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Het gemeenschappelijk model voor geïntegreerde risicoana-
lyse (CIRAM), ontwikkeld door Frontex, wordt beschreven 
in twee documenten. Het eerste document (links) beschrijft 
het algemene model, terwijl het tweede document (rechts) 
zich richt op de praktische uitvoering met een overzicht 
van de structuur en hulpmiddelen voor de toepassing van 
het model. Dit boekje is een samenvatting van deze twee 
documenten.
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Inleiding

Het gemeenschappelijke model voor geïntegreerde risicoanalyse,het Com-
mon Intergrated Risk Analysis Model (CIRAM) heeft als doel een duide-
lijke en transparante methodiek voor risicoanalyse tot stand te brengen 
om een doeltreffende informatie-uitwisseling en samenwerking op het 
gebied van de grensbeveiliging te bevorderen. Met het CIRAM wordt be-
oogd een gemeenschappelijke opvatting van risicoanalyse te bevorderen 
en bij te dragen aan een grotere samenhang in het beheer van de buiten-
grenzen. De ontwikkeling en toepassing van het CIRAM is voor Frontex 
wettelijk verplicht volgens artikel van 4 van de Frontex-verordening.

Artikel 4 van de Frontex-verordening
(EG 2007/04)

Risicoanalyse

Het agentschap ontwikkelt een gemeenschappelijk model voor geïntegreerde ri-
sicoanalyse en past dit toe. Het agentschap voert algemene en specifieke risico-
analyses uit die bij de Raad en de Commissie worden ingediend. Het agentschap 
houdt bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke basisinhoud voor de oplei-
ding van grensbewakers rekening met de resultaten van het gemeenschappelijke 
model voor geïntegreerde risicoanalyse.

Wat houdt CIRAM in?

De wetgever geeft geen definitie van de term, maar de volgende be-
schrijving is gebruikt bij de ontwikkeling van versie 2.0:

“Gemeenschappelijk” heeft betrekking op een methodiek die door de 
lidstaten en Frontex is ontwikkeld en die zowel op nationaal als op EU-
niveau kan worden toegepast.

“Geïntegreerd” heeft betrekking op het streven van Frontex om geïnte-
greerd grensbeheer te bevorderen en daarbij voor een uniform en hoog ni-
veau van controle aan de buitengrenzen te zorgen. Via een geïntegreerde 
aanpak kan afstemming plaatsvinden met andere rechtshandhavings-
instanties die aan de grenzen werkzaam zijn, en andere autoriteiten die 
zich met migratievraagstukken bezighouden, zoals douane, immigratie-
diensten en nationale politie.

“Risicoanalyse” heeft betrekking op systematisch onderzoek naar risi-
cocomponenten om te helpen bij de besluitvorming.

“Model” heeft betrekking op een analytisch kader, dat een gemeenschap-
pelijke terminologie en structuur voor risicoanalyse in de lidstaten ver-
schaft. Het is geen algoritme met absolute uitkomsten.
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Risico – een overzicht

Voor het beheer van de buitengrenzen wordt risico gedefinieerd als de 
omvang en waarschijnlijkheid van een dreiging aan de buitengrenzen, ge-
geven de maatregelen aan de grenzen en binnen de EU, die effect heeft 
op de interne veiligheid van de EU, de veiligheid van de buitengrenzen 
en de optimale doorstroming van reguliere reizigers, of die humanitaire 
gevolgen heeft.

In het kader van het beheer van de buitengrenzen heeft risico dus drie 
componenten: 1) de dreiging beoordeeld in termen van omvang en waar-
schijnlijkheid, 2) de kwetsbaarheid voor de dreiging – met andere woor-
den het niveau en de doeltreffendheid van de reactie op de dreiging –, 
en 3) de effecten ervan - met andere woorden de effecten die de drei-
ging heeft op de interne veiligheid van de EU en op de veiligheid van de 
buitengrenzen en de humanitaire effecten plus de gevolgen voor het ef-
fectieve beheer van bonafide grensoverschrijding.

De drie componenten staan niet los van elkaar, en moeten niet strikt 
op volgorde worden beoordeeld. Elke component vormt een andere in-
valshoek van waaruit het risico wordt onderzocht; de beoordeling van 
een component biedt handvatten voor de beoordeling van de twee an-
dere componenten.

Risicoanalyse is gebaseerd op een referentieperiode – een dag, week, 
maand of jaar – afhankelijk van het niveau van de besluitvorming waar-
voor hulp moet worden geboden. Zo worden de risico’s bij de grensdoor-
laatposten geanalyseerd om gemakkelijker beslissingen voor de korte 
termijn te nemen, zoals de inzet van middelen voor de komende dag of 

week. Risicoanalyse om de raad van bestuur van Frontex bij de besluit-
vorming te helpen, vindt echter op jaarbasis plaats.

