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EUPOL Afghanistan ten dele doeltreffend bij de tenuitvoerlegging van haar 
mandaat, aldus EU-controleurs 

In een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, wordt geconstateerd dat de 
politiemissie van de EU in Afghanistan (EUPOL) haar doel ten dele heeft bereikt om een bijdrage te 
leveren aan het opbouwen van een duurzame en doeltreffende civiele politiemacht van Afghanistan zelf. 
Ondanks het ontbreken van een getraind, volledig functionerend Afghaans politieapparaat en een hoge 
mate van ongeletterdheid en wijdverspreide corruptie bij politie en justitie van Afghanistan is EUPOL 
erin geslaagd een bijdrage te leveren tot de hervorming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
professionalisering van de nationale politie. De Afghaanse politie en justitie hebben echter nog steeds te 
kampen met systeemgebreken, waardoor de duurzaamheid van de door EUPOL behaalde resultaten en 
die van het Afghaanse politieapparaat in het algemeen gevaar loopt na de uitfasering van de missie 
tegen het einde van 2016. 

"Hoewel het gemengde resultaat van EUPOL ten dele kan worden verklaard door externe factoren zoals een 
gebrek aan veiligheid en het feit dat een getraind en functionerend politieapparaat bijna volledig ontbrak, 
kunnen andere tekortkomingen aan de missie zelf worden toegeschreven. De ERK doet een aantal aanbevelingen 
die niet alleen van toepassing zijn op EUPOL Afghanistan, maar ook op andere GVDB-missies die zijn gericht op de 
verbetering van hun doeltreffendheid en de duurzaamheid van de behaalde resultaten", aldus 
Hans Gustaf Wessberg, het voor dit verslag verantwoordelijke ERK-lid. 

De EU-controleurs constateren dat de EU erin is geslaagd in Afghanistan een Europese civiele politiemissie op te 
zetten onder moeilijke omstandigheden. Het mandaat, te weten het verlenen van strategische adviesdiensten 
aan het hogere kader van de hiërarchie van het politieapparaat, waarbij een koppeling bestaat met de 
rechtsstaat in ruimere zin, zorgde voor EU-meerwaarde door de bouwstenen te leveren die tot dusverre 
ontbraken bij de Afghaanse politie en justitie. Na een moeilijke start, waarbij de inzet van EUPOL moeizaam 
verliep en de missie te kampen had met aanzienlijke problemen met werving en logistiek, heeft EUPOL stap voor 
stap erkenning gekregen voor haar deskundigheid en voor de bijdrage tot de hervorming van de Afghaanse 
politie.  

EUPOL is er echter niet in geslaagd om, zoals aanvankelijk gepland, alle Europese actoren bijeen te brengen. Dit 
had deels te maken met de beperkte omvang van de missie en ook met concurrentie van andere Europese en 
internationale inspanningen. Desondanks heeft EUPOL een bijdrage geleverd tot een verbeterde samenwerking 
tussen de EU-lidstaten ter plaatse en gepoogd internationale samenwerking te bevorderen.  

Met betrekking tot de resultaten heeft EUPOL de Afghaanse politie geholpen het vertrouwen van het publiek te 
winnen door de invoering van grondbeginselen van civiele ordehandhaving te ondersteunen, maar de Afghaanse 
politie en justitie hebben nog steeds te kampen met systeemgebreken zoals ontoereikende institutionele 
ontwikkeling, een ondoeltreffend juridisch kader en beperkte personeelscapaciteit. De institutionele 
ontwikkeling van de sector van het strafrecht als geheel blijft hinder ondervinden van andere factoren zoals 
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ongepaste politieke invloed, corruptie en de focus op de anti-oproerpolitie. Hervorming om koppelingen tussen 
de nationale politie en justitie te ontwikkelen, is een van de terreinen waarop het voor EUPOL het moeilijkst is 
geweest om resultaten te laten zien. Uit de controle is ook gebleken dat de beoordelings- en 
verslagleggingssystemen van EUPOL niet geschikt waren voor het mandaat, doordat zij gedurende het grootste 
deel van de gecontroleerde periode te basaal waren en onvoldoende gericht op de behaalde resultaten en de 
toegevoegde waarde.  

