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WERKBEZOEKEN VAN HET EESC: DE SITUATIE VAN VLUCHTELINGEN,  

GEZIEN DOOR DE OGEN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

(december 2015 – januari 2016) 

 

Samenvattend verslag 

16 maart 2016 

 

KERNBOODSCHAPPEN 

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft grote waardering voor het belangrijke 

werk dat maatschappelijke organisaties tijdens de huidige vluchtelingencrisis verrichten. Zonder hun 

inzet zou de tragische humanitaire situatie die in vele Europese landen is ontstaan waarschijnlijk nog 

rampzaliger zijn.  

 

In zijn streven om de betrokkenen een stem te geven heeft het EESC elf werkbezoeken gebracht, nl. 

aan Oostenrijk, Zweden, Griekenland, Hongarije, Duitsland, Kroatië, Slovenië, Italië, Malta, Polen en 

Bulgarije. Als orgaan dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt en ondersteunt wil het 

EESC hierbij, op basis van de bevindingen van zijn bezoeken en van de aanzienlijke ervaring van zijn 

leden, ten behoeve van de lidstaten en de EU-instellingen aangeven wat er moet gebeuren om de 

vluchtelingencrisis het hoofd te bieden
1
: 

 

a. De Europese Unie en de lidstaten moeten samenwerken om een echt gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel zoals bepaald in artikel 78 VWEU tot stand te brengen en om 

vluchtelingen eerlijk te verdelen. Gemeenschappelijke EU-criteria om te bepalen of een 

persoon al dan niet recht heeft op internationale bescherming, zouden versterkt en naar 

behoren geïmplementeerd moeten worden. 

 

b. De Dublin-verordening moet worden herzien, rekening houdend met het feit dat landen waar 

vluchtelingen als eerst aankomen vaak slechts doorreislanden zijn. 

 

c. De Europese Unie en de lidstaten zouden voldoende nationale middelen (personeel, geld en 

voorzieningen) beschikbaar moeten stellen om vluchtelingen op te vangen en terzijde te staan. 

In lidstaten waar maatschappelijke organisaties overheidstaken verrichten, zoals op vele 

plaatsen gebeurt, zouden zij van de overheid een passende vergoeding moeten krijgen. Voorts 

moet EU-financiering voor maatschappelijke organisaties eenvoudiger toegankelijk zijn. 

 

d. De lidstaten zijn er verantwoordelijk voor dat aan de verplichte eisen van het Verdrag van 

Genève wordt voldaan. De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees 
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 Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Genève en onderdanen 

van derde landen die niet voor bescherming in aanmerking komen. In deze kernboodschappen ligt de focus op vluchtelingen. 



2/15 

Parlement zouden moeten erkennen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om de lidstaten 

actief te ondersteunen, zodat deze de vluchtelingencrisis kunnen aanpakken.  

 

e. Wat er met het Schengen-systeem is bereikt, moet in stand blijven. Efficiënte controles aan de 

buitengrenzen zijn een voorwaarde voor het behoud ervan. De beveiliging van de grenzen 

mag niet leiden tot het opwerpen van belemmeringen voor personen die overeenkomstig het 

Verdrag van Genève om humanitaire redenen bescherming behoeven. 

 

f. Vluchtelingen moeten de EU via veilige, normale routes kunnen bereiken, zodat er niet nog 

meer mensen omkomen of aan mensenrechtenschendingen of mensensmokkel en -handel 

worden blootgesteld. Alle Europese en internationale betrokkenen moeten een meer 

gecoördineerde aanpak hanteren. 

 

g. De Europese Unie en de lidstaten zouden vluchtelingen in de landen die grenzen aan 

conflictgebieden moeten helpen.  

 

h. Economische migranten die met gevaar voor eigen leven de EU willen proberen binnen te 

komen, zouden via voorlichtingscampagnes op andere gedachten moeten worden gebracht. 

Terugkeerbevelen voor afgewezen asielzoekers moeten in de praktijk gevolg krijgen. 

Verhalen van terugkeerders zouden gebruikt moeten worden als afschrikmiddel en ook om de 

gekleurde informatie van mensensmokkelaars tegen te gaan. 

 

i. Het mandaat en de middelen van Frontex zouden moeten worden versterkt om opsporings- en 

reddingsoperaties te verbeteren. Frontex zou een grotere rol moeten spelen bij de registratie 

aan de buitengrenzen.  

 

j. Om het herplaatsingsmechanisme volledig functioneel te maken moet registratie aan Europa's 

buitengrenzen verplicht zijn, moeten alle geplande hotspots operationeel worden en continu 

actief zijn, en moet worden overwogen meer hotspots op te zetten. De lidstaten zouden hun 

belofte om personeel naar de hotspots te detacheren gestand moeten doen en extra middelen 

ter beschikking moeten stellen.  

 

k. Asielzoekers moeten bij aankomst actuele informatie over hun rechten en plichten krijgen in 

een taal die ze begrijpen. Vluchtelingen, met name de meest kwetsbare, en vrijwilligers die 

met vluchtelingen werken, hebben passende psychologische hulp nodig. Op de plaatsen van 

aankomst zou medische zorg moeten worden verleend. 

 

l. Het is zaak om de samenwerking en coördinatie tussen maatschappelijke organisaties en met 

de overheid in hun land te verbeteren en te professionaliseren, teneinde hun duurzaamheid te 

waarborgen. De lidstaten moeten een duidelijke verantwoordelijkheidsketen voor het vaak 

horizontale vraagstuk van de opvang van en hulpverlening aan vluchtelingen vaststellen en 

een goede coördinatie tussen de overheidsinstanties op verschillende niveaus bewerkstelligen. 
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m. De EU moet – bijv. via de dienst Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) van de 

Europese Commissie of een soortgelijk orgaan – meer doen om de humanitaire inspanningen 

te coördineren en om voor een sterkere EU-aanwezigheid en zichtbaarheid te zorgen in de 

voornaamste bestemmingslanden van vluchtelingen. 

