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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Dit verslag bevat een evaluatie van de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 
(2008/115/EG), die tot doel heeft een doeltreffend terugkeerbeleid te bevorderen in 
overeenstemming met passende procedurele waarborgen en grondrechten. De doelstelling van 
de richtlijn omvat dus zowel beschermings- als handhavingselementen.

Uit hoofde van artikel 19 van de richtlijn dient de Commissie om de drie jaar verslag uit te 
brengen over de toepassing van deze richtlijn, te beginnen in 2013. Zij bracht haar enige 
evaluatieverslag in 2013 uit, op basis van een meta-studie van het terugkeerbeleid in 31 
staten. In het kader van haar mededeling van 2014 over het terugkeerbeleid van de EU heeft 
de Commissie geconcludeerd dat de richtlijn heeft bijgedragen tot meer rechtszekerheid door 
middel van procedurele waarborgen en de mogelijkheden voor lidstaten heeft beperkt om 
illegaal verblijf strafbaar te stellen. De Commissie heeft geconcludeerd dat er nog ruimte is 
voor verbetering van de praktische uitvoering van de richtlijn, wat betreft de eerbiediging van 
grondrechtennormen en effectiviteit. 

De Commissie benadrukte dat de “voornaamste oorzaken van het niet plaatsvinden van 
terugkeer te maken hebben met praktische problemen bij de identificatie van personen jegens 
wie een terugkeermaatregel loopt en bij de afgifte van de nodige documenten door de 
autoriteiten van derde landen”, en was derhalve van mening dat de externe dimensie van het 
terugkeerbeleid een belangrijk aspect is om de doeltreffendheid daarvan te waarborgen. Deze 
conclusies staafden het initiële besluit van de Commissie om geen nieuwe herschikking van 
de terugkeerrichtlijn voor te stellen, maar in plaats daarvan aan een betere uitvoering te 
werken en zich meer in te spannen om samen te werken met de landen van oorsprong met 
betrekking tot de overname van hun burgers. 

In haar aanbeveling van 2017 over het effectiever maken van terugkeer drong de Commissie 
er bij de lidstaten op aan hun aanpak te harmoniseren, met name ter verhoging van de 
terugkeerpercentages. Naast de bevestiging van enkele verplichtingen heeft de Commissie 
aanbevolen bepaalde waarborgen te versoepelen, onder meer ten aanzien van het recht om 
beroep in te stellen en het gebruik van langere bewaringstermijnen. Er is geen evaluatie 
bekendgemaakt van het effect van deze aanbevelingen. 

Ondanks de toezegging van de Commissie in het kader van haar mededeling van 2014 om 
slechts na een grondige evaluatie van de uitvoering van de terugkeerrichtlijn wijzigingen van 
de wetgeving van 2008 voor te stellen, heeft de Commissie in 2018 een voorstel ingediend 
voor een herschikking van de terugkeerrichtlijn. Aangezien er geen effectbeoordeling was 
uitgevoerd, heeft het Europees Parlement in maart 2019 een vervangende effectbeoordeling 
gepubliceerd. 

Dit verslag, waarin verschillende lacunes in de uitvoering van de richtlijn belicht worden, is 
niet bedoeld om de nog steeds niet voltooide volledige uitvoeringsbeoordeling van de 
Commissie te vervangen. In het verslag worden de lidstaten opgeroepen de terugkeerrichtlijn 
na te leven en de Commissie om te zorgen voor tijdige en adequate monitoring en 
ondersteuning van de uitvoering van de terugkeerrichtlijn, en, indien nodig, naleving daarvan 
af te dwingen.

Het verslag, welke gebaseerd is op de Europese beoordeling van 2020 van de Europese 
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Parlementaire Onderzoeksdienst (EPRS) met een evaluatie van de tenuitvoerlegging van de 
terugkeerrichtlijn en de externe dimensie van de terugkeerrichtlijn, belicht specifieke aspecten 
van de tenuitvoerlegging van de richtlijn. De rapporteur zal nadere amendementen indienen 
op het oorspronkelijke ontwerpverslag om de hieronder genoemde lacunes in de uitvoering 
beter te belichten en zorgvuldig in overweging te nemen.

Toepassingsgebied

Uit de studie blijkt dat de lidstaten gebruikmaken van de in artikel 2, lid 2, onder a), geboden 
mogelijkheid om de richtlijn niet toe te passen in “grensgevallen” door parallelle regelingen 
in het leven te roepen waarvan de procedures die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen minder waarborgen bieden in vergelijking met de gewone terugkeerprocedure, 
bijvoorbeeld geen termijn voor vrijwillige terugkeer, geen opschortende werking van een 
beroep en minder beperkingen voor de duur van de bewaring. Dit lagere beschermingsniveau 
geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid, aangezien het feit dat grenssituaties buiten het 
toepassingsgebied van de richtlijn kunnen blijven, ook het risico op pushbacks en 
refoulement vergroot. 

