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BEGELEIDENDE NOTA
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: de delegaties
Betreft: EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens: monitoring en 

verbetering van de consequente uitvoering

Voor de delegaties gaat hierbij de conceptnota betreffende monitoring en verbetering, door een 

MVW-Monitoringcentrum, van de consequente uitvoering van de EU-strategie tegen de 

verspreiding van massavernietigingswapens. Deze conceptnota is door de Raad Algemene Zaken en 

Externe Betrekkingen in zijn zitting van 11 en 12 december bekrachtigd. 

________________
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BIJLAGE

CONCEPTNOTA

I. INLEIDING

1. De in 2003 aangenomen MVW-strategie van de EU beoogt een alomvattende aanpak van 

beide aspecten van de dreiging van de verspreiding van MVW en de overbrengingsmiddelen 

daarvoor, namelijk verspreiding door statelijke actoren en door niet-statelijke actoren.

De recente terroristische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk en, daarvoor, in Spanje maken 

duidelijk dat nieuwe dreigingen uitgaan van niet-statelijke actoren, dat absoluut moet worden 

voorkomen dat terroristen MVW of daaraan gerelateerde materialen verwerven en dat het 

bijgevolg van cruciaal belang is de inspanningen met betrekking tot de uitvoering van de 

MVW-strategie van de EU op te voeren. Het gevaar dat bedoelde dreiging ooit in Europa of 

elders werkelijkheid wordt, is reëel en moet door beleidsmakers in de EU onder ogen worden 

gezien.

Met het oog op de geloofwaardigheid van de Unie moet derhalve al het mogelijke worden 
gedaan om de uitvoering van de strategie te monitoren en om methoden ter verbetering van de 
samenhang in de uitvoering te vinden.

2. In de Europese veiligheidsstrategie worden de belangrijkste uitdagingen voor Europa bij de 
bestrijding van de verspreiding van MVW in kaart gebracht:

"Willen wij echter een bijdrage leveren die evenredig is aan ons potentieel, dan moeten wij 
actiever, coherenter en beter berekend op onze taak zijn. En we moeten samenwerken met 
anderen. [...] Thans is de uitdaging de verschillende instrumenten en vermogens bijeen te 
brengen.".

Met het oog op het bereiken van deze doelstelling heeft de Europese Raad een MVW-
strategie goedgekeurd, die stelt dat het aangaan van deze uitdaging "een centraal onderdeel 
[moet] zijn van het externe optreden van de EU. De EU moet vastbesloten optreden en daarbij 
gebruik maken van alle instrumenten en alle beleidsvormen waarover zij beschikt."
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II. DOELSTELLINGEN: VERBETEREN VAN DE DOELTREFFENDHEID EN DE 
SAMENHANG

3. Deze conceptnota strekt ertoe de doeltreffendheid en de samenhang te verbeteren zonder 
enige wijziging van de institutionele kaders en voorrechten, door een methode voor samen-
werking tussen het secretariaat van de Raad/de hoge vertegenwoordiger, de diensten van de 
Commissie en de lidstaten in te stellen en voor meer synergie te zorgen. Hierbij wordt niet 
geraakt aan de voorrechten van het voorzitterschap. Doelstelling van de nota is niet om een 
nieuwe structuur of een nieuwe instantie in te stellen, noch om een nieuw budget te 
verkrijgen. De nota behelst de bekrachtiging en formalisering van een werkmethode, nadat 
gedurende 3 jaar ervaring is opgedaan bij werkzaamheden op verscheidene gebieden van 
uitvoering van de MVW-strategie van de EU. Deze nota spoort volledig met de doelstellingen 
die onlangs door de Europese Raad van juni 2006 zijn gesteld met betrekking tot het externe 
optreden ("Verbetering van de efficiëntie, de samenhang en de zichtbaarheid van het externe 
beleid van de Unie"), in het bijzonder met de doelstelling strekkende tot verbetering, "op basis 
van de bestaande verdragen", van "de strategische planning, en van de samenhang tussen de 
verschillende externe beleidsinstrumenten van de Unie en de samenwerking tussen de 
instellingen van de EU onderling en met de lidstaten".

4. Non-proliferatie en ontwapening zijn cruciale actieterreinen van het GBVB. De EU-
instellingen en de lidstaten moeten de synergieën tussen hun acties versterken. Op het gebied 
van bijstand aan derde landen is het duidelijk dat de lidstaten het grootste gedeelte van de 
bestaande verplichtingen op zich hebben genomen. Voorts is een belangrijke rol weggelegd 
voor een aantal internationale organisaties, die gebruik kunnen maken van middelen en 
expertise welke door de lidstaten en de EU-instellingen ter beschikking worden gesteld. De 
Raad heeft een hele reeks GBVB-acties ondernomen, en een aantal communautaire 
instrumenten dragen bij tot non-proliferatie.

