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Verkiezingswaarnemingsmissies – er zijn inspanningen geleverd om 
follow-up te geven aan de aanbevelingen, maar de monitoring moet 
beter, aldus de EU-controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moet er meer worden gedaan om 
landen te helpen aanbevelingen van EU-verkiezingswaarnemers uit te voeren. De 
aanbevelingen werden volgens de controleurs de laatste jaren beter gepresenteerd, maar 
tijdens het opstellen ervan moet er ter plaatse meer overleg plaatsvinden met plaatselijke 
belanghebbenden. 

Zonder in te grijpen in de organisatie van de verkiezingen zelf verzamelen en analyseren EU-
verkiezingswaarnemers feiten met betrekking tot het verkiezingsproces en geven ze een 
onafhankelijk oordeel. Twee maanden na de dag van de verkiezingen brengen zij een uitgebreid 
eindverslag uit met aanbevelingen ter verbetering van het kader voor toekomstige verkiezingen. 
De aanbevelingen hebben betrekking op allerlei kwesties, van kiezersregistratie tot 
verkiezingsgeweld. Ze worden gepresenteerd aan de autoriteiten van het gastland, die niet 
formeel verplicht zijn om ze uit te voeren.  

De controleurs gingen na of de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de Europese 
Commissie gastlanden voldoende steun hadden verleend voor de uitvoering van de 
aanbevelingen door waarnemingsmissies in Ghana, Jordanië, Nigeria en Sri Lanka. De nadruk lag 
hierbij op waargenomen verkiezingen na 2010. 

“Het is van cruciaal belang dat er follow-up wordt gegeven aan deze aanbevelingen, zodat de 
verkiezingswaarneming optimaal effect heeft”, aldus Ville Itälä, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Als een gastland de tekortkomingen bij de 
verkiezingen niet aanpakt, is er het risico dat de gebreken blijven bestaan en zelfs erger zullen 
worden in de aanloop naar de volgende verkiezingen.” 

De controleurs constateerden dat de EDEO en de Commissie redelijke inspanningen hadden 
geleverd om de uitvoering van de aanbevelingen te ondersteunen. De presentatie van de 
aanbevelingen is de laatste jaren verbeterd, maar ter plaatse moet er meer overleg plaatsvinden. 
De EDEO en de Commissie gingen de politieke dialoog aan en verleenden 
verkiezingsondersteuning om de uitvoering van de aanbevelingen te ondersteunen, maar follow-
upmissies worden minder vaak ingezet dan mogelijk is. Tot slot stellen de controleurs dat er geen 
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centraal overzicht bestaat van de aanbevelingen, en dat de uitvoering ervan niet systematisch 
wordt beoordeeld. 

De kosten van waarnemingsmissies lopen sterk uiteen en zijn afhankelijk van de 
omstandigheden. Op basis van de meest recente beschikbare cijfers bedragen de gemiddelde 
kosten echter 3,5 miljoen euro. Het budget voor verkiezingswaarneming bedroeg in de periode 
2015-2017 gemiddeld ongeveer 44 miljoen euro per jaar. 

De controleurs bevelen aan dat de EDEO: 

• ervoor zorgt dat de aanbevelingen de redactierichtsnoeren en het redactiemodel volgen; 

• waarborgt dat het missieteam belanghebbenden in het gastland raadpleegt over de aanbevelingen 
voordat het verslag wordt afgerond; 

• ervoor zorgt dat rondetafelgesprekken met belanghebbenden niet eerder dan vier 
werkdagen na het uitbrengen van het verslag worden gepland; 

• waar mogelijk follow-upmissies stuurt naar landen waar waarnemingsmissies hebben 
plaatsgevonden; 

• een centraal register opzet voor aanbevelingen en de vooruitgang bij de uitvoering 
hiervan bijhoudt. 

Noot voor de redactie 

Verkiezingswaarneming is een belangrijk instrument voor de bevordering van de democratie, 
mensenrechten en de rechtsstaat. Goed georganiseerde verkiezingen kunnen bijdragen tot een 
vreedzame overdracht van de politieke macht. Sinds de vaststelling van de methodologie voor 
verkiezingswaarneming in 2000 heeft de EU 138 verkiezingswaarnemingsmissies gestuurd naar 
66 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Bijna de helft van de missies 
vindt plaats in Afrika. 

Observatiemissies worden gewoonlijk geleid door een lid van het Europees Parlement, dat wordt 
benoemd door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 
en optreedt als hoofdwaarnemer voor de missie. EU-verkiezingswaarnemers moeten geheel 
onpartijdig zijn en mogen geen blijk geven van enige voorkeur voor een bepaalde kant in het 
verkiezingsproces. 

Speciaal verslag nr. 22/2017 “Verkiezingswaarnemingsmissies – er zijn inspanningen geleverd om 
follow-up te geven aan de aanbevelingen, maar de monitoring moet beter” is in 23 officiële EU-
talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). 
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