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2019 was een belangrijk jaar  
voor Frontex, het Europees Grens-  
en kustwachtagentschap.

In 2019 is Frontex hard blijven werken aan het 
vervullen van het mandaat dat het agentschap in 
2016 werd opgedragen, toen het werd omgevormd 
tot het Europees Grens- en kustwachtagentschap. 

2019 was ook een overgangsjaar. Wij hebben ons 
met de lidstaten en de Europese Commissie voor-
bereid op de invoering van het opgeschaalde man-
daat, dat in december 2019 van kracht werd. 

De groei van het agentschap zette onverminderd 
door: het personeelsbestand was aan het eind van 
het jaar opgelopen tot 750 personen.

Doordat Frontex niet alleen zijn aanwezigheid in 
het veld, maar ook zijn operationele activiteiten 
en zijn dienstverlening aan nationale grens- en 
kustwachtdiensten heeft uitgebreid, heeft het de 
door de EU-begrotingsautoriteit en de geassoci-
eerde Schengenlanden toegewezen begroting van 
333 miljoen EUR volledig benut.

De terugkeer van irreguliere migranten was in 
2019 een van de belangrijkste aandachtspunten 
voor het agentschap en wij zullen de lidstaten 
blijven ondersteunen bij het bewerkstelligen van 
de terugkeer van personen van wie het asielver-
zoek is afgewezen.

Nieuwe technologieën en nieuwe grensbewakings-
diensten zijn andere terreinen waarop het agent-
schap in 2019 qua innovatie de weg heeft gewezen 
en de EU-lidstaten en geassocieerde Schengenlan-
den dagelijks heeft ondersteund.

In 2019 is duidelijk geworden dat de rol van Frontex 
meer behelst dan alleen optreden als noodhulp-
dienst — wij fungeren inmiddels in de eerste plaats 
als operationele partner van nationale autoritei-
ten en verlenen ondersteuning en bijstand bij de 
uitvoering van reguliere grensbeheertaken.

Dat de activiteiten van Frontex inmiddels een 
ruimere internationale dimensie hebben, blijkt 
vooral uit het feit dat wij voor het eerst een ope-
ratie buiten de Europese Unie zijn gestart, name-
lijk in Albanië. 

Wij hebben daar verkenningstaken verricht met 
het oog op rechtshandhaving aan de buitengren-
zen, in het kader van een steeds nauwere samen-
werking met onze Europese en nationale partners.

Frontex zal zeer binnenkort ook een cruciale rol 
spelen bij het controleren van miljoenen legale 
grensoverschrijdingen van reguliere reizigers. Wij 
zijn afgelopen jaar intensief bezig geweest met het 
opzetten van de centrale eenheid van het Euro-
pees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias). 

De vaststelling van de Europese technische en ope-
rationele strategie voor geïntegreerd grensbeheer 
vorig jaar was een grote stap voorwaarts voor de 
lidstaten en het agentschap. Dankzij deze strate-
gie hebben wij kunnen overstappen op een nieuw 
operationeel concept, dat vooral leunt op de toe-
komstige inzet van het permanente korps van de 
Europese grens- en kustwacht. 

De indeling van 2019 in het kort komt overeen met 
drie strategische operationele doelstellingen: Wij 
moeten KENNIS HEBBEN om de lidstaten aan de 
grenzen te ONDERSTEUNEN, en op basis van die 
kennis kunnen wij capaciteit OPBOUWEN om 
onze operationele respons zo goed mogelijk af te 
stemmen op de behoeften. 

Wij streven er bovendien naar dat Frontex voldoet 
aan de hoogste EU-normen voor goed administra-
tief en financieel beheer en aan de juridische en 
ethische normen van de EU, die vanzelfsprekend 
ook de grondrechten omvatten.

In 2019 heeft Frontex ook het fundament voor de 
toekomst gelegd. Wij hebben een begin gemaakt 
met de werving van Frontex-grenswachters die zij 
aan zij zullen samenwerken met nationale grens- 
en kustwachtfunctionarissen. 

