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Controleurs stellen uitdagingen voor de integratie van 
migranten in de EU vast  
De Europese Rekenkamer heeft een aantal uitdagingen voor de integratie van migranten van 
buiten de EU in de samenleving vastgesteld die vereisen dat de EU verdere maatregelen neemt. 
De uitdagingen worden uiteengezet in een nieuw briefingdocument over EU-maatregelen ter 
ondersteuning van degenen die legaal in de EU wonen maar niet over het EU-burgerschap 
beschikken, zoals personen die migreren vanwege werk, gezinshereniging of onderzoek, 
asielzoekers en vluchtelingen. Het briefingdocument betreft geen personen die illegaal in de EU 
verblijven.  

“De impact van de recente instroming van migranten op de lange termijn zal ervan afhangen hoe 
goed ze in de Europese samenleving zijn geïntegreerd. “We hebben zeven uitdagingen vastgesteld 
voor hun integratie die door de lidstaten en de EU moeten worden aangepakt,” aldus 
Iliana Ivanova, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het 
briefingdocument.  

Hoewel de integratie van migranten voornamelijk de verantwoordelijkheid is van de lidstaten, 
speelt de EU een belangrijke rol in het bieden van ondersteuning en stimulansen. Naast het 
bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken heeft de EU financiering verstrekt en 
bijgedragen tot de ontwikkeling van migratie- en antidiscriminatiebeleid. 

De belangrijkste uitdagingen voor integratie die door de controleurs zijn vastgesteld, zijn: 

Vertragingen – Hoe eerder de integratie begint, des te waarschijnlijker het is dat die zal slagen. 
De voor migranten geldende regels zijn echter niet hetzelfde in alle lidstaten, waardoor 
migranten naar een ander land verhuizen en die de start van het integratieproces vertraagt. 
Daarnaast duurt het soms lang voordat aanvragen zijn verwerkt.  

Discriminatie – Ondanks EU-wetgeving ter bevordering van gelijke rechten en non-discriminatie 
blijft de immigratie van personen van buiten de EU negatieve gevoelens oproepen bij veel 
Europeanen. In sommige lidstaten heeft dit een negatief effect op de integratie van migranten.  
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Financiering – Integratiemaatregelen kunnen uit verschillende EU-fondsen worden gefinancierd, 
maar het totale uitgegeven bedrag is niet bekend. Sinds 2015 heeft de EU meer dan 5 miljard 
euro aan aanvullende financiering ter beschikking gesteld om de stijging van de migratiestromen 
op te vangen, waarvan meer dan 100 miljoen aan integratie werd toegewezen. In 2017 
verklaarden de lidstaten dat ze, om migranten te integreren, ongeveer 450 miljoen euro extra 
nodig hadden uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie. Integratiebeleid moet berusten op 
een deugdelijke beoordeling van behoeften en adequaat worden gefinancierd, aldus de 
controleurs.  

Gebrekkige inzet – In 2016 heeft de Europese Commissie een actieplan ontwikkeld met 
52 maatregelen op EU-niveau. In december 2017 waren 23 maatregelen nog niet afgerond. 
Daarnaast worden de lidstaten ook aangemoedigd om specifieke maatregelen te ontwikkelen om 
bepaalde terreinen aan te pakken, maar de Commissie monitort deze maatregelen niet. De 
doeltreffende uitvoering van maatregelen in het kader van het actieplan staat of valt met de 
inzet van de lidstaten. 

Onvolledig beleid – De meeste lidstaten hebben integratiebeleid vastgesteld binnen 
verschillende beleidskaders. Dit richt zich echter niet systematisch op alle groepen migranten en 
alle integratiegebieden. Het integratiebeleid dient een alomvattend kader te bieden om alle 
migranten op alle relevante beleidsterreinen te kunnen ondersteunen.  

Gebrek aan monitoring – De meeste lidstaten hebben geen volledig overzicht van het aantal 
ondersteunde migranten of de bedragen die aan integratiemaatregelen worden uitgegeven. Op 
nationaal niveau vertoont de monitoring verschillende tekortkomingen. De Commissie stelt 
momenteel voor om speciale indicatoren te creëren, wat de ontwikkeling van empirisch 
onderbouwde beleidsvorming kan vergemakkelijken.  

Complexiteit – Uit verschillende EU-fondsen kan hetzelfde soort maatregelen worden 
gefinancierd voor dezelfde doelgroep. Er zijn meer dan 400 verschillende entiteiten betrokken bij 
het beheer van maatregelen voor de integratie van migranten in de lidstaten. De meeste 
lidstaten hebben een coördinerend orgaan, maar de bestaande coördinatiemechanismen 
vertonen tekortkomingen.  

De aanpak van deze uitdagingen zal doeltreffende, gecoördineerde inspanningen vereisen van 
alle betrokken partijen op EU-, nationaal en regionaal niveau. 

Noot voor de redactie 

Er zijn meer dan 21 miljoen mensen zonder EU-burgerschap die legaal op EU-grondgebied 
verblijven. Ongeveer 4 % van de EU-bevolking bestaat uit migranten van buiten de EU. Ieder jaar 
worden sommigen van hen EU-onderdanen. In de periode 2013-2016 verkregen ongeveer 
3,2 miljoen migranten van buiten de EU het burgerschap van een EU-lidstaat. Als er rekening 
wordt gehouden met de tweede generatie migranten, heeft bijna 18 % van de bevolking die in de 
EU verblijft, een migrantenachtergrond. 

Het briefingdocument “De integratie van migranten van buiten de EU” is in het Engels 
beschikbaar op de ERK-website (eca.europa.eu). 

Er is een verklaring van ERK-lid Iliana Ivanova op video in uitzendkwaliteit beschikbaar op het 
YouTube-kanaal van de ERK (EUauditors). 
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