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SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VOOR DE DOELTREFFENDE 

INTEGRATIE VAN MIGRANTEN 

I. Dit briefingdocument is geen controleverslag. Het omvat informatie uit een breed scala 

aan bronnen, waarvan een deel al openbaar beschikbaar is en een deel door ons is 

verzameld. Er wordt in uiteengezet wat de EU doet ter ondersteuning van de integratie van 

personen die legaal in de EU wonen maar geen EU-burger zijn (“migranten”). Daarbij hebben 

we een aantal belangrijke uitdagingen vastgesteld met betrekking tot hun integratie. 

II. Door de recente toename van het aantal personen dat bescherming zoekt op het 

grondgebied van de EU staat het migratiebeleid van de EU volop in de aandacht. De impact 

van deze instroming van migranten op lange termijn hangt ervan af hoe goed ze zijn 

geïntegreerd. De lidstaten zijn weliswaar primair verantwoordelijk voor de integratie van 

migranten, maar de afgelopen twee decennia heeft de EU een belangrijke rol gespeeld door 

hun ondersteuning en stimulansen te bieden. Behalve de uitwisseling van informatie, goede 

praktijken, wederzijds leren en samenwerking heeft de EU de gebruikmaking van EU-

financiering vergemakkelijkt en gezorgd voor een kader om migratie- en 

antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen (zie de paragrafen 1-17). 

III. Migratie en integratie zijn nauw met elkaar verbonden. De huidige EU-richtlijnen inzake 

migratie voorzien in een reeks minimumvoorwaarden voor toegang en verblijf, alsmede het 

recht op gelijke behandeling. De lidstaten beschikken over enige vrijheid in de wijze waarop 

ze deze richtlijnen omzetten in nationale wetgeving met als gevolg dat de regels die op 

migranten van toepassing zijn, niet in alle lidstaten gelijk zijn. Die verschillen leiden ertoe dat 

migranten, met inbegrip van asielzoekers en vluchtelingen, naar een ander land verhuizen, 

wat de start van het integratieproces vertraagt. Een andere factor die van invloed is op 

integratie is dat de verwerking van aanvragen soms lang duurt (zie de paragrafen 18-21). 

Uitdaging 1: Terugdringen van vertragingen bij de start van het integratieproces 

IV. Ondanks het bestaan van EU-wetgeving ter bevordering van gelijke rechten en non-

discriminatie blijft de immigratie van personen van buiten de EU negatieve gevoelens 

oproepen bij veel Europeanen. In sommige lidstaten heeft dit een negatief effect op de 

integratie van migranten (zie de paragrafen 22 en 23). 
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Uitdaging 2: Waarborgen van gelijke rechten en non-discriminatie 

V. Naar aanleiding van de toenemende instroom van migranten is sinds 2015 meer dan 

5 miljard EUR uit de EU-begroting beschikbaar gesteld voor aanvullende financiering voor 

migratie. De lidstaten verklaarden echter dat ze ongeveer 450 miljoen EUR extra nodig 

hadden om specifiek te voorzien in de integratiebehoeften van migranten in het kader van 

het Fonds voor asiel, migratie en integratie. Volgens de Commissie zullen behoeften 

regelmatig worden beoordeeld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedures (zie de 

paragrafen 32-34). 

Uitdaging 3: Deugdelijke en alomvattende beoordeling van behoeften en financiering  

VI. Daarnaast heeft de Commissie haar ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten 

uitgebreid om de integratie van migranten te verbeteren. In 2016 ontwikkelde zij een 

actieplan inzake integratie met 52 maatregelen die op EU-niveau genomen moesten 

worden. In 2018 zal de Commissie verslag uitbrengen aan het Parlement en de Raad over de 

uitvoering van het actieplan. In december 2017 waren 23 maatregelen nog niet afgerond. De 

lidstaten worden ook aangemoedigd om specifieke maatregelen te ontwikkelen om 

bepaalde terreinen aan te pakken. De Commissie verklaart dat zij deze maatregelen niet 

monitort omdat ze zijn geformuleerd als suggesties aan de lidstaten en onder hun 

bevoegdheid vallen (zie de paragrafen 35 en 36). 

Uitdaging 4: Inzet van de lidstaten om het actieplan uit te voeren 

VII. In de meeste lidstaten heeft integratiebeleid een plaats gekregen binnen verschillende 

beleidskaders. Niet alle groepen migranten worden systematisch benaderd en niet alle 

integratieterreinen worden altijd aangepakt. In verslagen van de hoge controle-instanties in 

de lidstaten zijn tekortkomingen vastgesteld in de opzet en uitvoering van integratiebeleid 

(zie de paragrafen 40-42). 

Uitdaging 5: Ondersteunen van alle migranten op alle relevante beleidsterreinen  

VIII. De meeste lidstaten hebben geen compleet overzicht van het aantal ondersteunde 

migranten en/of het voor integratiemaatregelen uitgegeven bedrag. Op EU-niveau vormt 

een reeks gemeenschappelijke kernindicatoren (“Zaragoza”) een stap in de goede richting 
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voor het verkrijgen van inzicht in integratie in de EU, maar niet alle lidstaten gebruiken ze en 

volgens de Commissie vertonen deze indicatoren enige beperkingen. Op nationaal niveau 

vertoont de monitoring verschillende tekortkomingen. In het kader van de huidige 

herziening van de EFRO-verordening stelt de Commissie voor om speciale indicatoren voor 

het EFRO te creëren. Dit kan de ontwikkeling van empirisch onderbouwde beleidsvorming 

vergemakkelijken (zie de paragrafen 43-47). 

Uitdaging 6: Doeltreffende monitoring van integratie-uitkomsten om vooruitgang te 

meten en het beleid zo nodig aan te passen 

IX. Uit verschillende EU-fondsen kunnen dezelfde soort maatregelen worden gefinancierd 

voor dezelfde doelgroep. Om de coördinatie en synergieën tussen EU-fondsen te 

waarborgen bestaan er verschillende mechanismen en instrumenten op EU-niveau, waarvan 

een aantal werd ontwikkeld door de Commissie. Uiteindelijk zijn de lidstaten 

verantwoordelijk voor de toepassing van doeltreffende coördinatiemechanismen. Er zijn 

meer dan 400 verschillende entiteiten betrokken bij het beheer van maatregelen voor de 

integratie van migranten in de lidstaten. De meeste lidstaten hebben een coördinerend 

orgaan, maar de bestaande coördinatiemechanismen vertonen tekortkomingen (zie de 

paragrafen 48-54). 

Uitdaging 7: Doeltreffende coördinatie van financiering op EU- en nationaal niveau 
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INLEIDING 

Migranten 

Leila is net in de EU aangekomen. Ze staat in de rij voor de paspoortcontrole met een visum 
in haar ene hand en haar kind aan haar andere hand. Ze is gekomen om met haar man te 
worden herenigd, die al eerder naar de EU is gemigreerd. Hij heeft werk en denkt er al over 
na om zijn eigen bedrijf op te zetten. Leila spreekt geen woord van de lokale taal, maar ze 
ziet de toekomst van haar gezin met vertrouwen tegemoet. 

1. Leila is een fictieve persoon, maar er zijn meer dan 21 miljoen mensen zoals Leila die 

geen EU-burger zijn, maar wel legaal op EU-grondgebied verblijven. Dit houdt in dat 

ongeveer 4 % van de EU-bevolking bestaat uit legaal verblijvende migranten van buiten de 

EU (zie figuur 1). Ieder jaar wordt een aantal van hen EU-onderdaan. In de periode 

2013-2016 verkregen ongeveer 3,2 miljoen migranten van buiten de EU de nationaliteit van 

een EU-lidstaat. Als de tweede generatie migranten wordt meegeteld heeft bijna 18 % van 

de bevolking in de EU een migrantenachtergrond1. 

Figuur 1 – In 2017 bestond ongeveer 4 % van de EU-populatie uit legaal verblijvende 
migranten van buiten de EU 

 
Bron: ERK, op basis van Eurostat per maart 2018. 

2. In dit briefingdocument noemen we al degenen die geen EU-burger zijn, maar wel 

legaal in de EU wonen, met inbegrip van asielzoeker en vluchtelingen, “migranten”. In de 

EU-wetgeving worden ze “onderdanen van derde landen” genoemd. De algemene categorie 

migranten omvat verschillende groepen personen (zie figuur 2) met verschillende rechten, 

behoeften en verplichtingen. In dit briefingdocument wordt niet ingegaan op personen die 

illegaal in de EU verblijven. Meer bijzonderheden over de terminologie zijn te vinden in 

bijlage I. 

2014 2015 2016

19,5 miljoen 19,9 miljoen 20,9 miljoen 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76 %

21,7 miljoen

4,23 %
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Figuur 2 – Migranten van buiten de EU 

 
Bron: ERK. 

3. In de EU is altijd sprake geweest van migratiestromen, maar de recente aanzienlijke 

stijging van het aantal asielzoekers in de EU, een van de migrantengroepen, heeft geleid tot 

een groter bewustzijn van de dringende behoefte om migratie beter aan te pakken. In de 

vierjarige periode van 2014-2017 vroegen bijna 3,7 miljoen mensen voor het eerst asiel aan 

in de EU, drie keer zoveel als in de voorgaande vier jaar. Ongeveer de helft van hen werd 

bescherming toegekend (zie figuur 3). 

Figuur 3 – Eerste asielaanvragen verdrievoudigden in 2014-2017 terwijl aan minder dan de 
helft van de aanvragers bescherming werd toegekend  

 
NB: Eerste asielaanvragen verwijzen naar verzoeken om internationale bescherming die voor het 
eerst in een bepaalde lidstaat worden ingediend. Het totaalaantal positieve beslissingen inzake 
asielaanvragen verwijst naar alle beslissingen waarbij bescherming wordt toegekend, ongeacht het 
stadium van de procedure (d.w.z. het omvat zowel beslissingen in eerste aanleg als beslissingen in 
hoger beroep) en ongeacht het tijdstip waarop de asielaanvraag werd ingediend. Na een positieve 
beslissing zijn de personen niet langer asielzoekers, maar vluchtelingen of andere personen die 
bescherming genieten. 

Bron: ERK, op basis van Eurostat per maart 2018. 
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4. In 2016 bestond de meerderheid van de migranten die legaal in de EU verbleven, uit 

personen zoals Leila, die naar de EU kwamen om met familieleden te worden herenigd 

(39 %) of die betaalde activiteiten verrichtten zoals werk of onderzoek (16 %). Nog eens 6 % 

studeerde. Slechts 6 % bestond uit vluchtelingen en andere personen die internationale 

bescherming genieten. Voor 33 % is informatie over de reden van migratie niet beschikbaar2. 

5. Migranten zijn over de lidstaten verspreid, waarbij vijf lidstaten (Duitsland, Spanje, 

Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk) ongeveer 77 % van de totale migrantenpopulatie 

herbergen. Migranten vormen dus ongeveer 5 % van de bevolking in die landen. In bijlage II 

is meer informatie te vinden over de verdeling van migranten over de EU. Migranten uit 

Turkije, Marokko, Oekraïne en China vormen het grootste aandeel in de migrantenpopulatie 

van de EU; samen zijn ze goed voor 31 % van de migranten die in 2016 in de EU woonden2. 

In totaal heeft de EU migranten uit 174 verschillende landen. 

Integratie 

Alles was nieuw voor Leila. Ze kreeg hulp van het plaatselijke informatiecentrum, dat advies 
gaf aan pas aangekomen migranten. Ze had enige opleiding genoten en besloot om gebruik 
te maken van het opleidingsaanbod. Ze begon met een taalcursus en maakte nieuwe 
vrienden. Haar kind ging naar de plaatselijke school. 

In het begin had ze iemand nodig om dingen voor haar te vertalen. Eén keer ging een 
vrijwilliger van een ngo met haar mee naar de dokter om de communicatie te 
vergemakkelijken. Na verloop van tijd leerde ze de plaatselijke taal en schreef ze zich in voor 
een opleidingsprogramma om haar kwalificaties te verbeteren. Ze had toegang tot de 
arbeidsmarkt, maar nog steeds geen baan. 

Jaren later, toen Leila goed geïntegreerd was op de arbeidsmarkt, besloot ze iets terug te 
doen voor de maatschappij. Ze is nu vrijwilliger voor een ngo: ze geeft advies aan personen 
die net zijn aangekomen en ze biedt mensen in nood vertaaldiensten en culturele 
bemiddeling. Haar kind is geen kind meer; hij heeft nu zijn eigen gezin en werk. 

6. Integratie maakt deel uit van het migratieproces (zie figuur 4). Om migratie in goede 

banen te leiden werkt de EU samen met landen buiten de EU om de onderliggende oorzaken 

van migratie aan te pakken, legt zij de minimumvoorwaarden voor toegang en verblijf vast 

voor migranten om legaal in de EU te kunnen verblijven, stelt zij veiligheids- en 

grensbewakingsmaatregelen vast en ondersteunt zij het beleid van de lidstaten voor de 
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integratie van migranten. Uit onderzoek blijkt dat betere integratie van migranten op lange 

termijn tot grotere economische, sociale en fiscale voordelen leidt voor het land waar ze zich 

vestigen3. 

Figuur 4 – Integratie maakt deel uit van het migratieproces 

 
Bron: ERK. 

7. De integratie van migranten kan maatregelen op veel terreinen vereisen – 

bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid en cultuur. Degenen die 

het integratiebeleid ontwerpen, moeten begrijpen hoe integratie zal worden uitgevoerd (wie 

bijvoorbeeld de doelgroep is, welke maatregelen er moeten worden uitgevoerd en hoe het 

effect ervan kan worden gemeten). Bijgevolg houdt “integratie” voor ieder land iets anders 

in. Hoewel er op EU-niveau geen formele definitie bestaat, heeft de Raad in 2004 elf 

gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de integratie van immigranten 

ontwikkeld. Volgens deze beginselen is integratie “een dynamisch, langlopend en 

onafgebroken tweerichtingsproces van wederzijdse aanpassing4”, dat wil zeggen een sociaal 

proces waarbij zowel migranten als de gastsamenleving betrokken zijn (zie figuur 5). 
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Figuur 5 – Gemeenschappelijke basisbeginselen voor de integratie van immigranten 

 
Bron: ERK, op basis van de conclusies van de Raad in 2004 over het beleid inzake de integratie van 
immigranten in de EU. 

8. In tekstvak 1 worden illustratieve voorbeelden gegeven van in de lidstaten met EU-

financiering ontwikkelde projecten op verschillende integratieterreinen. 

Tekstvak 1 – Voorbeelden van door de EU ondersteunde integratieprojecten die gericht zijn op 
migranten in de EU-lidstaten 

Werkgelegenheid Bevordering van stages voor personen die internationale bescherming genieten 
bij een industriële vereniging teneinde de professionele vaardigheden van 
migranten te verbeteren en ze op weg te helpen naar een baan. 

Onderwijs Verzorging van taallessen voor migranten naast hun gewone lessen: het project 
was gericht op het groeiende aantal migranten dat openbaar onderwijs volgt, 
maar geen kennis heeft van de nationale taal. 

Beroepsopleiding Beroepsopleiding voor personen met een migrantenachtergrond: het doel van 
het project was de taalvaardigheid van de deelnemers te verbeteren, onder 
meer op het gebied van technische terminologie die betrekking heeft op het 
werk, in combinatie met aspecten van verdere beroepsopleiding. 

Huisvesting Toegang tot huisvesting vergemakkelijkt voor personen die internationale 
bescherming genieten in het kader van een breder project waarbij verschillende 
diensten werden verleend aan deze doelgroep. 

Gezondheid Ontwikkeling van een gids om de communicatie tussen patiënten die de taal van 
de gastlidstaat niet beheersen en zorgpersoneel te vergemakkelijken. 

Sociale inclusie Workshops om de rechtstreekse samenwerking tussen de maatschappij en 
personen aan wie asiel is verleend aan te moedigen: deze omvatten de 
organisatie van evenementen, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
recreatieve activiteiten. 

