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Het Buitengrenzenfonds van de EU bevordert de financiële 
solidariteit, maar de resultaten ervan moeten beter worden 
gemeten en de EU-meerwaarde moet toenemen, aldus 
EU-controleurs 

In een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, wordt geconcludeerd 
dat het Buitengrenzenfonds heeft bijgedragen aan het beheer van de buitengrenzen van de EU 
en dat het de financiële solidariteit onder de lidstaten heeft bevorderd. Verder was de 
EU-meerwaarde echter beperkt, en het algehele resultaat kon niet worden gemeten wegens 
tekortkomingen in het toezicht door de verantwoordelijke autoriteiten en de ernstige gebreken 
van evaluaties achteraf door de Commissie en de lidstaten. 

Louis Galea, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid: “Het BGF heeft de lidstaten geholpen bij 
hun taak om de buitengrenzen van de EU te beheren, maar de Commissie en de lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat het Fonds beter functioneert zodat het geld van de Europese belastingbetaler 
doeltreffender kan worden gebruikt voor bijstand aan het beheer van onze buitengrenzen, terwijl 
tegelijkertijd de financiële solidariteit wordt ondersteund.” 

De EU-controleurs constateerden dat de programma’s van de lidstaten niet waren ingebed in 
nationale strategieën op het gebied van grenstoezicht en visa, en dat daarin SMART-doelstellingen en 
meetbare indicatoren ontbraken. de procedures voor projectselectie waarborgden niet dat aan de 
werkelijke behoeften van de lidstaten werd voldaan en ontoereikende procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten in de lidstaten vormen een risico voor een behoorlijk financieel beheer. De 
controleurs constateerden ernstige tekortkomingen in het beheer van het Fonds in belangrijke 
lidstaten (Griekenland, Spanje, Italië en, in de eerste jaren van financiering, Malta). Deze 
tekortkomingen zouden kunnen betekenen dat het grensbeheer niet op adequate wijze wordt 
versterkt op die plaatsen waar dat het meest nodig is. Door het lage uitvoeringspercentage in 
sommige landen bleef de doeltreffendheid van het Fonds beperkt. Verder moet het fonds beter 
aansluiten op de operaties van Frontex. 
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Als belangrijkste financieringsinstrument van de EU ter ondersteuning van het beheer van de 
buitengrenzen was het BGF goed voor 1,9 miljard euro voor de periode 2007-2013. Het BGF had als 
algemeen doel de huidige en toekomstige Schengenstaten te helpen zorgen voor uniforme, 
doeltreffende en doelmatige controles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen. Voor de periode 
2014-2020 is het Fonds voor interne veiligheid opgericht als opvolger van het BGF. 

Noot voor de redactie: 

De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de 
resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of 
beheersthema’s. 

Onder de titel “Het Buitengrenzenfonds heeft de financiële solidariteit bevorderd, maar de 
resultaten ervan moeten beter worden gemeten en het Fonds zou een grotere EU-meerwaarde 
moeten leveren” wordt in dit speciaal verslag (nr. 15/2014) de doeltreffendheid van het BGF, de 
EU-meerwaarde en de verwezenlijking van de doelstellingen van de medegefinancierde projecten en 
programma’s ervan onderzocht. De controleurs bekeken het ontwerp, de programmering en 
uitvoering, de monitoring en evaluatie van uit het BGF gefinancierde maatregelen. 

Binnen het Schengengebied werden de interne controles afgeschaft, zodat de beveiliging van de 
buitengrenzen van ongeacht welke lidstaat gevolgen heeft voor alle andere. Het BGF moest financiële 
solidariteit tussen de lidstaten tot stand brengen door die lidstaten te ondersteunen waarvoor de 
controle van de buitengrenzen van de EU een onevenredige last betekent. 

De controle werd uitgevoerd tegen de achtergrond van de voorstellen van de Commissie voor de 
programmeringsperiode 2014-2020, waarbij het Fonds voor interne veiligheid werd opgericht als 
opvolger van het BGF om financiële steun te bieden voor het beheer van buitengrenzen en visa. In 
totaal is 2,76 miljard euro in het kader van het instrument ISF-grenzen beschikbaar voor de 
financiering van acties gedurende de zevenjarige periode; hiervan wordt 1,55 miljard euro via gedeeld 
beheer tussen de Commissie en de lidstaten verstrekt. Naast alle EU-lidstaten, met uitzondering van 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk, nemen de vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) deel aan de implementatie van ISF-grenzen. 

De EU-controleurs bevelen het volgende aan: 

a) Om te garanderen dat er informatie over de algehele resultaten beschikbaar is, dienen de 
lidstaten meetbare streefdoelen te stellen voor de output, uitkomsten en, waar mogelijk, 
impactindicatoren, en indicatoren moeten vanaf de start van het programma worden vastgelegd met 
gebruikmaking van adequate IT-systemen. De Commissie dient te waarborgen dat haar 
evaluatieverslag belanghebbenden tijdig een gefundeerde analyse van onderliggende gegevens biedt. 

b) Om de Europese meerwaarde van het fonds te vergroten, moet de Commissie aan Frontex 
relevante, volledige en tijdige informatie verstrekken over de uitvoering van het BGF, het ISF en 
daaropvolgende instrumenten. De opneming van gecofinancierde activa in het gezamenlijke bestand 
van uitrusting van Frontex zou verplicht moeten worden gesteld, voor zover die activa nuttig zou 
kunnen zijn voor Frontex. Verder zouden de lidstaten en de Commissie zich meer moeten richten op 
de oprichting van gemeenschappelijke aanvraagcentra en de totstandbrenging van andere vormen 
van consulaire samenwerking, en niet zozeer op het renoveren, aanpassen of uitrusten van 
consulaten. 

c) Om het BGF in te bedden in een nationale strategie voor grensbeheer, dienen de lidstaten 
alomvattende nationale strategieën voor grensbeheer te ontwikkelen op basis van een risicoanalyse 
volgens het gemeenschappelijke geïntegreerde risicoanalysemodel; dit zou een voorafgaande 
voorwaarde moeten zijn voor steun uit het ISF of andere, latere instrumenten. 
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d) Om de tenuitvoerlegging van het Fonds te versterken, dient de bestuurlijke capaciteit met name 
in belangrijke lidstaten te worden uitgebreid, onder meer met betrekking tot het plaatsen van 
overheidsopdrachten. 

Een kort video-interview met het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid is beschikbaar op: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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