5. Het is derhalve van cruciaal belang om de samenhang in de totale bijdragen van de EU en de 
lidstaten te verbeteren, teneinde de synergieën te versterken en mogelijke doublures te 
voorkomen. Het bepalen van prioriteiten als vervolg op de MVW-strategie blijft daarom van 
het grootste belang. Voorts zou het nuttig zijn om de monitoring van de activiteiten op dit 
gebied van de EU als geheel te verbeteren. Het is tevens van belang om de samenhang en de 
complementariteit van lopende en geplande EU-activiteiten te bekijken tegen de achtergrond 
van de politieke prioriteiten die door de MVW-strategie en de Raad zijn vastgesteld. Verder 
blijft het van belang om regelmatig een "lijst van prioriteiten" voor te stellen, aan de hand 
waarvan de lidstaten de activiteiten voor de toekomst kunnen bepalen.
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III. OPLOSSING GEBODEN DOOR DE MVW-STRATEGIE 

6. De MVW-strategie biedt zelf een mogelijkheid voor verdere verbeteringen op deze gebieden; 

hoofdstuk III, deel D, punt 2), voorziet in het volgende mandaat voor een op te richten 

eenheid:

"Overeenkomstig de in Thessaloniki gemaakte afspraak een eenheid oprichten die zou 

fungeren als monitoringcentrum, belast met de monitoring van de consequente uitvoering van 

de EU-strategie en met het vergaren van informatie en inlichtingen, samen met het situatie-

centrum. Dit monitoringcentrum zal binnen het secretariaat-generaal van de Raad worden 

opgezet en de Commissie volledig bij zijn werkzaamheden betrekken."

7. Een MVW-monitoringcentrum (MVW-MC) zou de hierboven (in punt II) beschreven 

monitoringtaak op zich kunnen nemen, voortbouwend op de instrumenten die sinds de 

goedkeuring van de MVW-strategie in 2003 in het secretariaat van de Raad zijn ontwikkeld.

De SG/HV heeft een persoonlijke vertegenwoordiger voor MVW benoemd, die wordt 

ondersteund door een klein bureau. Deze eenheid speelt reeds een belangrijke rol in:

- de uitvoering en ontwikkeling van de MVW-strategie van de EU;

- het creëren van synergie tussen de werkzaamheden van de diverse betrokken EU-

actoren, dat wil zeggen de lidstaten, de Europese Commissie en de hoge vertegen-

woordiger;

- de politieke dialoog en voorlichting binnen en buiten de EU.

8. De reikwijdte van de taken van het MVW-MC die in punt 9 worden beschreven, zou 

samenvallen met de werkingssfeer van de MVW-strategie van de EU, dat wil zeggen alle 

maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van MVW en hun overbrengingsmiddelen 

(bijvoorbeeld ballistische raketten), als beschreven in de MVW-strategie van de EU en 

opgesomd in hoofdstuk III van die strategie.



16694/06 cle/GRA/rv 5
BIJLAGE DG E WMD LIMITE NL

A) Bouwen op effectief multilateralisme

i) de belangrijkste verdragen, overeenkomsten en verificatieregelingen inzake 
ontwapening en non-proliferatie universaliseren en versterken;

ii) de rol van de VN-Veiligheidsraad bevorderen, en de deskundigheid inzake het 
aanpakken van proliferatie vergroten;

iii) uitbreiding van de politieke, financiële en technische steun voor verificatieregelingen;
iv) intensivering van exportcontrolebeleid en -praktijk, samen met de partners van de 

exportcontroleregelingen; trachten landen die buiten de bestaande regelingen vallen, 
over te halen om doeltreffende criteria voor exportcontrole over te nemen, en de 
regelingen versterken;

v) proliferatiegevoelige goederen, apparatuur en deskundigheid in de Europese Unie beter 
beveiligen;

vi) betere opsporing, controle en onderschepping van illegale handel.

B) Het bevorderen van een stabiele internationale en regionale omgeving

i) versterking van de op het verminderen van de dreiging gerichte samenwerkings-
programma's van de EU;

ii) de non-proliferatie van massavernietigingswapens integreren in de politieke, 
diplomatieke en economische activiteiten en programma's van de EU.

C) Nauwe samenwerking met belangrijke partners:

i) zorgen voor een adequate follow-up van bilaterale documenten over non-proliferatie;
ii) zorgen voor coördinatie en nieuwe gezamenlijke initiatieven.

