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EU-controleurs gaan de Faciliteit voor vluchtelingen in 
Turkije onderzoeken 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van de Faciliteit voor vluchtelingen 
in Turkije. De faciliteit werd op 1 januari 2016 opgericht na een oproep van de Europese Raad 
om aanzienlijk meer financiële middelen te verstrekken voor de ondersteuning van 
vluchtelingen in Turkije. De faciliteit heeft een begroting van 3 miljard euro, waarvan 1 miljard 
afkomstig is uit de EU-begroting en 2 miljard van de lidstaten. De controleurs zullen 
onderzoeken of de faciliteit doeltreffende steun verleent. Zij hebben ook een 
achtergronddocument over de faciliteit gepubliceerd als bron van informatie voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 

De faciliteit ondersteunt zowel humanitaire als niet-humanitaire activiteiten. Het doel ervan is de 
snelle, doeltreffende en gecoördineerde mobilisering van EU-bijstand voor vluchtelingen in Turkije, en 
de faciliteit is een van de belangrijkste instrumenten van de Unie om de vluchtelingencrisis aan te 
pakken. De controleurs zullen de opzet en het functioneren van de faciliteit als geheel bekijken. Zij 
zullen zich richten op het beheer ervan – coördinatie, administratieve regelingen, functioneren en 
monitoring – en op de resultaten die zijn behaald in het kader van de verleende humanitaire bijstand. 

“Als gevolg van de toegenomen migratie, die hoofdzakelijk is te wijten aan het conflict in Syrië, is 
Turkije het land geworden met de meeste vluchtingen ter wereld – meer dan 3,8 miljoen mensen”, 
aldus Bettina Jakobsen, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de 
controle. “Het is dus zeer belangrijk om te onderzoeken of de financiële EU-steun op dit gebied 
doeltreffend is.” 

Het controleverslag zal naar verwachting eind 2018 worden gepubliceerd. 

Noot voor de redactie 

Turkije is sinds 1963 met de EU verbonden via een associatieovereenkomst. De Europese Raad kende 
Turkije in december 1999 de status van kandidaat-lidstaat toe en de toetredingsonderhandelingen 
zijn in oktober 2005 gestart.  
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“Humanitaire bijstand” houdt in dat onmiddellijke steun wordt verleend aan de meest kwetsbare 
vluchtelingen, met name die buiten de kampen. “Niet-humanitaire bijstand” heeft betrekking op 
ontwikkelingshulp voor de langere termijn, waarbij de nadruk ligt op onderwijs, gezondheid, 
migratiebeheer en sociaaleconomische steun voor vluchtelingen en de plaatselijke bevolking in 
Turkije. 

 