De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een persoon 
die irregulier op hun grondgebied verblijft. Volgens Eurostat hebben de lidstaten in 2019 
meer dan 490 000 terugkeerbesluiten uitgevaardigd, waarvan 85 % werd uitgevaardigd door 
de tien lidstaten die onderwerp zijn van de huidige studie. Als gevolg van de uiteenlopende 
praktijken zijn deze cijfers minder betrouwbaar dan ze lijken. In sommige lidstaten worden 
jegens migranten meer dan één terugkeerbesluit uitgevaardigd, krijgen kinderen geen 
afzonderlijk besluit en worden weigeringen aan de grens uitgesloten. 

In de richtlijn wordt met betrekking tot de verplichting van de lidstaten om een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een persoon die zich in een irreguliere situatie bevindt, 
geen uitzondering gemaakt voor non-refoulement. Bijgevolg wordt voorafgaande aan de start 
van een terugkeerprocedure het risico van refoulement niet stelselmatig ambtshalve 
beoordeeld. Deze beschermingslacune is des te zorgwekkender vanwege het ontbreken van 
een automatische opschortende werking van een beroep, wat op zijn beurt leidt tot meer 
administratieve lasten als gevolge van grote aantallen verzoeken om een voorlopige 
maatregel. 

Uw rapporteur is van mening dat het van essentieel belang is om te zorgen voor een goede 
beoordeling van het risico van refoulement voordat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd. In Zweden en Frankrijk vindt een dergelijke beoordeling al plaats. 

Hoewel niet-begeleide minderjarigen zelden worden teruggestuurd, verbieden de meeste 
lidstaten hun terugkeer officieel niet. Het feit dat zij voorwerp zijn van een 
terugkeerprocedure maakt hun situatie nijpender als gevolg van het gebrek aan waarborgen en 
rechtszekerheid.

Procedurele waarborgen

Personen die het voorwerp uitmaken van een terugkeerbesluit hebben een verschillende 
achtergrond. Zij kunnen afgewezen asielzoekers zijn, personen die het grondgebied op 
irreguliere wijze zijn binnengekomen, personen die de toegestane verblijfsduur hebben 
overschreden, transmigranten of migranten die hun verblijfsrecht hebben verloren, 
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bijvoorbeeld als werknemer, student of gezinslid. Hun omstandigheden kunnen een 
humanitaire benadering vereisen. In de meeste lidstaten bestaat de mogelijkheid om een 
verblijfsvergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn. Het is een 
goede zaak dat dit in sommige landen zoals Nederland, België en Polen, mogelijk is op grond 
van een ambtshalve beoordeling na een weigering. 

Het recht om in beroep te gaan verschilt aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat, met name wat 
betreft de soort beroepsinstantie en de beroepstermijnen. Aangezien de richtlijn hierover 
zwijgt hanteren de lidstaten verschillende termijnen. In sommige situaties komen de termijnen 
overeen met die in reguliere administratieve procedures, 30 dagen, terwijl in andere situaties 
deze termijn gehalveerd is of slechts uit enkele dagen bestaat, waardoor het zeer moeilijk of 
vrijwel onmogelijk is een vordering in te stellen. 

De toekenning van automatische opschortende werking verschilt ook van lidstaat tot lidstaat. 
Hoewel automatische opschorting de beste bescherming biedt, vereisen de meeste lidstaten 
een aanvraag van de repatriant. In België en Spanje worden deze aanvragen door de 
rechtbanken naar verluidt zelden gehonoreerd. 

Degelijke en toegankelijke informatie en rechtsbijstand zijn van cruciaal belang om het recht 
op een effectief rechtsmiddel te kunnen benutten, met name in systemen waarin korte 
beroepstermijnen gelden en opschortende werking van het beroep aangevraagd moet worden. 

Vrijwillig vertrek en vrijwillige terugkeer

In alle fasen van de terugkeerprocedure moet het evenredigheidsbeginsel in acht worden 
genomen, ook in de fase waarin het terugkeerbesluit genomen, en de betrokken lidstaat moet 
beslissen of een termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegekend. Aangezien voorrang moet 
worden gegeven aan vrijwillige naleving van de uit het terugkeerbesluit voortvloeiende 
verplichting, schrijft de richtlijn voor dat de lidstaten een passende termijn van zeven tot 
dertig dagen voor vrijwillige terugkeer toekennen. Verkorting of weigering van de termijn 
voor vrijwillig vertrek is slechts gerechtvaardigd in laatste instantie, indien de in artikel 7, lid 
3, genoemde maatregelen ontoereikend zijn. Niettemin is België het enige land waar niet-
naleving van deze maatregelen als voorwaarde wordt gesteld voor verkorting of weigering 
van de termijn van vrijwillig vertrek.