Bron: ERK-enquête. 
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9. Uit de kloof tussen de uitkomsten voor migranten en die voor EU-burgers op het gebied 

van werkgelegenheid, onderwijs, sociale inclusie en actief burgerschap blijkt duidelijk dat er 

behoefte is aan doeltreffend integratiebeleid (zie figuur 6). 

Figuur 6 – Evolutie van geselecteerde indicatoren (%) 

Bron: ERK, op basis van Eurostat per maart 2018. 

Doelstelling en benadering van dit briefingdocument 

10. Dit briefingdocument is geen controleverslag, maar bevat een uiteenzetting van wat de 

EU doet om de integratie van migranten te ondersteunen. In het eerste deel presenteren we 
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hebben getroffen, waarbij de nadruk vooral ligt op initiatieven die zijn genomen naar 

aanleiding van de toename van de instroom van migranten in de afgelopen jaren. In het 

tweede deel geven we een overzicht van het integratiebeleid dat in de lidstaten wordt 

uitgevoerd en onderzoeken we de rol van EU-initiatieven in de vormgeving van dat beleid. 

11. In het hele document belichten we de belangrijkste algemene uitdagingen waarvoor de 

EU in haar geheel staat bij de doeltreffende integratie van migranten (zie paragraaf 2). We 

gaan niet in op illegale migratie, grenscontrole of de verwerking van asielaanvragen. We 

richten ons op de door de Commissie en de lidstaten beheerde middelen, omdat deze de 

grootste EU-bedragen betreffen die voor maatregelen voor de integratie van migranten 

beschikbaar zijn. 

12. De in dit briefingdocument gepresenteerde feiten zijn ontleend aan: 

- vraaggesprekken met personeel van de Commissie, twee EU-agentschappen (Bureau 

voor de grondrechten en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken) en 

andere organisaties (Internationale Organisatie voor Migratie, Migration Policy Group, 

Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen en het Rode Kruis); 

- een enquête onder de lidstaten (plus Noorwegen), uitgevoerd met behulp van het 

Europees Integratienetwerk (EIN)5. We ontvingen 32 antwoorden6. In bijlage III zijn de 

vragen en de ontvangen antwoorden te vinden. 

- een analyse van 44 verslagen7 die werden verstrekt door de hoge controle-instanties 

(HCI’s) van 22 lidstaten over de werkzaamheden die ze sinds 2011 hadden uitgevoerd 

met betrekking tot integratie in hun land. De overige zes lidstaten voerden in deze 

periode geen werkzaamheden uit op dit gebied; 

- onze eerdere controles over de “hotspotbenadering”8, het Europees Vluchtelingenfonds 

en het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen9 en over 

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)10; 

- een evaluatie van de prestatiegerelateerde aspecten die door de 28 lidstaten werden 

gerapporteerd in de uitvoeringsverslagen 2016 van het AMIF en in de tussentijdse 

evaluaties van het AMIF, alsmede in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2016 van het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD); 
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- een evaluatie van een uitgebreide lijst van publicaties over het onderwerp, met inbegrip 

van EU-documenten en publicaties van het Europees Migratienetwerk (EMN)11. 

13. De Commissie kreeg de mogelijkheid om de conceptversie van dit document van 

commentaar te voorzien. 

DE EU BIEDT STIMULANSEN EN ONDERSTEUNING VOOR DE INTEGRATIE VAN MIGRANTEN 

14. In dit deel van het briefingdocument evalueren we de belangrijkste instrumenten en 

initiatieven die de Commissie door de jaren heen heeft ontwikkeld. Ook analyseren we hoe 

het EU-migratie- en het antidiscriminatiebeleid het integratiebeleid kunnen beïnvloeden, 

verkennen we de rol van EU-fondsen en beschrijven we de maatregelen die de EU onlangs 

heeft genomen om de integratie van migranten te bevorderen. 

Bijna twintig jaar EU-steun voor lidstaten 

15. Bij het Verdrag van Lissabon van 2009 (“het Verdrag”) werd een nieuw politiek EU-kader 

vastgesteld voor de integratie van migranten waarin voor het eerst een expliciete wettelijke 

basis werd gelegd voor ondersteunende en stimuleringsinitiatieven van de EU op dit 

gebied12. De primaire verantwoordelijkheid voor integratiebeleid blijft echter bij de 

lidstaten liggen. De wijziging van het Verdrag volgde op eerdere EU-samenwerking op het 

gebied van integratie en op de initiatieven die de EU sinds 1999 had ontwikkeld met het 

Verdrag van Amsterdam13 en het programma van Tampere14. Sindsdien is er sprake geweest 

van een aantal niet-bindende mededelingen en initiatieven op het gebied van integratie 

door de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. 

16. Het huidige EU-kader voor de integratie van migranten is gebaseerd op drie belangrijke 

documenten: 

- de “Gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de integratie van 

immigranten” (zie paragraaf 7), die in 2004 door de Raad werden ontwikkeld, waaraan 

het Europees Parlement in 201315 opnieuw herinnerde en die in 2014 opnieuw door de 

Raad werden bekrachtigd16, vormen de grondslag voor de EU-beleidssamenwerking 

inzake de integratie van migranten en omvatten elf niet-bindende beginselen aan de 

hand waarvan de lidstaten hun eigen inspanningen kunnen beoordelen (zie figuur 5). 
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- In de Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen17 van de 

Commissie van 2011 worden de uitdagingen voor de integratie van migranten belicht en 

terreinen aangedragen waarop zowel de Commissie als de lidstaten maatregelen 

kunnen nemen om het integratiebeleid te bevorderen. 

- Het “actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen” van de 

Commissie van juni 2016 biedt een alomvattend kader ter ondersteuning van de 

inspanningen van de lidstaten bij het ontwikkelen en versterken van hun 

integratiebeleid18. 

17. Daarnaast heeft de EU zich ingespannen om de uitwisseling van informatie en het delen 

van beste praktijken te bevorderen door Europese netwerken te creëren zoals het EIN, door 

EU-samenwerking te bevorderen en door informatie over het onderwerp op 

gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen (bijv. integratiehandboeken,19, een 

Europese website over integratie20 en een gemeenschappelijke reeks indicatoren: de 

“Zaragoza-indicatoren” – zie paragraaf 43). In bijlage IV wordt een tijdschema van de 

ontwikkelde initiatieven en instrumenten weergegeven. Deze instrumenten helpen de 

lidstaten hun nationale kaders inzake integratie te beoordelen, ontwikkelen, monitoren en 

evalueren. 

Het EU-migratiebeleid is van invloed op het nationale integratiebeleid 

18. In het licht van het gemeenschappelijk EU-migratiebeleid, zoals uiteengezet in het 

Verdrag (zie paragraaf 15), heeft de EU gemeenschappelijke migratie- en visumregels voor 

migranten ontwikkeld (zie bijlage V voor de wetgeving in kwestie). In maart 2018 werd in 

twee reeksen EU-richtlijnen onderscheid gemaakt tussen migranten die zich verplaatsen via 

erkende, toegestane kanalen (legale migratie) en migranten die bescherming aanvragen aan 

EU-grenzen (asielzoekers) of vanuit landen buiten de EU (hervestiging). Als gevolg daarvan 

bestaan er verschillende kanalen voor migranten om zich in de EU te vestigen (zie figuur 7). 
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Figuur 7 – Er zijn verschillende migratiekanalen voor migranten om zich in de EU te 
vestigen 

 
Bron: ERK. 

19. In de migratierichtlijnen zijn minimale voorwaarden voor toegang en verblijf voor 

migranten in de EU vastgesteld, waarvan er een aantal essentieel is voor hun succesvolle 

integratie, zoals het recht op gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en 

sociale voorzieningen. Afhankelijk van het gebruikte migratiekanaal en het doel van hun 

verblijf (bijv. vluchteling, hoogopgeleide werknemer, gezinslid, student, enz.) zijn er 

verschillende reeksen voorwaarden van toepassing op migranten. Zie bijlage VI voor de 

voorwaarden die in maart 2018 golden voor de 25 lidstaten die de EU-regels21 toepassen. In 

maart 2018 werd de wetgeving nog herzien (zie bijlage V). Specifiek voor kwesties in 

verband met integratie betreft de belangrijkste door de Commissie voorgestelde 

verandering een vermindering van negen tot zes maanden van de maximale wachtperiode 

voordat asielzoekers toegang kunnen krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Richtlijnen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
(CEAS)
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TERUG naar 

land van 
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VERBLIJFSVERGUNNING/ 
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20. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van EU-migratiewetgeving ligt bij de 

lidstaten, die EU-richtlijnen moeten omzetten in nationale wetgeving. Deze omzetting wordt 

door de Commissie gemonitord. Aangezien de lidstaten enige beoordelingsvrijheid hebben 

met betrekking tot de wijze waarop ze dit doen, zijn de op migranten toepasselijke regels 

niet in alle EU-lidstaten gelijk. In verschillende publicaties22 worden voorbeelden van die 

verschillen gegeven. 

21. Dit verschil in de nationale regels die op migranten van toepassing zijn, is een van de 

factoren die migranten, met inbegrip van vluchtelingen en asielzoekers, ertoe zouden 

kunnen aanzetten om vanuit het land waar ze eerst aankomen naar een ander land te 

verhuizen23. In 2016 had 30 % van de asielzoekers al eerder een aanvraag gedaan in een 

andere lidstaat24. Dit vertraagt de start van het integratieproces en kan leiden tot minder 

doeltreffende integratie van die migranten, want hoe eerder de integratie start, des te 

waarschijnlijker het is dat die zal slagen25. Een andere vertragende factor is de 

wachtperiode waarin aanvragen worden verwerkt. In zeven verslagen van de HCI’s (met 

betrekking tot vijf lidstaten) werd die als “lang” omschreven. In ons verslag over de 

“hotspotbenadering” van de Commissie26 concludeerden we ook dat de ten tijde van de 

controle bestaande procedures na aankomst en registratie van de migrant (asiel, 

herplaatsing en terugkeer) vaak lang duurden en diverse knelpunten kenden. 

Uitdaging 1: Terugdringen van vertragingen bij de start van het integratieproces  
Hoe eerder de integratie begint, des te waarschijnlijker het is dat die zal slagen. Factoren die 
de start van het integratieproces vertragen (zoals in gevallen waarin migranten naar een 
andere EU-lidstaat verhuizen bijvoorbeeld vanwege verschillen in nationale regels met 
betrekking tot voorwaarden voor toegang en verblijf, of lange wachtperioden tijdens de 
behandeling van aanvragen) kunnen de doeltreffende integratie van migranten in de 
samenleving negatief beïnvloeden. 

Gelijke rechten en non-discriminatie zijn van kritiek belang voor de integratie van 

migranten 

Cheng heeft de afgelopen vier jaar in de EU gestudeerd en eindelijk zijn diploma behaald. Hij 
heeft een vriendin en wil zich settelen. Hij beheerst de taal redelijk goed, maar kan geen baan 
vinden; hij wordt niet uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken en als hij wel wordt 
uitgenodigd is het voor banen waarvoor hij duidelijk overgekwalificeerd is. Cheng begint het 
gevoel te krijgen dat hij gediscrimineerd wordt. 
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22. Gelijke rechten en non-discriminatie zijn belangrijke factoren die ertoe bijdragen dat 

migranten succesvol integreren27. In onze enquête verklaarden vier lidstaten dat de houding 

van de bevolking van het gastland tegenover migranten een negatieve impact heeft op hun 

integratie. De EU-wetgeving biedt een kader voor antidiscriminatie in het Verdrag28, in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de secundaire wetgeving van de 

EU29. EU-migratiewetgeving omvat ook bepalingen voor de gelijke behandeling van 

migranten, maar die worden verschillend toegepast in de lidstaten30. Op nationaal niveau 

spannen de meeste lidstaten zich in om ervoor te zorgen dat migranten niet worden 

gediscrimineerd: zes lidstaten hebben onlangs wetgeving vastgesteld en nog eens vier 

hebben een nationaal actieplan en/of nationale strategie vastgesteld. Daarnaast zijn negen 

lidstaten begonnen met campagnes en voorlichtingsactiviteiten om discriminatie aan te 

pakken31. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten heeft de lidstaten 

bijstand verleend op het gebied van grondrechten, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

bestrijding van haat tegen migranten. 

23. Uit de Eurobarometer 2015 over discriminatie in de EU32 bleek dat discriminatie op 

grond van etnische afkomst als de meest verbreide vorm van discriminatie in de EU wordt 

beschouwd, en in het voorjaar van 2017 werd daar in de gewone Eurobarometer 201733 aan 

toegevoegd dat immigratie van personen van buiten de EU bij de meerderheid van de 

Europeanen negatieve gevoelens oproept (54 %). Volgens de Commissie komt het “er nu 

vooral op aan de bestaande bescherming [met betrekking tot gelijke rechten] meer onder de 

aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat de richtlijnen [inzake gelijkheid] beter worden 

uitgevoerd en toegepast”34. Het Europees Parlement wees op het belang van de 

massamedia bij het vorming van de publieke opinie over immigratie en over de integratie 

van migranten35. 

Uitdaging 2: Waarborgen van gelijke rechten en non-discriminatie  
Gelijke rechten en non-discriminatie zijn belangrijke factoren die ertoe bijdragen dat 
migranten succesvol integreren. Ondoeltreffend antidiscriminatiebeleid ten aanzien van 
migranten kan een belemmering vormen voor hun geslaagde integratie in de samenleving. 
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EU-fondsen worden gebruikt om migranten te integreren 

24. De werkelijke uitgaven aan integratie zijn niet bekend omdat alleen het AMIF 

gegevens daarover registreert. In de EU-begroting kunnen maatregelen om migranten te 

integreren door middel van verschillende EU-fondsen worden gefinancierd. In figuur 8 

worden de meest relevante financieringsbronnen voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 ter ondersteuning van de integratie van migranten 

genoemd, samen met andere doelstellingen. In totaal omvatten deze fondsen 128 miljard 

EUR, maar dat is slechts een theoretisch bedrag indien alle middelen uitsluitend voor de 

integratie van migranten zouden worden gebruikt.  
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Figuur 8 – Overzicht van de meest relevante EU-fondsen ter ondersteuning van de 
integratie van migranten 

 

EU-fonds 
Beschikbare 
middelen1 

(miljoen EUR) 

Aantal 
lidstaten die 

gebruikmaken 
van het 
fonds4 

Migrantendoelgroep Integratiemaatregelen 

 AMIF 8842 27 
Allen met legaal 

verblijf 
Adviesverlening, 

onderwijs en opleiding  Fonds voor asiel, migratie en integratie  
Draagt bij tot het doelmatig beheer van 
migratiestromen 

 ESF/YEI 85 4553 20 Degenen die legaal 
kunnen deelnemen 

aan de arbeidsmarkt 
of die minderjarig 

zijn5 

Onderwijs, opleiding en 
maatregelen ter 

verbetering van de 
toegang tot de 
arbeidsmarkt 

 Europees Sociaal 
Fonds/Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
Bevordert werkgelegenheid, onderwijs en 
sociale inclusie 

 EFRO 21 9063 4 
Geen rechtstreekse 

doelgroep 
Onderwijs-, sociale, 

gezondheids- en 
huisvestingsinfrastructuur 

 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
Versterkt de economische, sociale en 
territoriale samenhang 

 Elfpo 15 2183 3 
Geen rechtstreekse 

doelgroep 

Bijstand op het gebied 
van huisvesting, 

gezondheidszorg, 
onderwijs en 

werkgelegenheid 

 Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling 
Bevordert duurzame plattelandsontwikkeling 

 EFMZV 5813 0 
Geen rechtstreekse 

doelgroep 
Beroepsopleiding en 

aanloopsteun 
 Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij 
Bevordert de evenwichtige ontwikkeling van de 
visserij- en aquacultuurgebieden 

 
FEAD 3 814 4 

Zoals bepaald door 
de lidstaten 

Voedsel, basishulp en 
activiteiten op het gebied 

van sociale inclusie 
behalve actieve 

arbeidsmarktmaatregelen 

 Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen 
Vermindert armoede 

1 Stand van maart 2018. De bedragen omvatten de recente stijging van middelen in het AMIF (zie 
paragraaf 32). We hebben aangenomen dat maatregelen in samenhang met migranten beperkt 
zijn tot specifieke thematische doelstellingen (ESIF) of tot specifieke doelstellingen (AMIF). 