De duurzaamheid van de resultaten van het werk van EUPOL en die van het Afghaanse politieapparaat in het 
algemeen zullen afhankelijk zijn van de bereidheid van de Afghaanse autoriteiten om de verantwoordelijkheid 
voor de resultaten op zich te nemen, van de veiligheidssituatie en van de financiering door de EU en andere 
internationale belanghebbenden. Er blijven ook zorgen bestaan over de vragen hoe de EU kan voortbouwen op 
de resultaten van EUPOL en of de maximale waarde wordt verkregen uit de overdracht van de aanzienlijke 
uitrusting van de missie.  

Noot voor de redactie: 

De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de bevindingen weer 
van geselecteerde controles van specifieke EU begrotingsterreinen of beheersthema's. In dit speciaal verslag 
(nr. 7/2015) getiteld "De politiemissie van de EU in Afghanistan: gemengde resultaten" wordt beoordeeld of 
EUPOL Afghanistan doeltreffend is geweest bij de tenuitvoerlegging van haar mandaat. 

De controle was erop gericht, te beoordelen of EUPOL goed gepland en gecoördineerd was, of deze adequate 
operationele steun en begeleiding heeft gekregen, of zij heeft bijgedragen tot de bij de Afghaanse nationale 
politie geboekte vooruitgang en tot slot of de uitfasering van EUPOL adequaat is voorbereid. De controle 
bestreek de periode vanaf de start van EUPOL tot eind 2014, waarbij de nadruk vooral op haar activiteiten na 
2012 lag. 

Nadat het Talibanregime ten val was gebracht, verplichtten de Europese Unie (EU) en haar lidstaten zich ertoe, 
de Afghaanse regering te ondersteunen bij de opbouw van een robuuster kader voor de rechtsstaat in het land. 
De politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL) is een civiele missie die in 2007 werd opgezet in 
het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU (GVDB).  

De activiteiten van EUPOL Afghanistan worden in principe uitgevoerd door politiefunctionarissen en 
rechtsstaatdeskundigen uit lidstaten van de EU alsmede door gecontracteerde internationale experts en lokaal 
personeel. De missie verricht haar werk door middel van opleiding, mentoring, advisering en monitoring van de 
hogere bestuurslagen van de betrokken Afghaanse instellingen. EUPOL Afghanistan voert haar mandaat uit aan 
de hand van drie actielijnen: verdere institutionele hervorming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; 
professionalisering van de nationale politie, en het ontwikkelen van koppelingen tussen de nationale politie en 
het algemeen justitieel systeem. Op het moment van de controle tegen eind 2014 voerde EUPOL acties uit in 
Kaboel, Herat en Mazar-e Sharif.  

De totale kosten van EUPOL over de periode mei 2007 tot december 2014 beliepen bijna 400 miljoen euro en de 
kosten in verband met beveiliging waren goed voor bijna een derde van dat bedrag. Aan het einde van 2014 had 
de EU in totaal 32 GVDB-missies ingezet; 16 daarvan waren voltooid en afgesloten en 16 liepen nog. 

Aanbevelingen 

De EU-controleurs doen de volgende aanbevelingen: 

• De EDEO dient met de lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat GVDB-missies in de 
toekomst voldoende logistieke, technische en personele middelen ontvangen om in staat te zijn op de 
nagenoeg volledige toegestane capaciteit te opereren; 

• de EDEO en de Commissie moeten ondersteunende diensten ontwikkelen ter ondersteuning van een 
snelle, doelmatige en consistente inzet van GVDB-missies; 



NL 

 
 
 

 

3 

• de EDEO en GVDB-missies moeten samenwerken om de doeltreffendheid van iedere activiteit verder te 
verbeteren; 

• ter verbetering van de duurzaamheid van de resultaten van GVDB-missies moet de EDEO ervoor zorgen 
dat duurzaamheidsaspecten in de operationele planning van alle activiteiten van een missie worden 
opgenomen door systematisch een beoordeling te maken van de plaatselijke behoeften en de 
capaciteit om resultaten te bestendigen; 

• de Commissie en de EDEO moeten ervoor zorgen dat GVDB-missies en de betrokken activa op soepele 
wijze worden uitgefaseerd respectievelijk geliquideerd. 

Zie voor gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen het integrale verslag op www.eca.europa.eu 

 