Frontex zet zich vol overgave in voor beter functi-
onerende en veiligere buitengrenzen, waarbij het 
waarborgen van onze Europese ruimte van vrij-
heid, veiligheid en recht en het bevorderen van 
soepele, legale grensoverschrijdingen voor bona-
fide reizigers vooropstaat.

Fabrice Leggeri 
Uitvoerend directeur
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Hoogtepunten 
van het jaar

JAN

A a n t a l  i r r e g u l i e r e 
overschrijdingen van  de 
E u r o p e s e  g r e n z e n 
op laagste niveau  
in 5 jaar

FEB

Frontex verleent steun 
bij  inbeslagname van 
aanzienlijke hoeveelheid cocaïne 
door Portugese autoriteiten

MEI

Frontex start in Albanië 
eerste operatie buiten de EU

JUN

Frontex opent risico-  
analysecel in Senegal

MAA

Slimmegrenzenconferen-
tie bij WDO: Frontex en de 
douane nader tot elkaar 
brengen

APR

Frontex, EMSA en EFCA 
organiseren tweede 
— jaarlijks te houden — 
Europese evenement over 
kustbewaking
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NOV

De Raad stelt nieuwe Fron-
tex-verordening vast

AUG

Frontex maakt be-
g i n  m e t  t e s t e n  
gebruik van aerostaten 
voor grensbewaking in 
Griekenland

SEP

Frontex test nieuwe 
biometrischetechnolo-
gieën op de luchthaven 
van Lissabon

DEC

7 500 belangstellenden bij 
eerste rekrutering Fron-
tex-grenswachters te 
worden

JUL

In 10 dagen 26 mensens-
mokkelaars aangehouden 
bij een door Frontex geleide 
operatie

OKT

Frontex verwelkomt nieuwe 
groep deelnemers aan geza-
menlijk masterprogramma
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592
BEWAKINGSVLUCHTEN BOVEN ZEE

54 800
MENSEN GERED**

Het jaar in 
cijfers*

669
DRUGSSMOKKELAARS 
OPGESPOORD

* Voorlopige cijfers 

** Dit cijfer omvat alle migranten die binnen het operationele gebied van Frontex zijn gered, waaronder begrepen  

 28 670 personen die zijn gered met behulp van medegefinancierde faciliteiten van het agentschap.

125,5
TON DRUGS IN BESLAG 
GENOMEN
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3 675750
GRENS- EN KUSTWACHTERS 
OPGELEID

PERSONEELSLEDEN OP 
HOOFDKANTOOR

15 850
PERSONEN TERUGGESTUURD 
DOOR FRONTEX

6 900 
VERVALSTE DOCUMENTEN 
ONTDEKT

7 500
SOLLICITATIES VOOR DE FUNCTIE 
VAN FRONTEX-GRENSWACHTER

1 500
FRONTEX-FUNCTIONARISSEN  
AAN DE EU-GRENZEN (GEMIDDELD)
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Ondersteuning
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Operationele 
respons

Het agentschap biedt de EU-lidstaten en geasso-
cieerde Schengenlanden flexibele operationele 
respons aan hun grenzen. Dit doen wij door per-
soneel en materieel op plaatsen in te zetten waar 
dit voor de betrokken landen het hardst nodig is. 

In 2019 zijn wij verdergegaan met onze drie 
permanente operaties in Griekenland, Italië en 
Spanje en hebben wij ook in tal van andere ge-
bieden personeel en materieel ingezet aan de 
buitengrenzen van de EU en buiten de EU.

Elke maand zijn zo’n 1 500 grens- en kustwach-
ters actief geweest op verschillende locaties aan 
de EU-grenzen, waarbij zij de nationale autori-
teiten hebben ondersteund bij grenscontroles, 
bewaking en registratie van migranten, inlich-
tingen hebben verzameld over criminele net-
werken, en documentfraude en andere vormen 
van grensoverschrijdende criminaliteit hebben 
bestreden.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Situatie aan de EU- en Schengenbuitengrenzen in 2019

Een van de manieren waarop Frontex de EU-lidstaten ondersteunt, 

is screening van de nationaliteit. Het agentschap stuurt waar nodig 

deskundigen om de nationaliteit van migranten te helpen vaststellen. 