 

n. Met de zorgen van de plaatselijke bevolking moet goed rekening worden gehouden. Haat 

zaaiende uitlatingen, misleidende informatie over vluchtelingen en xenofoob taalgebruik 

moeten echter krachtig worden bestreden, en de positieve bijdragen van vluchtelingen moeten 

onder de aandacht worden gebracht om verandering te brengen in het beeld dat er van hen in 

de media wordt geschapen. Vluchtelingen moeten niet worden gezien als een bedreiging, 

maar als een kans voor het economische en sociale model van Europa.  

 

o. Het is belangrijker dan ooit om een krachtig economisch beleid te voeren teneinde het creëren 

van groei en werkgelegenheid voor iedereen te stimuleren. Hulp aan vluchtelingen en hun 

integratie is een economische stimulans op zich. Groei en werkgelegenheid helpen om de 

vijandigheid ten aanzien van vluchtelingen tegen te gaan. 

 

p. Wordt er verwacht dat de asielaanvraag zal worden ingewilligd, dan moeten er zo snel 

mogelijk maatregelen met het oog op langetermijnintegratie worden genomen, waarbij te 

denken valt aan de screening en erkenning van vaardigheden, onderwijs en opleiding, met 

inbegrip van burgerschapseducatie en taalcursussen. De arbeidsparticipatie zou in 

samenwerking met de sociale partners moeten worden bevorderd. Investeringen in integratie 

zullen op middellange en lange termijn worden terugverdiend, maar als integratie uitblijft, zal 

daarvoor een zeer hoge prijs moeten worden betaald. 

 

Dankzij de afgelegde werkbezoeken is het EESC beter in staat om bij te dragen aan de oplossing van 

de vluchtelingencrisis en aan de uitwerking van beleid voor de integratie van vluchtelingen. Als 

spreekbuis van de civil society zal het EESC de behoeften, opmerkingen en aanbevelingen van het 

maatschappelijk middenveld onder de aandacht brengen van de EU-instellingen, de Europese burgers 

en hun organisaties. Met inbreng van zijn expertise en vanuit een Europese en mondiale invalshoek 

zal het EESC aan de ontwikkeling van EU-beleid op het gebied van asiel en migratie blijven 

bijdragen. 

 

Inleiding 

 

Door vervolging, conflicten en armoede zijn in 2015 meer dan een miljoen mensen op zoek naar 

veiligheid naar Europa gevlucht, na een levensgevaarlijke tocht over land en zee. 57 % van hen waren 

Syriërs die de oorlog in hun land ontvluchtten, terwijl Afghanen 24 % en Irakezen 9 % van de 

vluchtelingenstroom uitmaakten. Anderen kwamen uit landen als Pakistan, Eritrea en Somalië
2
. 
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 Zie het door het UNHCR gepubliceerde "Regional refugee and migrant response plan for Europe 2016" van 26 januari 2016  
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Veruit de meeste mensen reisden naar Europa via de Middellandse Zee en arriveerden voornamelijk 

in Griekenland en Italië. 3 735 personen zijn vermist en vermoedelijk verdronken
3
. Voor de 

overlevenden betekende de aankomst in Europa helaas meestal niet het einde van hun lijdensweg en 

een verbetering van hun moeilijke situatie. Slechte opvangvoorzieningen, smokkelaars, dieven, 

gevallen van corruptie en geweldpleging door politie en grenswachten, slechte weersomstandigheden, 

gesloten grenzen, paspoortcontroles en in toenemende mate vijandig gezinde Europese burgers zijn 

slechts enkele van de moeilijkheden waarmee de mannen, vrouwen en kinderen die hun toevlucht 

zoeken in Europa te kampen hebben. 

 

Voor de bevoegde nationale en regionale overheden was het vaak een grote uitdaging om passend te 

reageren op de grote toestroom van migranten in 2014 en 2015. Vrijwilligers, artsen, 

maatschappelijke organisaties en lokale overheden hebben veelal een belangrijke rol gespeeld in de 

verschillende fasen van de asielprocedure. In sommige gevallen hebben burgemeesters meer dan hun 

plicht gedaan om leemten in het beleid van de nationale en regionale overheden op te vullen; ook het 

maatschappelijk middenveld speelt hierbij tot op de dag van vandaag een aanzienlijke en wezenlijke 

rol. In sommige landen hebben lokale overheden in grensregio's zich fors in de schulden moeten 

steken om hun inspanningen te financieren. 

 

In december 2015 en januari 2016 hebben delegaties van het EESC bezoeken gebracht aan 11 

lidstaten van de EU (een bezoek aan Turkije is gepland voor maart) om gesprekken te voeren met 

maatschappelijke organisaties die met vluchtelingen en migranten werken, teneinde informatie te 

vergaren over problemen, behoeften, tekortkomingen, succesverhalen en goede praktijken van de 

verschillende actoren in de huidige vluchtelingencrisis en zo input te leveren voor de beleidsvorming 

in de EU. Elke delegatie bestond uit drie leden en kon op ondersteuning van het secretariaat van het 

EESC rekenen. De delegaties bezochten Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, 

Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Zweden, waarbij in totaal met 183 betrokkenen is gesproken, 

meestal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 

 

Dit samenvattend verslag geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de delegaties, 

waarbij de nadruk vooral wordt gelegd op aanbevelingen voor de aanpak van uitdagingen met 

betrekking tot de huidige vluchtelingencrisis en voor de langetermijnintegratie van hen die 

internationale bescherming behoeven. Het samenvattend verslag zal worden aangevuld met 

gedetailleerde samenvattende rapporten over de elf landenbezoeken. 