Voorts blijkt uit gegevens dat vrijwillige terugkeer kosteneffectief is en gemakkelijker te 
organiseren, ook wat de samenwerking van de landen van bestemming betreft. Ondanks het 
feit dat een vrijwillig vertrek de regel is, welke bevestigd wordt in de nationale wetgeving van 
de meeste lidstaten, worden de vier uitzonderingsgronden op grote schaal toegepast. In Italië 
moet de betrokkene een termijn voor vrijwillig vertrek aanvragen. In sommige lidstaten 
gelden andere gronden voor verkorting en weigering van vrijwillige terugkeer dan de gronden 
die limitatief in artikel 7, lid 4, zijn opgesomd. Duitsland kent bijvoorbeeld geen termijn toe 
aan migranten die zich in bewaring bevinden, Spanje past de uitzondering toe als verwijdering 
wordt belemmerd, Nederland als het asielverzoek wordt afgewezen op grond van het begrip 
“veilig land van herkomst”, en Zweden als een persoon wordt uitgezet vanwege het plegen 
van een misdrijf. 

Het risico op onderduiken, een van de uitzonderingsgronden, moet op basis van een 
individuele beoordeling en in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel worden 
vastgesteld, ook indien in de wetgeving objectieve criteria zijn opgenomen. 
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Statistieken over het percentage vertrek op vrijwillige basis, laten significante verschillen 
tussen de lidstaten zien: van 96% in Polen tot 7% in Spanje en Italië. Duitsland en Nederland 
hebben gemeld dat zij geen gegevens van begeleide vrijwillige terugkeer kunnen verzamelen, 
wat opmerkelijk is in het licht van de door andere lidstaten verstrekte informatie. Volgens 
Frontex vindt bijna de helft van de vertrekgevallen op vrijwillige basis plaats. 

Op grond van overweging 10 van de richtlijn moeten de lidstaten investeren in programma’s 
voor “begeleide vrijwillige terugkeer” (AVR). Hoewel alle onderzochte staten over deze 
programma’s beschikken, is er een grote verscheidenheid qua werkingssfeer en omvang van 
deze programma’s en in het aantal gevallen van begeleide terugkeer. In België bestaat een 
succesvolle methode van vrijwillige terugkeeradvisering, als onderdeel van een 
geïndividualiseerde en permanente sociale begeleiding tijdens het verblijf in een 
opvangfaciliteit. De Commissie moet investeren in de coördinatie en ondersteuning van de 
AVR-programma’s.

Inreisverboden

Artikel 11 van de richtlijn verplicht de lidstaten ertoe een inreisverbod op te leggen indien 
geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend of indien de repatriant niet binnen de termijn 
voor vrijwillige terugkeer is vertrokken. In alle andere gevallen kunnen de lidstaten een 
inreisverbod opleggen. Het beleid inzake inreisverboden hangt derhalve af van de wijze 
waarop lidstaten met de termijn voor vrijwillig vertrek omgaan. Aangezien artikel 7, lid 4, 
vaak automatisch wordt toegepast en de termijn voor vrijwillig vertrek vaak ontoereikend is 
om het vertrek te organiseren, zijn veel repatrianten automatisch aan een inreisverbod 
onderworpen. Vanwege de verschillende interpretaties van het onderduikrisico kan de 
omvang van de verplichte oplegging van een inreisverbod van land tot land aanzienlijk 
verschillen. De wetgeving en de praktijk in België, Bulgarije, Frankrijk, Nederland en 
Zweden voorzien in een automatisch inreisverbod als er geen termijn voor vrijwillig vertrek is 
toegekend of als de termijn niet is nageleefd door de repatriant. In andere gevallen is de 
oplegging facultatief. In Duitsland, Spanje, Italië, Polen en Bulgarije voorziet de wetgeving of 
de praktijk in alle gevallen in een automatische oplegging van een inreisverbod, ook als de 
repatriant binnen de vrijwillige vertrektermijn is vertrokken. In Nederland kunnen migranten 
ook vóór het verstrijken van de termijn voor vrijwillig vertrek een inreisverbod opgelegd 
worden. Dit roept vragen op over het doel en de doeltreffendheid van het opleggen van een 
inreisverbod, aangezien een oplegging in een vroeg stadium een ontmoedigend effect kan 
hebben. Waarom het grondgebied op tijd en op vrijwillige basis verlaten als dat niet wordt 
beloond met de mogelijkheid weer te kunnen inreizen? Deze aanpak is ook in tegenspraak 
met de administratieve en niet-punitieve benadering van de richtlijn. 