Deze deskundigen zijn ook opgeleid om personen te herkennen die 

internationale bescherming nodig hebben en personen die zich in een 

kwetsbare situatie bevinden, waaronder niet-begeleide minderjarigen, 

en verwijzen hen door naar de bevoegde nationale autoriteiten.

139 000
Totale aantal ontdekte  
illegale overschrijdingen  
van EU- en Schengenbuitengrenzen*

Westelijke 
Middellandse Zee 

24 000
Operatie  
Indalo

Centrale 
Middellandse Zee 

14 000
Operatie  
Themis

Oostelijke 
Middellandse Zee 

82 000
Operatie  
Poseidon

* Kaart toont geschatte aantal ontdekte illegale overschrijdingen  

van EU-zeegrenzen in 2019 (gegevens d.d. 9 januari 2020).
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Eerste operatie 
buiten de 
Europese Unie
Frontex heeft het startsein gegeven voor zijn 
eerste volwaardige gezamenlijke operatie bui-
ten de Europese Unie: de ondersteuning van 
Albanië bij de grenscontrole. Wij stellen functi-
onarissen uit diverse Europese landen, patrouil-
leauto’s en ander materieel ter beschikking om 
dit buurland van de Westelijke Balkan te hel-
pen bij het tegengaan van irreguliere migratie, 

grensoverschrijdende criminaliteit en potenti-
ele terroristische dreigingen. 

Door Frontex ingezette functionarissen bieden 
ook ondersteuning bij het opsporen van gesto-
len voertuigen, drugs en wapens, bij document-
controles en bij het identificeren, en vaststellen 
van de nationaliteit, van migranten. Daarnaast 
delen zij hun kennis en ervaring met hun Al-
banese partners.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Maak kennis met   
Antti, Finse grenswachter in Albanië  

“Ik help mijn Albanese collega’s valse documenten en 
slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Van 99,9 % 
van de mensen die de grens overgaan zijn de reisdocu-
menten gewoon in orde, maar het is onze taak om per-
sonen te identificeren en tegen te houden die met een 
vals paspoort de grens proberen over te komen. 
Om onze grenzen veilig te houden moeten wij criminelen 
die reisdocumenten vervalsen, altijd één stap voor blijven.”

Uitvoerend directeur van Frontex Fabrice Leggeri begroet de eerste functionarissen van het agentschap in Albanië.
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Criminaliteits-
bestrijding aan 
de grenzen
De veiligheid en beveiliging van de Europese bui-
tengrenzen is onze prioriteit en criminaliteits-
bestrijding staat centraal bij alles wat wij doen. 
Grenswachters spelen een cruciale rol bij het ver-
sterken van de interne veiligheid en het voorko-
men of opsporen van georganiseerde misdaad.

Overal langs de grenzen van de EU assisteren 
onze functionarissen nationale autoriteiten bij 
de bestrijding van criminaliteit. Aan de land-
grenzen sporen zij jaarlijks honderden gestolen 
auto’s en vervalste documenten op. Zij helpen 
de EU-lidstaten drugs en sigaretten te vinden 
die over land en zee de Europese Unie worden 
binnengesmokkeld. De functionarissen verlenen 
ook assistentie bij het opsporen van grensover-
schrijdende mensensmokkel en mensenhandel.

Wij verzamelen gegevens over criminaliteit aan 
de grenzen en delen die met nationale autori-
teiten en Europol. De door ons verzamelde gege-
vens over mensensmokkel spelen een belangrijke 
rol bij de ontmanteling van smokkelnetwerken.