 

1. Vermindering van de (irreguliere) instroom 

 

De aankomst van grote aantallen vluchtelingen en andere migranten vormt een bijzondere uitdaging 

op grond van twee factoren: de massale instroom op zich in korte tijd, en het feit dat de meesten langs 

irreguliere weg Europa bereiken. Het Dublin-systeem is niet bestand tegen de massale 

vluchtelingenstroom. Er wordt onvoldoende bijstand verleend aan de landen die aan conflictregio's 
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 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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grenzen en vluchtelingen opvangen. Landen als Turkije, Libanon en Jordanië hebben het grootste 

aantal vluchtelingen opgenomen, onder wie bijna 4,3 miljoen Syriërs. Voor vluchtelingen is het leven 

daar moeilijk en duur, aangezien zij vrijwel geen mogelijkheden hebben om te werken en er sprake is 

van een chronisch tekort aan hulp. De migratie naar Europa zal naar verwachting aanhouden, 

hoogstwaarschijnlijk op grote schaal. 

 

1.1 Aanpakken van onderliggende oorzaken 

 

 De onderliggende oorzaken van gedwongen verplaatsing moeten worden aangepakt, onder meer 

door conflicten te beëindigen en crises met politieke middelen op te lossen. Inspanningen om de 

vrede te herstellen moeten vergezeld gaan van inspanningen om de betrokken landen en 

samenlevingen na jaren van oorlog weer op te bouwen. 

 Hoofddoel in de herkomstlanden moet zijn om de veiligheid van de bevolking via een op rechten 

gebaseerde aanpak te herstellen en een menselijke en sociale ontwikkeling tot stand te brengen 

die reële perspectieven biedt voor de plaatselijke bevolking, met name voor jongeren. 

 Het is zaak om meer te investeren in hulpmaatregelen en ontwikkelingsinitiatieven, ook van 

maatschappelijke organisaties, die gericht zijn op de verbetering van de situatie van ontheemden 

in de aan conflictregio's grenzende landen zoals Turkije, Libanon en Jordanië. 

 

1.2 Zorgen voor veilige routes  

 

 Vluchtelingen moeten de EU via veilige, normale routes kunnen bereiken. Voorkomen moet 

worden dat er nog meer mensen omkomen of aan mensenrechtenschendingen of 

mensensmokkel en -handel worden blootgesteld. Daartoe behoren ook programma’s voor 

toelating op humanitaire gronden (hervestiging), de afgifte van visa op humanitaire gronden door 

ambassades, particuliere sponsoringprogramma's en de invoering van tijdelijke 

beschermingsmechanismen. De visumcode van de EU moet worden gewijzigd om meer 

bescherming te kunnen bieden. Een mogelijke oplossing is de registratie van asielaanvragen 

buiten de EU, bijvoorbeeld in Turkije. 

 Bij gebrek aan veilige routes moeten de lidstaten op de transitroutes kosteloze diensten aanbieden 

zoals vervoer, onderdak en internetverbindingen, teneinde smokkel en uitbuiting te voorkomen. 

 Frontex moet van een sterker mandaat en ruimere middelen worden voorzien zodat het een 

grotere rol kan spelen bij het registratieproces en de grensbewaking.  

 

1.3 Irregulier reizen ontmoedigen 

 

 De EU en haar lidstaten moeten potentiële irreguliere economische migranten door middel van 

voorlichtingscampagnes in de herkomstlanden ontraden naar de EU te reizen. Daarnaast zouden 

terugkeerders in hun herkomstland als boodschappers kunnen fungeren en de vaak gekleurde 

informatie van mensensmokkelaars en andere betrokkenen kunnen corrigeren. 

 



6/15 

2. Menselijke opvang en hulp voor vluchtelingen 

 

De EU moet niet alleen manieren vinden om de oorzaken van de grote vluchtelingenstromen op lange 

termijn weg te nemen; ze moet er ook op voorbereid zijn dat de migrantenstroom zal aanhouden, en 

krachtige instrumenten ontwikkelen om deze in goede banen te leiden. De migratieroutes en de 

achtergrond van de migranten veranderen voortdurend, zodat de betrokken landen flexibel moeten 

blijven om op deze veranderende omstandigheden te kunnen inspelen. 

 

Het maatschappelijk middenveld betreurt het gebrek aan een gemeenschappelijke EU-aanpak voor het 

beheer van de grote instroom van vluchtelingen alsook het gebrek aan een goed functionerend 

gemeenschappelijk asielstelsel. De toepasselijke Europese en internationale wetgeving wordt in de 

lidstaten niet altijd naar behoren ten uitvoer gelegd. De overeengekomen aantallen te herplaatsen 

personen staan niet in verhouding tot het daadwerkelijke aantal binnenkomende migranten. 

Bovendien werkt het herplaatsingssysteem van de EU niet zoals het zou moeten en is tot dusver 

slechts een zeer klein aantal migranten herplaatst. Sommige landen hebben eenzijdig besloten hun 

grenzen te sluiten, waardoor het Schengen-systeem wordt bedreigd.  

 

2.1 Gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

 

Het EESC doet de volgende aanbevelingen: 

 

 Er moet een echt gemeenschappelijk Europees asielstelsel komen, gebaseerd op bescherming 

van de mensenrechten, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Het stelsel moet een 

uniforme asielstatus en wederzijdse erkenning van asielbesluiten omvatten, teneinde te 

garanderen dat asielzoekers in alle lidstaten een beroep kunnen doen op dezelfde rechten, 

opvangvoorzieningen en procedures. Dit kan een einde helpen maken aan "asielshopping". 

 Alle asielzoekers die de EU binnenkomen, moeten bij aankomst worden geregistreerd; dubbele 

registraties moeten worden voorkomen. De lidstaten zouden de onderlinge uitwisseling van 

informatie over de vluchtelingeninstroom moeten verbeteren. Frontex zou hierbij een grotere rol 

moeten spelen. 