De duur van een inreisverbod moet per geval worden vastgesteld, waarbij rekening 
gehouden wordt met alle relevante omstandigheden en belangen. Nationale praktijken met 
betrekking tot de duur van inreisverboden zijn verre van geharmoniseerd, ondanks het feit 
dat verboden ook in andere lidstaten gevolgen hebben. De verplichting om rekening te houden 
met de individuele omstandigheden, humanitaire redenen en het recht op een familieleven zou 
moeten worden versterkt om het evenredigheidsbeginsel en de grondrechten te beschermen.

Inbewaringstelling en definitie van risico op onderduiken

Volgens de richtlijn moet bewaring bij wet worden voorgeschreven en moet zij noodzakelijk, 
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redelijk en in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen en zo kort mogelijk duren. 
De rapporteur benadrukt dat, in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid en 
evenredigheid en met het preventieve karakter van administratieve bewaring in de zin van de 
richtlijn, een administratieve bewaring in afwachting van verwijdering alleen kan worden 
gerechtvaardigd door een combinatie van een aangetoond risico op onderduiken en een 
evenredigheidstoets. 

De nationale wetgeving waarin de definitie van “risico op onderduiken” wordt omgezet 
verschilt aanzienlijk tussen de lidstaten. Terwijl sommige lidstaten lange lijsten hebben met 
criteria om het een risico op onderduiken te bepalen (België 11, Frankrijk 8, Duitsland 7, 
Nederland 19), beschikken andere lidstaten (Bulgarije, Griekenland, Polen) niet over een 
uitputtende opsomming van criteria. Een ruime rechtsgrondslag voor bewaring maakt 
inbewaringstelling op systematische wijze mogelijk, terwijl individuele omstandigheden 
marginaal worden beoordeeld. In dit verband belichte nationale praktijken bevestigen ook 
eerdere studies dat terugkeer meestal in de eerste paar weken plaatsvindt en dat langere 
bewaring nauwelijks een toegevoegde waarde heeft. 

De evenredigheidstoets vereist dat repatrianten alleen in bewaring mogen worden gesteld 
wanneer andere, minder dwingende maatregelen niet kunnen worden toegepast. Uit de studie 
blijkt echter dat, ondanks alternatieven voor bewaring in de wetgeving van de meeste 
lidstaten, er in de praktijk zeer weinig reële alternatieven voor bewaring door de lidstaten 
beschikbaar worden gesteld en toegepast. 

De rapporteur is met name bezorgd over de situatie van kinderen en gezinnen in bewaring en 
benadrukt dat de bewaring van kinderen vanwege hun verblijfsstatus of van hun ouders een 
rechtstreekse schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind vormt, aangezien 
bewaring nooit kan worden gerechtvaardigd als in het belang van een kind.

Externe dimensie

In haar mededeling van 2016 over de vaststelling van een nieuw partnerschapskader met 
derde landen in verband met de Europese migratieagenda, erkende de Commissie dat 
samenwerking met derde landen van essentieel belang is voor het waarborgen van 
doeltreffende en duurzame terugkeer. Sinds de goedkeuring van deze mededeling zijn er 
verschillende informele afspraken gemaakt met derde landen, waaronder Gambia, 
Bangladesh, Turkije, Ethiopië, Afghanistan, Guinea en Ivoorkust. De rapporteur betreurt dat 
er dergelijke informele afspraken worden gemaakt, waarbij er geen enkele sprake is van 
passende parlementaire controle en democratisch en rechterlijk toezicht, waarvan op grond 
van de Verdragen wel sprake zou moeten zijn bij de ondertekening van formele 
overnameovereenkomsten. 

Met de informalisering van de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie, 
met inbegrip van de landen van doorreis, werd ook een grotere nadruk gelegd op 
conditionaliteit op het gebied van terugkeer en overname. De rapporteur is bezorgd over het 
feit dat voor ontwikkelingssamenwerking bestemde financiering steeds minder gebruikt wordt 
voor doelstellingen op het gebied van ontwikkeling en armoedebestrijding.

