
Agentschap in één oogopslag



Frontex van dichtbij

De Europese Unie heeft voor het eerst 
haar eigen geüniformeerde dienst: het 
permanente korps van de Europese 
grens- en kustwacht. Het korps bestaat 
uit functionarissen van Frontex en 
van de EU-lidstaten, die de nationale 
autoriteiten ondersteunen bij het 
aanpakken van problemen aan hun 
buitengrenzen.
De leden van het permanente korps 
werken voornamelijk aan de grenzen van 
de EU. Maar indien nodig kunnen zij ook 
buiten de EU worden ingezet in landen 
die de hulp van Frontex aan hun grenzen 
inroepen. De leden van het permanente 
korps delen vele bevoegdheden met 
de nationale grenswachters. Zij kunnen 
de identiteit en de nationaliteit van 
personen verifiëren, de toegang tot de 
EU toestaan of weigeren en patrouilles 
uitvoeren tussen grensdoorlaatposten.

Permanent korps van 
de Europese grens- en 
kustwacht

Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, 
verleent de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de 
met Schengen geassocieerde landen ondersteuning bij 
het beheren van de buitengrenzen van de EU en bij het 
bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.

Met het onlangs opgerichte permanente korps, de eerste 
geüniformeerde dienst van Europa, is Frontex aanwezig op 
die plaatsen waar Europese landen steun nodig hebben; het 
agentschap werkt met deze landen samen aan een veiliger, 
zekerder Europa.

Verzamelen en delen 
van informatie

Bestrijden van 
grensoverschrijdende 

criminaliteit

Opsporings- en 
reddingsoperaties

Grenscontroles Grensbewaking

Terugkeeroperaties



Frontex weet wat er aan de grenzen gebeurt, waar het 
gebeurt en hoe te reageren.
Het agentschap houdt voortdurend toezicht op de situatie 
aan de grenzen van Europa en daarbuiten en beoordeelt 
diverse soorten risico’s. Al onze activiteiten stoelen op deze 
analyse.

Frontex monitort, analyseert en combineert informatie uit 
diverse bronnen. Het gaat onder meer om beelden en data 

afkomstig van vliegtuigen, drones en satellieten, alsook om 
informatie van nationale instanties en open bronnen.

 ■ 24 uur per dag en zeven dagen per week toezicht op de 
buitengrenzen

 ■ Situatieverslagen en risicoanalyses

 ■ Realtime videostreaming van surveillancevluchten

Met deze kennis kan Frontex de EU-lidstaten helpen 
potentieel zwakke punten op te sporen en de kwetsbaarheid 
van de buitengrenzen van Europa te verminderen.

Frontex helpt de lidstaten van de EU en de met Schengen 
geassocieerde landen veilige, beveiligde en goed 
functionerende buitengrenzen te garanderen. Het agentschap 
verleent flexibele operationele ondersteuning door 
functionarissen en uitrusting te zenden, zoals vliegtuigen en 
vaartuigen, daar waar de nationale autoriteiten deze het hardst 
nodig hebben. De functionarissen van het Europese permanente 
korps vervullen een belangrijke rol in dit proces. Zij kunnen snel 

worden ingezet aan de buitengrenzen van de EU en daarbuiten.

De veiligheid van de buitengrenzen van Europa is 
onze prioriteit. Overal langs de grenzen assisteren de 
functionarissen van Frontex de nationale autoriteiten bij de 
bestrijding van criminaliteit.

Het gaat hierbij onder meer om de bestrijding van de smokkel van 
drugs, vuurwapens en gestolen auto’s, alsook van mensenhandel 
en mensensmokkel. Het kenniscentrum van het agentschap voor 
de bestrijding van documentfraude beschikt over deskundigen en 
materieel om te helpen bij het opsporen van valse documenten, 
die vaak voor meer misdrijven worden gebruikt.

KENNIS

ONDERSTEUNING

De bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit

Zij sporen 
honderden 
gestolen auto's 
en frauduleuze 
documenten op

Zij helpen de EU- 
lidstaten drugs en 
sigaretten te vinden die 
de Europese Unie worden 
binnengesmokkeld.

Zij verzamelen 
inlichtingen over 
criminele netwerken.

Zij verlenen assistentie 
bij het opsporen van 
grensoverschrijdende 
mensensmokkel en 
mensenhandel.



Binnenkort kunnen de grens- en kustwachters van het 
agentschap op hun eigen uitrusting vertrouwen. Het 
agentschap maakt vorderingen met de aanschaf en leasing 
van zijn eigen patrouillewagens, vaartuigen, vliegtuigen en 
andere uitrusting.

Een van de kerntaken van Frontex is het identificeren 
van innovatieve technologieën die bij grenstoezicht 

kunnen worden ingezet, zoals kunstmatige intelligentie, 
grenscontroles ter plaatse en op afstand bestuurde toestellen. 
Het agentschap deelt zijn bevindingen met de nationale 
rechtshandhavingsinstanties in de EU.

Frontex wil er ook voor zorgen dat in heel Europa hoge 
normen voor grenstoezicht worden gehanteerd door jaarlijks 
honderden functionarissen op te leiden.

Gebeurtenissen buiten de Europese Unie hebben 
rechtstreekse gevolgen voor onze veiligheid en beveiliging. 
Daarom is Frontex ook actief buiten de EU, zoals in Albanië, 
en heeft het een netwerk van verbindingsfunctionarissen in 
Afrika, de westelijke Balkan en Turkije.

Frontex is een belangrijke partner voor de lidstaten van de 
EU op het gebied van de terugkeer van personen die door 
de nationale autoriteiten worden geacht illegaal in Europa 
te verblijven. Dit zijn personen die een terugkeerbesluit 
hebben ontvangen van een rechtbank of nationale instantie 
nadat alle legale mogelijkheden om in de EU te verblijven 

zijn uitgeput of die strafbare feiten hebben gepleegd of hun 
toegestane verblijfsduur hebben overschreden.

Tegenwoordig wordt bij één van de tien personen die 
terugkeren uit de EU ondersteuning verleend door Frontex. 
Het agentschap coördineert en financiert terugkeeroperaties 
vanuit de lidstaten. Het huurt vliegtuigen in en boekt 
zitplaatsen op commerciële vluchten voor terugkeer. 
Verder maakt Frontex het terugkeerproces efficiënter door 
de nationale autoriteiten te helpen bij het verwerven van 
reisdocumenten en te assisteren bij andere contacten met 
de autoriteiten in de landen van bestemming.
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GEBIEDEN VAN FRONTEX-OPERATIES

Joint Operation Themis (Italië)
Gezamenlijke operatie Poseidon 
(Griekenland)
Operaties Indalo en Minerva (Spanje)
Westelijke Balkan (Albanië, Montenegro)
Bulgarije
Hongarije
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Vanaf 2022 zal Frontex de centrale Etias-eenheid leiden – Etias, Europees reisinformatie- 
en -autorisatiesysteem. Het nieuwe systeem zal de veiligheid van het Schengengebied 
vergroten door personen die zonder visum naar de EU kunnen reizen, vroegtijdig 
te screenen.

Frontex zal een cruciale rol in Etias vervullen door te helpen bij het verifiëren van 
reisautorisatieaanvragen, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het zal er ook 
voor zorgen dat het systeem mogelijke dreigingen voor de veiligheid van alle 
Europeanen opspoort.
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