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Persbericht 
Luxemburg, 7 juni 2021 

De ondersteuning van het beheer van de 
buitengrenzen van de EU door Frontex is 
onvoldoende doeltreffend 
Volgens een speciaal verslag dat is gepubliceerd door de Europese Rekenkamer (ERK) is 
Frontex, het grensagentschap van de EU, onvoldoende doeltreffend geweest om de lidstaten 
en geassocieerde Schengenlanden te helpen bij het beheer van de buitengrenzen van de EU. 
Volgens de auditors is de ondersteuning door Frontex niet toereikend om illegale immigratie 
en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. De auditors concludeerden niet alleen dat 
Frontex het in 2016 verleende mandaat niet volledig heeft uitgevoerd, maar hebben ook 
twijfels over zijn capaciteit om de nieuwe operationele rol die het heeft gekregen, doeltreffend 
uit te voeren. 

Frontex is in 2004 opgericht om de grensproblemen van de EU — bijvoorbeeld terrorisme, 
mensenhandel en migrantensmokkel — aan te pakken, samen met de nationale autoriteiten. Het 
mandaat van Frontex is sinds zijn oprichting geleidelijk uitgebreid, evenals zijn begroting (van 
19 miljoen EUR in 2006 tot 460 miljoen EUR vorig jaar). Toch hebben de EU-auditors 
geconstateerd dat Frontex de lidstaten nog steeds onvoldoende ondersteuning biedt bij het 
beheer van de buitengrenzen van de EU. 

“De taken van Frontex aan de buitengrenzen van de EU zijn van essentieel belang voor de 
bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie”, aldus Leo Brincat, het 
lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Frontex voert deze 
taken op dit moment echter niet doeltreffend uit. Dit is met name zorgwekkend omdat Frontex 
extra verantwoordelijkheden krijgt toegewezen.” 

In 2016 kreeg Frontex een duidelijk mandaat om de lidstaten te ondersteunen bij de bestrijding 
van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit. De auditors hebben echter lacunes 
en inconsistenties aangetroffen in het kader voor informatie-uitwisseling, die het moeilijker 
maken voor Frontex en de lidstaten om de buitengrenzen te monitoren en zo nodig te reageren. 
Bovendien berusten risicoanalyse- en kwetsbaarheidsbeoordelingsactiviteiten niet altijd op 
volledige en kwalitatief hoogwaardige gegevens. Tot slot zijn de gezamenlijke operaties ter 
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bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit nog niet voldoende ontwikkeld in de dagelijkse 
activiteiten van Frontex. 

De auditors wijzen er ook op dat er geen verslag wordt uitgebracht over de efficiëntie en kosten 
van Frontex. Hoewel Frontex uitgebreid communiceert over zijn activiteiten, analyseert het 
agentschap zelden zijn prestaties of de impact van zijn activiteiten. Het verstrekt evenmin 
informatie over de werkelijke kosten van zijn gezamenlijke operaties.  

De auditors constateerden dat de laatste externe evaluatie van Frontex in juli 2015 werd 
gepubliceerd. Toen de nieuwe verordening betreffende de werkzaamheden van Frontex in 2019 
werd goedgekeurd, was er bovendien geen voorafgaande beoordeling uitgevoerd. De 
verordening heeft echter tot een fundamentele verschuiving van de activiteiten van Frontex 
geleid, waarbij Frontex in plaats van een organisatie met een ondersteunende en coördinerende 
rol een operationele dienst werd. Om zijn nieuwe mandaat te vervullen, zal Frontex uiterlijk in 
2027 over maximaal 10 000 operationele personeelsleden beschikken (in 2019 waren er 
750 personeelsleden in dienst), hoewel het nog niet duidelijk is of zij zullen kunnen functioneren 
zoals bedoeld. De begroting van Frontex zal verdubbelen tot ongeveer 900 miljoen EUR per jaar 
— een groot bedrag dat is vastgesteld zonder enige poging om te bepalen wat Frontex nodig zal 
hebben om zijn nieuwe mandaat uit te voeren, en zonder enige beoordeling van de impact ervan 
op de lidstaten. Door dit alles en gezien het feit dat Frontex zich nog niet heeft aangepast aan de 
vereisten van zijn mandaat van 2016, zijn de auditors van oordeel dat het agentschap nog niet 
klaar is om zijn mandaat van 2019 doeltreffend uit te voeren. 

Achtergrondinformatie  

In 2019 hebben de EU-auditors de terugkeeroperaties van Frontex onderzocht in een speciaal 
verslag over migratiebeheer in Griekenland en Italië. De doelmatigheidscontrole die vandaag 
wordt gepubliceerd, is gericht op de vier andere primaire activiteiten van Frontex: monitoring 
van de situatie, risicoanalyse, kwetsbaarheidsbeoordeling en operationele respons. Samen 
vertegenwoordigden deze activiteiten bijna twee derde van de operationele kosten van Frontex 
in 2019. 

Speciaal verslag nr. 08/2021: “Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: 
tot nog toe onvoldoende doeltreffend” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
Later dit jaar zal de ERK ook controleverslagen uitbrengen over het EU-beleid inzake de terugkeer 
van migranten en over de bestrijding van migrantensmokkel. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen in de verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
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