 De Dublin-verordening moet worden herzien teneinde een beter, blijvend en op gedeelde 

verantwoordelijkheid berustend mechanisme in te stellen om de lidstaten aan de buitengrenzen 

van de EU te ondersteunen. Het mag niet alleen aan deze lidstaten worden overgelaten alle 

asielzoekers die naar de EU komen op te vangen, hun asielaanvragen te behandelen en hen 

vervolgens te integreren. 

 Alle geplande hotspots moeten operationeel worden en continu actief zijn, er moet worden 

overwogen meer hotspots op te zetten, en de lidstaten moeten personeel naar de hotspots 

detacheren en extra middelen ter beschikking stellen.  

 Aan de quota voor herplaatsing moet binnen nog vast te stellen termijnen worden voldaan, en de 

administratieve respons moet worden versneld. Waar mogelijk moet rekening worden gehouden 

met taalvaardigheden, familiebanden en diasporagemeenschappen.  
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 De lidstaten moeten hun verwerkingscapaciteit vergroten, zowel om kosten te besparen als om de 

situatie van de aanvragers te verbeteren. 

 In samenwerking met de autoriteiten van de herkomstlanden moet ervoor worden gezorgd dat 

migranten die een terugkeerbevel hebben ontvangen, snel, onder menswaardige omstandigheden 

en uitgerust met de nodige middelen voor herintegratie worden toegelaten tot hun land van 

herkomst. 

 

2.2 Opvang van asielzoekers en vluchtelingen 

 

Het is voor de autoriteiten van de lidstaten geen sinecure om adequaat op de aankomst van grote 

aantallen asielzoekers te reageren. Vele lidstaten zijn niet in staat en/of niet politiek bereid om voor 

goede opvangvoorzieningen, medische hulp en voorlichting over juridische procedures en de rechten 

van asielzoekers en vluchtelingen te zorgen. Er is een tekort aan financiële middelen, opgeleid 

personeel en tolken. In sommige gevallen wordt door een onduidelijke verdeling van 

verantwoordelijkheden en middelen tussen de centrale en decentrale overheden verwarring 

veroorzaakt, terwijl lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties zich inspannen om de crisis 

het hoofd te bieden. Na indiening van een asielaanvraag moeten vluchtelingen normaliter aanspraak 

kunnen maken op basisdiensten zoals onderdak, maar als gevolg van een chronisch gebrek aan 

passende huisvestingsmogelijkheden hebben tal van vluchtelingen slechts een tijdelijk onderkomen. 

Als de overheid in gebreke blijft, kunnen gewetenloze types profiteren van de kwetsbare situatie van 

aan hun lot overgelaten vluchtelingen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van goederen, onderdak, banen 

of diensten in de irreguliere economie. 

 

Het EESC doet de volgende aanbevelingen: 

 

 De Europese Commissie moet erop toezien dat alle lidstaten de Europese asielwetgeving, 

met name de richtlijn opvangvoorzieningen, naar behoren omzetten en naleven
4
. 

 Er moet voortdurend op worden toegezien dat de registratie- en asielprocedures in 

overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften (taal van de procedure, verstrekking van 

noodzakelijke en betrouwbare informatie, vertegenwoordiging in rechte, passende 

leefomstandigheden tijdens de procedure enz.), met name in landen met een opvallend laag 

percentage positieve asielbesluiten. 

 De lidstaten moeten blijk geven van politiek engagement voor de opvang van en hulp aan 

vluchtelingen. Zij moeten voldoende nationale middelen (personeel, financiering en 

infrastructuur) voor de crisis uittrekken en strategische plannen ten uitvoer leggen. De opvang van 

vluchtelingen valt onder de bevoegdheid van de gehele lidstaat, en de lokale autoriteiten moeten 

door de nationale overheid worden gesteund.  

 De lidstaten moeten voor een duidelijke verantwoordelijkheidsketen zorgen voor het vaak 

horizontale vraagstuk van de opvang van en hulpverlening aan vluchtelingen, en een goede 

coördinatie tussen de overheidsinstanties op verschillende niveaus waarborgen.  

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=NL.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=NL
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 De EU en haar lidstaten moeten erop voorbereid zijn dat zich in de toekomst soortgelijke crises 

kunnen voordoen, en moeten specifieke systemen voor de monitoring van migratie opzetten. 

 De lidstaten moeten de eenheid van het gezin in stand houden en een individuele aanpak bieden. 

 De lidstaten moeten opvang- en transitcentra voorzien van voldoende middelen. Deze centra 

moeten zo nodig 7 dagen per week en 24 uur per dag hulp bieden, met name aan kwetsbare 

personen. 

 De lidstaten moeten de nodige middelen ter beschikking stellen om de tijd die vluchtelingen en 

migranten in noodverblijven doorbrengen te verminderen – met name voor gezinnen – en de 

levensomstandigheden te verbeteren. Huisvesting zou moeten worden aangeboden binnen de 

lokale gemeenschappen, in plaats van daarbuiten. Er is dringend behoefte aan betaalbare 

huisvesting voor vluchtelingen, die bij het vinden van woonruimte moeten worden ondersteund. 

 

2.3 Toereikende en betrouwbare informatie voor asielzoekers en vluchtelingen 

 

Op hun weg naar en door Europa vertrouwen vluchtelingen op – veelal onjuiste – informatie die zij uit 

informele kanalen of van smokkelaars verkrijgen. Verhalen in de media kunnen gekleurd of 

gecensureerd zijn. Daarnaast spreken vluchtelingen zelden de taal van het gastland of een andere 

Europese taal. In tal van lidstaten van de EU is er echter sprake van een gebrek aan tolken die talen als 

Arabisch, Farsi of Pasjtoe beheersen. Maatschappelijke organisaties spelen momenteel een 

belangrijke rol bij het vinden en opleiden van tolken. 