Risico’s worden vastgesteld, naar omvang van de dreiging, kwetsbaarheid 
en effecten beoordeeld en vervolgens aan de besluitvormers bekendge-
maakt. De analisten moeten de dreiging vaststellen en beoordelen, maar 
het is aan de besluitvormers de risico’s te beheren voor zover die onder 
hun mandaat vallen.

Voorbeeld: De medewerkers van Frontex die strategische risico’s ana-
lyseren, melden de risico’s aan de raad van bestuur, zodat de raad van 
bestuur een weloverwogen besluit kan nemen over de jaarlijkse be-
grotingstoewijzing aan een verscheidenheid aan risico’s. Risicoana-
listen die zich met de grensdoorlaatposten bezighouden, geven de 
operationele risico’s aan het hoofd van deze posten door, zodat het 
hoofd een weloverwogen beslissing kan nemen over de toewijzing 
van personeel voor controle en bewaking.

Vaak is het niet mogelijk de waarschijnlijkheid van een risico, bijvoorbeeld 
met behulp van percentages, nauwkeurig vast te stellen. Het is echter 
nuttig consequent dezelfde terminologie te hanteren om een gelijksoor-
tige mate van waarschijnlijkheid aan te duiden.
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RISICO

KwetsbaarheidDreiging E�ect

Omvang & Waarschijnlijkheid
 Niveau van kwetsbaarheid (EU, 

lidstaat van binnenkomst/ bestemming)
 Niveau van dreigingse�ect (EU, 

lidstaat van binnenkomst/ bestemming)

Doorlaatbaarheid van grenzen (terrein, 
infrastructuur, mogelijkheden, stromen)

Grensbeveiliging en interne veiligheid

Wie, waar, wanneer

Routes (moeilijkheid en afstand), 
toegang tot assistentie bij illegale migratie

Trends en prognoses (toename, 
afname, stabiel, historisch)

Afstotende factoren

Operationele activiteiten (personeel, 
opleiding, interoperabiliteit)

E�ectiviteit van tegenmaatregelen

Aantrekkende factoren

Mogelijkheid tot beheer van 
legitieme passagiersstromen aan de grens

Humanitaire e�ecten

Werkwijze
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Dreiging

Dreiging wordt gedefinieerd als een kracht of druk uitgeoefend op de 
buitengrenzen. Dreiging moet worden beschreven in termen van om-
vang en waarschijnlijkheid.

Bij het vaststellen van dreiging gaat het erom dat gegevens en informa-
tie die aan de analisten zijn verstrekt of door hen zijn verzameld, worden 
samengevat in de vorm die het meest geschikt is voor de besluitvorming. 
Er zijn vele technieken om dreigingen vast te stellen en de verschillende 
technieken vullen elkaar aan.

Met het oog op de besluitvorming zou het te ver voeren een uitputtende 
beschrijving van alle dreigingen te geven. Als vuistregel worden bij voor-
keur tussen vijf en tien dreigingen aan de besluitvormers meegedeeld. 
Soms wordt slechts één dreiging in ogenschouw genomen.

De beschrijving van de dreiging omvat de werkwijze, de doelen, motie-
ven en mogelijkheden (wie, waar, wanneer, hoeveel) van de veroorza-
ker, de trends en prognoses en de afstotende factoren die de omvang en 
waarschijnlijkheid ervan beïnvloeden.

De analisten moeten de omvang van de dreiging meten en de uitkom-
sten van die meting aan de besluitvormers verstrekken, zodat verschil-
lende dreigingen kunnen worden vergeleken en er prioriteiten kunnen 

worden gesteld. De omvang van de dreiging van illegale grensoverschrij-
ding aan de buitengrenzen loopt sterk uiteen, van duizenden per maand 
tijdens de crisisperiode in het Middellandse Zeegebied tot minder dan 
tien per jaar langs bepaalde delen van de buitengrens. Wanneer nauw-
keurige metingen niet mogelijk zijn, kunnen relatieve schalen of niveaus 
worden gebruikt.

De analyse heeft tot doel om tot weloverwogen besluiten te komen, die 
in de toekomst hun uitwerking zullen hebben. Daarom is een analyse 
van de dreiging per definitie toekomstgericht en moet er voor een be-
paald tijdsbestek worden aangegeven hoe waarschijnlijk die dreiging is. 
De waarschijnlijkheid van een dreiging vaststellen behoort tot de infor-
matie die helpt bij het nemen van beslissingen.