2 Specifieke doelstelling 2 (integratie/legale migratie). Specifieke doelstelling 1 (asiel) kan ook 
maatregelen op het gebied van integratie omvatten, maar het bedrag is niet bekend en is er niet 
in opgenomen. 

3 Totale beschikbare ESIF-toewijzingen voor alle doelgroepen aan de thematische doelstellingen 8 
(bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit), 9 (bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en 
discriminatie) en 10 (investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden 
en een leven lang leren). 

4 Gebruik van het fonds voor maatregelen inzake de integratie van migranten, zoals gemeld door 
de lidstaten in onze enquête. 

5 De lidstaten kunnen personen die om internationale bescherming verzoeken ook toegang 
verlenen tot beroepsonderwijs en opleiding voordat zij toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. 

Bron: ERK, op basis van vastgestelde bedragen in de EU-programma’s per januari 2018, de website 
van de Commissie https://cohesiondata.ec.europa.eu; onze enquête en de opmerkingen van de 
Commissie over synergieën (zie eindnoot 72). 
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25. Andere EU-fondsen (zoals Horizon 2020, Erasmus +, Cosme, Europa voor de burger en 

het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie) die rechtstreeks door de 

Commissie of door gedelegeerde organen worden uitgevoerd, kunnen ook worden gebruikt 

om maatregelen te financieren die gericht zijn op de integratie van migranten. De Commissie 

beheert een deel van het AMIF ook rechtstreeks. Deze fondsen worden niet bestreken in dit 

briefingdocument. 

26. Elk van de fondsen heeft verschillende doelstellingen met betrekking tot de integratie 

van migranten. Terwijl het ESF bijvoorbeeld consistent gericht is op de integratie van 

migranten op de arbeidsmarkt en sociale uitsluiting aanpakt door ondersteuning te bieden 

op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sociale inclusie, is de aanpak van 

integratie in het kader van het AMIF breder en ligt de nadruk daar met name op de eerste 

fasen na aankomst van de migrant in de EU. Het FEAD en Elfpo zijn specifiek opgezet om 

armoede te verminderen en sociale inclusie te bevorderen; bij het Elfpo ligt de nadruk op 

plattelandsgebieden terwijl het FEAD meer gericht is op directe ondersteuning op het gebied 

van voedsel en andere fundamentele materiële bijstand. Het EFRO vult het ESF aan door 

middel van maatregelen op de middellange en lange termijn inzake sociale, gezondheids-, 

onderwijs-, huisvestings- en kinderopvanginfrastructuur. 

27. Uit onze enquête blijkt dat de meeste lidstaten in de praktijk gebruikmaken van het 

AMIF en het ESF om de ondersteuning van de integratie van migranten te financieren, maar 

een zeer klein aantal benut de andere fondsen die in figuur 8 worden genoemd. Uit onze 

enquête bleek ook dat alle lidstaten op zes na gebruikmaken van nationale middelen om 

migranten te integreren. 

De EU heeft sinds 2015 haar actie ter bevordering van de integratie van migranten 

geïntensiveerd 

28. De recente stijging van het aantal asielzoekers dat de EU binnenkomt (zie paragraaf 3) 

leidde tot een aantal door de EU geleide maatregelen die bedoeld waren om de lidstaten te 

ondersteunen bij hun taak om migranten te integreren. Migratiebeheer is een van de tien 

belangrijkste politieke prioriteiten van de Commissie36 geworden en de behoefte aan 

doeltreffend beleid voor de integratie van migranten werd benadrukt in de “Europese 
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migratieagenda” van 201537. De EU heeft gereageerd door flexibel om te gaan met kosten in 

verband met vluchtelingen door de focus van het Europees Semester op 

migratiegerelateerde kwesties te vergroten, extra financiering vrij te maken en door een 

actieplan voor de integratie van migranten vast te stellen. 

Het stabiliteits- en groeipact biedt flexibiliteit bij de behandeling van kosten met betrekking 

tot vluchtelingen  

29. Het stabiliteits- en groeipact (het “pact”)38 beoogt de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën van de lidstaten te waarborgen39. De bepalingen van het pact bieden 

enige flexibiliteit bij de behandeling van de begrotingssituatie van een lidstaat40: hiervan is 

bijvoorbeeld sprake bij buitengewone gebeurtenissen waarop de regering geen vat heeft en 

die een aanzienlijke impact hebben op de overheidsfinanciën41.  

30. Sinds 2015 heeft de Commissie de bijkomende uitgaven als gevolg van de toename 

van immigratie van asielzoekers als buitengewone gebeurtenis behandeld; dit kan de door 

het pact voorgeschreven aanpassingen verminderen42. Vijf lidstaten (België, Italië, Hongarije, 

Oostenrijk en Finland) maakten voor 2015 gebruik van de flexibiliteitsclausules en vijf voor 

2016 (België, Italië, Oostenrijk, Slovenië en Finland)43. Zo hielp deze flexibiliteit die lidstaten 

in 2016 om ongeveer 2,6 miljoen EUR aan kosten voor de opvang van vluchtelingen te 

financieren. 

31. Het onderwerp migratie werd ook onderworpen aan een meer gedetailleerde 

economische analyse tijdens de cycli van het Europees Semester na 201444. Op basis van de 

in 2016 en 2017 uitgevoerde analyses bracht de Raad landspecifieke aanbevelingen uit die 

rechtstreeks gericht waren op migratiegerelateerd beleid voor: Oostenrijk, België en 

Finland in 2016 en Oostenrijk, België en Frankrijk in 2017. De aanbevelingen hebben 

voornamelijk betrekking op de noodzaak om het beleid op het gebied van onderwijs, 

beroepsopleiding en arbeidsmarkt voor personen met een migrantenachtergrond te 

verbeteren. 
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De EU heeft haar ondersteuning van de lidstaten bij de aanwending van EU-fondsen voor de 

integratie van migranten vergroot 

32. Naar aanleiding van de toenemende instroom van migranten is sinds 2015 meer dan 

5 miljard EUR uit de EU-begroting beschikbaar gesteld voor aanvullende financiering voor 

migratie tot 2021. Ongeveer 3 200 miljoen EUR daarvan was afkomstig van het 

flexibiliteitsinstrument45 en meer dan 2 000 miljoen EUR werd ter beschikking gesteld via de 

marge voor onvoorziene uitgaven in de begroting46. Een gedeelte daarvan werd ook gebruikt 

om de totale begroting van het AMIF te verhogen, waarvan meer dan 115 miljoen EUR 

(d.w.z. meer dan 15 %) naar de speciale toewijzing voor integratie en legale migratie ging. 

Alle AMIF-programma’s zijn gewijzigd met het oog op deze toename van financiering.  

33. Voor de tweede helft van de programmeringsperiode (2018-2020) vroeg de Commissie 

de lidstaten in het kader van de tussentijdse evaluatie van de AMIF-programma’s om hun 

behoeften met betrekking tot asiel, migratie en integratie opnieuw te beoordelen. De 

lidstaten verklaarden dat ze nog eens ongeveer 450 miljoen EUR nodig hadden om te 

voorzien in de integratiebehoeften van migranten in het kader van het AMIF. Dit is grofweg 

de helft van de AMIF-financiering die momenteel voor integratie beschikbaar is (zie 

figuur 8). Volgens de Commissie zullen financieringsbehoeften regelmatig worden 

beoordeeld in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedures. 

34. Om de lidstaten te ondersteunen bij de evaluatie van hun nieuwe behoeften en bijstand 

te verlenen met betrekking tot de vraag hoe EU-fondsen kunnen inspelen op de 

toegenomen instroom van migranten, hebben personeelsleden van de Commissie lidstaten 

bezocht die aan de Westelijke Balkanroute liggen en alle lidstaten ondersteuning geboden 

bij het opnieuw ontwerpen van EU-programma’s. De Commissie heeft de lidstaten er ook 

aan herinnerd dat de ESIF (Europese structuur- en investeringsfondsen) gebruikt kunnen 

worden voor de integratie van migranten. Alle lidstaten (behalve Denemarken, dat geen 

gebruik maakt van het AMIF) hebben hun nationale AMIF-programma’s gewijzigd om de 

toegenomen financiering erin tot uitdrukking te brengen. Wat betreft de ESIF waren de 

lidstaten van oordeel dat de programma’s al een adequaat antwoord gaven op de nieuwe 

situatie; slechts twee EFRO-programma’s en één Elfpo-programma waren in maart 2018 
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gewijzigd. In onze enquête verklaarden 22 lidstaten dat de toewijzing van middelen voor de 

integratie van migranten na 2015 veranderde. 

Uitdaging 3: Deugdelijke en alomvattende beoordeling van behoeften en financiering  
Integratiebeleid vereist een deugdelijke en alomvattende beoordeling van de behoeften van 
migranten en de samenleving van het gastland, en moet worden gefinancierd met 
toereikende middelen, die beschikbaar worden gesteld wanneer ze nodig zijn. Zonder een 
solide schatting van de benodigde financiering op nationaal niveau en van de wijze waarop 
EU-financiering nationale interventies kan aanvullen, bestaat er een risico dat het beleid 
ondoeltreffend is. 

De Commissie stelde een actieplan voor de integratie van migranten vast 

35. In het “actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen” uit 2016 van 

de Commissie (het “actieplan” – zie paragraaf 16) wordt de coördinerende rol van de 

Commissie op het gebied van integratie versterkt. Het actieplan is gericht op alle migranten 

die legaal in de EU verblijven, uitgezonderd migranten van de tweede en derde generatie. 

Het initiatief houdt rekening met de kennis die de Commissie heeft opgebouwd, en is 

bedoeld om alle relevante belanghebbenden aan het integratieproces te laten deelnemen. 

Het omvatte maatregelen op de volgende gebieden: 

- maatregelen vóór vertrek en vóór aankomst, die erop gericht zijn om migranten zo 

vroeg mogelijk in het migratieproces te ondersteunen. Voorbeelden zijn taallessen en 

werkgerelateerde opleiding; 

- onderwijs en opleiding als kritiek instrument voor een succesvolle integratie. Taallessen 

worden van cruciaal belang geacht, evenals het recht op kinderopvang en hoogwaardig 

onderwijs voor kinderen en toenemende kennis van de wetgeving, cultuur en waarden 

van de gastsamenleving; 

- werkgelegenheid en beroepsopleiding ter ondersteuning van de tijdige en volledige 

integratie van migranten op de arbeidsmarkt. Dergelijk opleiding kan ook helpen 

voorzien in de behoefte aan specifieke vaardigheden in de EU en haar vergrijzende 

samenlevingen. Voorbeelden zijn het vergemakkelijken van de validatie van 

vaardigheden en de erkenning van kwalificaties; 
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- toegang tot basisdiensten, zoals huisvesting en gezondheidszorg, zodat migranten hun 

leven kunnen opbouwen in een nieuw land en een redelijke kans op een baan hebben. 

Initiatieven omvatten het bieden van betaalbare sociale huisvesting, het bestrijden van 

de problemen van stedelijke diversiteit zoals geografische segregatie en het in kaart 

brengen van de gezondheidsbehoeften van migranten; 

- actieve deelname van migranten aan de samenleving als een manier om sociale 

inclusie te bevorderen. Dit kan worden bereikt door uitwisseling met de 

gastgemeenschappen te bevorderen door middel van sociale, culturele en sportieve 

activiteiten, door migranten aan te moedigen een actieve rol te spelen in de lokale, 

regionale en nationale sociale en politieke omgeving en door discriminatie te bestrijden; 

- instrumenten voor coördinatie, financiering en monitoring. 

36. In het actieplan werden 52 in 2016 en 2017 door de Commissie uit te voeren 

maatregelen vastgesteld ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten en andere 

organisaties om de integratie van migranten te bevorderen. Tekstvak 2 bevat een voorbeeld 

van een maatregel in het actieplan. Eind december 2017 waren 23 maatregelen nog niet 

afgerond door de Commissie47. In de loop van 2018 zal de Commissie verslag uitbrengen 

over de uitvoering van het actieplan aan het Parlement en de Raad. 

37. Verder werden lidstaten in het actieplan, dat door de Raad werd erkend48, 

aangemoedigd om hun inspanningen te richten op bepaalde maatregelen die op nationaal 

niveau konden worden genomen. De Commissie verklaart dat zij deze maatregelen niet 

monitort omdat ze geformuleerd zijn als suggesties aan de lidstaten en onder hun 

bevoegdheid vallen. 

Tekstvak 2 – Voorbeeld van een maatregel uit het “actieplan” 

In het kader van de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa heeft de Commissie in november 2017 
het “EU-instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel” voor migranten gelanceerd49. 
Het doel ervan is om de vaardigheden en kwalificaties van asielzoekers, vluchtelingen en andere 
migranten vast te stellen en te registreren en hun concrete adviezen te geven over de volgende 
stappen (bijv. doorverwijzing voor verdere opleiding, erkenning van diploma’s, validatie van 
vaardigheden of ondersteuning bij het zoeken naar werk). Het instrument kan worden gebruikt door 
nationale en andere organisaties die diensten aan migranten aanbieden. 
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Uitdaging 4: Inzet van de lidstaten om het actieplan uit te voeren 
De doeltreffende uitvoering van maatregelen in het kader van het actieplan die de lidstaten 
betreffen, is afhankelijk van hun inzet. Het gebrek aan monitoring van deze maatregelen 
door de Commissie kan haar vermogen beperken om extra ondersteuning te geven aan de 
lidstaten. 

De lidstaten erkennen het belang van de rol van de Commissie, maar de meerderheid is van 

mening dat die niet groter moet worden 

38. Bijna al degenen die antwoorden op onze enquête achtten de door de Commissie 

verleende ondersteuning voor de ontwikkeling en uitvoering van hun integratiebeleid ten 

dele of volledig relevant. Met name waardeerden de lidstaten de beschikbaarheid van 

speciale financiering (AMIF) voor migranten en de mogelijkheid om goede praktijken uit te 

wisselen via het EIN. Dertien leden van het EIN meldden echter dat ze meer flexibiliteit in de 

aanwending van EU-middelen op prijs zouden stellen, evenals een vermindering van de 

administratieve lasten bij het uitgeven daarvan. De meerderheid van de EIN-leden (20 van 

de 29 die antwoordden) zijn van oordeel dat de huidige bevoegdheden van de Commissie 

op het gebied van de integratie van migranten niet vergroot moeten worden. 

DE LIDSTATEN ZIJN PRIMAIR VERANTWOORDELIJK VOOR DE INTEGRATIE VAN MIGRANTEN 

39. Hoewel de EU een belangrijke rol speelt, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het 

integratiebeleid bij de lidstaten op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau. In dit kader 

onderzochten we hoe door het integratiebeleid in de lidstaten de integratie van migranten 

wordt vormgegeven, met inbegrip van de instrumenten voor het monitoren van uitkomsten, 

en hoe coördinatieregelingen op EU- en nationaal niveau worden opgezet om te zorgen voor 

synergieën en complementariteit tussen fondsen. 