In 2019 heeft Frontex zorg gedragen voor de 
coördinatie van vijf gezamenlijke actiedagen 
— internationale operaties ter bestrijding van 
grensoverschrijdende criminaliteit — en heeft 
het tal van andere operaties met deskundigen 
en informatie ondersteund. Deze operaties wer-
den gecoördineerd binnen het overkoepelend 
kader van het Europees multidisciplinair plat-
form tegen criminaliteitsdreiging (Empact) als 
onderdeel van de EU-beleidscyclus. Dankzij deze 
inspanningen hebben de nationale autoriteiten 
tweehonderd van mensensmokkel verdachte 
personen kunnen aanhouden, bijna vijfhonderd 
gestolen auto’s en zeshonderd vervalste docu-
menten kunnen opsporen en negen verdachte 
vaartuigen in beslag kunnen nemen.

Frontex ondersteunt de nationale autoritei-
ten ook met informatie bij onderzoeken naar 
drugssmokkel. In 2019 heeft het agentschap de 
lidstaten steun verleend in zaken die tot de in-
beslagname van 4,7 ton cocaïne hebben geleid.

Grenswachters worden opgeleid om mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel te kunnen opsporen. In veel gevallen is een grens-
wachter de enige rechtshandhavingsfunctionaris met wie slachtof-
fers in aanraking komen, voordat zij verdwijnen in een milieu waar 
uitbuiting de norm is. Bestrijding van mensenhandel is een cruciaal 
onderdeel van Frontex’ activiteiten aan de grenzen van de EU.
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operationele resultaten

125,5
TON DRUGS IN BESLAG 
GENOMEN

390
GESTOLEN AUTO’S IN 
BESLAG GENOMEN

20 000 000
SIGARETTEN IN BESLAG GENOMEN 

69
WAPENS IN BESLAG 
GENOMEN

669
DRUGSSMOKKELAARS 
OPGESPOORD

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Terugkeer-
operaties

Frontex vervult een steeds belangrijkere rol bij 
de terugkeer van personen ten aanzien van wie 
is beslist dat zij illegaal in Europa verblijven. Het 
kan hierbij gaan om personen die alle juridische 
mogelijkheden om in de EU te kunnen blijven 
hebben uitgeput, die strafbare feiten hebben ge-
pleegd in een lidstaat of wier visum is verlopen 
en tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaar-
digd door een rechter of een bevoegde instan-
tie van een lidstaat.

Frontex blijft de EU-landen assisteren bij het or-
ganiseren van chartervluchten. In 2019 heeft het 
agentschap ook zijn rol uitgebreid voor wat be-
treft de coördinatie van terugkeer via normale, 
commerciële vluchten.

Frontex bouwt de terugkeercapaciteit van de 
Europese Unie op door middel van de integratie 
van diverse informatiesystemen die de landen 
in staat stellen terugkeeroperaties op Europees 
niveau te coördineren en daarvan een overzicht 
te verkrijgen. 

Wij verlenen landen inmiddels ook ter voorberei-
ding van terugkeeroperaties ondersteuning bij 
het opstellen van documenten voor terugkeer-
ders en bij contacten met consulaire autoritei-
ten in niet-EU-landen om het terugkeerproces 
sneller en efficiënter te laten verlopen.

Frontex helpt de EU-lidstaten te voldoen aan de vereisten inzake het toe-
zicht op alle terugkeervluchten om ervoor te zorgen dat alle terugkeerders 
waardig worden behandeld en hun rechten worden geëerbiedigd. Wij stel-
len toezichthouders beschikbaar uit onze pool van deskundigen en dekken 
de kosten van de deelname van nationale toezichthouders.  Dankzij onze 
inspanningen waren er in 2019 bij 272 vluchten toezichthouders aan boord, 
waaronder 199 door Frontex beschikbaar gestelde deskundigen.