Om een beter inzicht te krijgen in de conformiteit van de terugkeerrichtlijn met de 
verplichtingen op het gebied van grondrechten, moet bij de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de terugkeer niet alleen rekening worden gehouden met gegevens over 
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gedwongen terugkeer in termen van reizen, maar ook met de omstandigheden en het lot van 
de teruggekeerde personen nadat zij in hun land van bestemming zijn aangekomen. De 
Commissie moet ervoor zorgen dat deze monitoring doeltreffend is, met andere woorden dat 
de monitoring wordt uitgeoefend door toezichthoudende instanties met voldoende capaciteit 
en een bepaalde mate van onafhankelijkheid. In het geval van niet-begeleide minderjarigen 
zijn de lidstaten, om volledig te voldoen aan de voorwaarden van artikel 10 van de richtlijn, 
verplicht om toezicht te houden na terugkeer. Save the Children heeft onlangs interviews 
afgenomen met kinderen die naar Afghanistan zijn teruggestuurd, en kwam tot de conclusie 
dat bijna drie kwart van de kinderen zich niet veilig voelde tijdens het terugkeerproces. De 
kinderen kregen weinig tot geen ondersteuning bij hun aankomst en slechts voor drie kinderen 
bestond een specifiek re-integratieplan. Dit resultaat baart de rapporteur zorgen en zij dringt 
er bij de lidstaten op aan beter toezicht te houden op de situatie na terugkeer en de resultaten 
daarvan op een transparante wijze te publiceren. 

Conclusies 

Met betrekking tot de tweeledige doelstelling van de terugkeerrichtlijn, namelijk het 
bevorderen van doeltreffende terugkeer en het waarborgen van terugkeer die in 
overeenstemming is met de grondrechten en procedurele waarborgen, blijkt uit dit verslag dat 
de richtlijn een doeltreffende terugkeer mogelijk maakt en ondersteunt, maar dat de meeste 
factoren die een doeltreffende terugkeer in de weg staan in het huidige debat ontbreken, 
aangezien de doeltreffendheid voornamelijk uitgedrukt wordt in en begrepen als het 
terugkeerpercentage. 

• Bevordering van doeltreffende terugkeer

In het verslag wordt benadrukt dat een aantal in de richtlijn vastgestelde maatregelen het 
aantal teruggekeerde personen niet rechtstreeks zal doen toenemen en zelfs een 
contraproductief effect kan hebben. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat de 
combinatie van een vrijwillige terugkeer met een inreisverbod ertoe leidt dat de repatriant 
minder bereid is om de lidstaat daadwerkelijk te verlaten. In de tweede plaats kunnen korte 
vrijwilligvertrektermijnen het vertrek belemmeren, omdat de termijn voor vrijwillig vertrek 
dikwijls te kort is om de terugkeer voor te bereiden. Dit is met name een risico als de 
mogelijkheid om de termijn voor vrijwillig vertrek te verkorten of te weigeren, frequent wordt 
toegepast. In dit verband moeten de lidstaten eraan worden herinnerd dat het 
evenredigheidsbeginsel en de structuur van de richtlijn vereisen dat de criteria van artikel 7, 
lid 4, strikt worden toegepast en per geval worden beoordeeld, en dat het verkorten en 
terugbrengen van de termijn een laatste redmiddel is. In de derde plaats lijkt bewaring van 
immigranten niet te leiden tot een hoger terugkeerpercentage. Nationale praktijken bevestigen 
eerdere onderzoeken dat terugkeer meestal in de eerste paar weken plaatsvindt en langere 
bewaring geen toegevoegde waarde heeft. Het is zelfs contraproductief want een lange 
bewaringsduur tast de grondrechten van repatrianten aan. Dit is met name zorgwekkend 
gezien de praktijk in veel lidstaten om de bewaringsmaatregel min of meer automatisch toe te 
passen, en niet als een daadwerkelijk laatste redmiddel. De mogelijkheid van een dergelijke 
lange bewaringstermijn moedigt de lidstaten niet aan om het terugkeerproces voortvarend af 
te handelen zoals voorgeschreven door de richtlijn. Om administratief of rechterlijk toezicht 
op de bewaring te voorkomen hebben de lidstaten de neiging bewaring voor de maximale 
termijn te bevelen. Kortere termijnen zouden het toezicht op inbewaringstelling vergroten en 
het terugkeerproces versnellen. 
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• Waarborging van de grondrechten

In het verslag wordt benadrukt dat de richtlijn een positieve invloed heeft op bepaalde 
waarborgen, maar dat de facultatieve clausules en frequente afwijkingen dit effect aanzienlijk 
verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de facultatieve clausule om de grenssituatie 
buiten het toepassingsgebied van de richtlijn te houden. De lidstaten moeten worden 
aangespoord de richtlijn ook op grenssituaties toe te passen gezien de kwetsbare positie 
waarin migranten aan de grens zich bevinden en het feit dat het beginsel van non-refoulement 
eventueel op het spel staat. Voorts ondermijnt de ruime interpretatie en toepassing van de 
definitie “risico op onderduiken” de garantie van een individuele beoordeling waarbij alle 
omstandigheden en belangen in aanmerking worden genomen. De toegang tot rechtsbijstand 
en tolken wordt bemoeilijkt door het gebrek aan capaciteit en financiering. In verschillende 
lidstaten heeft een gebrek aan financiering ook gevolgen voor de doeltreffende monitoring na 
de terugkeer. De Commissie moet een centrale rol spelen bij het waarborgen van het gebruik 
van alternatieven voor bewaring als evenredige en doeltreffende maatregel om onderduiken te 
voorkomen. In gevallen waarin de terugkeer niet kan worden geëffectueerd, komen mensen 
vaak in een ongewisse situatie terecht zonder een getolereerd statuut terecht, wat hun 
waardigheid en grondrechten in gevaar brengt. Voor deze praktijk moet een Europese 
oplossing gevonden worden. 