Zo moet de analist in voorkomend geval vermelden dat de dreiging 
van illegale grensoverschrijding tussen grensdoorlaatpost X en grens-
doorlaatpost Y zeer waarschijnlijk is, gezien de bewijzen uit het ver-
leden en de inlichtingen die momenteel beschikbaar zijn, terwijl een 
dergelijke dreiging tussen grensdoorlaatpost Y en grensdoorlaatpost 
Z onwaarschijnlijk is. Met deze informatie kunnen besluitvormers mid-
delen met voorrang toewijzen aan het gebied tussen grensdoorlaat-
post X en grensdoorlaatpost Y.
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Terminologie om aan te geven hoe waarschijnlijk een dreiging is

Mate van waarschijnlijkheid Metingen
(dikwijls niet beschikbaar) Formulering in woorden

Zeker 100% – zeker
Geen enkele twijfel mogelijk 
Geen twijfel mogelijk

Vrijwel zeker 93% (+/- 6%)

Zal gebeuren 
Bijna zeker 
Hoogstwaarschijnlijk 
Hoge mate van waarschijnlijkheid 
Extreem hoge mate van waarschijnlijkheid

Waarschijnlijk 75% (+/- 12%)
Aannemelijk 
Waarschijnlijk 
Vrij aannemelijk

Fifty-fifty 50% (+/- 10%)
Vijftig procent kans 
Gemiddelde kans

Waarschijnlijk niet 30% (+/- 10%)

Onaannemelijk 
Niet waarschijnlijk 
Twijfelachtig 
Geringe kans

Vrijwel zeker niet 7% (+/- 5%)

Vrijwel onmogelijk 
Bijna onmogelijk 
Minieme kans 
Bijzonder twijfelachtig 
Zeer onwaarschijnlijk 
Hoogst onwaarschijnlijk 
Uiterst onwaarschijnlijk 
Weinig kans 
Erg onwaarschijnlijk 
Vrijwel onmogelijk 
Buitengewoon onwaarschijnlijk

Onmogelijk 0% – onmogelijk
Niet mogelijk 
Nihil 
Nul
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Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid wordt bepaald door het vermogen van een systeem om 
een dreiging te beperken.

Met kwetsbaarheid wordt niet de kwetsbaarheid van criminele groepen 
bedoeld, een definitie die vaak wordt gehanteerd in literatuur over cri-
minele inlichtingen. Het gaat hier om de mate waarin systemen in staat 
zijn om een dreiging op te sporen of te voorkomen.

Tot de primaire factoren die de kwetsbaarheid beïnvloeden, behoren de 
geografische kenmerken van de grensgebieden, van woestijngebieden 
tot dichtbevolkte stedelijke gebieden. Het is ook belangrijk te weten of 
er tientallen of vele honderden medewerkers beschikbaar zijn voor een 
bewaking langs een bepaald grensdeel. Wanneer de capaciteit ter plaatse 
bekend is, kan de analist een verklaring geven voor de trends die in de re-
gelmatig verzamelde gegevens zichtbaar zijn. Zo kan een toename van 
het aantal detecties van illegale grensoverschrijding te danken zijn aan 
een toename van het aantal pogingen van migranten of aan een toe-
name van het aantal medewerkers dat migranten kan opsporen.

Kwetsbaarheid betreft zaken die vaak zorgvuldig kunnen worden be-
studeerd en waarvoor tamelijk nauwkeurige ramingen kunnen worden 
opgesteld, bijvoorbeeld op basis van personeelsgegevens of een inven-
tarisatie van de uitrusting bij de grensdoorlaatposten. In de praktijk kun-
nen simpele indicaties van de veranderingen die zich in de loop van de 
tijd voordoen, toereikend zijn om aan te geven in welke richting de ge-
troffen maatregelen zich ontwikkelen.

