
Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken



Onder kustwachttaken worden de taken verstaan die door de drie agentschappen gewoonlijk worden genoemd 
en die worden opgesomd in Aanbeveling (EU) 2021/1222 van de Commissie van 20 juli 2021 tot vaststelling 
van een “praktische handleiding” voor Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken:

Wat houden de 
kustwachttaken in?

maritieme veiligheid, met 
inbegrip van het beheer 
van het scheepsverkeer hulpverlening bij 

scheepsongevallen en 
hulpverlening op zee

visserijinspectie en 
-controle

maritieme grenscontrole 

bescherming van het 
mariene milieu en respons

maritieme opsporing en 
redding

maritieme-
douaneactiviteiten

maritieme veiligheid en 
veiligheid van schepen en 
havens 

maritiem toezicht en 
maritieme bewaking 

respons bij maritieme 
ongevallen en rampen 

preventie en bestrijding 
van illegale mensenhandel 
en -smokkel en de daarmee 
verband houdende 
handhaving van het zeerecht 

Met Europese samenwerking op het gebied van 
kustwachttaken worden de inspanningen bedoeld die EFCA, 
EMSA en Frontex leveren om hun krachten te bundelen en 
hun werkzaamheden te stroomlijnen met als doel om de 
nationale autoriteiten ondersteuning te bieden bij de uitvoering 
van kustwachttaken op nationaal en Unieniveau, en indien van 
toepassing op internationaal niveau.

Alle zeilen bijzetten: 
Europese samenwerking op 
het gebied van kustwachttaken



Waarom werken  
we samen?
In de wateren rond Europa is het druk vanwege tal van activiteiten zoals internationaal en 
nationaal vracht- en passagiersvervoer, visserij, olie- en gaswinning alsook toerisme en recreatie. 
Bovendien kunnen zich op zee allerlei risico’s voordoen, zoals ongelukken, verontreiniging, illegale 
visserij, terrorisme, piraterij, mensensmokkel en andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit.

In de Europese Unie zijn tal van autoriteiten belast met uiteenlopende kustwachttaken. Meer dan 
300 civiele en militaire autoriteiten van de lidstaten staan 24 uur per dag en zeven dagen per week 
paraat om ervoor te zorgen dat de activiteiten op zee veilig zijn, stroken met de wet en vanuit 
milieuoogpunt duurzaam zijn. 

Met het oog op het vervullen van de taken op het gebied van toezicht op maritieme 
activiteiten en ondersteuning van operationele missies op zee hebben EFCA, EMSA en 
Frontex hun samenwerking ten behoeve van alle betrokken autoriteiten versterkt. 

Drie Europese agentschappen ondersteunen de nationale autoriteiten bij de 
uitoefening van hun kustwachttaken:

het Europees Bureau voor visserijcontrole

het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap

EFCA is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de 
operationele coördinatie van de visserijcontroles en 
-inspecties die moeten bijdragen tot striktere naleving van 
de wetgeving, een gelijk speelveld in de visserijsector en 
uiteindelijk ook tot duurzame visserij.

EMSA behartigt de maritieme belangen van de EU met 
het oog op een veilige, groene en concurrerende 
scheepvaartsector. Het agentschap fungeert als 
betrouwbaar en gerespecteerd referentiepunt 
in de scheepvaart in Europa en op wereldniveau. 

Frontex heeft tot taak het beheer van de 
buitengrenzen te verbeteren om een 
hoog niveau van interne veiligheid 
binnen de EU te waarborgen en 
grensoverschrijdende criminaliteit 
te bestrijden.

Welke agentschappen zijn 
betrokken bij de uitoefening van 
kustwachttaken op Europees 
niveau?



 
EFCA, EMSA en Frontex werken inmiddels al vele jaren samen. 

In 2016 kreeg deze samenwerking formeel vorm met 
een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie dat 
leidde tot de wijziging van de oprichtingsverordeningen 
van de drie agentschappen door de invoeging van een 
gemeenschappelijk artikel betreffende “Europese 
samenwerking inzake kustwachttaken”. 

In 2017 zetten de agentschappen een 
belangrijke stap door hun samenwerking te 
regelen in tripartiete werkafspraken. 

Op 18 maart 2021 hebben de 
agentschappen de Europese 
samenwerking op het gebied 
van kustwachttaken verder 
versterkt met de vernieuwing 
van de tripartiete werkafspraken 
voor onbepaalde duur.

Hoe werken we samen?
EFCA, EMSA en Frontex ondersteunen de Europese samenwerking op het gebied van 
kustwachttaken op gecoördineerde wijze en dragen daartoe elk bij op hun respectieve 
bevoegdheids- en taakgebieden. 

Deze drie Europese agentschappen werken samen om de nationale autoriteiten te ondersteunen 
bij de uitvoering van kustwachttaken door maritieme informatie te delen, bewakings- en 
communicatiediensten te verlenen, capaciteiten op te bouwen, operationele uitdagingen en nieuwe 
risico’s in het maritieme domein te analyseren en capaciteiten te delen door de ontwikkeling van 
maritieme operaties met meerdere doeleinden.

Wat is de rechtsgrondslag?

Delen van informatie

Bewakingsdiensten

Capaciteitsopbouw

Risicoanalyse

Delen van capaciteiten



 www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu

www.frontex.europa.eu
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