Er zijn duidelijke lacunes aanwijsbaar in het uitvoeringsbeleid en de praktijk wat betreft de 
verplichte eerbiediging van het non-refoulementbeginsel door de lidstaten en het naar behoren 
in aanmerking nemen van het belang van het kind en het familieleven. Hoewel dit in alle 
fasen van de terugkeerprocedure speelt wordt dit met name pijnlijk zichtbaar bij de bewaring 
van kinderen, het geen nimmer in hun belang is.

• Rekening houden met de externe dimensie

Volgens de lidstaten is de samenwerking met de landen van herkomst de belangrijkste factor 
die een doeltreffende terugkeer in de weg staat. Dit is in tegenspraak met het gebruikelijke 
beroep op het terugkeerpercentage als primaire indicator van de doeltreffendheid van het 
beleid in het kader van de terugkeerrichtlijn. In dit verslag wordt benadrukt dat een 
doeltreffend terugkeerbeleid in overeenstemming met de grondrechten een kwalitatieve 
beoordeling vereist van de duurzaamheid van de terugkeer en de re-integratie van de 
repatriant, met inbegrip van een doeltreffend toezicht na terugkeer. Tegelijkertijd moeten de 
obstakels voor de terugkeer van mensen naar hun land van herkomst ernstig worden genomen 
door een kritische beoordeling van de samenwerking op het gebied van migratie met derde 
landen, waar conditionaliteit en informalisering aanleiding geven tot bezorgdheid over 
mensenrechten, democratische en rechterlijke controle, gelijkheid van partnerschappen en 
samenhang van het buitenlands beleid van de EU.



PE653.716v01-00 10/15 PR\1206873NL.docx

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn
(2019/2208(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 werd 
aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

– gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het Protocol 
daarbij van 1967 (Verdrag van Genève), en met name het recht van non-refoulement,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 en 47,

– gezien het op 19 december 2018 door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie,

– gezien de 20 richtsnoeren inzake gedwongen terugkeer, die zijn vastgesteld door het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa op 4 mei 2005,

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven1 (de 
“terugkeerrichtlijn”),

– gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met 
Richtlijn 2008/115/EG, waaronder de zaken C-357/09 Kadzoev2, C-61/11 El Dridi3, 
C-534/11 Arslan4, C-146/14 Mahdi5, C-554/13 Z. Zh.6, C-47/15 Sélina Affum7, 
C-82/16, K.A. e.a.8, en C-181/16 Gnandi9, 

– gezien de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in verband met 
Richtlijn 2008/115/EG, waaronder Amie en anderen tegen Bulgarije (aanvraag 
nr. 58149/08), N.D. en N.T. tegen Spanje (aanvragen nrs. 8675/15 en 8697/15) en 
Hahilo tegen Cyprus (aanvraag nr. 47920/12),

1 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98.
2 ECLI:EU:C:2009:741.
3 ECLI:EU:C:2011:268.
4 ECLI:EU:C:2013:343.
5 ECLI:EU:C:2014:1320.
6 ECLI:EU:C:2015:377.
7 ECLI:EU:C:2016:408.
8 ECLI:EU:C:2018:308.
9 ECLI:EU:C:2018:465.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 28 maart 2014 betreffende het EU-
terugkeerbeleid (COM(2014)0199),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015 betreffende een Europese 
migratieagenda (COM(2015)0240),

– gezien de door de lidstaten uitgevoerde niet-bindende gemeenschappelijke normen van 
de Raad inzake programma’s voor begeleide vrijwillige terugkeer (en re-integratie) van 
11 mei 2016,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 maart 2017 over een doeltreffender 
terugkeerbeleid in de Europese Unie - Een vernieuwd actieplan (COM(2017)0200),

– gezien Aanbeveling (EU) 2017/432 van de Commissie van 7 maart 2017 over het 
doeltreffender maken van terugkeer bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/115/EG 
van het Europees Parlement en de Raad10,

– gezien Aanbeveling (EU) 2017/2338 van de Commissie van 16 november 2017 tot 
vaststelling van een gemeenschappelijk “terugkeerhandboek” voor gebruik door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij het uitvoeren van terugkeergerelateerde 
taken11,