De analisten moeten over de instrumenten beschikken om besluitvor-
mers te berichten welke grensdelen het meest kwetsbaar zijn voor spe-
cifieke dreigingen, zodat snel actie kan worden ondernomen. Tevens 
moeten de besluitvormers de door de analist gehanteerde terminologie 
begrijpen om de mate van kwetsbaarheid vast te stellen. Daarom is het 
belangrijk dat de analist de verschillende niveaus van kwetsbaarheid de-
finieert, zoals in het voorbeeld hieronder.
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Voorbeeld van kwalitatieve ramingen van kwetsbaarheid op diverse gebieden

Niveau Doorlaatbaarheid van grenzen Operationele capaciteiten en wettelijke 
reacties

Aantrekkende factoren: grote 
gemeenschappen in de lidstaten, 
perceptie van eenvoudige frauduleuze 
toegang tot internationale bescherming 
en sociale voorzieningen

Uiterst kwetsbaar
Het terrein of de natuurlijke omstandigheden 
van de buitengrenzen vormen een ideale 
voedingsbodem voor deze dreiging

Er zijn geen capaciteiten of wettelijke 
reacties beschikbaar om deze dreiging aan 
te pakken

Al deze factoren zijn aanwezig

Zeer kwetsbaar
Het terrein of de natuurlijke omstandigheden 
van de buitengrenzen zijn gunstig voor deze 
dreiging

Er is een zeer beperkt aantal capaciteiten 
of wettelijke reacties beschikbaar om deze 
dreiging aan te pakken

Meerdere factoren zijn aanwezig

Gemiddeld kwetsbaar
Het terrein of de natuurlijke omstandigheden 
vormen geen voedingsbodem voor deze 
dreiging

Er is een redelijk aantal capaciteiten of 
wettelijke reacties beschikbaar om deze 
dreiging aan te pakken

Een van deze factoren is aanwezig

Weinig kwetsbaar
Het terrein of de natuurlijke omstandigheden 
verhinderen deze dreiging

Er zijn voldoende capaciteiten of wettelijke 
reacties beschikbaar om deze dreiging aan 
te pakken

Geen van deze factoren is aanwezig
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Effect

Effect wordt gedefinieerd als de gevolgen van een dreiging voor de interne 
veiligheid en voor de veiligheid aan de buitengrenzen. Effecten kunnen 
ook geanalyseerd worden door te kijken naar de gevolgen voor de opti-
male passagiersstromen aan de grenzen en naar de humanitaire gevolgen.

De belangrijkste taak van Frontex en van de grensautoriteiten van de 
lidstaten is de grensbeveiliging en de interne veiligheid van de EU te ga-
randeren. Daarom worden risico’s beoordeeld op het effect dat zij heb-
ben op de grensbeveiliging en de interne veiligheid.

Bij de beoordeling wordt onder meer nagegaan wat het effect is op het 
vermogen om passagiersstromen te beheren zodat een optimale door-
stroming van personen die de grens oversteken, kan worden gewaar-
borgd, zoals bepaald in de Schengengrenscode.

Grensbewakers zijn ook vaak de eerste autoriteiten waarmee een persoon 
die internationale bijstand nodig heeft, in contact treedt. De grondrech-
ten fungeren als leidraad voor de operationele activiteiten en analyses van 
Frontex. Op basis daarvan wordt zorgvuldig gekeken naar de humanitaire 
gevolgen van risico’s die door de eenheid Risicoanalyse zijn vastgesteld.

Als er geen kwantitatieve of kwalitatieve beoordelingen voorhanden zijn, 
kan het effect worden gemeten door de uitkomsten van inductieve ana-
lyse (‘gefundeerde gissing’) of scenarioanalyse te beschrijven. Net als bij 
andere typen beoordeling is het nuttig de verschillende effectniveaus die 
bij de beoordeling gebruikt worden, helder te definiëren.

Voorbeeld van kwalitatieve ramingen van effectniveaus in verband 
met illegale migratie

Effect Uiterst groot Zeer groot Groot Gering

Verlies van 
mensenlevens

In de meeste 
gevallen (bijv. 
>  75%) staan 
mensenlevens op 
het spel

In een groot aantal 
gevallen (bijv. 
20%  < x < 75%) staan 
mensenlevens op 
het spel

In een aantal 
gevallen staan 
mensenlevens op 
het spel (< 20%)

Geen 
gevaar 
voor 
mensen 
levens
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Risicobeoordeling

Als we het risiconiveau getalsmatig, bijvoorbeeld in percentages, uitdruk-
ken, zouden de besluitvormers ten onrechte het idee kunnen krijgen dat 
het om een nauwkeurige weergave gaat. Kwantitatieve ramingen gelden 
uitsluitend voor specifieke gevallen waarbij een grote hoeveelheid gege-
vens beschikbaar is en uitkomsten in de loop van de tijd kunnen worden 
gevalideerd. Bij grensbeheer is dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval en 
dienen analisten de risico’s vooral kwalitatief te beschrijven.

In de meeste gevallen wordt geadviseerd kwalitatieve beoordelingen te 
verrichten en de risico’s naar omvang te rangschikken. Het is de taak van 
de analist het aantal risiconiveaus te bepalen en zijn/haar bevindingen 
aangaande de risico’s te documenteren.

