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Meer uitwisseling van gegevens
zou
de
strijd
tegen
migrantensmokkel ten goede
komen
Europol, het agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van
rechtshandhaving, ondersteunt de EU-lidstaten bij de bestrijding van migrantensmokkel. In dit
verband fungeert het agentschap onder meer als knooppunt voor informatie-uitwisseling.
Europol heeft echter voortdurend moeite om toegang te krijgen tot alle relevante databanken
met strafrechtelijke gegevens en om externe informatiebronnen ten volle te benutten. Dit is de
conclusie van een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) waarin wordt opgeroepen
om de manier waarop gegevens worden uitgewisseld te verbeteren, met name om volledige
interoperabiliteit tussen databanken te bewerkstelligen.
“Migrantensmokkel heeft de EU de afgelopen jaren voor grote problemen op humanitair en
veiligheidsgebied gesteld”, aldus Bettina Jakobsen, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het verslag. “Europol is een gewaardeerde partner van de lidstaten in hun
strijd tegen migrantensmokkel. Als knooppunt voor informatie-uitwisseling moet Europol toegang
hebben tot alle relevante gegevensbronnen en deze systematisch gebruiken, maar dat is
momenteel niet het geval. Wij hopen dat onze controle van invloed zal zijn op de lopende herziening
van de Europol-verordening.”
Europol schat dat ongeveer 90 % van degenen die de EU op irreguliere wijze binnenkomen daarbij
hulp krijgt van migrantensmokkelaars, voor het merendeel criminele groepen die zich ook schuldig
maken aan andere misdrijven, zoals documentenfraude of mensenhandel. Het zijn echter de
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de rechtshandhavingsactiviteiten om migrantensmokkel te
bestrijden. Europol fungeert als knooppunt voor coördinatie en informatie-uitwisseling. De waarde
van deze dienstverlening is grotendeels afhankelijk van de mate waarin de partners van Europol
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actief informatie uitwisselen met het agentschap. De auditors wijzen erop dat de lidstaten in
wisselende mate betrokken zijn en dat gegevens soms onvolledig zijn.
Europol heeft problemen ondervonden bij de onderhandelingen over internationale
overeenkomsten met prioritaire niet-EU-landen om toegang te krijgen tot operationele gegevens
uit strafrechtelijke onderzoeken in de landen van herkomst en doorreis. Het agentschap was niet
in staat om rechtstreeks informatie in te winnen bij particuliere partijen en deze te analyseren om
zijn taken uit te voeren, en maakt niet systematisch of helemaal geen gebruik van externe
gegevensbronnen zoals het Visuminformatiesysteem en persoonsgegevens van passagiers
(Passenger Name Record — PNR). Europol heeft ook problemen ondervonden bij de uitwisseling
van gegevens met andere EU-agentschappen. De auditors hebben met name aanbevolen dat
Europol nauwer samenwerkt met Frontex door de wederzijdse uitwisseling van gegevens en met
Eurojust via indirecte toegang tot de databanken. Tot slot zou het ook nuttig zijn om gebruik te
maken van innovatieve IT-processen, zoals datamining en artificiële intelligentie, voor
gegevensverwerking en -uitwisseling tussen partners. Tot nu toe heeft Europol geen van deze
instrumenten gebruikt. Een geplande revisie van de algehele IT-infrastructuur zal de gelegenheid
bieden om hier alsnog werk van te maken.
Wat de prestaties betreft, merken de auditors op dat de partners van Europol de strategische en
operationele ondersteuning van het agentschap waarderen, maar dat de resultaten van Europol
op het gebied van de bestrijding van migrantensmokkel niet volledig worden gemeten. Sommige
procedures zijn ook niet voldoende gestructureerd, bijvoorbeeld het prioriteren van criteria voor
de toewijzing van middelen waar deze het hardst nodig zijn.
Achtergrondinformatie
De belangrijkste wettekst van de EU over migrantensmokkel is de “richtlijn hulpverlening”, maar
elke lidstaat hanteert zijn eigen definitie van wat migrantensmokkel inhoudt. Europol heeft geen
uitvoerende bevoegdheden en kan geen criminelen aanhouden.
Speciaal verslag nr. 19/2021: “Ondersteuning van Europol in de strijd tegen migrantensmokkel: een
gewaardeerde partner, maar het gebruik van de gegevensbronnen en de meting van de resultaten
schieten te kort” is beschikbaar op de website van de ERK.
Onlangs bracht de ERK verslagen uit over de samenwerking met derde landen op het gebied van
overname en over de prestaties van Frontex.
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