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Controleurs onderzoeken EU-migratiebeheer 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van het migratiebeheer van de EU. 
De controleurs zullen met name nagaan of de doelstellingen van de steun voor Griekenland en 
Italië zijn bereikt en of de asiel- en terugkeerprocedures doeltreffend zijn en vlot verlopen. Ze 
zullen de ondersteunde projecten onderzoeken om het belang ervan te bepalen, de opzet 
ervan te evalueren en na te gaan of de beoogde resultaten ervan worden bereikt. Ook zullen ze 
de follow-upprocedures onder de loep nemen om te zien of de doelmatigheid ervan is 
verbeterd. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle over migratiebeheer 
gepubliceerd. Een vooruitblik op een controle (voorheen achtergronddocument genoemd) 
verschaft informatie over een lopende controletaak. Het document is bedoeld als bron van 
informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het te controleren beleid of de te controleren 
programma’s.  

“De uitdagingen van migratie brachten tekortkomingen in het asiel- en migratiebeleid van de EU 
en in het beheer van haar buitengrenzen aan het licht. Bestaande regelingen kwamen zwaar 
onder druk te staan en werden in sommige gevallen zelfs tijdelijk opgeschort. Het is dus van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen en het juiste 
rechtskader voor de omgang met migratie wordt ingevoerd”, aldus Leo Brincat, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. 

De migratiecrisis bereikte een hoogtepunt in 2015, toen meer dan een miljoen mensen naar de 
EU probeerden te komen. Hoewel de aantallen zijn gedaald naar het niveau van voor de crisis, 
migreren nog tienduizenden mensen naar de Unie.  

Omdat Griekenland en Italië allebei in de frontlinie liggen, ondervinden zij daar de meeste 
gevolgen van. 

De EU heeft verschillende maatregelen bedacht om de crisis te beheren, waaronder het opzetten 
van “hotspots” en de invoering van herplaatsingsregelingen, die allebei oorspronkelijk als 
tijdelijke maatregelen waren bedoeld. Beide maatregelen komen in de controle aan de orde. Bij 
de hotspotbenadering ondersteunen EU-agentschappen lidstaten in de frontlinie ter plaatse bij 
het identificeren en registreren van mensen die aankomen en bij het afnemen van 
vingerafdrukken, om te bepalen welke migranten internationale bescherming nodig hebben, 
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waarbij de grondrechten van personen volledig worden geëerbiedigd. Griekenland en Italië 
hebben elk vijf hotspots.  

Het controleverslag wordt naar verwachting vóór eind 2019 gepubliceerd. 

 

Noot voor de redactie 

Het verslag van de EU-controleurs over migratiebeheer is het vierde in een reeks publicaties op 
het gebied van migratiebeleid. In maart 2016 publiceerden ze een speciaal verslag over de EU-
uitgaven voor externe migratie in de buurlanden in het oosten en in het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied tot 2014. In april 2017 onderzochten ze de hotspotbenadering en in mei 2018 
publiceerden ze een briefingdocument over de maatschappelijke integratie van migranten van 
buiten de EU. Bij de huidige controle wordt follow-up gegeven aan het werk dat voor het verslag 
van 2017 over hotspots werd gedaan.  

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de vooruitblik op de controle van de 
Europese Rekenkamer. De volledige vooruitblik is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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