 

Daarom beveelt het EESC het volgende aan: 

 

 De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten voldoen aan artikel 5 van de richtlijn 

opvangvoorzieningen betreffende het verstrekken aan vluchtelingen van informatie over hun 

rechten en plichten en over organisaties, groepen of personen die bijstand en informatie bieden.  

 De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten voldoen aan alle taalgerelateerde 

bepalingen van de richtlijn opvangvoorzieningen.  

 De lidstaten dienen vluchtelingen zowel mondeling als schriftelijk duidelijke praktische en 

juridische informatie te verstrekken in een taal die zij verstaan; het is van essentieel belang dat er 

voldoende goed op hun taken voorbereide tolken en vertalers beschikbaar zijn om bij de 

registratie te helpen, angsten weg te nemen en desinformatie tegen te gaan, en de lidstaten moeten 

de nodige middelen voor de aanwerving van tolken en vertalers vrijmaken. Niet-professionele 

tolken (bijvoorbeeld vluchtelingen/migranten die in een eerdere immigratiegolf zijn aangekomen) 

kunnen nuttig zijn voor eenvoudige gesprekken, maar de voor- en nadelen van het inzetten van 

dergelijke tolken moeten goed worden afgewogen. 

 De EU moet vluchtelingen bij aankomst gecentraliseerde informatie verstrekken. Door 

middel van brochures en een officiële EU-website (naar het voorbeeld van de EU-portaalsite 

over immigratie) zou vluchtelingen actuele informatie kunnen worden verstrekt over hun rechten, 

de geldende procedures en de asielmogelijkheden in de hele EU, en niet alleen in slechts enkele 

landen, zoals Duitsland, Oostenrijk of Zweden. 
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 De EU moet zorg dragen voor het coördineren van de productie van voorlichtingsbrochures voor 

te herplaatsen vluchtelingen, met basisinformatie over het land van bestemming. Deze brochures 

moeten vóór vertrek worden uitgedeeld. Ook moet aangepaste informatie worden gegeven aan 

kinderen.  

 

2.4 Bescherming van de meest kwetsbaren 

 

Vele vluchtelingen arriveren na een lange en traumatische reis, waarbij ze vaak met diefstal, 

verkrachting of andere vormen van geweld zijn geconfronteerd. Ze zijn een oorlog ontvlucht, hebben 

familieleden moeten achterlaten of hebben deze op weg naar Europa verloren. Aan dit specifieke 

trauma wordt tijdens de opvang en de asielprocedure niet altijd voldoende aandacht besteed. Er 

komen steeds meer niet-begeleide minderjarigen naar Europa. Een onrustbarend hoog aantal niet-

begeleide minderjarigen zou zijn verdwenen. Hoewel in vele gevallen niet duidelijk is wat er is 

gebeurd, lijken velen van hen in handen van criminele groepen, mensenhandelaren of andere 

kwaadwillenden te zijn gevallen. 

 

Daarom beveelt het EESC het volgende aan: 

 

 De lidstaten zouden de nodige middelen ter beschikking moeten stellen opdat vluchtelingen, 

maar ook vrijwilligers die met vluchtelingen werken, passende psychologische hulp kan 

worden geboden. 

 Niet-begeleide minderjarigen zouden onderdak moeten krijgen in kleine opvangcentra of bij 

gastgezinnen. De Europese Commissie zou ervoor moeten zorgen dat de lidstaten geen (niet-

begeleide) minderjarigen in bewaring stellen, en de EU dient de mechanismen voor het toezicht 

op de naleving van de rechten van het kind in overleg met Unicef te versterken. 

 Tevens zou rekening moeten worden gehouden met genderaspecten: vrouwelijke asielaanvragers 

zouden moeten worden ondervraagd door een vrouwelijke ambtenaar en met behulp van een 

vrouwelijke tolk. 

 

3. Betere ondersteuning van maatschappelijke organisaties 

 

Maatschappelijke organisaties verrichten waardevol werk doordat zij overheden bij het verlenen van 

humanitaire hulp en bescherming aan vluchtelingen ondersteunen of deze taken zelfs overnemen. 

Maatschappelijke organisaties, zeer gedreven lokale initiatiefnemers en vrijwilligers verrichten een 

breed scala aan activiteiten in alle fasen van het opvangproces, door onder meer in de primaire 

behoeften van vluchtelingen te voorzien, onderdak, sociale en psychologische hulp en informatie te 

bieden, gescheiden gezinsleden te herenigen, oplossingen voor niet-begeleide kinderen te vinden en 

tolken aan te stellen. Zij zien toe op de naleving van de mensenrechten en zijn actief op het gebied 

van belangenbehartiging en bewustmaking.  
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3.1 Erkenning en coördinatie van maatschappelijke organisaties 

 

Sommige maatschappelijke organisaties hebben van de overheid officieel opdracht gekregen om de 

situatie aan te pakken en de hulpactiviteiten op elkaar af te stemmen, maar sommige staten spannen 

zich niet in om de humanitaire hulp te coördineren of laten deze taak over aan het Unhcr en de IOM. 

In sommige landen lijkt de overheid onvoldoende vertrouwen in maatschappelijke organisaties te 

hebben, wier activiteiten beschouwd worden als te "ruimhartig" of als onderdeel van de 

"weldoenersindustrie". Dit is niet bevorderlijk voor een doeltreffend samenwerkingsklimaat. In andere 

landen is de samenwerking met de autoriteiten goed en neemt de overheid suggesties van 

maatschappelijke organisaties over. In die landen worden regelmatig coördinatiebijeenkomsten voor 

alle relevante belanghebbenden gehouden en zijn politici (ministers) bij de coördinatie betrokken, wat 

niet alleen het engagement van de overheid aantoont, maar ook goede resultaten oplevert. 