Voor de risiconiveaus kunnen diverse formuleringen worden gebruikt, 
maar de onderstaande voorbeelden bieden enige houvast. Beschrijvin-
gen van risiconiveaus zijn een belangrijk resultaat van de risicoanalyses 
en essentieel om de besluitvorming te ondersteunen. Analisten moeten 
in het achterhoofd houden dat hun werk beslissingen beïnvloedt, en stre-
ven naar een zo duidelijk mogelijke omschrijving en uitleg.

Voorbeeld van drie risiconiveaus

Risiconiveau Beschrijving

Laag

Aanvaardbaar risico. De effecten zijn beheersbaar en de 
kwetsbaarheid is acceptabel, maar de dreigingen moeten 
worden gemonitord om veranderingen te onderkennen die 
voor een groter risico zouden kunnen zorgen.

Gemiddeld

Tolerabel risico, maar de effecten zijn gegeven de huidige 
capaciteit niet eenvoudig te beheersen. Wanneer de 
omvang van de dreiging ook maar iets toeneemt, kan de 
doeltreffendheid van de reactie in gevaar komen. Hoe 
de dreiging zich ontwikkelt, moet regelmatig worden 
gemonitord, waarna dient te worden bekeken of er extra 
maatregelen nodig zijn.

Hoog
Onaanvaardbaar risico. De effecten zijn met de 
gegeven capaciteit niet adequaat te beheersen voordat 
risicobeperkende maatregelen zijn getroffen.
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Verzameling van gegevens en informatie

Voor een doeltreffende risicoanalyse is toegang tot voldoende gegevens 
en informatie onontbeerlijk. Verzameling van gegevens/informatie is een 
gezamenlijke inspanning van de analytische eenheden en andere enti-
teiten die gegevens vergaren. Gegevens/informatie kunnen afkomstig 
zijn van uiteenlopende bronnen en het kan daarbij gaan om beperkt of 
openbaar toegankelijke gegevens.

Gegevens (metrisch) worden meestal gebruikt om patronen en trends in 
een beoordeling van een dreiging te beschrijven, evenals de omvang van 
een dreiging, maar kunnen ook een onderdeel vormen van een kwets-
baarheids- of effectbeoordeling.

Op nationaal niveau zijn mogelijke bronnen van eenvoudig toeganke-
lijke gegevens:
 ◆ gespecialiseerde databanken als VIS, SIS en Eurodac;
 ◆ databank waarin de passagiersstromen worden geregistreerd;
 ◆ registratie van het aantal functionarissen.

Bij Frontex verzamelt het netwerk voor risicoanalyse (Frontex Risk Ana-
lysis Network FRAN) sinds 2008 maandelijks gegevens over: detectie 
van illegale grensoverschrijdingen tussen grensdoorlaatposten, detec-
tie van clandestiene binnenkomst bij grensdoorlaatposten, detectie van 
verdachten van mensensmokkel, detectie van illegaal verblijf, weigerin-
gen van toegang, asielaanvragen, detectie van valse documenten, terug-
keerbesluiten en effectieve terugkeer.

Informatie (niet-metrische gegevens) is wezenlijk om risico’s, dreigingen, 
kwetsbaarheid en effecten vast te stellen en te kenmerken.

Op nationaal niveau zijn mogelijke bronnen van eenvoudig toeganke-
lijke gegevens:
 ◆ nationale databanken waarin passagiersinformatie (land van her-

komst, reden van aankomst, reisinformatie, type voertuig waarmee 
de grens wordt gepasseerd, enz.) wordt geregistreerd;

 ◆ databanken met gegevens over rechtshandhaving, waaronder over 
gezochte personen, strafblad, proces-verbaal van de verklaring van 
aangehouden personen, inlichtingen, gestolen documenten, enz.

 ◆ rapporten met een analyse of situatiebeelden en open bronnen.