Door Frontex gecoördineerde terugkeeroperaties

15

commerciële vluchten

Afgelopen jaar zijn meer dan 15 500* onderdanen van niet-
EU-landen teruggekeerd in het kader van door Frontex 
ondersteunde terugkeeroperaties. Het aantal personen dat 
met een commerciële vlucht is teruggekeerd is verdrievou-
digd, wat heeft geleid tot meer efficiency en lagere kosten.
* Voorlopige cijfers

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

chartervluchten 
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Kennis
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Europees 
overzicht

Frontex weet wat er aan de grenzen gebeurt, 
waar het gebeurt en hoe te reageren. Het agent-
schap heeft voortdurend een Europabreed over-
zicht van het grenscontrole- en migratiebeheer 
dankzij zijn permanente monitoring van de si-
tuatie aan de Europese grenzen en buiten de EU, 
en zijn uitgebreide risicoanalyse. Frontex helpt 
mogelijke zwakke punten in kaart te brengen 
en de weerstand van Europa te verhogen. 

Minder kwetsbaar worden voor gebeurtenissen 
aan de grenzen vereist inzicht in de korte- en 
langetermijnrisico’s.

Het is onze taak te voorspellen voor welke uit-
dagingen de EU-landen kunnen komen te staan 
en de nationale autoriteiten te ondersteunen 
in hun respons.
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Risicoanalyse geeft richting aan alle Frontex-ac-
tiviteiten en helpt ons beslissen waar onze func-
tionarissen moeten worden ingezet en waar 
onze vliegtuigen moeten patrouilleren. 

Zodra wij een schip met drugs of mensens-
mokkelaars ontdekken, komen wij snel in actie. 
Desbetreffende informatie wordt onmiddellijk 
doorgestuurd naar ons hoofdkantoor, waar zij 
wordt geanalyseerd op trends in irreguliere mi-
gratie en grensoverschrijdende criminaliteit.

Wij verzamelen en analyseren gegevens 
van de nationale autoriteiten om een alge-
meen beeld te krijgen van de situatie en van 
mogelijke kwetsbaarheden aan de EU- en 
Schengenbuitengrenzen.
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Steun vanuit 
de lucht

Onze zeebewaking vanuit de lucht (MAS) is 
uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de 
activiteiten van het agentschap en een perma-
nente dienst voor de nationale autoriteiten.

MAS gebruikt bewakingsvliegtuigen en -drones 
die videobeelden en andere gegevens direct van 
de EU- en Schengenbuitengrenzen doorsturen 
naar het hoofdkantoor van het agentschap in 
Warschau en relevante nationale en Europese 
autoriteiten. Hierdoor is realtime monitoring 
van de gebeurtenissen aan de grenzen mogelijk.

In de Europese ‘Monitoring Room’ in Warschau 
hebben deskundigen uit twaalf landen 
samengewerkt om de binnenkomende beel-
den en informatie te monitoren.

De vliegtuigen zijn bij Frontex-activiteiten in-
gezet om nationale autoriteiten en EU-agent-
schappen te ondersteunen bij diverse taken, 
waaronder grensbewaking en de opsporing van 
drugssmokkel en illegale visserij.

In 2019 heeft Frontex bijna 600 vluchten uit-
gevoerd. In veel gevallen hebben Frontex-vlieg-
tuigen in een noodsituatie verkerende boten 
opgespoord en dankzij de snelle reactie en coör-
dinatie konden de nationale autoriteiten meer 
dan 4 500 mensenlevens redden.

De MAS-vliegtuigen vlogen over het centrale 
deel van de Middellandse Zee, de Egeïsche Zee, 
de Zwarte Zee, de Adriatische Zee en de Oostzee. 
Ook de landgrenzen van Polen, Slowakije, Kroa-
tië en Hongarije werden in het oog gehouden.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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AANTAL DOOR MAS 
OPGESPOORDE 
VOORVALLEN
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Opbouw
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Europa’s eerste 
dienst met 
geüniformeerd 
personeel

Frontex heeft de eerste steen gelegd voor de op-
richting van het permanente korps van de Eu-
ropese grens- en kustwacht. In oktober startten 
wij de eerste wervingscampagne voor ruim 700 
Frontex-grens- en kustwachters. Wij hebben 
7 500 sollicitaties uit heel Europa ontvangen 
van mensen die graag deel willen gaan uitma-
ken van de eerste Europese dienst met geüni-
formeerd personeel.