 

De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties lijkt over het algemeen efficiënt, voorkomt 

verwarring en dubbel werk en is soms zelfs van grensoverschrijdende aard. Sommige 

maatschappelijke organisaties concurreren echter om middelen en media-aandacht. In dit licht is een 

duurzame strategie voor de lange termijn nodig waarin rekening wordt gehouden met het welzijn en 

de arbeidsvoldoening van het – vaak zeer beperkte – personeel van maatschappelijke organisaties en 

hun vrijwilligers. 

 

Daarom beveelt het EESC het volgende aan: 

 

 Succesvolle samenwerking in plaats van concurrentie is van essentieel belang voor de aanpak van 

de vluchtelingencrisis. De organisaties zouden een gedeelde visie op de bescherming van 

vluchtelingen moeten ontwikkelen en elkaars taakstellingen, rollen en verantwoordelijkheden 

moeten begrijpen. De lidstaten zouden maatschappelijke organisaties moeten steunen bij hun 

samenwerking, het verrichten van onderzoek, de coördinatie van activiteiten en het delen 

van ervaringen, kennis en middelen. Hun internationalisering, grensoverschrijdende 

samenwerking en informatie-uitwisseling zou kunnen worden ondersteund via specifieke fondsen 

of een formeel netwerk. 

 De EU zou ervoor moeten zorgen dat goede praktijken van maatschappelijke organisaties worden 

gepromoot en gedeeld en waar mogelijk navolging krijgen. In het beleidvormingsproces moet 

worden geprofiteerd van de praktische ervaringen van maatschappelijke organisaties.  

 De samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten en maatschappelijke organisaties moet 

worden verbeterd, onder meer door in de betrokken ministeries contactpersonen aan te stellen die 

informatie aan die organisaties verstrekken. Bij de opvang van vluchtelingen moet voor een 

duidelijke taakverdeling en de nodige coördinatie tussen de verschillende overheidsinstanties en 

maatschappelijke organisaties worden gezorgd. 

 De verschillende organisaties die bij hulpnetwerken zijn betrokken, zouden regelmatig 

coördinatiebijeenkomsten moeten houden en er goed aan doen hun gezamenlijke initiatieven met 

het oog op toekomstige activiteiten te documenteren en checklists, procedures enz. op te stellen. 



11/15 

 In de lidstaten waar nog geen samenwerkingsfora bestaan, zouden deze moeten worden opgezet, 

teneinde overheidsinstanties (op nationaal en lokaal niveau) en maatschappelijke organisaties 

samen te brengen. Op EU-niveau zouden het EESC en de Europese Commissie een rol kunnen 

spelen door ervoor te zorgen dat deze samenwerkingsfora naar behoren werken en voldoende 

inclusief zijn. 

 De vluchtelingenkwestie moet uit de politieke sfeer worden getrokken en de lidstaten moeten erop 

toezien dat er niet tussen maatschappelijke organisaties wordt gediscrimineerd op grond van 

politieke loyaliteiten of voorkeuren. 

 Gelet op de mandaten van de dienst Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (ECHO) van de 

Europese Commissie en van Frontex, zou de EU meer moeten doen om de humanitaire 

inspanningen te coördineren en een sterkere aanwezigheid ter plaatse te verzekeren. Via ECHO of 

een nieuw op te richten orgaan zou de EU deskundigen op het gebied van coördinatie, opvang en 

bescherming van vluchtelingen ter beschikking moeten stellen en op lokaal niveau in 

overeenstemming met alle belanghebbenden strategische plannen moeten implementeren om te 

waarborgen dat in de basisbehoeften van vluchtelingen, zoals voedsel, medische zorg, onderdak 

en rechtsbijstand, wordt voorzien.  

 De EU moet ervoor zorgen dat het nieuwe EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, dat 

door ECHO wordt gecoördineerd, ook binnen de EU kan worden geactiveerd, zodat wordt 

verzekerd dat de vrijwilligers op de plaatsen worden ingezet waar zij het hardst nodig zijn en dat 

hun vaardigheden en deskundigheid niet ongebruikt blijven of worden verspild. 

 

3.2 Financiering en ondersteuning van maatschappelijke organisaties 

 

Maatschappelijke organisaties zien zich met een aantal moeilijkheden geconfronteerd bij de toegang 

tot financiering en de opleiding van hun personeel. Gewoonlijk zijn zij verplicht activiteiten met eigen 

middelen te cofinancieren, ook al vervullen zij taken in opdracht van de overheid. Bovendien zijn 

maatschappelijke organisaties vaak aangewezen op kortlopende subsidies van de EU, zodat zij niet in 

staat zijn duurzame activiteiten voor de langere termijn te plannen. Omdat zij moeten kunnen 

aantonen voldoende cliënten te hebben, vindt tussen maatschappelijke organisaties ook concurrentie 

plaats, wat afbreuk kan doen aan de doeltreffendheid van de door hen aangeboden diensten. 

Kortetermijnprojecten zijn ook van invloed op de werkzekerheid, zodat het moeilijker wordt om 

gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden. In sommige gebieden is er inmiddels sprake 

van een soort "hulptoerisme". 

 

 Wanneer maatschappelijke organisaties taken vervullen in opdracht van de overheid, 

hebben de lidstaten de plicht in een passende vergoeding te voorzien. Bovendien zouden de 

lidstaten de nodige middelen voor professionele hulpverlening aan vluchtelingen op lange termijn 

beschikbaar moeten stellen naarmate het aantal vrijwilligers afneemt, en zouden zij banen in deze 

sector voldoende aantrekkelijk moeten maken om het tekort aan gekwalificeerd personeel aan te 

pakken.  

 EU-fondsen, ook voor kleinschalige initiatieven, zouden gemakkelijker en sneller beschikbaar 

moeten worden, zonder dat de onpartijdigheid en transparantie van het proces in gevaar komt. De 
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eisen inzake cofinanciering zouden moeten worden versoepeld of door de lidstaten moeten 

worden vervuld.  