De meeste lidstaten hebben een integratiebeleid 

Ali is onlangs in de EU aangekomen na alles te hebben achtergelaten. Hij spreekt de 
plaatselijke taal slecht en moet dringend een manier vinden om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. Daarom heeft hij een baan aangenomen die niet aan zijn verwachtingen voldeed. 
Hij wilde een taalcursus volgen om zijn taalvaardigheid te verbeteren, maar de cursussen 
werden overdag gehouden en Ali kon zich er niet voor inschrijven vanwege zijn werkrooster. 
Er werd een avondcursus aangekondigd, maar de organisator wachtte op financiering en het 
was onzeker wanneer de cursus zou starten. 
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40. Op migranten gerichte maatregelen worden ontwikkeld binnen verschillende 

beleidskaders. Sommige lidstaten hebben een nationaal integratiebeleid, andere 

ontwikkelen maatregelen op plaatselijk of regionaal niveau en weer andere integreren de 

integratie van migranten in beleid dat niet specifiek voor migranten is ontwikkeld. Eind 2017 

hadden 25 lidstaten een nationaal/regionaal of plaatselijk integratiebeleid dat gericht was 

op migranten50. Volgens onze enquête hebben 22 lidstaten sinds 2014 hun integratiebeleid 

herzien. Hoewel het ontbreken van specifiek beleid niet betekent dat er geen actie is 

ondernomen op het gebied van de integratie van migranten, kan dit problematisch zijn bij de 

uitvoering van een alomvattende benadering van die doelgroep. 

41. Uit onze enquête blijkt dat vluchtelingen momenteel de migrantengroep zijn waarop de 

overheid haar actie het vaakst richt. Veel lidstaten ondernemen echter geen actie voor 

bepaalde groepen migranten (zoals jonge migranten51 of staatlozen – zie figuur 9) of op 

bepaalde integratieterreinen (zie figuur 10). Verder verklaarden 14 lidstaten dat ze sinds 

2014 de behoeften van migranten opnieuw hadden beoordeeld en 16 lidstaten verklaarden 

dat ze zich meer waren gaan richten op integratiemaatregelen voor andere doelgroepen als 

antwoord op de toenemende instroom van migranten. 

Figuur 9 – Veel lidstaten hebben geen beleid ontwikkeld voor bepaalde groepen migranten 

 
Bron: ERK, op basis van de enquête. 
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Figuur 10 – De lidstaten ontwikkelen geen integratiemaatregelen op alle terreinen 

  Onderwijs Sociale 
inclusie Werkgelegenheid Gezondheid Huisvesting Beroepsopleiding 

Aantal lidstaten dat 
maatregelen heeft 
genomen (% van het 
totaal) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Opmerking: Vier lidstaten hebben deze vraag niet beantwoord. 
Bron: ERK, op basis van de enquête. 

42. In de verslagen van de HCI’s die we hebben bestudeerd kwamen verschillende 

tekortkomingen in het ontwerp en de uitvoering van het integratiebeleid van de lidstaten 

naar voren: 

- tekortkomingen in het ontwerp van integratiebeleid (22 verslagen met betrekking tot 

11 lidstaten). In de verslagen werden problemen geconstateerd met betrekking tot 

lacunes in de wetgeving of wettelijke beperkingen die de soepele uitvoering van 

maatregelen in de weg stonden (12 verslagen), tekortkomingen in de planning van 

verschillende integratiemaatregelen (7 verslagen) en de betrokkenheid van alle 

relevante belanghebbenden bij het integratieproces (3 verslagen); 

- tekortkomingen met betrekking tot de uitvoering van integratiemaatregelen voor 

migranten. Deze maatregelen werden als ontoereikend, inadequaat of niet ten volle 

benut beschouwd (19 verslagen met betrekking tot 12 lidstaten). Zo beperken sommige 

maatregelen de deelname van sommige groepen migranten, komen andere niet 

volledig tegemoet aan de behoeften van migranten en worden weer andere niet 

doelmatig uitgevoerd. Voorbeelden van door de HCI’s gemelde inadequate of 

ontoereikende integratiemaatregelen zijn te vinden in tekstvak 3. 

Tekstvak 3 – Voorbeelden van door de HCI’s gemelde inadequate of ontoereikende 
integratiemaatregelen 

In één lidstaat rapporteerde de HCI dat de toegang tot integratiemaatregelen voor personen die 
minder dan een jaar bescherming hadden genoten, beperkt was tot de hoofdstad van het land. In 
een andere lidstaat bleek de ondersteuning van personen die bescherming genoten, hoofdzakelijk 
tot contante betalingen beperkt te zijn. Ook werd in vier lidstaten gemeld dat taallessen 
ontoereikend waren voor migranten om de nationale taal te leren (zo was het aantal lesuren 
onvoldoende, konden migranten niet deelnemen aan de lessen of was er onvoldoende financiering). 

Uit HCI-verslagen kwam ook naar voren dat bepaalde doelgroepen niet systematisch werden 
bestreken door integratiemaatregelen. Zo boden in één lidstaat 33 gemeenten geen individuele 
steunmaatregelen aan personen die bescherming genoten, totdat ze als bewoners van die gemeente 
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werden beschouwd. In een andere lidstaat waren er geen specifieke integratiemaatregelen gepland 
voor personen die bescherming genoten in de eerste vijf jaar na hun aankomst. 

 
Uitdaging 5: Ondersteunen van alle migranten op alle relevante beleidsterreinen  
Integratiebeleid op nationaal niveau moet een alomvattend kader bieden om alle migranten 
op alle relevante beleidsterreinen te kunnen ondersteunen. Integratiebeleid waarin niet alle 
relevante beleidsterreinen voor alle groepen migranten worden bestreken, kan leiden tot 
minder doeltreffende integratie. 

Gegevens over integratie zijn momenteel beperkt 

43. De beschikbaarheid van goede gegevens is van cruciaal belang voor het ontwikkelen 

van integratiebeleid dat voorziet in de behoeften van migranten. Op EU-niveau kwam de 

Raad52 in 2010 een reeks gemeenschappelijke EU-kernindicatoren overeen (“Zaragoza-

indicatoren”) om de integratie van migranten op het gebied van werkgelegenheid, 

onderwijs, sociale inclusie en actief burgerschap te meten. Deze indicatoren zijn een stap in 

de goede richting voor het verkrijgen van inzicht in integratie in de EU. Volgens de 

Commissie kennen zij echter beperkingen53: gegevens over de migrantenpopulatie zijn niet 

altijd geharmoniseerd, indicatoren zijn niet altijd betrouwbaar en de verschillende groepen 

migranten kunnen niet worden vastgesteld. Dit komt vooral doordat bij de Zaragoza-

indicatoren gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde steekproefenquêtes54 in de hele 

EU die niet alle migranten bestrijken en waarschijnlijk een laag responspercentage van 

migranten hebben. Ongeveer de helft van de respondenten op onze enquête verklaarde dat 

ze geen Zaragoza-indicatoren gebruikten om de uitkomsten van hun integratiebeleid te 

monitoren. In totaal gebruikt 30 % van de respondenten geen enkele indicator om de 

uitkomst van hun integratiebeleid te monitoren. 

44. De Commissie werkt ook aan de verbetering van de beschikbaarheid van gegevens. In 

2016 zette de Commissie het Kenniscentrum Migratie en Demografie op in het kader van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie; het doel ervan is de 

momenteel beschikbare informatie beter te beheren en de Commissie beter in staat te 

stellen om de uitdagingen van migratie het hoofd te bieden. Ook ontwikkelde de Commissie 

twee nieuwe indicatoren met betrekking tot de gezondheid van migranten en verbeterde ze 

de reikwijdte van sommige werkgelegenheidsindicatoren door er een regionale dimensie en 
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een niveau van verstedelijking aan toe te voegen. De Commissie is van plan om in 2018 

samen met de OESO een verslag over integratie-indicatoren te publiceren waarin de situatie 

in de EU-lidstaten wordt vergeleken met die in de niet-EU-lidstaten55. De Commissie is van 

plan om in 202156 verdere informatie te geven over de arbeidssituatie van migranten en hun 

onmiddellijke nakomelingen, vergelijkbaar met de informatie die in 2014 werd verstrekt57. 

Aan de hand de “Migrant Integration Policy Index” (MIPEX), die door twee particuliere 

organisaties is ontwikkeld met behulp van AMIF-financiering, kan ook een vergelijking tussen 

lidstaten en andere landen worden gemaakt door middel van een evaluatie van hun 

integratiebeleid58. 

45. Op nationaal niveau komt uit de door ons geëvalueerde verslagen van de HCI's naar 

voren dat er onvoldoende informatie is over integratiemaatregelen. Dit komt doordat 

indicatoren waarmee integratie wordt gemeten, ontbreken of ontoereikend zijn (6 verslagen 

in 4 lidstaten) en doordat de verzamelde gegevens ontoereikend of onvolledig zijn (15 

verslagen in 12 lidstaten). Daarnaast werden er in het kader van het initiatief voor een 

stedelijke agenda59 tekortkomingen gemeld bij de vaststelling van empirisch onderbouwd 

integratiebeleid in de steden60. Volgens onze enquête weten de meeste lidstaten deels (18) 

of helemaal niet (4) hoeveel migranten er door integratiemaatregelen worden ondersteund 

en welk bedrag daaraan wordt uitgegeven. Geen van de lidstaten die op onze enquête 

antwoordden, kon een uitsplitsing naar migrantengroep (bijv. vluchtelingen, 

gezinshereniging, enz.) voor alle EU- en nationale middelen verstrekken. 

46. Wat betreft EU-fondsen schrijft het wettelijk kader 2014-2020 van de EU voor het 

AMIF, de ESIF en het FEAD de lidstaten niet voor om de uitkomsten (d.w.z. resultaten, 

impact) van integratiemaatregelen voor migranten specifiek te monitoren. In de praktijk 

betekent dit ook dat met uitzondering van het AMIF de Commissie geen volledig overzicht 

heeft van de maatregelen die de lidstaten uitvoeren ter ondersteuning van migranten. De 

volgende monitoringregelingen zijn van toepassing op elk van de fondsen:  

- Het AMIF schrijft de lidstaten specifiek voor om jaarlijks informatie te verzamelen over 

het aantal ondersteunde migranten, maar niet over de mate van bereikte integratie 

(bijv. of de taal werd geleerd, of er werk werd gevonden, enz.). De uitkomsten van de in 

het kader van het AMIF ondersteunde maatregelen zullen eind 2023 worden 
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geëvalueerd door middel van evaluatieverslagen achteraf61. Eind 2017 waren de 

uitgaven laag (gemiddeld 16 %, waarbij twee lidstaten helemaal geen uitgaven hadden). 

Eind 201762 was echter 30 % van de AMIF-integratiestreefdoelen verwezenlijkt wat 

betreft het aantal ondersteunde migranten63, waarbij vier lidstaten hun streefdoelen 

voor 2020 al hadden overschreden. 

- Het ESF/YEI omvat migranten binnen de doelgroep “migranten, deelnemers met een 

buitenlandse achtergrond, minderheden” (bij de verslaglegging van outputs) en binnen 

“kansarme deelnemers” (bij de verslaglegging van resultaten). Daarom kunnen de 

beschikbare indicatoren geen informatie verschaffen over de uitkomsten van 

maatregelen die specifiek voor migranten bedoeld zijn. Bovendien kunnen de lidstaten 

besluiten om gegevens niet systematisch te verzamelen met het oog op de bescherming 

van persoonsgegevens64. 

- Het EFRO en EFMZV beschikken momenteel niet over specifieke indicatoren met 

betrekking tot migranten. Voor het EFRO stelde de Commissie in 2016 voor een nieuwe 

specifieke investeringsprioriteit toe te voegen voor migranten en vluchtelingen, 

alsmede nieuwe speciale indicatoren65, waarvan sommige specifiek het aantal 

ondersteunde migranten meten. Deze initiatieven zouden de ontwikkeling van 

empirisch onderbouwde beleidsvorming moeten vergemakkelijken. 

- Voor het Elfpo wordt de lidstaten sinds 2016 gevraagd om de gevallen te identificeren 

waarin een activiteit potentieel kan bijdragen tot de integratie van migranten, en er 

verslag over uit te brengen66. 

- Het FEAD kan ook betrekking hebben op migranten (afhankelijk van de wijze waarop de 

lidstaat de doelgroep vaststelt). Hier worden de gegevens bepaald op grond van 

“gefundeerde schattingen van de partnerorganisaties, in plaats van op door de 

eindontvangers verstrekte informatie”67. 

47. In ons jaarverslag 201668 rapporteerden we tekortkomingen in de monitoringsystemen 

van de twee lidstaten die we onderzochten met betrekking tot het AMIF. Monitoring is 

tevens het gebied waarop de HCI’s de meeste problemen tegenkomen. Deze omvatten 

tekortkomingen op de volgende gebieden: 
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- monitoringbepalingen (acht verslagen met betrekking tot acht lidstaten); 

- IT-systemen (drie verslagen voor drie lidstaten); 

- monitoringbezoeken (vier verslagen voor drie lidstaten); 

- evaluatie van maatregelen (acht verslagen voor zes lidstaten); 

- rapportage van resultaten (vier verslagen voor vier lidstaten); 

- rapportage in het algemeen (tien verslagen voor zes lidstaten). 

Uitdaging 6: Doeltreffende monitoring van integratie-uitkomsten om vooruitgang te 
meten en het beleid zo nodig aan te passen 
Door monitoring van de integratie-uitkomsten zijn de belanghebbenden in staat om de 
vorderingen in de uitvoering van het integratiebeleid te meten, beperkingen vast te stellen 
en het beleid zo nodig aan te passen. Een gebrek aan goede gegevens of ongeschikte 
monitoring kan verhinderen dat de focus van maatregelen wordt verplaatst en/of dat beleid 
opnieuw wordt vormgegeven om te voorzien in de werkelijke behoeften van migranten. 

Synergieën en complementariteit hangen af van de doeltreffendheid van de EU- en 
nationale coördinatie 

Vrijwilligerswerk gaf haar voldoening, maar Leila wilde meer doen. Ze wilde haar eigen ngo 
opzetten om meer migranten te helpen. In diverse publicaties stond dat er verschillende 
fondsen beschikbaar waren, dus dacht ze dat het gemakkelijk zou zijn om haar ideeën te 
financieren. Ze kwam er algauw achter dat dit niet het geval was. 

EU-fondsen sluiten elkaar niet altijd uit 

48. Dezelfde soort maatregel voor dezelfde doelgroep kan in het kader van verschillende 

EU-fondsen worden gefinancierd (zie bijlage VII). Om te zorgen voor coördinatie en 

complementariteit tussen de EU-fondsen bepalen de AMIF-verordening69 en het 

regelgevingskader van de ESIF70 dat de lidstaten in hun programmeringsdocumenten de 

mechanismen uiteen moeten zetten waarmee ze van plan zijn de verschillende EU- en 

nationale instrumenten te coördineren. Voor het FEAD is geen specifiek 

coördinatiemechanisme vereist. In HCI-verslagen van drie lidstaten werd het risico van 

overlapping vastgesteld en in één geval rapporteerde de HCI het bestaan van dubbele 

financiering. 

49. Naast regelgeving beschikt de Commissie ook over een interne governancestructuur 

voor coördinatie. Het personeel van de Commissie licht alle EU-programma’s door middel 

van een overlegproces tussen de diensten door alvorens ze vast te stellen. Naar aanleiding 



 32 

 

van de toename van immigratie heeft de Commissie in november 2015 ook een 

interdepartementale groep voor de integratie van migranten opgezet, die bestaat uit 

personeel van verschillende directoraten-generaal van de Commissie. 

50. Bij een eerdere controle constateerden we dat er aanzienlijke overlapping bestond 

tussen het Europees Integratiefonds, de voorloper van het AMIF, en het ESF71. In ons verslag 

concludeerden we dat de samenhang en complementariteit met het ESF in zowel de 

ontwerp- als de uitvoeringsfase niet doeltreffend waren. Afgezien van een toegenomen 

risico op dubbele financiering brengen overlappingen ook extra kosten (bijv. 

personeelskosten) met zich mee en gaan potentiële synergieën verloren.  