Na de selectie zal de eerste groep van Fron-
tex-grens- en kustwachters gedurende een groot 

deel van 2020 de opleiding volgen die moet lei-
den tot hun inzet aan de grenzen van Europa. 
Zij zullen de ruggengraat van het nieuwe korps 
vormen en permanent ondersteuning bieden 
aan de nationale autoriteiten die bij hun buiten-
grenzen voor bepaalde uitdagingen staan. Som-
migen van hen zullen mogelijk zelfs buiten de 
Europese Unie gaan werken in landen die sta-
tusovereenkomsten met de EU hebben gesloten.



Belangrijkste taken van Frontex-   
grens- en kustwachters

25

GRENS-  
CONTROLES

GRENSBEWAKING

KUSTWACHTTAKEN 
WAARONDER 
OPSPORING EN 
REDDING TERUGKEER

BESTRIJDING VAN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
MISDAAD

VERZAMELEN 
EN DELEN VAN 
INFORMATIE
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Ons eigen 
materieel

Frontex zal steeds meer gebruik gaan maken 
van zijn eigen materieel, omdat wij zo flexibe-
ler worden bij de diverse activiteiten in het veld. 
In 2019 zijn wij onze eigen patrouilleauto’s gaan 
gebruiken aan de Europese grenzen. De nieuwe 
auto’s met het logo van het agentschap zijn in-
gezet bij operaties in bijvoorbeeld Albanië, Grie-
kenland en Bulgarije. Zij zijn het symbool van 
de vorderingen die het agentschap maakt bij de 

opbouw van een pool van eigen materieel. Ter 
ondersteuning van de Frontex-grens- en kust-
wachters zullen wij langzaam maar zeker ook 
steeds meer ander — gehuurd dan wel eigen — 
materieel gaan inzetten, zoals vaartuigen, vlieg-
tuigen en op afstand bestuurde luchtvaartuigen. 
Daarbij zullen wij er voor zorgen dat ons mate-
rieel altijd gereed is voor onmiddellijke inzet. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Maak kennis met  
Miloslav, Tsjechische grenswachter in Spanje  

“Samen met mijn diensthond Fanouš inspecteren wij 
de duizenden voertuigen die met de veerboot vanuit 
Marokko in Spanje aankomen.”
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Toekomst van de 
grenscontrole

Een van de kerntaken van Frontex is het in kaart 
brengen van technologieën die voor grenscon-
trole kunnen worden toegepast. In 2019 hebben 
wij meerdere technologieën getest, waaronder 
biometrie, kunstmatige intelligentie en op af-
stand bestuurde luchtvaartuigen.

Aerostaat voor grensbewaking

Samen met de Griekse kustwacht hebben wij 
op het Griekse eiland Samos een één maand 
durende proef gehouden met een aerostaat en 
ander materieel voor grensbewaking. Aan de 
hand hiervan konden wij beoordelen of met 
een aerostaat naar behoren zeebewakingsta-
ken kunnen worden uitgevoerd in een opera-
tionele omgeving.
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Toekomst van grenscontroles

Samen met de Portugese grensbewakingsdienst 
en de luchthavenautoriteit van Lissabon hebben 
wij de “biometrics on the move”-technologie 
voor grenscontroles getest. De komende jaren 
zullen oplossingen als gezichts- en contactloze 
vingerafdrukscans het passeren van de grens ge-
makkelijker en sneller maken voor normale rei-
zigers, en tegelijkertijd de veiligheid verhogen. 
Door deze technologie krijgen grenswachters 
meer tijd om potentiële dreigingen te onder-
kennen en systematische en efficiënte veilig-
heidscontroles uit te voeren. Ook luchthavens 
en luchtvaartmaatschappijen zullen hier baat 
bij hebben, omdat reizigers minder lang in de 
rij hoeven te staan en zo meer tijd hebben voor 
shoppen of hun transfer.

