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BIJLAGE III 

 

Het mechanisme voor snelle grensinterventieteams (RABIT) 

 

 

 

Het mechanisme voor snelle grensinterventieteams (RABIT) werd ingesteld in 2007
1
. Het 

biedt snelle operationele bijstand gedurende een beperkte periode aan een lidstaat die te 

maken krijgt met een situatie van dringende en uitzonderlijke druk op bepaalde plaatsen aan 

de buitengrenzen, met grote aantallen onderdanen van derde landen die het grondgebied van 

de lidstaat illegaal trachten binnen te komen.  

 

De belangrijkste elementen zijn: 

 

 er is een verzoek van een lidstaat vereist. Er wordt een verzoek gericht aan Frontex, 

dat vijf dagen heeft om de situatie te beoordelen en te beslissen of het verzoek wordt 

ingewilligd; 

 wanneer het verzoek wordt ingewilligd, wordt onmiddellijk een operationeel plan 

opgesteld met vermelding van de duur van de inzet van de teams, en de taken en de 

samenstelling ervan; 

 de lidstaten zijn verplicht op verzoek grenswachters ter beschikking te stellen, tenzij 

zij zelf geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie; 

 de ontvangende lidstaat geeft instructies aan het team. De teamleden zijn bevoegd om 

grenscontroles of grensbewaking uit te voeren overeenkomstig de Schengengrenscode. 

Zij beschikken in grote lijnen over dezelfde bevoegdheden als de grenswachters van 

de ontvangende lidstaat: de ontvangende lidstaat kan instemmen met het gebruik van 

geweld en dienstwapens (indien de lidstaat van herkomst daar ook mee instemt); 

 alle kosten in verband met opleiding, oefeningen en inzet van de teams worden door 

Frontex gedragen (basissalarissen vallen er niet onder). Het gaat onder meer om 

reiskosten, verblijfskosten en dagvergoedingen.  

 

Hoewel het RABIT-mechanisme sinds 2010 niet meer is geactiveerd, worden jaarlijks 

oefeningen gehouden om ervoor te zorgen dat de teams steeds klaar zijn om te worden 

ingezet. 

 

 

Voorbeeld: toepassing van het RABIT-mechanisme in 2010-11 

 

In 2010 heeft Griekenland verzocht om RABIT in te zetten aan de Grieks-Turkse grens. De 

operatie duurde van november 2010 tot maart 2011. Dit volgde op een grote toestroom en met 

succes werden de aantallen verminderd, waarbij de vastgestelde binnenkomsten maand na 

maand daalden, van de piek van 7 607 in oktober tot 1 632 in februari. 

 

Tijdens de operatie verleenden elke week bijna 200 goed opgeleide gedetacheerde 

                                                            
1 Verordening (EG) nr. 863/2007 tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle-

grensinterventieteams en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 wat betreft dat mechanisme en de 

regeling van de taken en bevoegdheden van uitgezonden functionarissen. 
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functionarissen uit 26 lidstaten bijstand aan hun Griekse collega’s bij het bewaken van de 

grensgebieden en het identificeren van aangetroffen irreguliere migranten. De operatie heeft 

de Griekse autoriteiten ook geholpen informatie te verzamelen over de migratieroutes en de 

smokkelnetwerken die misbruik maken van de uitzichtloze toestand van irreguliere 

immigranten. Samen met het team werden 7 voertuigen met warmtecamera's, 24 

patrouillevoertuigen, 2 Schengenbussen met IT-apparatuur, 3 minibussen, 1 autobus en een 

helikopter ingezet in de operationele gebieden. Er werden ook drie containers met mobiele 

kantoren geïnstalleerd. 

 

Sinds de start van de RABIT-operatie begin november 2010 is er sprake van een geleidelijke 

daling van de irreguliere binnenkomsten aan de betrokken grenssectoren tussen Griekenland 

en Turkije. In oktober, vóór de operatie, werden er in totaal 7 607 personen gevonden aan de 

Grieks-Turkse landgrens. In november maakte de operatie melding van in totaal 4 616 

vastgestelde binnenkomsten en in december was dat aantal verder gedaald tot 3 413. 

Vervolgens daalde het tot 2 266 in januari 2011 en tot 1 632 in februari 2011. Na de RABIT-

operatie was het aantal irreguliere grensoverschrijdingen met ongeveer 75 % gedaald. 

Om deze cijfers in perspectief te plaatsen: in het hele jaar 2010 werden er in totaal 47 706 

binnenkomsten vastgesteld, zoals door de Griekse autoriteiten meegedeeld via het Frontex-

netwerk voor risicoanalyse. 

 

 

 
 