51. Volgens de Commissie is de rechtsgrondslag van het AMIF voor de huidige 

programmeringsperiode 2014-2020 aangepast om deze risico’s te minimaliseren. Daarnaast 

voerde de Commissie een beleidsdialoog met de lidstaten en lichtte ze de programma’s 

intern door alvorens ze vast te stellen. In 2015 publiceerde de Commissie ook twee nota’s72 

waarin de verschillen tussen fondsen werden verduidelijkt en de lidstaten werd geadviseerd 

hoe ze het best complementariteit en synergieën konden realiseren. De Commissie 

organiseerde ook conferenties en workshops73 en zette netwerken74 op met nationale 

autoriteiten om uit te leggen hoe fondsen gebruikt konden worden. In januari 2018 

publiceerde de Commissie een toolbox over het gebruik van EU-fondsen75. Bovendien 

verplichtte de Commissie in het kader van de tussentijdse evaluatie van het AMIF de 

lidstaten76 om de complementariteit van het AMIF met andere relevante EU-fondsen te 

evalueren. In zijn conclusies over het cohesiebeleid na 202077 riep de Raad de Commissie 

echter op “om ter voorbereiding van de periode na 2020 nauwkeurig de complementariteit 

van en de overlappingen tussen de EU-instrumenten te analyseren, teneinde de onderlinge 

synergieën te versterken” en benadrukte hij dat alle EU-begrotingsinstrumenten elkaar 

moeten aanvullen. 

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van doeltreffende 

coördinatiemechanismen 

52. De lidstaten moeten beslissen welke fondsen zij gebruiken en ervoor zorgen dat deze op 

coherente wijze worden gebruikt – door de ruimte voor synergieën te benutten en dubbele 
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financiering te voorkómen. In onze enquête verklaarden 23 lidstaten78 dat ze een orgaan 

hadden dat de verschillende organisaties coördineerde die verantwoordelijk waren voor de 

integratie van migranten. In de HCI-verslagen die we hebben bestudeerd, werden echter 

tekortkomingen geconstateerd in de coördinatiemechanismen van 8 van die 23 lidstaten. 

Bovendien meldden slechts drie lidstaten dat ze richtsnoeren over coördinatie hadden 

uitgebracht. Dit wijst erop dat er een risico bestaat dat synergieën en complementariteit 

verloren gaan, zelfs in gevallen waarin een coördinatieorgaan is opgezet. 

53. Een sterke nationale leiderschapsrol is met name belangrijk gezien de meerlagige 

governancestructuur waarin verschillende organen en verantwoordelijkheden een rol 

spelen, zoals voorgeschreven door de fondsen die voor integratie kunnen worden 

aangewend. We berekenden dat er in de programmeringsperiode 2014-2020 meer dan 400 

verschillende organisaties betrokken zijn bij het beheer van maatregelen die uit EU-fondsen 

worden gefinancierd voor de integratie van migranten en alleen al bij het cohesiebeleid nog 

eens 500 organen om uitvoering te geven aan de fondsen uit te voeren (ESF/YEI, EFRO en 

CF)79. In eerdere ERK-verslagen80 en studies van de Commissie81 werd opgemerkt dat de 

opzet en uitvoeringsmechanismen van de ESIF complex zijn. Teneinde de voor de ESIF 

geldende regels te stroomlijnen stelde de Commissie voor de regels van de fondsen te 

herzien in het kader van de tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 

2014-2020 van de EU. In november 2017 riep de Raad de Commissie op om het 

cohesiebeleid en de ESIF voor de periode na 2020 te vereenvoudigen77. 

54. Op nationaal niveau is er behoefte aan coördinatie, niet alleen tussen organisaties die 

gaan over de verschillende fondsen (met inbegrip van nationale fondsen), maar ook tussen 

de verschillende uitvoeringslagen (van nationale autoriteiten op nationaal/regionaal niveau 

tot intermediaire instanties op gemeentelijk/plaatselijk niveau). Uit een in het kader van de 

stedelijke agenda uitgevoerde analyse (zie paragraaf 45) blijkt dat steden in het algemeen 

geen of beperkte toegang hebben tot financiering voor integratie omdat de middelen in het 

kader van de ESIF of het AMIF via nationale of regionale overheden ter beschikking worden 

gesteld82. Moeilijkheden om toegang te krijgen tot fondsen voor de integratie van 

migranten werden ook gemeld door de HCI’s (zeven verslagen in zes lidstaten). De andere 

organisaties waarmee we spraken meldden dat de verdeling van fondsen afkomstig van 
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nationale/regionale autoriteiten onder begunstigden niet altijd zeer transparant is. Daarop 

werd ook door zes HCI’s in zeven verslagen gewezen.  

Uitdaging 7: Doeltreffende coördinatie van financiering op EU- en nationaal niveau 
Zonder doeltreffende coördinatie op EU- en nationaal niveau bestaat er een risico dat de 
complexiteit van de financieringsregelingen leidt tot ondoelmatige beleidsuitvoering (minder 
complementariteit, minder synergieën, moeite om toegang te krijgen tot fondsen, risico van 
dubbele financiering). 

CONCLUDERENDE OPMERKINGEN 

55. Integratie is een dynamisch, continu tweerichtingsproces op de lange termijn, waarbij 

zowel migranten als de gastsamenleving betrokken zijn. Het integreren van migranten in hun 

nieuwe samenleving binnen de EU is niet eenvoudig, met name gezien de significante 

toename van migranten in de afgelopen tien jaar. Het is echter een opgave waartoe de Unie 

zich heeft verbonden en doeltreffende integratie heeft een aantal potentiële economische, 

sociale en fiscale voordelen voor de landen waarin migranten zich vestigen (zie paragraaf 6). 

56. In dit document hebben we de belangrijkste kwesties met betrekking tot de integratie 

van migranten uiteengezet en zeven essentiële uitdagingen belicht: 

- terugdringen van vertragingen bij de start van het integratieproces 

- waarborgen van gelijke rechten en non-discriminatie 

- deugdelijke en alomvattende beoordeling van behoeften en financiering 

- inzet van de lidstaten om het actieplan uit te voeren 

- ondersteunen van alle migranten op alle relevante beleidsterreinen  

- doeltreffende monitoring van integratie-uitkomsten om vooruitgang te meten en het 

beleid zo nodig aan te passen 

- doeltreffende coördinatie van financiering op EU- en nationaal niveau. 

57. De aanpak van deze uitdagingen zal doeltreffende, gecoördineerde inspanningen 

vereisen van alle betrokkenen: EU-instellingen, nationale, regionale en lokale overheden – 

evenals andere instanties en vrijwilligersorganisaties. Deze actie is nodig om inhoud te geven 

aan artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende wordt 
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verklaard: “De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, 

vrijheid, democratie, gelijkheid […] en eerbiediging van de mensenrechten”. 

Dit briefingdocument werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid 

van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 25 april 2018. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 President 

 



 1 

 

Bijlage I 

Verklarende woordenlijst 

Migratiegerelateerde terminologie: migranten, vluchtelingen en asielzoekers betekenen 
niet hetzelfde 

De termen migrant, vluchteling en asielzoeker zijn geen synoniemen. Het begrijpen van de 
verschillen is een eerste stap om inzicht te krijgen in het EU-kader voor integratie. Zie voor 
meer informatie over de terminologie met betrekking tot migratie de woordenlijst van het 
Europees Migratienetwerk (EMN)83. 

• Een asielzoeker (of asielaanvrager) is een migrant die om bescherming vraagt in het kader 
van het Verdrag van Genève van 195184 (internationale bescherming) of de nationale 
vluchtelingenwetgeving (nationale bescherming). 

• Een persoon die humanitaire bescherming geniet is een migrant aan wie bescherming is 
geboden in het kader van de nationale wetgeving. Volgens het EMN is humanitaire 
bescherming een vorm van geharmoniseerde niet-EU-bescherming die tegenwoordig 
normaliter wordt vervangen door subsidiaire bescherming, behalve in sommige lidstaten. 

• Een persoon die subsidiaire bescherming geniet is een migrant die niet als vluchteling 
kan worden aangemerkt in de strikte betekenis van het Verdrag van Genève (d.w.z., er is 
geen sprake van “gegronde vrees voor vervolging”), maar ten aanzien van wie er 
zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van 
herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk 
verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade (zoals terechtstelling, 
marteling, conflict of massale schendingen van mensenrechten). 

• Een illegaal verblijvende persoon is een migrant die niet of niet langer voldoet aan de 
toegangsvoorwaarden, zoals uiteengezet in de Schengengrenscode of andere 
voorwaarden voor toegang, verblijf of vestiging in een lidstaat. 

• Migrant van buiten de EU – zie “onderdaan van een derde land”. 

• Een vluchteling is een persoon van wie wordt erkend dat hij internationale bescherming 
behoeft. In de EU-context is het een migrant die zich wegens een gegronde vrees voor 
vervolging om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het 
behoren tot een bepaalde sociale groep, bevindt buiten het land waarvan hij de 
nationaliteit bezit of het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, en de bescherming 
van dat land niet kan of, wegens deze vrees, niet wil inroepen, en op wie artikel 12 
(uitsluiting) van Richtlijn 2011/95/EU (erkenningsrichtlijn) niet van toepassing is. 

• Herplaatsing is de overdracht van een persoon die internationale bescherming geniet (of 
internationale bescherming heeft aangevraagd) van de EU-lidstaat die bescherming heeft 
geboden (of die verantwoordelijk is voor het onderzoek van zijn aanvraag) naar een 
andere lidstaat waar hem dezelfde bescherming zal worden geboden (of waar zijn 
aanvraag zal worden onderzocht). 
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• Hervestiging betekent in een EU-context de overdracht van een migrant van een derde 
land naar een lidstaat waar hij mag verblijven met een vluchtelingenstatus of met een 
status die in het kader van de nationale en EU-wetgeving dezelfde rechten en voordelen 
biedt als de vluchtelingenstatus. 

• Een staatloze is een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als 
onderdaan wordt beschouwd. In dit briefingdocument worden staatlozen beschouwd als 
onderdeel van de groep van onderdanen van derde landen. 

• Een onderdaan van een derde land (ODL) is elke persoon die geen inwoner is van de Unie 
in de zin van artikel 20, lid 1, van het VWEU, dat wil zeggen, die niet de nationaliteit van 
een lidstaat heeft (met inbegrip van staatlozen). In dit briefingdocument worden 
onderdanen van een derde land aangeduid als “migranten van buiten de EU”. 

Er zijn naast vluchtelingen dus verschillende categorieën migranten. Er is een duidelijk 
verschil tussen een persoon die om bescherming verzoekt en andere categorieën migranten 
die migreren vanwege werk, gezinshereniging, studie of onderzoek. 

Andere nuttige terminologie, ontleend aan Eurostat85, is: 

• De definitieve beslissing over asielaanvragen is de beslissing die in laatste aanleg van de 
asielprocedure wordt genomen en voortvloeit uit het beroep dat door de afgewezen 
asielzoeker is aangetekend in een eerdere fase van de procedure. 

• Beslissing in eerste aanleg over een asielaanvraag is een beslissing die door de 
verantwoordelijke autoriteit wordt genomen in eerste aanleg van de asielprocedure in 
het gastland. Deze kan positief (asiel verleend) of negatief (aanvraag afgewezen) zijn. In 
het geval van een negatieve beslissing mag de asielzoeker in beroep gaan. 

• Een asielzoeker die voor het eerst asiel aanvraagt, is een persoon die voor het eerst een 
aanvraag om internationale bescherming in een bepaalde lidstaat heeft ingediend 
gedurende de referentieperiode, ongeacht het feit dat hij ook in een andere lidstaat een 
aanvraag blijkt te hebben ingediend. 

• Een verblijfsvergunning is een vergunning met een geldigheid van ten minste drie 
maanden die door de autoriteiten van een EU-lidstaat is afgegeven en die de migrant 
toestemming geeft om legaal op zijn grondgebied te verblijven. 

Andere terminologie 

• Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) bevordert het doelmatig beheer van 
migratiestromen, alsmede de tenuitvoerlegging, versterking en ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke benadering door de Unie van asiel en immigratie. 

• Cohesiebeleid: het cohesiebeleid is een van de grootste beleidsterreinen waaraan de EU-
begroting wordt uitgegeven. Het is erop gericht het verschil in ontwikkelingsniveau tussen 
verschillende regio's te verkleinen, industriegebieden met afnemende economische 
activiteit te herstructureren, plattelandsgebieden te diversifiëren en 
grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te bevorderen. Het 
wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF). 
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• Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo): Het Elfpo levert de 
grootste financiële bijdrage van de Unie aan programma’s voor plattelandsontwikkeling 
en is erop gericht de landbouw concurrerender te maken, een duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie te waarborgen, en een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling van plattelandseconomieën te bereiken, met inbegrip van het scheppen en 
in stand houden van werkgelegenheid. 

• Het Europese Integratienetwerk (EIN) bevordert de samenwerking met nationale, lokale 
en regionale entiteiten en andere netwerken op EU-niveau op gebieden die verband 
houden met de integratie van migranten. Het vormt een van de maatregelen van het 
door de Commissie uitgevoerde actieplan inzake integratie en vervangt het voorgaande 
netwerk van nationale contactpunten voor integratie. 

• Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZF) beoogt vissers te helpen 
de overgang te maken naar duurzame visserij en kustgemeenschappen te ondersteunen 
bij het diversifiëren van hun economie. 

• Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling is gericht op de versterking van de economische en sociale cohesie binnen 
de Europese Unie door het ongedaan maken van de grootste regionale 
onevenwichtigheden door middel van financiële steun voor de aanleg van infrastructuur 
en productieve investeringen ter bevordering van de werkgelegenheid, vooral in 
ondernemingen. 

• Europees Sociaal Fonds (ESF): Het Europees Sociaal Fonds beoogt een hoog niveau van 
werkgelegenheid en de kwaliteit van banen te bevorderen, een hoog onderwijs- en 
opleidingsniveau voor iedereen aan te moedigen, armoede te bestrijden en sociale 
inclusie te verbeteren, en zo bij te dragen tot de versterking van de economische, sociale 
en territoriale cohesie binnen de Europese Unie. 

• Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF): meer dan de helft van de EU-
financiering wordt verstrekt via de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen. Deze 
worden gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en de EU-lidstaten. De 
fondsen omvatten: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV). 

• Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) draagt ertoe bij de 
ergste vormen van armoede te verlichten door het verstrekken van niet-financiële 
bijstand aan de meest behoeftigen: voedsel en/of fundamentele materiële bijstand en 
sociale-inclusieactiviteiten die gericht zijn op de sociale integratie van de meest 
behoeftigen. 

• Integratie/inclusie: Integratie is volgens de gemeenschappelijke basisbeginselen voor het 
beleid inzake de integratie van immigranten een “dynamisch tweerichtingsproces van 
wederzijdse aanpassing door alle immigranten en ingezetenen van de lidstaten”. 
Integratie en inclusie worden vaak als synoniemen gebruikt: integratie wordt in het 
algemeen gebruikt in het kader van de actie die gericht is op de daadwerkelijke 
toepassing van fundamentele rechten of waarden (als zodanig beschreven in artikel 2 van 
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het VWEU), terwijl inclusie vaker wordt gebruikt in de context van sociaal-economische 
maatregelen. 

• Hoge controle-instanties (HCI’s): nationale organen die verantwoordelijk zijn voor het 
onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven van de regering. Elke EU-lidstaat heeft één 
HCI en de Europese Rekenkamer is de HCI van de EU. 

• VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

• Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI): het doel van het YEI is financiële steun te 
bieden aan regio’s met jeugdwerkloosheidspercentages van meer dan 25 %. 
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Bijlage II 

Het aantal migranten in de lidstaten en het percentage migranten in de bevolking (2017) 

 

 
Bron: ERK, op basis van Eurostat per maart 2018. 
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Bijlage III 

Enquête over de integratie van migranten 

We ontvingen de antwoorden op onze enquête tussen 18 oktober en 20 december 2017. 
Alle leden van het Europees Integratienetwerk antwoordden en we ontvingen 
32 antwoorden: 4 van België (Brussels Gewest, Duitstalige gemeenschap, Vlaams Gewest en 
Waals Gewest), 1 van elk van de overige 27 lidstaten en 1 van Noorwegen. 