Maak kennis met   
Diana, Roemeense vingerafdruk-  
expert in Griekenland  

“Ik assisteer mijn Griekse collega’s bij het afnemen van 
vingerafdrukken bij alle net aangekomen migranten 
en bij het invoeren daarvan in een Europese database. 
Werken bij Frontex houdt een leerervaring op meerdere 
vlakken in. Het is van cruciaal belang voor onze veilig-
heid dat wij weten wie de grens passeert.”
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Nieuw 
operationeel 
concept
Vanuit de behoefte om een nieuw traject uit te stip-
pelen voor het groeiende agentschap hebben wij een 
nieuw operationeel concept ontwikkeld — een rou-
tekaart voor hoe Frontex de komende te werk zal 
gaan. Bij regionale conferenties met de hoofden van 
nationale grensbewakings- en rechtshandhavings-
diensten heeft Frontex diensten ontwikkeld die het 
nieuwe permanente korps van de Europese grens- 
en kustwacht aan de EU-lidstaten zal verlenen.

De drie voornaamste strategische doelstellingen van 
ons agentschap zijn: de kwetsbaarheid aan de bui-
tengrenzen verminderen op basis van een algemeen 

situationeel bewustzijn; veilige, beveiligde en goed 
functionerende EU-grenzen garanderen, en de vaar-
digheden en competenties van de Europese grens- 
en kustwacht plannen en in stand houden. Wij 
streven ook naar de totstandkoming van een Euro-
pees geïntegreerd grensbeheer waarin de nationale 
autoriteiten, de EU-instellingen en andere agent-
schappen, diensten en organisaties samenwerken.

Aan de Europese grens- en kustwacht wordt door 
Frontex en de nationale grensautoriteiten geza-
menlijk vorm gegeven. Alles wat wij doen is het re-
sultaat van nauwe samenwerking en dialoog met 
onze nationale partners.

Europees geïntegreerd grensbeheer —  
Een gedeelde verantwoordelijkheid van Frontex en de lidstaten

In 2019 heeft Frontex met de autoriteiten van alle EU-lidstaten en 
geassocieerde Schengenlanden overleg gevoerd over de plannen 
en uitdagingen rond de uitvoering van de nieuwe verordening 
inzake de Europese grens- en kustwacht en de oprichting van het 
permanente korps. De bijeenkomsten vonden plaats in vijf regio-
nale clusters in Helsinki, Boedapest, Rome, Amsterdam en Parijs.
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Belangrijke 
evenementen

Elk jaar is Frontex gastheer van een groot aantal conferenties en 
evenementen waar topambtenaren en deskundigen samenkomen 
die zich bezighouden met meerdere facetten van grenscontrole. 

IBPC

Eind oktober was Frontex gastheer van de 24e 
internationale grenspolitieconferentie (In-
ternational Border Police Conference, IBPC), 
een tweejaarlijks evenement dat werd bijge-
woond door leidinggevenden op rechtshand-
havingsgebied uit bijna honderd landen op vijf 
continenten, naast vertegenwoordigers van in-
ternationale organisaties en de EU-instellingen 

en -agentschappen (meer dan driehonderd 
deelnemers).

Het centrale thema van de conferentie was 
grensoverschrijdende veiligheid en beveiliging 
door paraatheid, preventie en respons op we-
reldwijde uitdagingen zoals terrorisme, men-
sensmokkel en document- en identiteitsfraude.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04


33

Tweede — jaarlijks te houden — 
Europese evenement over kustbewaking

In april organiseerden Frontex, het Europees 
Bureau voor visserijcontrole (EFCA) en het Eu-
ropees Agentschap voor maritieme veiligheid 
(EMSA) het jaarlijks te houden Europees evene-
ment over kustbewaking in Świnoujście, Polen.

Dit evenement biedt een platform voor natio-
nale autoriteiten, de op het vlak van kustbewa-
kingstaken samenwerkende EU-agentschappen 
en de Europese Commissie om van gedachten te 
wisselen over aangelegenheden op het gebied 
van veiligheid en beveiliging op zee. Hierbij ging 
de aandacht vooral uit naar informatie-uitwis-
seling en bewaking, analyse van de risico’s op 
zee en opleiding van kustwachters.