– gezien het syntheserapport van het Europees Migratienetwerk van 2017 getiteld “The 
effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices linked to 
EU rules and standards” (De doeltreffendheid van terugkeer in EU-lidstaten: 
uitdagingen en goede praktijken in verband met EU-voorschriften en -normen),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 maart 2018 inzake de aanpassing van 
het visumbeleid aan nieuwe uitdagingen (COM(2018)0251),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad van 12 september 2018 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 
lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven (herschikking) (COM(2018)0634),

– gezien de mededeling van de Commissie 4 december 2018 over beheer van migratie in 
al haar aspecten: vooruitgang in het kader van de Europese migratieagenda 
(COM(2018)0798), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 april 2020 over COVID-19: 
Richtsnoeren betreffende de uitvoering van de relevante EU-bepalingen op het gebied 
van de asiel- en terugkeerprocedures en betreffende hervestiging (C(2020/2516),

– gezien zijn resolutie van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied 
en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie12,

– gezien zijn resolutie van 5 april 2017 over de aanpak van de vluchtelingen- en 

10 PB L 66 van 11.3.2017, blz. 15.
11 PB L 339 van 19.12.2017, blz. 83.
12 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.
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migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU13,

– gezien zijn standpunt van 13 maart 2019 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie14,

 gezien Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Europese Rekenkamer van november 2019, 
getiteld “Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te 
voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten”,

– gezien de alternatieve effectbeoordeling van de Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS) van maart 2019 over de voorgestelde herschikking van de 
terugkeerrichtlijn,

– gezien de Europese beoordeling van de EPRS van juni 2020 met een evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn en de externe dimensie van de 
terugkeerrichtlijn, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, 
de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven15,

– gezien zijn resolutie van 30 mei 2018 over de interpretatie en tenuitvoerlegging van het 
Interinstitutioneel Akkoord “Beter wetgeven”16,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de Commissie de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn pas één 
keer heeft beoordeeld (in 2014), ondanks de wettelijke verplichting uit hoofde van 
artikel 19 van de richtlijn om de drie jaar verslag uit te brengen over de toepassing 
ervan, te beginnen in 2013;

B. overwegende dat de tweeledige doelstelling van de richtlijn bestaat uit een doeltreffende 
terugkeer die in overeenstemming is met de grondrechten en het 
evenredigheidsbeginsel; overwegende dat de Commissie in haar aanbeveling over het 
doeltreffender maken van terugkeer, de nadruk legt op het terugkeerpercentage als de 
primaire indicator van de doeltreffendheid van de richtlijn;

C. overwegende dat de Commissie heeft opgemerkt dat de lidstaten te maken hebben met 
verschillende belemmeringen voor een doeltreffende terugkeer, met een procedureel, 
technisch en operationeel karakter, waaronder de mate van samenwerking tussen alle 
betrokken partijen, ook met derde landen;

13 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 39.
14 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0175.
15 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
16 PB C 76 van 9.3.2020, blz. 86.
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D. overwegende dat uitgesplitste en vergelijkbare gegevens over de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn dikwijls niet worden verzameld of openbaar beschikbaar zijn;

Algemene opmerkingen

1. betreurt het ontbreken van een recente beoordeling van de tenuitvoerlegging en verzoekt 
de Commissie om met spoed een dergelijke beoordeling te verrichten, die al sinds 2017 
op zich laat wachten;

2. wijst nogmaals op het belang van een empirisch onderbouwde benadering om een 
coherente beleidsvorming en een goed geïnformeerd openbaar discours te sturen, en 
verzoekt de Commissie de lidstaten aan te sporen kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens over de tenuitvoerlegging van de richtlijn te verzamelen en te publiceren, en 
de lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

3. benadrukt dat de verklaring van de Commissie dat het terugkeerpercentage is gedaald 
van 46 % in 2016 tot 37 % in 2017, wellicht niet het volledige beeld schetst, aangezien 
mensen die een terugkeerbesluit hebben ontvangen niet noodzakelijkerwijze in 
hetzelfde jaar zijn teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan één terugkeerbesluit 
uitvaardigen aan één persoon, of aan personen van wie de verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
problemen bij de samenwerking met derde landen of om humanitaire redenen;

4. benadrukt het belang om de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
te verhogen; benadrukt dat de doeltreffendheid niet alleen moet worden gemeten in 
kwantitatieve termen, door te verwijzen naar het terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de duurzaamheid van de terugkeer en de grondrechten;

Terugkeerbesluiten en vrijwillig vertrek

5. benadrukt het belang van het waarborgen van de naleving van terugkeerbesluiten en 
herinnert aan het in de richtlijn verankerde kernbeginsel dat vrijwillige terugkeer 
voorrang moet krijgen boven gedwongen terugkeer;