Hieronder geven we het aantal antwoorden op elk van de vragen weer. Niet alle EIN-leden 
antwoordden op alle vragen. De getallen geven het aantal EIN-leden weer dat antwoordde 
op de specifieke vraag van de enquête; het komt niet overeen met het aantal lidstaten. 
Vraag 1 – Naam en contactgegevens van degene die deze vragenlijst beantwoordt. 

Vraag 2 – Wat zijn de doelgroepen van uw integratiebeleid? 

 Kruis aan indien 
van toepassing 

Kruis aan indien het beleid specifiek 
hierop gericht is4 

Persoon die bescherming zoekt of geniet 
Vluchtelingen 29 20 
Persoon die subsidiaire bescherming geniet 27 17 
Persoon die humanitaire bescherming geniet 21 12 
Asielzoekers 20 6 
Andere migranten 
Gezinsleden 26 5 
Hoogopgeleide werknemers 16 4 
Onderzoekers 15 4 
Studenten 18 5 
Andere werknemers 20 3 
Staatlozen 19 4 
Kindmigranten1 25 11 
Vrouwelijke migranten 23 7 
Jonge migranten 26 6 
In plattelandsgebieden gevestigde migranten 20 3 
Pas aangekomen2 migranten met een 
verblijfsvergunning 23 8 

Onderdanen die in het buitenland zijn geboren3 14 5 
EU-burgers3 14 4 

NB: 1 D.w.z. minderjarige migranten, al dan niet begeleid. 2 Minder dan één jaar legaal verblijf in het gastland. 3 
Mogen niet worden beschouwd als migranten van buiten de EU. 4 Kruis aan indien er specifieke acties of een 
belangrijk deel van de financiering op de groep gericht is. 
 

Vraag 3 – Hoe dragen de volgende factoren bij aan de doeltreffendheid van de integratie van migranten?1 

 Negatief Positief Geen 
impact 

Economisch en politiek klimaat 
Economisch klimaat (arbeidsparticipatie, demografische veranderingen, 
enz.) 11 22 3 

Politiek klimaat 8 23 3 
Financiering voor integratie 
Beschikbaarheid van en toegang tot EU-middelen 1 28 0 
Beschikbaarheid van en toegang tot nationale/regionale en/of lokale 
middelen 2 26 3 

Integratiebeleid 
Bestaan van integratiebeleid op nationaal/regionaal of lokaal niveau 0 30 1 
Kwaliteit van het integratiebeleid op nationaal/regionaal of lokaal 
niveau 0 27 2 

Mainstreaming van het integratiebeleid in ander relevant beleid 0 27 3 
Rol van ngo’s en andere belanghebbenden 0 31 0 
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Coördinatie tussen verschillende bestuursniveaus 0 28 2 
Institutionele entiteiten belast met de integratie van migranten 0 24 3 
Beleidsmonitoring 0 24 5 
EU-wetgeving en -beleidsinstrumenten 2 26 4 
Houding tegenover integratie 
Antidiscriminatiemaatregelen in het land 2 28 1 
Houding van ontvangende gemeenschap 62 19 3 
Houding van migranten 1 21 5 
Bewustmaking van de voordelen van integratie 0 24 4 
Wettelijke rechten van ODL’s 
Toegang tot de arbeidsmarkt 1 29 0 
Toegang tot gezinshereniging 1 27 1 
Toegang tot staatsburgerschap/langdurig ingezetenschap 0 26 3 
Toegang tot sociale en gezondheidsdiensten 2 29 0 
Toegang tot huisvesting 3 24 2 
Toegang tot onderwijs 0 28 1 
Ontwikkeling van vaardigheden 
Kennis van ODL’s van de taal van het ontvangende land 4 26 2 
Procedures voor het erkennen van diploma’s 4 26 1 
Onderwijsniveau van migranten 4 18 8 

NB: 1 In sommige gevallen stelden de respondenten meer dan een soort impact vast op een bepaalde factor. 
Daarom kan het totale aantal antwoorden voor elke factor meer zijn dan het totale aantal respondenten. 2 
Twee respondenten constateerden dat de houding van ontvangende gemeenschap zowel een positieve als 
negatieve impact had. 

Vraag 4 – Heeft het recente migrantenvraagstuk voor de EU (sinds 2014) ertoe geleid dat uw land aspecten 
van het gevolgde integratiebeleid heeft veranderd? 
 Kruis aan indien van 

toepassing 
Er werden nationale en/of regionale en/of lokale strategieën/actieplannen opgezet 22 
Verandering in de toewijzing van middelen voor de integratie van migranten 22 
Er werd een nieuwe entiteit gecreëerd om een specifiek aspect van het beleid aan te 
pakken of functies van een bestaande entiteit werden uitgebreid 

17 

De behoeften van de migranten werden herzien 14 
De aandacht werd op een andere doelgroep gericht (bijv. vluchtelingen, jonge 
migranten, enz.)  

16 

Er werden aanvullende maatregelen ontwikkeld 15 
Er werden meer indicatoren ontwikkeld 7 
Andere (gelieve te specificeren) 3 

 

Vraag 5 – Zijn er studies verricht naar/is er bewijs voor de effecten van het integratiebeleid van uw land op de 
integratie van migranten? 
Ja – 22 Nee – 9 

 

Vraag 6 – Van welke fondsen maakt uw land gebruik om de maatregelen voor de integratie van migranten uit 
te voeren? 
EU-fondsen 
AMIF Fonds voor asiel, migratie en integratie 30 
Solid-
middelen 

Het algemene programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”, 
bestaande uit vier fondsen (EIF, EVF, BGF, VF) 

23 

Elfpo Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 3 
EFMZV Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 0 
ESF Europees Sociaal Fonds 23 
EFRO Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 5 
FEAD Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 4 
EaSI EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 1 
Horizon 2020 EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 1 
YEI Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 1 
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ERASMUS+ Europees programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 6 
Cosme Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine 

en middelgrote ondernemingen (Cosme) 
0 

Programma “Europa voor de burger" 0 
Programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap" 0 
Programma “Justitie" 0 
 
Nationale middelen 24 

 
Vraag 7 – Zijn het aantal gesteunde migranten en de bijbehorende financiering (vastleggingen) uit EU- en 
nationale middelen bekend? 
Ja – 6 Gedeeltelijk – 20 Nee – 5 

 
Vraag 8 – Zijn het aantal ondersteunde migranten en de bijbehorende financiering uit EU- en nationale 
middelen per groep migranten gespecificeerd (bijv. werknemers, vluchtelingen, gezinsleden, enz.)? 
EU-
middelen 

Ja, voor alle middelen Ja, voor sommige middelen Nee 
1 10 18 

Nationale 
middelen 

Ja, voor alle middelen Ja, voor sommige middelen Nee 
2 5 16 

 
Vraag 9 – Is er een tussen de verschillende entiteiten coördinerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen met betrekking tot de integratie van migranten? 
Ja – 26 Nee – 5 

 
Vraag 10 – Worden met de verschillende EU-middelen dezelfde soort interventies voor dezelfde doelgroep 
ondersteund wanneer er in uw land maatregelen worden uitgevoerd? 
Ja – 2 Gedeeltelijk – 8 Nee – 19  

 
Vraag 11 – Geef het totaalaantal en de bijbehorende uitsplitsing van de entiteiten die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering en monitoring van de maatregelen in het kader van de integratie van migranten. 
NB: Er werden verschillende benaderingen gevolgd bij het beantwoorden van deze vraag. De 
resultaten hebben dus geen betekenis en zijn daarom niet weergegeven. Totaal 

Uitvoering nationale middelen  
(Departementen van) ministeries  
Andere (gelieve te specificeren)  
Andere (gelieve te specificeren)  
Uitvoering EU-middelen  
Beheersautoriteiten  
Intermediaire instanties  
Verantwoordelijke autoriteiten  
Gedelegeerde instanties  
Andere (gelieve te specificeren)  
Andere (gelieve te specificeren)  
TOTAAL  

 
Vraag 12 – Maakt uw land gebruik van de Zaragoza-indicatoren?  

 Alle indicatoren worden 
gebruikt 

De indicatoren worden 
gedeeltelijk gebruikt 

De indicatoren worden 
niet gebruikt 

Werkgelegenheid 1 13 16 
Onderwijs 1 14 15 
Sociale inclusie 3 11 16 
Actief burgerschap 2 11 17 

 
Vraag 13 – Maakt uw land gebruik van andere indicatoren om de ontwikkeling van zijn integratiebeleid te 
monitoren? 
Ja – 16 Nee – 15  
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Vraag 14 – Heeft uw lidstaat regels die de gegevensverzameling per groep migranten beperken? 

Ja – 10 Nee – 20 
 
Vraag 15 – Geef twee voorbeelden van projecten die door de EU zijn gefinancierd, zijn uitgevoerd in uw land en 
een significante relevantie hebben voor de integratie van migranten (voor twee verschillende 
integratiegebieden en voor de programmeringsperiode 2014-2020). 
 

Vraag 16 – Denkt u dat de steun die door de Europese Commissie werd verleend voor de ontwikkeling en de 
uitvoering van integratiebeleid in uw land relevant is geweest? 

Relevant – 19 Gedeeltelijk of niet 
geheel relevant – 8 Niet relevant – 0 Er werd geen steun verleend – 2 

 
Vraag 17 – Welk aspect van de steun van de Commissie wordt het meest gewaardeerd? 
 
Vraag 18 – Hoe kan de steun van de Commissie worden verbeterd? 
 

Vraag 19 – Is uw land van mening dat de bevoegdheid van de EU op het gebied van de integratie van 
migranten moet worden uitgebreid? 
NB: De aantallen zijn de aantallen antwoorden op elke categorie 
Ja – 9  Nee – 20  

 
 
Bijlage bij de enquête – Geef integratiegebieden aan waarop maatregelen voor de integratie van migranten in 
het kader van de programmeringsperiode 2014-2020 worden uitgevoerd. 
 

EU-fonds Integratiemaatregelen 
Kruis aan 
indien van 
toepassing 

EU-fonds Integratiemaatregelen 
Kruis aan 
indien van 
toepassing 

AMIF 

Werkgelegenheid 12 

FEAD 

Werkgelegenheid 0 
Onderwijs 24 Onderwijs 0 
Beroepsopleiding 11 Beroepsopleiding 0 
Huisvesting 16 Huisvesting 0 
Gezondheid 16 Gezondheid 0 
Sociale inclusie 26 Sociale inclusie 4 

ESF/ 
YEI  

Werkgelegenheid 15 

EFRO 

Werkgelegenheid 0 
Onderwijs 8 Onderwijs 0 
Beroepsopleiding 13 Beroepsopleiding 2 
Huisvesting 2 Huisvesting 2 
Gezondheid 2 Gezondheid 3 
Sociale inclusie 14 Sociale inclusie 3 

Elfpo 

Werkgelegenheid 0 

EFMZV 

Werkgelegenheid 0 
Onderwijs 0 Onderwijs 0 
Beroepsopleiding 0 Beroepsopleiding 0 
Huisvesting 0 Huisvesting 0 
Gezondheid 0 Gezondheid 0 
Sociale inclusie 2 Sociale inclusie 0 
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Bijlage IV 

Tijdschema van het EU-kader voor de integratie van migranten 

 

Bron: ERK. 

2009

Start van het Europees Integratiefonds voor 2007-2013 
Ondersteunt de lidstaten en het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van integratiebeleid en -maatregelen, alsmede de uitwisseling van informatie over 
integratiekwesties

Tweede editie van het Handboek over integratie

2007

2005

Stijging van de toestroom van migranten

Programma 
van Tampere 

1999-2004
Roept op tot een 

gemeenschappelijk 
immigratiebeleid dat 

dynamischer 
beleidslijnen omvat 

voor de integratie van 
migranten die legaal          
in de EU verblijven

Oprichting van nationale contactpunten voor integratie 
Netwerk van regeringsdeskundigen ter bevordering van de uitwisseling van goede praktijken en ter 
versterking van de coördinatie van nationaal integratiebeleid

Programma 
van Den Haag 

2005-2009 
Omvat tien prioriteiten 

die het belang 
onderstrepen van het 

evalueren van 
integratiebeleid en een 
holistische benadering 
volgen om de interactie 

van lokaal naar EU-
niveau te faciliteren en 

aan te moedigen

Programma 
van 

Stockholm 
2010-2014 

Roept op tot verdere 
vooruitgang bij de 

evaluatie en 
monitoring van de 

kernindicatoren

2003

Gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de 
integratie van migranten
Niet-bindende leidraad met basisbeginselen aan de hand waarvan de lidstaten hun eigen inspanningen 
kunnen beoordelen

Eerste editie van het Handboek over integratie
Geleerde lessen en goede praktijken op basis van de ervaring van beleidsmakers en beroepsbeoefenaar

2004

Gemeenschappelijke agenda voor integratie 
Kader voor de integratie van migranten in de EU
Kader voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisbeginselen

Inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
Biedt een expliciete wettelijke grondslag voor EU-stimulansen en -ondersteuning van de maatregelen van 
de lidstaten ter bevordering van de integratie van migranten die legaal in de EU verblijven

Oprichting van het Europees Integratieforum
Platform voor de dialoog tussen organisatie uit het maatschappelijk middenveld en Europese instellingen

Ini tiatieven van de Raad Integratie-instrumenten EU-fondsen voor integratie

Actie van de Commissie Verdrag
Legenda

Lancering van de Europese website voor integratie
Verklaring van Zaragoza (en de Zaragoza-indicatoren)
De lidstaten komen overeen een reeks indicatoren te hanteren om gegevens beter te kunnen vergelijken, 
de uitkomsten van integratiebeleid te monitoren en toekomstige beleidsplanning te analyseren

2010

Europese agenda voor de integratie van migranten
Biedt een overzicht van EU-initiatieven om de integratie van migranten te ondersteunen

Derde editie van het Handboek over integratie

2011

Fonds voor asiel, migratie en integratie voor 2014-2020
Bevordert het doelmatig beheer van migratiestromen, alsmede de tenuitvoerlegging, versterking en 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering door de Unie van asiel en immigratie.

Europese modules voor de integratie van migranten
Gaan een stap verder dan de "handboeken" in de zin dat ze een referentiekader voor integratie bieden

2014

Europese Migratieagenda
Omvat onmiddellijke maatregelen op het gebied van migratie om te reageren op de meest recente 
migratiegolf

Actieplan inzake de integratie van migranten
Ondersteunt de inspanningen van de lidstaten bij de ontwikkeling en versterking van hun integratiebeleid 
en beschrijft de concrete maatregelen die de Commissie zal uitvoeren

Oprichting van het Europees Migratieforum
Vervangt het Europees Integratieforum 

2015

Conclusies over de integratie van migranten die legaal in de EU 
verblijven
De Europese Raad erkent het actieplan van de Commissie inzake integratie en nodigt de lidstaten uit om 
een actieve bijdrage te leveren

2016

Strategische 
richtsnoeren 

2015-2019 
op het gebied van 

vrijheid, veiligheid en 
justitie

Benadrukken dat de 
Unie de lidstaten moet 
ondersteunen bij hun 

streven naar actief 
integratiebeleid
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Bijlage V 
Geldende migratierichtlijnen die relevant zijn voor de integratie van migranten 

Richtlijnen die vallen onder het Europees beleid voor legale migratie 

Richtlijn Doel Stand van zaken 
Richtlijn 
2003/109/EG van de 
Raad van 
25 november 2003 
zoals gewijzigd bij 
Richtlijn 2011/51/EU 

Langdurig ingezetenen – Alle migranten wordt na een 
ononderbroken en legaal verblijf van ten minste vijf jaar 
op het grondgebied van een EU-lidstaat de status van 
langdurig ingezetene toegekend. Openbare raadpleging over 

de geschiktheidscontrole 
(Refit-initiatief) afgesloten op 
18 september 2017. 
 