Bij Frontex verzamelt het netwerk voor risicoanalyse (Frontex Risk Ana-
lysis Network FRAN) sinds 2008 tweemaandelijkse analytische verslagen 
met daarin een beknopte analyse voor de lidstaten over vier onderwer-
pen: derde landen, de situatie aan de grenzen, illegaal verblijf binnen de 
EU en institutionele veranderingen op nationaal niveau.
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Informatiewaarderingssysteem

Er worden veel informatiewaarderingssystemen gebruikt, maar het meest 
gangbare is het 4×4 systeem. Bij dit systeem wordt / worden de informa-
tie / gegevens gewaardeerd aan de hand van twee dimensies, ten eer-
ste de betrouwbaarheid van de bron van de informatie / gegevens en ten 
tweede de validiteit van de informatie / gegevens. Deze beide dimensies 
worden als volgt gewaardeerd op een schaal van vier niveaus:

Waardering van de betrouwbaarheid van de bron

Rangschikking Beschrijving

A

Er bestaat geen twijfel over de authenticiteit, 
betrouwbaarheid en competentie van de bron, als de 
informatie wordt verstrekt door een bron die in het verleden 
in alle gevallen betrouwbaar is gebleken

B
Bron waarvan de ontvangen informatie in de meeste 
gevallen betrouwbaar is gebleken

C
Bron waarvan de ontvangen informatie in de meeste 
gevallen onbetrouwbaar is gebleken

X
De betrouwbaarheid van de bron kan niet worden 
vastgesteld

Waardering van de validiteit van de informatie / gegevens

Rangschikking Beschrijving

1
Informatie die zonder enige twijfel als nauwkeurig kan 
worden beschouwd

2
Informatie die persoonlijk bekend is bij de bron, maar niet bij 
de functionaris die deze doorgeeft

3
Informatie die niet persoonlijk bekend is bij de bron, maar 
bekrachtigd wordt door andere reeds geregistreerde 
informatie

4
Informatie die niet persoonlijk bekend is bij de bron en niet 
kan worden bekrachtigd

Voorbeeld: Informatie afkomstig van een betrouwbare bron (gerang-
schikt als A), die als nauwkeurig wordt gewaardeerd (gerangschikt 
als 1) krijgt het predicaat “A1”. Informatie afkomstig van een bron die 
niet kan worden vastgesteld en die feitelijk onbekend is, krijgt het 
predicaat “X4”.



14

Frontex · Gemeenschappelijk model voor geïntegreerde risicoanalyse
[Inhoud]

Voorbeelden van producten die door de eenheid 
Risicoanalyse van Frontex zijn ontwikkeld

ARA – Annual Risk Analysis

Jaarverslag over de stand van zaken met betrekking tot illegale migra-
tie in het voorgaande jaar, vooruitzichten en aanbevelingen voor de toe-
komst. Ondersteunt de planning van de operationele activiteiten van 
Frontex voor het volgende jaar.

SARA – Semi-annual Risk Analysis

Actualisering van ARA halverwege het jaar, met indien nodig een her-
ziening en bijstelling van aanbevelingen.

FRAN Quarterly

Kwartaalverslag met daarin feedback over illegale migratietrends en de 
analyse daarvan, gebaseerd op de uitwisseling van informatie met het 
Frontex-netwerk voor risicoanalyse.

TRA – Tailored Risk Analysis

Analytisch verslag over een specifiek fenomeen of geografisch gebied, 
bijvoorbeeld illegale immigratie van Irakezen naar de EU of de gevolgen 
van de financiële crisis voor illegale migratie naar de EU.

TFA – Tactical Focused Assessment

Analytisch verslag ter ondersteuning van de planning van een specifieke 
gezamenlijke operatie.

WAR – Weekly Analytical Report

Wekelijkse analyse van informatie die tijdens een specifieke gezamen-
lijke operatie is verzameld, voor het operationele team en de ontvan-
gende autoriteiten.
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De inlichtingencyclus

Inlichtingen staan centraal in de risicoanalyse. Ze worden gedefinieerd als 
ontvangen of gegenereerde informatie, die verband houdt met een van 
de risicocomponenten, d.w.z. met een dreiging, kwetsbaarheid of effect.

In het kader van grenscontrole hebben inlichtingen gewoonlijk betrek-
king op informatie over specifieke grensoverschrijdingen, vooral illegale 
activiteiten, die voor operationele doeleinden kan worden gebruikt. Voor-
beelden van inlichtingen ten behoeve van grensveiligheid zijn informa-
tie over migranten die de grens illegaal willen oversteken, of informatie 
over bepaalde drugstransporten.

Het gestructureerde inlichtingenproces wordt aangeduid als de inlich-
tingencyclus, een definieerbare cyclus die ervoor zorgt dat rechtshand-
havingactiviteiten efficiënt hun doel bereiken dankzij een systeem van 
controlemaatregelen.

1.  
Opdrachten geven

8. 
Herziening

7. 
Verspreiding

6.  
Rapportage

5. 
Analyse

& 
interpretatie

 

4. 
Vergelijking

3. 
Beoordeling

2.  
Verzameling



16

Frontex · Gemeenschappelijk model voor geïntegreerde risicoanalyse
[Inhoud]

Oprichting eenheid Risicoanalyse in de lidstaten

Elke afzonderlijke lidstaat wordt aangemoedigd een Risicoanalyse Unit 
op te richten en in stand te houden.

