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Het antwoord van het Europees Grens- 

en kustwachtagentschap 

Potentieel van Frontex-steun voor terugkeer onbenut gebleven 

101. Het organiseren van terugkeeroperaties via chartervluchten waaraan ook andere 
lidstaten kunnen deelnemen (indien mogelijk op grond van de toepasselijke 
bilaterale/EU-overeenkomsten met derde landen van bestemming), blijkt een goed 
middel om het risico van onderbenutte capaciteit van vliegtuigen in te perken. Immers, 
naarmate het aantal terugkeerders uit verschillende lidstaten groter is, neemt ook de 
kans toe dat passagiers die niet meer kunnen vertrekken op het laatste moment nog 
kunnen worden vervangen. 

Aanbeveling 4 – Stem de terugkeersteun van Frontex en de inzet van deskundigen aan 
de behoeften van de hotspots aan 

Frontex aanvaardt de aanbeveling: 

a) Om het bewustzijn onder de lidstaten van de door Frontex geboden operationele 
steun te vergroten en ervoor te zorgen dat de complementariteit van de via het 
agentschap en het AMIF voor de lidstaten beschikbare financiering en steun beter wordt 
benut, heeft het agentschap een catalogus van beschikbare Frontexdiensten op het 
gebied van terugkeer opgesteld. Deze catalogus is met de lidstaten en de Europese 
Commissie gedeeld. Voor het nieuwe financiële instrument van de EU voor 
terugkeeractiviteiten (het AMIF wordt opgevolgd door het Fonds voor asiel en migratie) 
is een nog meer gecoördineerde benadering gedefinieerd. Daarbij is voorzien in een rol 
voor het agentschap bij de beoordeling van de jaarprogramma's van de lidstaten. 

b) Frontex heeft zijn aandeel in begeleiders van gedwongen terugkeer, die de 
overnameoperaties van Griekenland naar Turkije ondersteunen, aanzienlijk uitgebreid 
(tot bijna 100 %). Daarbij gaat het om begeleiders met meerdere profielen. Als deze 
begeleidingsdeskundigen niet worden ingezet bij de overnameoperaties, verrichten ze 
andere taken al naargelang de operationele behoeften (bijv. afnemen van 
vingerafdrukken of verrichten van grenscontroles). 

c) Het aantal Frontexdeskundigen dat ondersteuning biedt aan de hotspots, is in lijn 
gebracht met het aantal aankomsten aldaar. Uitgaande van de operationele behoeften 
zijn er deskundigen overgeplaatst naar overige gezamenlijke operaties. Met ingang van 
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mei 2019 zet Frontex ook mobiele deskundigenteams in Catania in. Deze beschikken 
over de capaciteit om de benodigde ontschepingen binnen de gehele operationele regio 
te ondersteunen. Aanpassing van het niveau van inzet van middelen is een voortdurend 
proces, dat continu wordt beoordeeld. 
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