De belangrijkste doelstellingen bij de werkzaamheden van het MVW-MC zijn die welke 
worden bepaald in de in 2003 goedgekeurde MVW-strategie van de EU. Het MVW-MC zou 
bij de ontwikkeling van zijn activiteiten tevens de eerste voorbereidingen treffen voor de 
regelmatige bijwerking van de "Lijst van prioriteiten voor een coherente uitvoering van de 
MVW-strategie van de EU". De bijgewerkte versies van de lijst van prioriteiten zouden door 
de Raad worden aangenomen na bespreking in de relevante groepen en bevestiging door het 
PVC. Deze lijst van prioriteiten zou het MVW-MC bijkomende richtsnoeren voor de 
uitoefening van zijn mandaat verstrekken.
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9. Taken van het MVW-MC:

i) dagelijkse uitvoering van de MVW-strategie

- monitoren van de consequente uitvoering van de MVW-strategie van de EU;

- zorgen voor continuïteit in de uitvoering in het kader van de toerbeurtregeling van 

de EU-voorzitterschappen;

- bijstand aan relevante gremia in de Raad (groepen, PVC, Coreper, Raad);

- ondersteunen en waarborgen van de continuïteit van de politieke dialoog met 

derden, in het bijzonder wat betreft de strategische/veiligheidsdialoog met 

partnerlanden.

ii) Verdere ontwikkeling van de MVW-strategie

- het regelmatig actualiseren van MVW-dreigingsevaluaties, in nauwe samen-

werking met het Situatiecentrum, teneinde sturing te geven aan de EU-actie ter 

uitvoering van de MVW-strategie van de EU,

- voorstellen uitwerken voor het actualiseren van de prioriteitenlijst voor een 

coherente uitvoering van de MVW-strategie van de EU,

- suggesties voor herziening van de MVW-strategie,

- streven naar consistentie van de beleidsnota's, actieplannen, wetgevingsbesluiten 

in verband met vraagstukken inzake non-proliferatie van MVW.

iii) Samenhang in bijstandsprogramma's (gemeenschappelijke optredens en 

communautaire programma's)

- samenwerking van het secretariaat-generaal van de Raad/de hoge vertegen-

woordiger en de Commissie in het MVW-Monitoringcentrum kan zorgen voor 

samenhang in de planning van de GBVB-activiteiten (gemeenschappelijk 

optreden) en communautaire programma's, met name op het verminderen van 

dreiging gerichte samenwerkingsprogramma's,

- opzetten en uitvoeren van monitorprojecten.
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iv) Contacten met derde landen en organisaties

- deelname aan en ondersteuning van het voorzitterschap bij het coördineren van de 

politieke dialoog van de EU met derde landen over non-proliferatievraagstukken.

- fungeren als contactpunt voor de uitvoering van de MVW-strategie van de EU 

voor derde landen en nationale, internationale en multinationale organisaties, met 

name VN, IAEA, OPCW, CTBTO, G8 en NAVO, waar van toepassing.

IV. BETROKKENHEID VAN ALLE RELEVANTE EU-ACTOREN

10. Het rendement van het Monitoringcentrum voor MVW moet optimaal gemaakt worden door 

een inclusieve en flexibele samenwerking waarbij alle relevante EU-actoren betrokken 

worden. Dat betekent dat er een centraal punt moet zijn (Bureau van de persoonlijke 

vertegenwoordiger) met een permanent basisteam van het secretariaat-generaal van de Raad.

Bovendien is een actieve betrokkenheid van de lidstaten bij de werkzaamheden van het 

Monitoringcentrum van cruciaal belang. De lidstaten worden ertoe aangespoord alle 

thematische en landgebonden non-proliferatie- en ontwapeningsvraagstukken op MVW-

gebied optimaal te behandelen en de expertise met het Monitoringcentrum te delen. Het zou 

meer bepaald zinvol kunnen zijn door de lidstaten ad hoc task forces en/of netwerken/registers 

van deskundigen te laten opzetten, vooral voor toenaderingsactiviteiten. Dat betekent niet 

automatisch dat die deskundigen bij het Bureau van de persoonlijke vertegenwoordiger van de 

hoge vertegenwoordiger gedetacheerd worden.

Ad hoc task forces: er is al een EU-task force opgericht in de aanloop naar de komende 

Toetsingsconferentie van het BTWC. Dat model kan, waar nodig, gebruikt worden op andere 

gebieden en voor andere specifieke vraagstukken (bijv. VN-Resolutie 1540, nucleair 

terrorisme). Daarvoor zijn wellicht speciale vergaderingen nodig en men kan terugvallen op 

e-netwerken.
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Registers van deskundigen: de specifieke samenwerkingsinitiatieven van de EU zijn in 

ruime mate gebaseerd op de expertise en het personeel van de lidstaten. De ervaring met 

toenaderingsactiviteiten inzake uitvoercontroles (EU-workshops, proefproject) wijst uit dat 

vooral voor de samenwerking en voor de bijstandsprogramma's nationale deskundigen nodig 

zijn. Hetzelfde geldt thans voor de uitvoering van de gemeenschappelijke optredens van de 

EU die voorzien in bijstand aan derde landen voor het opstellen van wetgeving en 

capaciteitsopbouw (bijv. gemeenschappelijk optreden ter ondersteuning van het BTWC en 

mogelijke toekomstige follow-up van gemeenschappelijke optredens ter ondersteuning van 

VN-Resolutie 1540).