Een Risicoanalyse Unit heeft tot taak informatie te vergaren over de vei-
ligheid van de grenzen en meer in het algemeen over de interne veilig-
heid van de EU. Daartoe stellen zulke eenheden analytische verslagen 
en beoordelingen op en verspreiden deze. Dit omvat algemene of spe-
cifieke trends, routes, werkwijzen en middelen van transport voor cri-
minele activiteiten en de mogelijke betrokkenheid van netwerken van 
georganiseerde misdaad.

Een Risicoanalyse Unit moet informatie die buiten de grenzen van de ei-
gen lidstaat gevolgen kan hebben, doorgeven, zowel aan Frontex als aan 
de betrokken lidstaten. Samenwerking is onontbeerlijk voor een effec-
tief beheer van de buitengrenzen.

Effectief beheer van de eenheid Risicoanalyse is cruciaal voor de kwali-
teit van analytische activiteiten. Leidinggevenden van deze eenheid zijn 
belast met een reeks leiderschapstaken, waaronder:
 ◆ middelen aansturen en beheren;
 ◆ contact leggen met andere belanghebbende agentschappen/afdelingen;
 ◆ fungeren als schakel tussen de nationale en internationale autoriteiten;
 ◆ samenhang, samenwerking en uitwisseling van informatie/inlichtin-

gen waarborgen;
 ◆ helpen bij activiteitenplanning en prioriteiten stellen;
 ◆ ontwikkelen van oplossingen voor problemen of tekortkomingen;
 ◆ actualiseren en wijzigen van de werkmethoden van de eenheid;
 ◆ ondernemen van andere initiatieven waardoor de Risicoanalyse Unit 

beter gaat functioneren.
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Beoordelingstechnieken

Uiteenlopende beoordelingstechnieken kunnen voor verschillende analy-
tische doeleinden worden gehanteerd. De keuze van een techniek hangt 
af van de beschikbare gegevens en informatie, het type besluit waarbij 
hulp moet worden geboden, de beschikbare tijd om de analyse te ont-
wikkelen en de mate waarin de analist met de technieken vertrouwd is. 
Hieronder worden als richtlijn enkele van de meest gebruikte en veel-
zijdige methoden beschreven, maar deze lijst is niet volledig. Analisten 
moeten de techniek uitkiezen waarbij zij zich het meest op hun gemak 
voelen en die in het verleden voor hen de beste resultaten heeft opge-
leverd. De diverse technieken kunnen worden toegepast bij de vervaar-
diging van verscheidene inlichtingenproducten zoals beoordelingen van 
dreigingen, kwetsbaarheid of effecten.

Brainstormen: Brainstormen is een verbeeldingstechniek waarbij wordt 
gestimuleerd de gedachten vrij te laten stromen in een gesprek tussen 
goed geïnformeerde deelnemers. Door de bijzondere nadruk die bij brain-
stormen wordt gelegd op verbeelding en kruisbestuiving van ideeën, is 
deze techniek vooral nuttig wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn 
of wanneer het wenselijk is om out of the box te denken.

Expertbevraging: Deze methodiek biedt de mogelijkheid om deskundi-
gen structureel bij de voornaamste aandachtspunten van grensbeveili-
ging (illegale migratie, criminaliteit en terrorisme) te betrekken. Hierbij 
wordt de uitbreiding van de kennispool genuanceerd vorm gegeven en 
staat het kwalitatieve aspect voorop. Ook kunnen enkele kwantitatieve 
methoden hiermee worden gecombineerd (bijv. door deskundigen te vra-
gen dreigingen te classificeren).

Patroon- en trendanalyse: Een aanpak waarbij verschillende instru-
menten kunnen worden gecombineerd. Toegang tot historische gege-
vens (statistieken over gebeurtenissen uit het verleden) is belangrijk voor 
deze methodiek.

Enquêtes: Hierbij gaat het voornamelijk om het bestuderen van kwets-
baarheden (door middel van een natuurwetenschappelijke aanpak om 
gegevens naar de totale populatie te extrapoleren op basis van onderken-
nen/recidive technieken (d.w.z. het aantal gearresteerde criminelen die 
zich met grensoverschrijdende criminaliteit bezighouden, versus het to-
tale aantal van zulke criminelen die in de gegeven periode de grens over-
steekt). Deze informatie is ook nuttig voor het analyseren van dreigingen.
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Lijst van belangrijke termen

Analyse: het onderzoek naar risico, dreiging, kwetsbaarheid of effect, dat 
leidt tot de vaststelling, beschrijving en beoordeling ervan.