NB: Het Refit-initiatief is een 
proces waarin bestaande 
wetgeving en maatregelen 
worden geanalyseerd om te 
waarborgen dat de voordelen 
van EU-wetgeving worden 
gerealiseerd tegen de laagst 
mogelijke kosten voor 
belanghebbenden, burgers 
en overheden en dat de 
kosten van regelgeving waar 
mogelijk worden beperkt 
zonder dat dit ten koste gaat 
van de met het 
desbetreffende initiatief 
nagestreefde 
beleidsdoelstellingen. 

Richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van 
22 september 2003 

Gezinshereniging – Bepaalt de regels en voorwaarden 
waaronder migranten die legaal in de EU verblijven, hun 
echtgenoot die niet de nationaliteit van een lidstaat van 
de EU bezit, minderjarige kinderen en de kinderen van 
hun echtgenoot naar de lidstaat waar zij verblijven, 
kunnen laten overkomen. 

Richtlijn 2011/98/EU 
van 13 december 
2011 

Gecombineerde vergunning – Eén enkele 
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning 
voor migranten om te verblijven en te werken op het 
grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een 
gemeenschappelijk pakket rechten voor 
arbeidsmigranten die legaal in een lidstaat verblijven. 

Richtlijn 2014/66/EU 
van 15 mei 2014 

Binnen een onderneming overgeplaatste persoon – 
Voorwaarden voor toegang en verblijf van migranten 
teneinde de overplaatsing van personen binnen een 
onderneming te vergemakkelijken. 

Richtlijn 2014/36/EU 
van 26 februari 2014 

Seizoenarbeiders – Minimumvoorschriften voor de 
toelating van laaggeschoolde arbeidsmigranten. 

Richtlijn (EU) 
2016/801 van 11 mei 
2016 

Studenten en onderzoekers – Nieuwe regels voor 
toegang en verblijf van migrantenstudenten en -
onderzoekers, alsmede voor leerlingen, stagiairs, 
vrijwilligers en au pairs. 

Richtlijn 2009/50/EG 
van de Raad van 
25 mei 20091 

Europese blauwe kaart (wordt herzien) – Voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. 

In maart 2018 werd nog 
herzien: voorstel van de 
Commissie COM(2016) 378 

Richtlijnen in de tweede fase van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) 

Richtlijn 2013/32/EU 
van 26 juni 2013 
(herschikking) 

Herziene asielprocedures – Omvat de 
gemeenschappelijke procedures voor het toekennen en 
intrekken van internationale bescherming. 

In maart 2018 werd nog 
herzien: voorstel van de 
Commissie COM(2016) 467 

Richtlijn 2013/33/EU 
van 26 juni 2013 
(herschikking) 

Herziene opvangvoorzieningen – Omvat de normen 
voor de opvang van personen die om internationale 
bescherming verzoeken. 

In maart 2018 werd nog 
herzien: voorstel van de 
Commissie COM(2016) 465 

Richtlijn 2011/95/EU 
van 13 december 
2011 (herschikking) 

Herziene erkenningsrichtlijn – Normen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen als 
personen die internationale bescherming genieten, voor 
een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen 
die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, 
en voor de inhoud van de verleende bescherming. 

In maart 2018 werd nog 
herzien: voorstel van de 
Commissie COM(2016) 466 
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Richtlijn 2001/55/EG 
van de Raad van 
20 juli 2001 

Tijdelijke bescherming – Minimumnormen voor het 
verlenen van tijdelijke bescherming in het geval van een 
massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning 
van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 

Deze richtlijn is tot dusver 
niet in werking gesteld. In 
2016 verrichtte de Commissie 
een evaluatie. 

NB: Denemarken past de EU-brede regels met betrekking tot migratie-, visa- en asielbeleid niet toe. 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk kiezen per geval of ze die toepassen of niet. 
1 Dit voorstel omvat ook wijzigingen van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad. 

Bron: ERK. 
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Bijlage VI 
Integratievoorwaarden in EU-migratiewetgeving 

  Verblijfsvergunning Toegang tot werk Toegang tot 
onderwijs 

Erkenning van 
kwalificaties 

Toegang tot 
sociale 

voorzieningen 

Toegang tot 
gezondheidszorg 

Recht op 
gezinshereniging Vrij verkeer 

Asielzoekers 
Richtlijn 2013/33/EU 

Niet in de richtlijn 

Niet later dan negen 
maanden na de datum 

van de indiening van het 
verzoek om 

internationale 
bescherming 

Voor minderjarigen: 
hetzelfde als voor 

onderdanen 
Niet in de richtlijn 

Ten minste 
spoedeisende en 
essentiële zorg en 
behandeling van 

ziekten en ernstige 
psychische stoornissen 

Uitgesloten door 
Richtlijn 2003/86 

Binnen de lidstaat 
of het 

aangewezen 
gebied 

Vluchtelingen 
Richtlijn 2011/95/EU 

Min. drie jaar, 
hernieuwbaar 

Direct na het verlenen 
van de status 

Hetzelfde als voor onderdanen Toegestaan Hetzelfde als voor 
andere legaal 
verblijvende 
migranten 

Personen die 
subsidiaire 
bescherming genieten 
Richtlijn 2011/95/EU 

Ten minste een jaar, 
hernieuwbaar Hetzelfde als voor onderdanen 

Kan tot 
kernvoordelen 

worden beperkt 

Hetzelfde als voor 
onderdanen 

Uitgesloten door 
Richtlijn 2003/86 

Gezinsleden 
Richtlijn 2003/86/EG Eén jaar, hernieuwbaar 

Hetzelfde als voor 
onderdanen, maar 

lidstaat kan toegang 
beperken 

Hetzelfde als voor 
onderdanen Niet in de richtlijn 

Sponsor moet 
ziektekostenverzekerin

g voor zijn rekening 
nemen 

N.v.t. Niet in de richtlijn 

Hoogopgeleide 
werknemers 
Richtlijn 2009/50/EG 

Eén tot vier jaar, 
hernieuwbaar zoals 

bepaald door de 
lidstaat. Indien 

arbeidsovereenkomst < 
dan twee jaar: duur 

van het contract + drie 
maanden 

Eerste twee jaar toegang 
beperkt tot activiteiten 

die voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden. 
Daarna kan de lidstaat 
hen op dezelfde wijze 

behandelen als de 
onderdanen 

Hetzelfde als voor onderdanen Toegestaan Toegestaan 

Seizoenarbeiders 
Richtlijn 2014/36/EU 

Tussen vijf en negen 
maanden binnen elke 

periode van twaalf 
maanden 

Beperkt tot de specifieke 
beroepsactiviteit 

waarvoor de vergunning 
is verleend 

Hetzelfde als voor 
onderdanen, maar 
lidstaat kan deze 

beperken 

Hetzelfde als 
voor 

onderdanen 

Als voor 
onderdanen, 
maar lidstaat 
kan gezins- en 

werkloosheidsui
tkeringen 
uitsluiten 

Niet in de richtlijn 

Uitgesloten op 
grond van artikel 3 

van 
Richtlijn 2003/86/E

G 

Toegestaan 

Een binnen een 
onderneming 
overgeplaatste persoon 
Richtlijn 2014/66/EU 

Maximaal drie jaar 
voor managers en 

specialisten en één jaar 
voor stagiair-
werknemers 

Beperkt tot de specifieke 
beroepsactiviteit 

waarvoor de vergunning 
is verleend 

Niet in de richtlijn Hetzelfde als voor onderdanen Niet in Richtlijn 
2014/66/EU Toegestaan Toegestaan 
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  Verblijfsvergunning Toegang tot werk Toegang tot 
onderwijs 

Erkenning van 
kwalificaties 

Toegang tot 
sociale 

voorzieningen 

Toegang tot 
gezondheidszorg 

Recht op 
gezinshereniging Vrij verkeer 

Andere 
arbeidsmigranten 
Richtlijn 2011/98/EU 

Niet in de richtlijn 
Uitsluitend voor de 

activiteit waarvoor de 
vergunning is verleend 

Hetzelfde als voor onderdanen 

Hetzelfde als voor 
onderdanen, maar 
lidstaat kan deze 

beperken 

Toegestaan Toegestaan 

Onderzoekers, 
studenten, stagiairs, 
vrijwilligers, 
uitwisseling van 
scholieren, au pairs 
Richtlijn (EU) 2016/801 

Voor de tijdsduur van 
de activiteit. Kan 
minstens negen 

maanden worden 
uitgebreid voor 

onderzoekers en 
studenten 

Toegestaan voor 
onderzoekers en 

studenten na afronding 
van onderzoek of studie 

Hetzelfde als voor 
onderdanen. 

Lidstaat kan deze 
beperken als er 

geen 
wederkerigheid 

bestaat met land 
van herkomst van 

de migrant 

Hetzelfde als 
voor 

onderdanen 

Competentie 
van de lidstaat 

Verplichting tot 
ziektekostenverzekerin
g voor de duur van het 

verblijf 

Toegestaan voor 
onderzoekers Toegestaan 

Langdurig ingezeten 
migranten 
Richtlijn 2003/109/EG 

Ten minste vijf jaar en 
verlenging op verzoek Hetzelfde als voor onderdanen Toegestaan Toegestaan 

Bron: ERK, op basis van de migratiewetgeving van de EU. 
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Bijlage VII 

Overzicht van subsidiabele maatregelen met betrekking tot integratie in het kader van het 

AMIF, de ESIF en het FEAD 

In deze bijlage worden vergelijkbare interventies van verschillende EU-fondsen onder 
gedeeld beheer samengevat voor elk van de in de AMIF-verordening bepaalde maatregelen 
(artikel 9 van Verordening 516/2014) met betrekking tot de integratie van migranten. 

 Prioritaire actieterreinen in het kader van 
het AMIF FEAD ESF EFRO Elfpo EFMZV 

In
te

gr
at

ie
 

Vaststelling en ontwikkeling van 
integratiestrategieën, met inbegrip van 
behoeftenanalyse, verbetering van integratie-
indicatoren en evaluatie 

Nee Ja Nee Nee Nee 

Advies en bijstand op gebieden als 
huisvesting, bestaansmiddelen, 
administratieve bijstand en rechtshulp, 
medische, psychische en sociale zorg, 
kinderopvang en gezinshereniging 

Ja1 Ten dele Ten dele5 

Ja 
(voorna
melijk 

vanuit de 
gemeens

chap 
geleide 
lokale 

ontwikke
ling/ 

LEADER) 

Nee 

Acties om migranten vertrouwd te maken 
met de gastsamenleving en hen in staat te 
stellen zich daaraan aan te passen, zich te 
informeren over hun rechten en 
verplichtingen, deel te nemen aan het 
maatschappelijke en culturele leven en de in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerde waarden te 
onderschrijven 

Ja1 Ja4 Nee Nee Nee 

Onderwijs en opleiding, waaronder taallessen 
en voorbereidende acties ter verbetering van 
de toegang tot de arbeidsmarkt 

Nee Ja Ten dele5 Ja Ja 

Acties ter bevordering van de 
zelfredzaamheid, mede om migranten in staat 
te stellen in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien 

Ja2 Ja4 Ten dele6 Ja Ten dele8 

Acties om zinvolle contacten en een 
constructieve dialoog tussen de migranten en 
de gastsamenleving te bevorderen en acties 
om aanvaarding binnen de gastsamenleving 
te stimuleren 

Nee Ja Nee Ja Ja9 

Gelijke toegang tot en gelijke uitkomst bij de 
omgang met overheids- en particuliere 
diensten, met inbegrip van de aanpassing van 
die diensten aan de omgang met migranten 

Ja1 Ja Ja7 Ja Nee 

Capaciteitsopbouw van begunstigden Ja3 Ja Ja Nee Nee 
NB: 
1 (OP II) met het oog op hun inclusie in de maatschappij. 
2 (OP II) met het oog op hun inclusie in de maatschappij (naast actieve 

arbeidsmarktmaatregelen). 
3 Voor partnerorganisaties. 
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4 Ingeval deze maatregelen deel uitmaken van een geïntegreerde reeks maatregelen om de 
asielzoekers te helpen integreren op de arbeidsmarkt. 

5 Omdat het EFRO kan investeren in de bouw/renovatie van sociale infrastructuur voor 
migranten. 

6 Bijv. door middel van startende ondernemingen, micro-ondernemingen, steun voor 
zelfstandigen. 

7 In het bijzonder door investeringen in de ontwikkeling van infrastructuur van 
overheidsdiensten. 

8 Indien de steun een startende onderneming betreft. 
9 In het kader van door de gemeenschap geleide ontwikkeling (CLLL) (uitgezonderd 

infrastructuur). 
Bron: Nota van de Commissie “Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants”, en diensten van de 
Commissie. 
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EINDNOTEN 

 

1 Cijfer voor 2014. Eurostat, “Migrant integration”, editie 2017, op basis van de speciale module 
van de arbeidskrachtenenquête 2014; in het cijfer zijn Denemarken, Ierland en Nederland niet 
inbegrepen. 

2 Statistieken van Eurostat over verblijfsvergunningen per maart 2018. 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, “Long-term Social, Economic and Fiscal 

Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy”, Artis Kancs en Patrizio 
Lecca, 2017. 

4 “Gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de integratie van immigranten”, 
conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van november 2004. 

5Het EIN is samengesteld uit vertegenwoordigers van nationale overheidsinstanties van alle 28 EU-
lidstaten, alsmede van IJsland en Noorwegen. Het bevordert de samenwerking met nationale, 
lokale en regionale entiteiten en andere netwerken op EU-niveau op gebieden die verband 
houden met de integratie van migranten. Het vormt een van de maatregelen van het door de 
Commissie uitgevoerde actieplan inzake integratie en vervangt het voorgaande netwerk van 
nationale contactpunten voor integratie. 

6 We ontvingen 32 antwoorden: 4 van de verschillende Belgische gemeenschappen (Brussels 
Gewest, Duitstalige gemeenschap, Vlaams Gewest en Waals Gewest), 1 van elk van de overige 
27 lidstaten en 1 van Noorwegen. 

7 Door de HCI's werden 78 verslagen verstrekt, maar 34 daarvan hadden betrekking op 
integratieaspecten die buiten onze reikwijdte vielen, zoals veiligheid en asiel of specifieke 
aspecten van plaatselijk financieel beheer. 

8 Speciaal verslag nr. 6/2017 – “De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de “hotspotbenadering””. 
9 Speciaal verslag nr. 22/2012 "Dragen het Europees Integratiefonds en het Europees 

Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onderdanen van derde landen?". 
10 Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 

2015 (PB 2016/C 375/01) en het Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de 
begroting over het begrotingsjaar 2016 (PB C 322 van 28.9.2017). 

11 Het EMN biedt informatie over migratie en asiel ter ondersteuning van beleidsvorming in de 
Europese Unie, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Krachtens het Verdrag mag de EU maatregelen vaststellen om het optreden van de lidstaten ter 
bevordering van de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied 
verblijven, aan te moedigen en te ondersteunen, met uitsluiting van de harmonisatie van de 
wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten. Artikel 79, lid 4, van het VWEU (PB 
C 326 van 26.10.2012, blz. 47-390). 

13 PB C 340 van 10.11.1997, blz. 1-144. 
14 Het programma van Tampere is een vijfjarig programma voor het beleid van de Europese Raad 

Justitie en Binnenlandse Zaken voor de periode 1999-2004, dat werd overeengekomen op de 
zitting van de Raad van 15 en 16 oktober 1999. 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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15 Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over integratie van migranten, 

gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale 
zekerheid in de EU. 

16 Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten over de 
integratie van onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven van 5 en 6 juni 2014. 

