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Bestrijding van chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire dreigingen van buiten de EU: betere 
governance, maar de samenwerking moet doelgerichter 
zijn, aldus controleurs 
Door EU-maatregelen in partnerlanden ter bestrijding van chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire (CBRN-)dreigingen van buiten de EU zijn de capaciteiten en de samenwerking op 
nationaal en regionaal niveau verbeterd, maar de activiteiten moeten nog worden geprioriteerd 
al naargelang het risiconiveau, zo wordt gesteld in een nieuw verslag van de Europese 
Rekenkamer. De financiering moet worden geconcentreerd op de gebieden die relevant zijn voor 
de veiligheid en er moet een passende aanpak van het risicobeheer worden ontwikkeld. 

Het EU-initiatief voor CBRN-kenniscentra is erop gericht de chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire dreigingen en risico's van buiten de EU te beperken. De hoofddoelstelling ervan is 
het stimuleren van de samenwerking tussen en binnen partnerlanden. Het is het grootste civiele 
programma van de EU voor externe veiligheid, met een begroting van 130 miljoen EUR voor de 
jaren 2014-2020.  

De controleurs gaven follow-up aan een speciaal verslag uit 2014 dat betrekking had op de opzet 
van de regeling. Zij concluderen dat het initiatief bijdraagt tot het beperken van dreigingen, maar 
dat de geloofwaardigheid en de duurzaamheid ervan afhangen van de mogelijkheid van het 
initiatief om zich aan te passen en belangrijke uitdagingen het hoofd te bieden. 

“Gebeurtenissen zoals het gebruik van sarin- en chloorgas in Irak en Syrië, de ebola-uitbraak in 
West-Afrika en het smelten van de kernreactor van Fukushima wijzen duidelijk op de ernst van de 
chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's”, aldus Bettina Jakobsen, het lid van 
de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “In het kader van dit 
initiatief is er nog geen adequate aanpak voor risicobeheer ontwikkeld. Er is veel moeite gedaan 
om het aantal partnerlanden uit te breiden, en niet zozeer om de inspanningen en de financiering 
te richten op de landen die het meest relevant zijn voor de veiligheid van de EU.”  
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De controleurs erkennen dat het initiatief een cultuur van veiligheid en samenwerking heeft 
bevorderd. In de meeste partnerlanden zijn nationale teams aangesteld om ervoor te zorgen dat 
de agentschappen samenwerken. Met de regionale samenwerking die met het initiatief moet 
worden bevorderd is volgens de controleurs een begin gemaakt, maar er is nog steeds 
onvoldoende interactie tussen de partnerlanden, aangezien zij eerst in nationale behoeften 
willen voorzien.  

De Commissie verstrekt de partnerlanden instrumenten en een methodologie om hen te helpen 
hun eigen behoeften te beoordelen en nationale actieplannen te ontwikkelen ter beperking van 
chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico's. Er worden echter niet voldoende 
richtsnoeren verstrekt over de wijze waarop risico’s moeten worden vastgesteld en geprioriteerd.  

Sinds 2014 is de betrokkenheid van de EU-delegaties verbeterd. Ze hebben zich echter niet 
voldoende ingezet voor het promoten van het initiatief en het mobiliseren van de politieke wil, 
aldus de controleurs. Het gebrek aan duidelijke doelstellingen, relevante indicatoren en ter 
plaatse verzamelde gegevens deed afbreuk aan de beoordeling van de uitkomst en impact van 
projecten en aan het initiatief als geheel. 

De controleurs bevelen de Commissie en de EDEO aan om: 

• activiteiten te prioriteren op basis van een systeemrisicoanalyse; 
• de regionale dimensie van het initiatief te versterken; 
• de rol van de EU-delegaties in het initiatief verder te versterken; 
• potentiële synergieën en andere beschikbare financieringsbronnen vast te stellen; 
• de verantwoordingsplicht en zichtbaarheid met betrekking tot activiteiten en resultaten 

te vergroten door verbeterde monitoring en evaluatie; 
• het CBRN-webportaal onder handen te nemen zodat het gemakkelijk toegankelijk is. 

Noot voor de redactie 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit 
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote 
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. 
Dit hoge niveau van acceptatie onderstreept het voordeel van ons werk voor burgers van de EU. 

Speciaal verslag nr. 14/2018 “De chemische, biologische, radiologische en nucleaire kenniscentra 
van de EU: meer vooruitgang nodig” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
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