 Er bestaat dringend behoefte aan op duidelijke regels gebaseerde langetermijnprogrammering bij 

de toewijzing van subsidies uit het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF). De 

Commissie zou vertraging bij de toewijzing van AMIF-middelen moeten voorkomen.  

 De Commissie zou de financieringsregels zodanig moeten aanpassen dat bepaalde indirecte 

kosten (naast de coördinatiekosten) kunnen worden gedeclareerd, zoals dat ook bij het ERF en het 

EIF het geval was.  

 De Commissie zou wetgeving moeten initiëren op grond waarvan financiële steun kan worden 

verleend voor de opbouw van de institutionele capaciteit van maatschappelijke organisaties, 

teneinde stabiele arbeidsvoorwaarden te garanderen, alsook voor training (bijvoorbeeld inzake het 

beheer van opvangkampen). 

 

4. Verandering van de berichtgeving 

 

Een doeltreffende gemeenschappelijke EU-aanpak van de instroom van vluchtelingen is pas mogelijk 

als de opvang van vluchtelingen kan rekenen op steun vanuit de samenleving. Er is in de EU echter 

sprake van toenemend negatieve sentimenten jegens vluchtelingen. Het publiek moet van feitelijk 

onderbouwde informatie over vluchtelingen worden voorzien, waarbij de media en maatschappelijke 

organisaties een belangrijke rol toekomt. Media die onjuiste informatie verspreiden en stereotypen 

uitdragen, versterken de angst voor het onbekende. Andere media blijken zich dan weer op gegevens 

van maatschappelijke organisaties te baseren voor een evenwichtige beeldvorming over vluchtelingen. 

 

4.1 De aandacht vestigen op de voordelen van migratie 

 

 De instellingen van de EU en de lidstaten moeten positieve voorbeelden van de prestaties van 

migranten en hun bijdrage aan het economische, sociale en culturele leven in Europa onder de 

aandacht van het publiek brengen om in het openbare debat een positiever beeld van 

vluchtelingen te bevorderen (bijvoorbeeld door te wijzen op het aantal leraren en militaire en 

politiefunctionarissen van buitenlandse origine in Duitsland of Frankrijk, in plaats van de nadruk 

te leggen op probleemjongeren). Succesvolle vluchtelingen moeten grotere zichtbaarheid krijgen 

als rolmodellen, en de EU zou de uitwisseling van goede praktijken op dit gebied moeten 

bevorderen.  

 Het maatschappelijk draagvlak voor migratie kan worden vergroot indien de samenleving meer 

inzicht krijgt in de voordelen van migratie. De instellingen van de EU moeten de positieve 

aspecten van migratie belichten, zoals het feit dat tal van dorpen in afgelegen gebieden in 

Europa die met een achteruitgang van de bevolking kampen, inmiddels als gevolg van de komst 

van vluchtelingen profiteren van nieuwe arbeidskrachten, een stijgende consumptie, grotere 

aantallen scholieren, enz. 
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4.2 Migratie in de media 

 

 De lidstaten zouden er goed aan doen journalisten belangrijke feiten en gegevens te verschaffen 

en hun de mogelijkheid te bieden studiereizen te maken naar bijv. vluchtelingencentra of 

grenscontroleposten, teneinde negatieve stereotypen tegen te gaan. 

 Met het oog op de hoe dan ook toenemende diversiteit moeten de lidstaten multicultureel 

onderwijs en antidiscriminatielessen in de leerplannen van hun scholen, maar ook buiten het 

onderwijsstelsel, versterken. Dergelijk onderwijs zou moeten stoelen op de ervaringen van lokale 

overheden, betrokken maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties. Ze zouden het 

bewustzijn van de burgers met betrekking tot mondiale ontwikkelingen moeten aanwakkeren.  

 De lidstaten zouden kwetsend en xenofoob taalgebruik en haat zaaiende uitlatingen in de media 

in geen geval mogen tolereren. Ze zouden hiervoor in overeenstemming met de wet passende 

sanctiemaatregelen moeten treffen. 

 

4.3 Inspanningen van de gemeenschap 

 

 De EU en haar lidstaten zouden lokale gemeenschappen (bijv. ouders op plaatselijke scholen) 

passende, op feiten gebaseerde informatie moeten verstrekken. Ook zouden ze moeten 

aanmoedigen dat er mogelijkheden worden geschapen om in contact te komen met buitenlanders 

– bijv. via activiteiten voor kinderen en ouders, georganiseerd door lokale culturele centra of 

maatschappelijke organisaties.  

 De lidstaten zouden voorbereidingscursussen en opleidingen moeten financieren voor ambtenaren 

die contact hebben met vluchtelingen – onder meer bij lokale of nationale overheidsinstanties, 

arbeidsbureaus, de politie, op scholen enz. – om hun naast informatie en nuttige contacten (met 

maatschappelijke hulporganisaties) de nodige instrumenten aan de hand te doen om met culturele 

diversiteit om te gaan. 

 

5. Zorgen voor de integratie van vluchtelingen 

 

5.1 Ontwikkeling van integratiebeleid 

 

De ervaringen met en benaderingen van het integratiebeleid verschillen per lidstaat. Integratie is een 

tweerichtingsproces dat zowel rechten als plichten inhoudt. Maatschappelijke organisaties in heel 

Europa vullen lacunes op en bieden tal van diensten aan die tot integratie bijdragen, zoals 

taalcursussen, rechtsbijstand, voorlichting en culturele activiteiten. 

 

 Overal in Europa bestaat behoefte aan een duurzaam integratiebeleid voor de lange termijn. 

De EU moet de participatie van belanghebbenden en de uitwisseling van goede praktijken tussen 

de lidstaten blijven ondersteunen. 