17 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité en het Comité van de Regio's, “Europese agenda voor de 
integratie van onderdanen van derde landen”, COM(2011) 455 definitief, en werkdocument van 
de diensten van de Commissie “EU initiatives supporting the integration of third-country 
nationals', SEC(2011) 957 definitief, beide van 20.7.2011. 

18 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, “Actieplan inzake de integratie van onderdanen 
van derde landen” van 7.6.2016, COM(2016) 377 final. 

19 Directoraat-generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid, “Handboek over integratie voor 
beleidsmakers en uitvoerders”. Drie edities beschikbaar: november 2004, mei 2007 en 
april 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Denemarken past de EU-brede regels met betrekking tot migratie-, visa- en asielbeleid niet toe. 

Ierland en het Verenigd Koninkrijk kiezen per geval of ze die toepassen of niet. 
22 Zie bijvoorbeeld de volgende studies van het Europees Migratienetwerk: “Family Reunification 

of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices” van april 2017, 
“Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices” van juli 2016, “Migrant access to social security and healthcare: 
policies and practice” van juli 2014; de “Comparative Study of the Laws in the 27 EU Member 
States for Legal Immigration” van het Europees Parlement en de IOM van 2009; en het verslag 
van de Migration Policy Group, getiteld “Strategic developments on migrant integration policies 
in Europe”, Huddleston et al., 2016. 

23 Zie het voorstel van de Commissie voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang 
van verzoekers om internationale bescherming – COM(2016) 465 final van 13.7.2016 en het 
briefingdocument van het Parlement over secundaire bewegingen van asielzoekers in het EU-
asielsysteem van oktober 2017. 

24 Jaarverslag over de activiteiten van 2016 van het centrale systeem van Eurodac, met inbegrip 
van de technische werking en de beveiliging ervan krachtens artikel 40, lid 1, van Verordening 
nr. 603/2013, mei 2017. 

25 Zie bijvoorbeeld i) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, “Actieplan inzake de 
integratie van onderdanen van derde landen” van 7.6.2016, COM(2016) 377 final, en ii) het 
OESO-verslag “Making Integration Work: Refugees and others in need of protection”, 2016 . 

26 Een hotspot werd gedefinieerd als een gebied aan de buitengrens van de EU dat te maken heeft 
met buitenproportionele migratiedruk. Zie Speciaal verslag nr. 6/2017 van de ERK – “De EU-
reactie op de vluchtelingencrisis: de “hotspotbenadering””. 

27 De noodzaak om te zorgen voor een eerlijke behandeling van onderdanen van derde landen is 
vastgelegd is “Een gemeenschappelijke agenda voor integratie”, COM(2005) 389 definitief van 
1.9.2005; de “Europese agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen”, 
COM(2011) 455 definitief van 20.7.2011 en in de conclusies van Tampere van 1999. 

28 Artikelen 10 en 18 van het VWEU. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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29 Namelijk Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van houdende toepassing van het beginsel van 

gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming van 29.6.2000 (PB L 180, 
blz. 22-26) en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep van 27.11.2000 (PB L 303, blz. 16-22). 

30 Zie bijvoorbeeld de verslagen van de Commissie aan het Parlement en de Raad over: 1) de 
toepassing van Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen, COM(2011) 585 definitief van 29.9.2011, en 2) de uitvoering van 
Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van 
derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, COM(2014) 278 final van 
22.5.2014. 

31 Europees Migratienetwerk, Jaarverslag 2016 over migratie en asiel, 25 april 2017, definitieve 
versie (blz. 56). 

32 Speciale Eurobarometer 437, “Discrimination in the EU in 2015 – Summary”, oktober 2015, 
uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van directoraat-generaal Justitie en 
Consumentenzaken (DG JUST) en gecoördineerd door directoraat-generaal Communicatie 
(eenheid “Strategie, institutionele communicatie en Eurobarometer” van DG COMM). 

33 Gewone Eurobarometer 87, “Public opinion in the European Union”, voorjaar 2017, uitgevoerd 
door TNS Opinion & Social op verzoek van directoraat-generaal Communicatie. 

34 Verslag van de Commissie aan het Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad en van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad, SWD(2014) 5 final, 
COM(2014) 2 final van 17.1.2014. 

35 Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over integratie van migranten, 
gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid 
in de EU. 

36 Jean-Claude Juncker, “Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid 
en democratische verandering, politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie, 
Openingsverklaring tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement”, “Naar een 
nieuw migratiebeleid”, 15 juli 2014. 

37 Mededeling van de Commissie van 13 mei 2015, “Een Europese migratieagenda”, 
COM(2015) 240 final. 

38 Het stabiliteits- en groeipact (SGP) wordt uiteengezet in de artikelen 121, 126 en 136 van het 
VWEU, en protocol nr. 12, bijgevoegd bij het VWEU. Het SGP wordt uitgevoerd door middel van 
secundaire wetgeving in de vorm van Verordening (EG) nr. 1466/97 van 7 juli 1997 over 
versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het 
economisch beleid (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1467/97 van 7 juli 
1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij 
buitensporige tekorten (PB L 209 van 2.8.1997, blz. 6). 

39 Zie voor meer informatie over het stabiliteits- en groeipact: European Economy Institutional 
Paper nr. 52 van directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Commissie, 
“Vade Mecum on the Stability growth Path", ISSN 2443-8014, maart 2017. 

40 Zie voor meer informatie over de flexibiliteitsvoorwaarden: Mededeling van de Commissie 
COM(2015) 12 final van 12.1.2015, “Optimaal benutten van de flexibiliteit binnen de bestaande 
regels van het stabiliteits- en groeipact” van 12.1.2015 en het door de Raad Ecofin bekrachtigde 
“gemeenschappelijk overeengekomen standpunt over flexibiliteit” (februari 2016). 

41 Zie artikel 126, lid 2, van het VWEU, artikelen 5, lid 1, en 6, lid 3, van Verordening 1466/97 en 
artikel 2, lid 1, van Verordening 1467/97. 
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42 Zie de informatieve nota van directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de 

Commissie voor het Economisch en Sociaal Comité, “Orientation for the SGP treatment of 
refugee-related budgetary costs”, Ares(2015) 4678008, 29.10.2015. 

43 Zie de landspecifieke aanbevelingen van de desbetreffende landen voor 2016 en 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 Het Europees Semester is een cyclus van coördinatie van het economisch beleid die loopt van 
november tot juli van het volgende jaar. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat de afzonderlijke 
inspanningen van de lidstaten worden gecoördineerd en gericht worden ingezet om het 
gewenste effect op groei te bewerkstelligen. De Commissie verricht een gedetailleerde analyse 
van de economische en structurele hervormingsprogramma's van de landen en verstrekt 
landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Na bespreking stelt de Raad 
deze aanbevelingen formeel vast, waarna ze door de Europese Raad worden bekrachtigd. De 
lidstaten krijgen zodoende beleidsadvies voordat zij hun nationale begrotingen voor het 
volgende jaar afronden. 

45 Per januari 2018. Besluit (EU) 2015/2248 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 oktober 2015 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het 
flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de 
Europese migratieagenda (PB L 318 van 4.12.2015, blz. 36-37), Besluit (EU) 2016/253 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de terbeschikkingstelling 
van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor 
de aanpak van de vluchtelingencrisis (PB L 47 van 24.2.2016, blz. 6-7), Besluit (EU) 2017/342 van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 
terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van 
onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, 
vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (BP L 50 van 28.2.2017, blz. 53-54), Besluit (EU) 2018/8 van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de 
terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van 
onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, 
vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (PB L 3 van 6.1.2018, blz. 5-
6) en Besluit (EU) 2018/51 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 
betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter 
financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (PB L 7 van 12.1.2018, blz. 37-
38). 

46 Besluit (EU) 2017/339 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de 
gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016, en Besluit (EU) 2017/344 van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de gebruikmaking van de 
marge voor onvoorziene uitgaven in 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten over de 

integratie van onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven, 15312/16 van 
9 december 2016. 

49 Het instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel is beschikbaar op: 
www.ec.europa.eu/migrantskills. 

50 Volgens het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) “Together 
in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants” van 2017 hadden vijf 
lidstaten eind 2015 nog geen nationaal of regionaal integratiebeleid. Inmiddels hebben twee van 
die lidstaten in onze enquête aangegeven actieplannen te hebben ontwikkeld. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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51 Zie ook het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor grondrechten (FRA) “Together in 

the EU – Promoting the participation of migrants and their descendants” van 2017. 
52 Verklaring van de Europese ministerconferentie inzake integratie, Zaragoza, 15 en 16 april 2010, 

die op 3 en 4 juni 2010 werd goedgekeurd door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. 
53 Zie het verslag van Eurostat: “Zaragoza pilot study – Indicators of immigrant integration”, 

maart 2011, en het verslag waartoe directoraat-generaal Binnenlandse Zaken opdracht had 
gegeven: “Using EU Indicators of Immigrant Integration”, maart 2013, Thomas Huddleston, Jan 
Niessen en Jasper Dag Tjaden. 

54 Arbeidskrachtenenquête van de EU (EU-LFS) en de statistieken van de Europese Unie over 
inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). 

55 Dit is het follow-upverslag van het OESO-verslag 2015 “Indicators of Immigrant Integration 2015, 
Settling In”, beschikbaar op http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1851 van de Commissie van 14.6.2016 tot vaststelling van 
het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de 
steekproefenquête naar de arbeidskrachten (PB L 284 van 20.10.2016, blz. 1-4). 

57 Gedelegeerde Verordening (EU) 220/2010 van de Commissie van 16.3.2010 tot vaststelling van 
het programma van speciale modules voor de jaren 2013-2015 bij de steekproefenquête naar de 
arbeidskrachten (PB L 67 van 17.3.2010, blz. 1-3). 

58 Het MIPEX is een door het AMIF gecofinancierd EU-project dat ontwikkeld is door het Centrum 
voor internationale zaken in Barcelona en de Migration Policy Group. In het kader van het 
project wordt geëvalueerd in hoeverre landen in staat zijn migranten mobiliteit op de 
arbeidsmarkt, gezinshereniging, onderwijs, politieke deelname, duurzaam verblijf, het verkrijgen 
van de nationaliteit, gezondheidszorg en antidiscriminatiebeleid te bieden. Het omvat 167 
beleidsindicatoren. Voor meer informatie: http://mipex.eu/. 

59 De stedelijke agenda van de EU, die in mei 2016 van start ging, bevordert de samenwerking 
tussen lidstaten, steden, de Europese Commissie en andere belanghebbenden om het volledige 
potentieel en de bijdrage van stedelijke gebieden te realiseren. Het doel van de agenda is te 
komen met praktische ideeën voor EU-wetgeving, financiering en het delen van kennis. De 
agenda bestaat uit twaalf prioritaire onderwerpen, waaronder “Inclusie van migranten en 
vluchtelingen”. Dit laatste wordt geanalyseerd door het partnerschap voor de inclusie van 
migranten en vluchtelingen, waaraan steden, lidstaten en Europese instellingen deelnemen. Het 
is gericht op de middellange en lange termijn van de integratie van migranten en vluchtelingen 
op de volgende gebieden: opvang door en interactie met de plaatselijke gemeenschap, 
huisvesting, werk, onderwijs en de horizontale kwestie van kwetsbare groepen. De 
coördinatoren zijn de stad Amsterdam en directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken 
van de Commissie (als medecoördinator). 

60 Zie maatregel 7 (Op weg naar meer empirisch onderbouwd integratiebeleid in steden: 
vaststellen van de agenda, verkennen van vergelijkbare indicatoren en ontwikkelen van een 
toolbox voor de overdracht van goede praktijken) van het actieplan inzake het partnerschap 
voor de inclusie van migranten en vluchtelingen op https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-
migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Artikel 57 van Verordening (EU) 514/2014. 
62 De cijfers zijn gebaseerd op het AMIF-uitvoeringsverslag 2017 dat in maart 2018 door de 

lidstaten werd ingediend. Op 4 april 2018 was het uitvoeringsverslag 2017 van Griekenland nog 
niet beschikbaar. Deze cijfers zijn nog niet gevalideerd door de Commissie. 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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63 Niet opgenomen in de berekening zijn twee nationale programma’s die als uitschieters worden 

beschouwd omdat de verwezenlijking van de streefdoelen als tien keer hoger wordt 
gerapporteerd dan de vastgestelde streefdoelen. 

64 Bijlage I van Verordening (EU) 1304/2013 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470-486). 
65 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) 
nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, 
(EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het 
Europees Parlement en de Raad. COM(2016) 605 final van 14.9.2016. 

66 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1997 van de Commissie van 15.11.2016 (PB L 308 van 
16.11.2016, blz. 5-7). 

67 Overweging 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) 1255/2014 van de Commissie van 17.7.2014 
ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen door vaststelling van de 
inhoud van de jaarverslagen en het eindverslag over de uitvoering, met inbegrip van de lijst van 
gemeenschappelijke indicatoren (PB L 337 van 25.11.2014, blz. 46-50). 

68 Zie tekstvak 8.3 van het Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting 
over het begrotingsjaar 2016. 

69 Artikel 14, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 514/2014 tot vaststelling van de algemene 
bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor 
financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheersing. 

70 Artikel 15, lid 1, onder b) en artikel 96, lid 6, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. 

71 Speciaal verslag nr. 22/2012 van de ERK: “Dragen het Europees Integratiefonds en het Europees 
Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onderdanen van derde landen?”. 

72 “Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD” en “Synergies between the AMIF and 
other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and 
other migrants”, 2015. 

73 Bijvoorbeeld de informatiedag van DG HOME op 29 maart 2017 in Brussel voor lidstaten en 
actoren op regionaal en lokaal niveau. 

74 Zo zette de Commissie op https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants het 
“Transnational Thematic Network on Migrants” op in het kader van het ESF. 

75 Toolbox voor het gebruik van EU-fondsen voor de integratie van personen met een 
migrantenachtergrond, directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling, 
januari 2018. Beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/207 van de Commissie van 3.10.2016 betreffende het 
gemeenschappelijke kader voor toezicht en evaluatie waarin is voorzien bij Verordening (EU) 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound


 7 

 

                                                                                                                                                                      
nr. 514/2014 (PB L 33 van 8.2.2017, blz. 1). 

77 Raad van de Europese Unie, Conclusies van de Raad over synergieën en vereenvoudiging voor 
cohesiebeleid na 2020, 657/17, vastgesteld op de 3575e zitting van de Raad Algemene Zaken 
van 15 november 2017. 

78 Met inbegrip van België, waar drie regio’s verklaarden een coördinatieorgaan te hebben en één 
niet. 

79 De berekeningen zijn gebaseerd op informatie van de Commissie over de aanwijzing van 
autoriteiten en de daarbij behorende intermediaire instanties. We namen alleen de EU-fondsen 
in beschouwing waarvan de lidstaten naar eigen zeggen gebruikmaakten en veronderstelden dat 
alle beschikbare programma’s relevante maatregelen bevatten. 

80 Zie paragraaf 6.76 (aanbeveling 1) van “het Jaarverslag over de uitvoering van de begroting over 
het begrotingsjaar 2015” van de ERK en paragraaf 6.41 (aanbeveling 3) van het “Jaarverslag over 
de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2016” van de ERK. 

81 Zie bijvoorbeeld het eindverslag van de Commissie “Ex post evaluation of Cohesion Policy 
programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF” van augustus 2016 en de 
“Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 
2020” van juli 2017. 

82 Zie maatregel 4 (verbeteren van de toegang voor steden tot EU-integratiefinanciering) van het 
actieplan inzake het partnerschap voor de inclusie van migranten en vluchtelingen van de 
stedelijke agenda op https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-
action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Europees Migratienetwerk, “Asylum and Migration, Glossary 3.0”, oktober 2014. 
84 “Verdrag van Genève” betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot 

stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967. 
85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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