11. De Groepen CODUN en CONOP zouden blijven dienen als kader voor de interactie tussen 

lidstaten en met het Monitoringcentrum. De lidstaten moeten goed voorbereid zijn op gerichte 

discussies in de groepen zodat de voorstellen afgerond kunnen worden voordat zij aan het 

PVC en de Raad worden voorgelegd. Het Monitoringcentrum licht de groepen regelmatig in 

over zijn activiteiten, projecten en contacten met landen en andere aspecten van zijn 

werkzaamheden. De groepen besluiten per geval, op basis van een voorstel van het 

voorzitterschap en/of het Monitoringcentrum, of er gebruik gemaakt wordt van de in punt 10 

genoemde nieuwe instrumenten (ad hoc-task forces/registers van deskundigen). De lidstaten 

moeten een contacpunt aanwijzen als regelmatig aanspreekpunt voor het Monitoringcentrum 

ter vergemakkelijking van de interactie onder meer met betrekking tot uitwisseling van 

informatie en organisatorische kwesties tussen lidstaten en het Centrum.

12. Het is essentieel dat de Commissie volledig bij het werk van het Centrum betrokken wordt.

Het Centrum biedt de Raad en de Commissie een kans om de samenwerking te intensiveren 

en de synergie beter te benutten. Het contact met het Centrum wordt onderhouden door 

DG RELEX, dat op zijn beurt binnen de Commissiediensten de tussen de diensten bestaande 

formats zal gebruiken om de coördinatie met het Centrum te vergemakkelijken. Dankzij die 

contacten kunnen de Raad en de Commissie, die samenwerken in het Centrum, de 

buitenwereld een volstrekt éénduidig EU-standpunt ten aanzien van alle MVW-kwesties 

presenteren.



16694/06 cle/GRA/rv 9
BIJLAGE DG E WMD LIMITE NL

Bovendien zal een beter gestoffeerde dialoog, in de vroege stadia van de planning, tussen het 

secretariaat van de Raad en de Commissiediensten het secretariaat/de hoge vertegenwoordiger 

helpen ontwerp-GBVB-gemeenschappelijke standpunten op te stellen, en de Commissie-

diensten helpen non-proliferatiedoelstellingen in de planning en programmering van de 

communautaire instrumenten (bijv. het stabiliteitsinstrument, het nieuwe nabuurschaps-

instrument en de landenprogramma's) te verwerken, met het oog op complementariteit en 

synergie tussen de activiteiten van de eerste en de tweede pijler in de strijd tegen de MVW-

proliferatie. De samenwerking van de Commissie met het Centrum laat de prerogatieven 

onverlet die de Verdragen aan de Commissie verlenen, met name het initiatiefrecht. De 

interne besluitvormingsprocedures van de Commissie worden in geen enkel opzicht 

gewijzigd. De voorbereidende werkzaamheden van het Centrum kunnen de Commissie echter 

nuttige gegevens opleveren voor het interne proces.

13. Tot de taken die de Europese Raad (MVW-strategie) genoemd heeft, behoort het "vergaren 

van informatie en inlichtingen." Inlichtingen vormen inderdaad een belangrijk onderdeel van 

het werk van het Centrum: daarmee wordt een solide basis gelegd voor de algehele 

monitoring van non-proliferatiekwesties, de ontwikkeling en uitvoering van EU-acties en de 

voorbereiding van de beleidsbesluiten van de EU. Het Situatiecentrum van de EU, dat een 

team van functionarissen bevat die zich vooral bezighouden met non-proliferatie, doet reeds 

inspanningen om informatie en inlichtingen te vergaren binnen de EU. Daarom zou het 

Monitoringcentrum baat hebben bij het werk van het SitCen en zou het het SitCen kunnen 

opdragen dreigingsevaluaties te maken. Daaruit volgt dat de lidstaten de uitwisseling van 

inlichtingen met het SitCen verder kunnen ontwikkelen en het kunnen helpen het Centrum te 

ondersteunen.

Het Centrum blijft nauw samenwerken met het Situatiecentrum van de EU, de coördinator 

voor terrorismebestrijding en de overige betrokken departementen van het secretariaat van de 

Raad.

°

°       °
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Deze conceptnota voorziet niet in meer personeel of een stijging van de begroting. Indien in een 

later stadium overwogen wordt om de expertise van het Centrum op permanente basis te versterken, 

met name met gedetacheerde nationale deskundigen, dan is daarvoor een besluit nodig van de 

autoriteit die verantwoordelijk is voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten, en overeenstemming 

in het Comité van permanente vertegenwoordigers.

_______________