Biometrieconferentie

In oktober organiseerde Frontex een conferen-
tie over het gebruik van biometrie aan de gren-
zen. Het centrale thema van deze conferentie 
was de steeds grotere uitdaging in verband met 
het gebruik van via gezichtsmorfing geprodu-
ceerde afbeeldingen in identiteitsdocumenten 
om functionarissen en computersystemen om 
de tuin te leiden.

Aan de International Conference of Biometrics for 
Borders (internationale conferentie over de toepas-
sing van biometrie aan de grenzen) werd deelge-
nomen door deskundigen en mensen in het veld 
uit alle windstreken om te discussiëren over de uit-
dagingen en kansen op het vlak van identificatie 
van personen door rechtshandhavingsautoriteiten.

EBCG-dag

Tijdens de jaarlijkse dag van de Europese grens- 
en kustwacht verwelkomde Frontex zeshonderd 
vertegenwoordigers van deze wacht uit meer 
dan dertig landen. Dit prominente evenement 
van het agentschap vond plaats in Arłamów in 
Polen, vlakbij de grens met Oekraïne. De uit-
dagingen aan de landbuitengrenzen en de sa-
menwerking met de buurlanden vormden het 
centrale thema van deze dag.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s


34 2019 IN HET KORT OPBOUW

Vooruitblik 

De oprichting van het permanente korps van de 
Europese grens- en kustwacht zal in 2020 groot-
scheepse veranderingen binnen Frontex met zich 
meebrengen. De opleiding van de eerste Fron-
tex-grenswachters gaat dit jaar van start. Na hun 
opleiding moeten zij een aantal tests afleggen om er 
zeker van te zijn dat zij de benodigde vaardigheden 
in huis hebben om samen aan de buitengrenzen te 
opereren met inachtneming van de toepasselijke 
ethische normen en die van het EU-recht.

Aan het eind van het jaar zullen deze eerste Fron-
tex-grenswachters zover zijn dat zij aan de gren-
zen kunnen worden ingezet om te helpen Europa 
veilig te houden en nog veiliger te maken.

De Frontex-grenswachters zullen een uniek 
Europees uniform dragen en taken verrichten als 
het verifiëren van de identiteit en nationaliteit 
van personen, het verlenen of weigeren van toe-
gang tot de EU en het patrouilleren tussen grens-
doorlaatposten. Zij zullen ook deelnemen aan 
terugkeeroperaties.

Samen met onze nationale partners zal het agent-
schap ook her en der in Europa regiokantoren 

opzetten die het korps logistiek zullen ondersteu-
nen. Wij zullen een betrouwbare partner blijven 
voor de nationale autoriteiten overal in Europa. 
Ons aanbod zal bestaan uit een breed scala van 
diensten waarmee de nationale autoriteiten de 
uitdagingen aan hun grenzen proactief kunnen 
aangaan in plaats van alleen maar te reageren op 
nieuwe noodsituaties.

Een groot aantal toezichthouders zal er mede voor 
waken dat de eerbiediging van grondrechten cen-
traal staat bij al onze activiteiten en operaties.

Tot slot zullen wij een deskundigenteam opbou-
wen voor het Europees reisinformatie- en -autori-
satiesysteem (Etias), een systeem voor het verlenen 
van toestemming om vanuit visumvrije landen 
naar de EU te reizen. Zodra dit systeem operatio-
neel is, zal Frontex verantwoordelijk zijn voor de 
op 24/7-basis werkende centrale eenheid, waar wij 
de aanvragen zullen onderzoeken.

Wij werken nauw samen met eu-LISA, Europol, de 
Europese Commissie en de EU-lidstaten om Etias 
daadwerkelijk van de grond te tillen.

Maak kennis met   
Lucie, Franse screeningexpert in Griekenland  

“Ik ben me er tijdens mijn werk voortdurend van 
bewust dat kwetsbare groepen als vrouwen en kin-
deren extra aandacht verdienen.”
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Volg ons op:

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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