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VERORDENING (EG) Nr. 1257/96 VAN DE RAAD
van 20 juni 1996
betreffende humanitaire hulp
HOOFDSTUK I

Humanitaire hulp: doelstellingen en algemene richtlijnen
Artikel 1
De humanitaire hulp van de Gemeenschap omvat niet-discriminerende
acties van de volgende aard: bijstand, hulpverlening en bescherming ten
behoeve van de bevolking van derde landen, met name de meest kwets
bare groepen en bij voorrang in de ontwikkelingslanden, die getroffen
zijn door natuurrampen, door gebeurtenissen die door menselijk toedoen
zijn veroorzaakt, zoals oorlogen en conflicten, of door buitengewone
omstandigheden die vergelijkbaar zijn met natuurrampen of door men
selijk toedoen zijn veroorzaakt, een en ander zolang als nodig is om aan
de uit deze situaties voortvloeiende humanitaire noden te voldoen.
Deze hulp omvat tevens acties ter voorbereiding op gevaren en ter voor
koming van rampen of vergelijkbare uitzonderlijke omstandigheden.
Artikel 2
Met de in artikel 1 bedoelde humanitaire hulpacties wordt met name het
volgende beoogd:
a) het redden en behouden van mensenlevens tijdens en na acute nood
situaties en bij natuurrampen die geleid hebben tot verlies van men
senlevens, fysieke en psycho-sociale nood en tot aanzienlijke mate
riële schade;
b) het verlenen van de noodzakelijke bijstand of hulp aan bevolkings
groepen die getroffen zijn door langduriger crisissituaties, met name
ten gevolge van conflicten of oorlogen, met dezelfde effecten als
onder a) genoemd, in het bijzonder wanneer blijkt dat deze bevol
kingsgroepen niet voldoende geholpen kunnen worden door hun
eigen autoriteiten of wanneer er sprake is van afwezigheid van
enig gezag;
c) het bijdragen tot de financiering van het transport van de hulpgoe
deren en van de toegang tot de personen voor wie de hulp bestemd
is met alle beschikbare logistieke middelen en door de bescherming
van de hulpgoederen en het humanitaire personeel, met uitsluiting
van acties die te maken hebben met defensie;
d) het op gang brengen van herstel- en wederopbouwwerkzaamheden
— met name infrastructuur en materieel — op korte termijn, in
nauwe samenwerking met het plaatselijke overheidsapparaat, ten
einde de aanvoer van de hulp te vergemakkelijken, te voorkomen
dat de gevolgen van de crisis verergeren en een begin te maken met
het helpen van de getroffen bevolkingsgroepen om opnieuw een
minimum aan zelfvoorziening op te bouwen, waarbij zo mogelijk
rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsdoelstellingen voor
de lange termijn;
e) een oplossing vinden voor de gevolgen van verplaatsingen van be
volkingsgroepen (vluchtelingen, ontheemden, gerepatrieerden) ten
gevolge van natuurrampen of door menselijk toedoen, alsmede het
uitvoeren van repatriëringsacties en het verlenen van hulp bij her
vestiging in het land van oorsprong, wanneer de voorwaarden van de
geldende internationale verdragen zijn vervuld;
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f) het bewerkstelligen van een goede voorbereiding op dreigende na
tuurrampen of vergelijkbare uitzonderlijke omstandigheden, alsmede
het opzetten van een geschikt systeem voor tijdige waarschuwing en
interventie;
g) ondersteuning van civiele acties ter bescherming van de slachtoffers
van conflicten of vergelijkbare uitzonderlijke omstandigheden, over
eenkomstig de geldende internationale verdragen.

