde het Parlement de transformatie van het huidig Europees 
Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) tot het EU-Agentschap voor Asiel na een 
akkoord met de Raad. Het vernieuwde agentschap zal helpen om asielprocedures in EU-landen 
uniformer en sneller te maken.

De 500 deskundigen zullen betere ondersteuning bieden aan nationale asielstelsels die te 
maken hebben met een hoge werkdruk, waardoor het hele EU-systeem voor migratiebeheer 
efficiënter en duurzamer wordt. Daarnaast zal het nieuwe agentschap verantwoordelijk zijn om 
na te gaan of fundamentele rechten worden gerespecteerd op het vlak van procedures voor 
internationale bescherming en opvangvoorzieningen in lidstaten.

 
EU-fondsen beschikbaar stellen voor asiel
De leden steunden ook de oprichting van een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer 
(IBMF) en stemden ermee in om er 6,24 miljard euro aan toe te wijzen. Het IBMF moet helpen 
om de capaciteiten van de lidstaten op het gebied van grensbeheer te vergroten en tegelijkertijd 
ervoor te zorgen dat de grondrechten worden gerespecteerd. Het zal ook bijdragen tot een 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3241
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu


gemeenschappelijk, geharmoniseerd visumbeleid en beschermende maatregelen invoeren voor 
kwetsbare mensen die in Europa aankomen, met name niet-begeleide kinderen.

In een resolutie die in juli 2021 werd aangenomen, keurde het Parlement de vernieuwde 
begroting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) voor 2021-2027 goed, die zal 
stijgen tot 9,88 miljard euro. Het nieuwe fonds moet bijdragen aan de versterking van het 
gemeenschappelijk asielbeleid, legale migratie ontwikkelen in overeenstemming met de 
behoeften van de lidstaten, de integratie van onderdanen van derde landen ondersteunen en 
bijdragen aan de bestrijding van illegale migratie. De fondsen moeten ook dienen om de 
lidstaten ertoe aan te zetten de verantwoordelijkheid voor het eerlijker opvangen van 
vluchtelingen en asielzoekers te delen.

Lees meer over de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. 

Reageren op de Oekraïense vluchtelingencrisis
Naast het asielstelsel heeft de EU ook mechanismen voor tijdelijke bescherming ingesteld voor 
specifieke groepen vluchtelingen of ontheemden. Eén van die mechanismen is de Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming, die een kader biedt voor het verlenen van tijdelijke bescherming. De 
richtlijn werd voor het eerst ingevoerd in 2001 als reactie op het conflict in de Balkan.

Meer recent, na de militaire invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022, heeft de EU 
snel gereageerd en solidariteit getoond door mensen in nood te helpen. Dit hield in directe 
humanitaire hulp, noodhulp bij civiele bescherming, steun aan de grens en het verlenen van 
bescherming aan degenen die de oorlog ontvluchtten en de EU binnenkwamen. Voor het eerst 
in haar geschiedenis activeerde de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die de 
wettelijke regels vaststelt om de massale toestroom van mensen in goede banen te leiden.

Lees meer over de EU-actie voor Oekraïense vluchtelingen. 

Beveiliging van de buitengrenzen van de EU en 
beheer van de migratiestromen
 
Illegale migratie tegengaan met respect voor de rechten 
van asielzoekers
Het Europees Parlement heeft gewerkt aan strengere grenscontroles en aan een beter systeem 
voor het traceren van mensen die Europa binnenkomen. In april 2023 heeft het Parlement zijn 
standpunt over de herziening van de buitengrensprocedure voor het beheer van illegale 
migranten goedgekeurd en zal het nu met de Raad gaan onderhandelen.

Het stelt een betere screening, een snellere asielprocedure aan de grenzen en een snelle 
terugkeer van afgewezen asielzoekers voor.

Het stelt de mogelijkheid voor om een snellere en vereenvoudigde procedure in te voeren voor 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021-2027%20period.&text=On%2014%20June%202021,%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021-2027%20period.&text=On%2014%20June%202021,%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170627STO78418/reforming-the-common-european-asylum-system
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_nl
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20220324STO26151/the-eu-response-to-the-ukraine-refugee-crisis


asielaanvragen direct na de screening. Deze moeten binnen 12 weken worden afgehandeld, 
inclusief wanneer er een beroep wordt gedaan. In geval van afwijzing van een verzoek moet de 
afgewezen asielzoeker binnen 12 weken worden teruggestuurd.