Beoordeling: het belang dat de analist aan vastgestelde risico’s, dreigin-
gen, kwetsbaarheden of effecten toekent.

Buitengrenzen: verwijst naar de grenzen van de EU-lidstaten met niet-
EU-staten. In het verlengde daarvan geldt het ook voor de grenzen tus-
sen de met Schengen geassocieerde landen en niet-EU-staten. Zo is de 
grens van Polen met Oekraïne een buitengrens en in het verlengde daar-
van is de grens tussen Noorwegen en Rusland eveneens een buiten-
grens. Daarentegen is de grens tussen Zweden en Noorwegen of tussen 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (per trein), Hongarije en Roemenië 
of Spanje en Portugal geen buitengrens.

Dreiging wordt gedefinieerd als een kracht of druk uitgeoefend op de 
buitengrenzen. Dreiging moet worden beschreven in termen van om-
vang en waarschijnlijkheid. De analist moet beschrijven welke processen 
of factoren zowel binnen als buiten de EU de omvang en de waarschijn-
lijkheid van de dreiging beïnvloeden.

Risicoanalyse Unit (RAU): een organisatorische eenheid (cel, sectie, enz.) 
die tot taak heeft in verband met het beheer van de buitengrenzen risico’s 
te analyseren om het management risicowaarschuwingen, beoordelin-
gen of-meldingen te verstrekken over kwesties die gerelateerd zijn aan 
grensbeveiliging, illegale migratie, mensenhandel en smokkelpraktijken.

Effect: effect wordt gedefinieerd als de gevolgen van een dreiging voor 
de interne veiligheid en voor de veiligheid aan de buitengrenzen. Effec-
ten kunnen ook geanalyseerd worden door te kijken naar de gevolgen 
voor de optimale passagiersstromen aan de grenzen en naar de huma-
nitaire gevolgen.

Indicator: verwijst naar één gegevensbestanddeel dat fungeert als aan-
wijzing, conditie of status. Zo kan een indicator erop wijzen dat een be-
paalde gebeurtenis of activiteit plaatsvindt of dat er een serie condities 
geldt waarbij een dergelijke gebeurtenis of activiteit kan plaatsvinden, 
of dat een target mogelijk bepaalde intenties heeft. Willen indicatoren 
nuttig en overtuigend zijn, dan kunnen zij het best als “sets” worden ont-
wikkeld, verzameld en beoordeeld.

Informatie: niet-beoordeeld materiaal van allerlei aard, onder meer ver-
kregen uit observaties, meldingen, beweringen en geruchten, foto’s en 
andere bronnen, die na verwerking inlichtingen kunnen opleveren.
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Inlichtingen: ontvangen of gegenereerde informatie die verband houdt 
met een van de risicocomponenten, d.w.z. met een dreiging, kwets-
baarheid of effect. Meer praktisch hebben inlichtingen in het kader van 
grenscontrole gewoonlijk betrekking op informatie over specifieke grens-
overschrijdingen, vooral illegale activiteiten, die voor operationele doel-
einden kan worden gebruikt.

Kwetsbaarheid wordt bepaald door het vermogen van een systeem om 
een dreiging te beperken. Onder kwetsbaarheid wordt verstaan de fac-
toren aan de grenzen of in de EU die kunnen leiden tot een toe-of af-
name van de omvang of waarschijnlijkheid van de dreiging.

Mensenhandel: de illegale handel in mensen met als doel commerci-
ele seksuele uitbuiting en / of gedwongen arbeid. In het UNTOC-Verdrag 
wordt dit begrip uitvoerig gedefinieerd.

Mensenmokkel: in tegenstelling tot de definitie van mensenhandel en 
de definitie van het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georgani-
seerde misdaad (UNTOC) heeft de term “migrantensmokkel” doorgaans 
betrekking op transacties waarbij de facilitator en de te vervoeren per-
soon overeenkomen de immigratiecontrole om voor beide partijen gun-
stige redenen te ontduiken.

Risico: voor het beheer van de buitengrenzen wordt risico gedefinieerd 
als de omvang en waarschijnlijkheid van een dreiging aan de buiten-
grenzen, gegeven de maatregelen aan de grenzen en binnen de EU, die 
effect heeft op de interne veiligheid van de EU, de veiligheid van de bui-
tengrenzen en de optimale doorstroming van reguliere reizigers, of die 
humanitaire gevolgen heeft.
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