6. benadrukt dat op grond van artikel 7 van de richtlijn een terugkeerbesluit moet voorzien 
in een passende termijn voor vrijwillig vertrek, die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval; benadrukt dat een relatief korte termijn voor vrijwillig vertrek een 
belemmering kan vormen voor vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan maken;

7. benadrukt dat een ruime definitie van het risico op onderduiken ertoe kan leiden dat de 
lidstaten vaak afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek; 
herinnert eraan dat het niet-toekennen van de termijn voor vrijwillig vertrek ook leidt tot 
het opleggen van een inreisverbod, waardoor het vrijwillig vertrek verder zou kunnen 
worden ondermijnd;

Procedurele waarborgen

8. benadrukt dat besluiten met betrekking tot terugkeer, inreisverboden of verwijdering 
moeten worden geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en feitelijk gemotiveerd moeten 
worden, op schrift moeten worden gesteld en de beschikbare rechtsmiddelen moeten 



PE653.716v01-00 14/15 PR\1206873NL.docx

NL

vermelden;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel van de 
uitvoering van een verwijdering, in afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke opschortende werking in geval van risico van 
refoulement; merkt op dat hoger beroep in de meeste landen geen automatische 
opschortende werking heeft, wat kan leiden tot een verminderde bescherming en 
verhoogde administratieve lasten;

10. betreurt de beperkte toepassing van artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd over het 
verzuim van de lidstaten om een tijdelijke verblijfsvergunning af te geven wanneer 
terugkeer niet mogelijk blijkt te zijn; benadrukt dat verlening van verblijfsvergunningen 
aan personen die niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren, kan helpen om 
langdurig illegaal verblijf te voorkomen en de sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

Inreisverboden

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide automatische oplegging van inreisverboden, die in 
sommige lidstaten in combinatie met vrijwillig vertrek ten uitvoer worden gelegd; 
benadrukt dat deze aanpak de prikkel om aan een terugkeerbesluit te voldoen 
vermindert;

12. benadrukt dat de dreiging van het opleggen van een inreisverbod weliswaar kan dienen 
als stimulans om een land binnen de termijn van vrijwillig vertrek te verlaten, maar dat 
eenmaal opgelegde inreisverboden de prikkel om aan een terugkeerbesluit te voldoen 
feitelijk verminderen en het risico op onderduiken kunnen verhogen;

13. benadrukt dat inreisverboden bijzonder disproportionele gevolgen hebben voor 
gezinnen en kinderen; is ingenomen met de door sommige lidstaten geïntroduceerde 
mogelijkheid om kinderen geen inreisverbod op te leggen, maar benadrukt dat de 
belangen van kinderen ook een eerste overweging moeten vormen bij het nemen van 
een beslissing over het inreisverbod van hun ouders;

Inbewaringstelling en het risico op onderduiken

14. wijst op verschillen in de omzetting in nationale wetgeving van de definitie van “risico 
op onderduiken” en herhaalt dat artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat een dergelijk 
risico altijd moet worden beoordeeld op basis van objectieve criteria die bij wet zijn 
vastgesteld;

15. is bezorgd over het feit dat de wetgeving van verschillende lidstaten uitgebreide lijsten 
bevat van “objectieve criteria” voor het bepalen van het risico op onderduiken, die vaak 
op min of meer automatische wijze worden toegepast, terwijl individuele 
omstandigheden een marginale overweging vormen;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat repatrianten alleen rechtmatig in bewaring mogen 
worden gesteld wanneer andere, minder dwingende maatregelen niet kunnen worden 
toegepast; betreurt het dat, ondanks de verplichting om bewaring als laatste redmiddel 
toe te passen, in de praktijk zeer weinig reële alternatieven voor bewaring worden 
ontwikkeld en toegepast door de lidstaten; roept de lidstaten op om dringend reële, op 
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de gemeenschap gebaseerde alternatieven voor bewaring aan te bieden;

17. merkt op dat in de Europese Unie nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen in 
bewaring worden gehouden als onderdeel van terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind vormt, 
aangezien het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind heeft verduidelijkt dat 
kinderen nimmer in bewaring zouden mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring nimmer kan worden gerechtvaardigd als in het 
belang van een kind;

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de correcte tenuitvoerlegging van de richtlijn in al 
zijn aspecten; verzoekt de Commissie deze tenuitvoerlegging te blijven monitoren en op 
te treden in geval van niet-naleving;

19. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten en Frontex ter plaatse 
beschikken over toezichthoudende instanties die worden ondersteund door een passend 
mandaat, voldoende capaciteit en bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de instelling van een monitoringmechanisme na 
terugkeer om inzicht te krijgen in het lot van teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor niet-begeleide minderjarigen;

°

° °

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