De nieuwe regels zouden ook het gebruik van detentie beperken. Terwijl een asielverzoek wordt 
beoordeeld of de terugkeerprocedure wordt behandeld, moet de asielzoeker door het EU-land 
worden opgevangen. Detentie mag alleen als laatste middel worden gebruikt.

Lees meer over de bestrijding van illegale migratie. 

 
Versterking van Frontex, de Europese grens- en kustwacht
Frontex, het Europees Agentschap voor Grensbewaking en Kustbewaking, helpt de 
buitengrenzen van de EU te beheren en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.

De instroom van vluchtelingen in 2015 heeft de nationale grensautoriteiten onder enorme druk 
gezet. Het Parlement drong erop aan het EU-grensagentschap Frontex te versterken en de 
Europese Commissie heeft voorgesteld het mandaat van Frontex uit te breiden en het om te 
vormen tot een volwaardig Europees Agentschap voor Grens- en Kustbewaking, met als doel 
het beheer en de veiligheid van de EU-buitengrenzen te versterken en de nationale 
grenswachten te ondersteunen.

Het werd in oktober 2016 officieel ingezet aan de Bulgaarse buitengrens met Turkije. Frontex 
ondersteunt EU- en Schengenlanden bij alle aspecten van grensbeheer, van ondersteuning op 
het terrein en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, bewaking vanuit de lucht en het 
verzamelen van informatie, tot hulp bij terugkeerprocedures.

Frontex heeft momenteel een permanent korps van meer dan 2000 grenswachten. Er zijn 
plannen om het agentschap tegen 2027 een permanent korps van 10 000 grenswachters te 
geven.

Verbetering van legale migratie met 
werkvergunningen
De EU heeft ook gewerkt aan de bevordering van legale migratie om tekorten aan 
arbeidskrachten aan te pakken, tekorten aan vaardigheden aan te vullen en de economische 
groei te stimuleren:

Europese blauwe kaart: een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide 
werknemers van buiten de EU

• 

De gecombineerde vergunning: een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, 
geldig voor twee jaar en specifiek voor een bepaald land

• 

Met de status van langdurig EU-inwoner kunnen burgers van buiten de EU voor 
onbepaalde tijd in de EU verblijven en werken. Eenmaal verleend, kan de betrokkene 
zich vrij bewegen en werken binnen het blok.

• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170627STO78419/countering-irregular-migration-better-eu-border-management
https://frontex.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders


De gecombineerde vergunning en de status van langdurig ingezetene worden momenteel 
herzien.

Lees meer over hoe de EU de legale arbeidsmigratie wil versterken. 

Bevordering van de integratie van vluchtelingen in 
Europa
 
Het Fonds voor asiel, migratie en integratie in actie
De EU neemt ook maatregelen om migranten te helpen bij hun integratie in de samenleving van 
hun nieuwe thuislanden. Het Fonds voor asiel, migratie en integratie, dat voor de periode 2014-
2020 is opgericht, beschikt over een totaalbudget van 3,137 miljard EUR. Het bevordert een 
efficiënt beheer van de migratiestromen en de uitvoering en versterking van een 
gemeenschappelijke EU-aanpak van asiel en immigratie.

 
Verbetering van de integratie van vluchtelingen volgens het 
nieuwe migratie- en asielpact
De Richtlijn Opvangvoorzieningen wordt herzien om te zorgen voor gelijkwaardige 
opvangnormen in alle EU-landen als het gaat om materiële voorzieningen, gezondheidszorg en 
een degelijke levensstandaard voor degenen die om internationale bescherming vragen.

Om hun kansen op een zelfstandig bestaan en integratie te verbeteren, moeten asielzoekers 
uiterlijk zes maanden na de registratie van hun aanvraag kunnen werken. Zij zullen toegang 
krijgen tot taalcursussen, alsook tot cursussen in het burgerschapsonderwijs of 
beroepsopleiding. Alle kinderen die asiel aanvragen moeten uiterlijk twee maanden na 
aankomst op school worden ingeschreven.

Het Parlement en de Raad hebben in december 2022 een voorlopig akkoord bereikt over de 
regels. Het moet formeel door beide instanties worden goedgekeurd voordat het in werking kan 
treden.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20230413STO79903/labour-migration-improving-legal-avenues-to-work-in-the-eu
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