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Het EU-initiatief voor kenniscentra: dit veelbelovende initiatief om 
veiligheidsbedreigingen aan te pakken, moet met zorg worden gestimuleerd 
 
Het initiatief voor kenniscentra heeft betrekking op de vestiging van regionale platforms in diverse 
regio’s van de wereld om risico’s van chemische, biologische, radiologische en nucleaire aard (CBRN) aan 
te pakken. Het is de grootste maatregel van de langetermijncomponent van het Stabiliteitsinstrument en 
er werd voor de periode 2010-2013 100 miljoen euro aan toegewezen. 
 
In haar vandaag gepubliceerde speciaal verslag is de Europese Rekenkamer in het algemeen positief over de 
bijdrage die deze kenniscentra kunnen leveren aan de beperking van de CBRN-risico’s. 
 
“Initiatieven van deze aard hebben in deze tijden een bijzondere betekenis door de toenemende terroristische 
dreiging en het aantal gespannen politieke situaties in de hele wereld. Zij bieden een kader voor nauwe 
samenwerking, zoals onlangs bleek tijdens de ebola-crisis in West-Afrika. Aangezien de partners in het initiatief 
vaak voor grote uitdagingen staan, is het van essentieel belang dat zij vertrouwen en inzet blijven tonen. De 
Commissie moet haar middelen zorgvuldig verdelen om de impact van het initiatief te maximaliseren”, aldus de 
heer Karel Pinxten, het voor dit verslag verantwoordelijke ERK-lid. 
 
Het initiatief sluit aan op de prioriteiten van de Europese veiligheidsstrategie en de Europese strategie ter 
bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens. Het berust op de betrokkenheid van alle 
belanghebbenden in de partnerlanden en verbetert zo de vooruitzichten op duurzaamheid van de ondernomen 
acties. 
 
De organisatorische opzet is complex maar over het algemeen adequaat. Mede door die complexiteit gingen 
projecten bij de aanvang van het initiatief echter vertraagd van start. Een aantal essentiële elementen van het 
uitvoeringsplan, zoals de “behoeftenbeoordelingen”, kwamen slechts langzaam op gang. 
 
De aanbevelingen die voortvloeien uit het verslag zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de middelen daar 
worden ingezet waar zij het meest relevant zijn voor de veiligheid van de EU en dat de samenwerking en het 
toezicht worden verbeterd, met name op plaatselijk niveau. 
 
De kenniscentra, die bestaan uit de partnerlanden in de regio’s, worden ondersteund door regionale 
secretariaten op de volgende locaties: Algiers, Amman, Manila, Rabat en Tbilisi. 
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Noot voor de redactie 
 
De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de 
resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. Dit speciaal 
verslag (nr. 17/2014) heeft als titel “Kan het EU-initiatief voor kenniscentra een doeltreffende bijdrage leveren om de 
chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico’s van buiten de EU te beperken?”. 
 
De belangrijkste doelstellingen van het EU-initiatief voor CBRN-kenniscentra zijn de nationale en regionale capaciteit van 
bevoegde instanties en de administratieve infrastructuur op de lange termijn te versterken en het reactievermogen op de 
korte termijn te ondersteunen en te versterken. De kenniscentra, die in zeven verschillende regio’s van de wereld 
gevestigd zijn, worden ondersteund door regionale secretariaten die zich bevinden in een van de partnerlanden in een 
regio.  
 
De EU-controleurs beoordeelden of: 
•het initiatief was gebaseerd op een grondige analyse van de situatie vóór 2010; 
• de organisatorische opzet van het initiatief volstond om de vastgestelde uitdagingen het hoofd te bieden; 
• een geschikt beheerssysteem aanwezig en operationeel was. 
 
De bevindingen van de EU-controleurs zijn over het algemeen positief. Het concept van het initiatief was gebaseerd op 
een grondige analyse en stimuleert de samenwerking en betrokkenheid in de regio’s. De organisatorische structuren zijn 
in het algemeen toereikend, maar vrij ingewikkeld door het aantal betrokken organisaties. 
 
Er werden beheerssystemen opgezet maar vooral in de beginperiode van het initiatief waren er een aantal moeilijkheden. 
Het opzetten van structuren in partnerlanden duurde langer dan verwacht, voornamelijk door de inherente complexiteit 
van het initiatief. Elementen zoals behoeftenbeoordelingen waren wel opgenomen in het uitvoeringsplan maar kenden 
aanzienlijke vertraging. Dit had tot gevolg dat projecten van start gingen voordat de behoeften waren beoordeeld en de 
nationale actieplannen waren opgesteld. 
 
In de beginperiode werd de aanpak vanuit de basis, waarbij het projectinitiatief van de partnerlanden komt, niet altijd 
toegepast. In dit opzicht is wel vooruitgang geboekt, maar er moet op worden gelet dat de betrokkenheid van de 
partnerlanden bij de projecten niet in gevaar wordt gebracht, waardoor de ontwikkeling van het initiatief zou worden 
gehinderd. Een grotere betrokkenheid van de partnerlanden bij de uitvoering van de projecten zou eveneens helpen om 
deze betrokkenheid en de algehele duurzaamheid van de ondernomen acties te verbeteren. 
 
In verband met de ondersteuning op lokaal niveau constateerden de controleurs een behoefte aan meer technische 
capaciteit en betrokkenheid van het plaatselijke delegatiepersoneel. 
 
In het verslag wordt het volgende aanbevolen: 
 
Gezien de huidige structuur van het initiatief dienen de EDEO en de Commissie het volgende te doen: 
• de EU-financiering toespitsen op de gebieden die het meest relevant zijn voor de veiligheid van de EU, om op die manier 
het rechtstreekse voordeel te maximaliseren; 
• de capaciteit van de regionale secretariaten te versterken door de technische deskundigheid te versterken; 
•de rol van de EU-delegaties te versterken, met name in de landen waar een regionaal secretariaat is ingesteld. 
 
Wat het beheer van de projecten betreft, dient de Commissie: 
• maatregelen te nemen om de partnerlanden niet alleen te betrekken bij het opzetten van projecten, maar ook bij het 
uitvoeren ervan. Dit zou hun betrokkenheid bij de maatregelen versterken en de duurzaamheid ervan verzekeren; 
• inspanningen te blijven leveren om de procedures te verbeteren, om zo het tijdsverloop tussen het indienen van de 
voorstellen en de uitvoering van de projecten te verkorten; 
• de samenwerking tussen de besluitvormingsorganen en de uitvoerende organen te verbeteren, bijvoorbeeld door het 
coördinatiecomité nieuw leven in te blazen. 