 De lidstaten zouden een alomvattende en coherente aanpak moeten volgen die zich horizontaal 

over verschillend beleidsgebieden uitstrekt, en moeten erkennen dat de asielprocedure een 

essentieel onderdeel van het integratieproces vormt. 
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 Op het niveau van de lidstaten moeten deskundigen en mensen uit de praktijk worden betrokken 

bij de formulering van het integratiebeleid om een populistische benadering te voorkomen. De 

participatie van lokale belanghebbenden is erg belangrijk, omdat integratie zich op lokaal niveau 

afspeelt. 

 De lidstaten zouden maatschappelijke organisaties en met name werkgevers en vakbonden, alsook 

regionale overheden, bij de beleidsvorming op het gebied van integratie moeten betrekken, vooral 

ook om ervoor te zorgen dat vluchtelingen de vaardigheden opdoen die nodig zijn om specifieke 

leemten op de arbeidsmarkt op te vullen.  

 De lidstaten zouden erop moeten letten dat in het kader van het integratiebeleid een individuele 

aanpak vereist is. De situatie van vluchtelingen is namelijk slechter dan die van andere migranten. 

Zij hebben soms geen papieren meer en beschikken slechts over een beperkt netwerk, terwijl hun 

gezondheid kan zijn achteruitgegaan als gevolg van geweld en trauma's.   

 De lidstaten zouden goed geïntegreerde mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond 

moeten inschakelen als mentoren om asielzoekers te ondersteunen. Zij kunnen als rolmodel 

fungeren en ertoe bijdragen asielzoekers een beter inzicht in de samenleving van het gastland te 

verschaffen.  

 Vluchtelingen moeten de wetgeving van het gastland naleven en de cultuur van het land 

respecteren. Hiertoe behoort onder meer de eerbiediging van de gendergelijkheid en respect voor 

vrouwen in gezagsposities, zoals leraren, artsen, sociaal werkers enz. De lidstaten zouden daartoe 

financiële middelen ter beschikking moeten stellen voor begeleiding en mentoring. 

 De lidstaten zouden voor ogen moeten houden dat de zeer intensieve ondersteuning van niet-

begeleide minderjarigen die in een aantal lidstaten wordt geboden, een goede praktijk is en een 

weliswaar kostenintensief, maar goed model kan zijn voor de integratie van alle migranten. 

 

5.2 De sleutelrol van taalonderricht en onderwijs  

 

 De lidstaten zouden de nodige middelen moeten vrijmaken om zo snel mogelijk na aankomst 

taalcursussen aan te bieden aan personen die hoogstwaarschijnlijk voor bescherming in 

aanmerking komen. Het is goed om dergelijke cursussen te combineren met werk, omdat werk 

bevorderlijk is voor het leren van een taal. 

 De lidstaten moeten zorgen voor een snelle toegang tot kinderopvang en scholen, gezien het 

belang hiervan voor de integratie van gezinnen en de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt.  

 

5.3 Het belang van integratie op de arbeidsmarkt 

 

De sociale partners erkennen dat vluchtelingen een positieve bijdrage kunnen leveren tegen de 

achtergrond van de vergrijzing en gezien de behoefte aan bepaalde vaardigheden in sommige 

sectoren. Voor de meeste volwassen vluchtelingen is het geen sinecure om passend werk te vinden. 

Zij ondervinden allerlei hindernissen, zoals ontoereikende talenkennis, het verlies van persoonlijke 

documenten en certificaten, de niet-erkenning van diploma's en kwalificaties en slechte kansen op de 

arbeidsmarkt, met name in landen met een hoge werkloosheid. Veel hoogopgeleide vluchtelingen zien 

zich uiteindelijk gedwongen ongeschoold werk te verrichten, als zij al een baan vinden.  
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 Ondanks het feit dat de lidstaten op grond van artikel 15, lid 1, van de richtlijn 

opvangvoorzieningen verplicht zijn ervoor te zorgen dat "verzoekers [om internationale 

bescherming] ten laatste negen maanden na de datum waarop het verzoek [...] is ingediend, 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt", dienen de lidstaten zich in te spannen om asielzoekers zo 

snel mogelijk aan het werk te krijgen om te voorkomen dat hun vaardigheden verouderen en hen 

in staat te stellen een economisch productief leven te leiden. Aangezien dit hun zelfstandigheid, 

waardigheid en sociale interactie ten goede komt, zijn zowel de betrokkenen zelf als de 

samenleving van het gastland erbij gebaat. De lidstaten moeten erop toezien dat voor hen dezelfde 

voorwaarden gelden als voor de eigen onderdanen.  

 In haar beleid inzake legale migratie en integratie zou de EU voldoende aandacht moeten 

besteden aan arbeidsmarktanalyses en onderzoek naar vaardigheden, en ervoor moeten zorgen dat 

de vaardigheden van vluchtelingen beter in kaart gebracht en ontwikkeld worden. Er moet worden 

gewerkt aan een doeltreffende erkenning van diploma's en kwalificaties, mogelijk op basis van het 

Europees kwalificatiekader. 

 Vluchtelingen, onderwijsinstellingen en werkgevers hebben behoefte aan rechtszekerheid. De 

lidstaten zouden migranten die onderwijs of een opleiding volgen, voldoende tijd moeten geven 

om hun opleiding af te ronden, ook al is hun asielaanvraag afgewezen. Wat stages voor 

vluchtelingen betreft, is het in sommige lidstaten een goede praktijk gebleken om werkgevers aan 

te moedigen in de opleiding van stagiairs te investeren en zekerheid te scheppen voor de 

vluchteling en zijn of haar werkgever, door de asielzoeker de mogelijkheid te geven een aantal 

jaren op de werkplek mee te draaien, ook in geval van een afgewezen asielaanvraag. 

 De EU en de lidstaten zouden een specifiek op werkgevers en vakbonden gerichte 

voorlichtingscampagne moeten voeren omtrent de rechten, plichten en procedures betreffende de 

indienstneming van migranten. 

 

_____________ 
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