Artikel 3
De in de artikelen 1, 2 en 4 bedoelde hulp van de Gemeenschap kan
bestemd zijn voor de financiering van aankoop en levering van alle
goederen of materieel die voor de uitvoering van humanitaire acties
noodzakelijk zijn, met inbegrip van het bouwen van woningen of onder
komens voor de bevolking; de kosten van extern, geëxpatrieerd of
plaatselijk personeel dat voor deze acties in dienst wordt genomen,
opslag, internationaal of nationaal vervoer, logistieke ondersteuning en
distributie van hulpgoederen alsmede alle andere acties die ten doel
hebben de vrije toegang tot de personen voor wie de hulp is bestemd
te vergemakkelijken of mogelijk te maken.
Voorts kunnen uitgaven worden gefinancierd die rechtstreeks verband
houden met de uitvoering van de humanitaire acties.

Artikel 4
Voorts kan met de in de artikelen 1 en 2 bedoelde hulp van de Ge
meenschap het volgende worden gefinancierd:
— voorbereidend onderzoek naar de haalbaarheid van de humanitaire
acties, alsmede de evaluatie van humanitaire projecten en program
ma's;
— acties in verband met toezicht op humanitaire projecten en program
ma's;
— op kleine schaal en in het geval van meerjarenfinanciering op de
gressieve wijze, opleiding en onderzoek in verband met humanitaire
hulp;
— uitgaven om het communautaire karakter van de hulp in het licht te
stellen;
— bewustmaking en voorlichting om de kennis van de humanitaire
problematiek te vergroten, met name gericht op het Europese pu
bliek en dat in de derde landen waar de Gemeenschap omvangrijke
humanitaire acties financiert;
— acties ter versterking van de coördinatie van de Gemeenschap met
de Lid-Staten, andere als donor optredende derde landen, internatio
nale humanitaire organisaties en instellingen, niet-gouvernementele
organisaties en representatieve organisaties van NGO's;
— technische bijstand die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging
van humanitaire projecten, met inbegrip van uitwisseling van tech
nische kennis en ervaring tussen Europese humanitaire organisaties
en instanties onderling en tussen deze organisaties en instellingen en
die uit derde landen;
— humanitaire mijnenruimingsacties, met inbegrip van de bewust
making van de plaatselijke bevolking voor de gevaren van
anti-personeelmijnen.
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Artikel 5
De communautaire financiering uit hoofde van deze verordening ge
schiedt in de vorm van giften.
De in deze verordening bedoelde acties zijn vrijgesteld van belastingen,
heffingen, rechten en douanerechten.
HOODSTUK II

Wijze van uitvoering van de humanitaire hulp
Artikel 6
Door de Gemeenschap gefinancierde humanitaire hulpacties kunnen
worden
uitgevoerd
op
verzoek
van
internationale
of
niet-gouvernementele instanties of organisaties, op verzoek van een
Lid-Staat of het getroffen derde land zelf, dan wel op initiatief van de
Commissie.
Artikel 7
1.
Niet-gouvernementele organisaties kunnen voor de uitvoering van
de in deze verordening bedoelde acties in aanmerking komen voor een
communautaire financiering wanneer zij aan de volgende criteria vol
doen:
a) zij zijn volgens de geldende wetgeving van een Lid-Staat van de
Europese Gemeenschap in die Lid-Staat opgericht als zelfstandige
organisatie zonder winstoogmerk;
b) zij hebben hun hoofdkantoor in een Lid-Staat van de Gemeenschap
of in de derde landen die voor steun van de Gemeenschap in aan
merking komen, waarbij dat hoofdkantoor het daadwerkelijke cen
trum moet vormen waar alle besluiten inzake acties die uit hoofde
van deze verordening worden gefinancierd, worden genomen. Bij
wijze van uitzondering kan dit hoofdkantoor zich ook bevinden in
een als donor optredend derde land.
2.
Om vast te stellen of een niet-gouvernementele organisatie toegang
heeft tot communautaire financiering, wordt gelet op de volgende pun
ten:
a) haar capaciteiten op het gebied van administratief en financieel
beheer;
b) haar technische en logistieke mogelijkheden met betrekking tot de
beoogde actie;
c) haar ervaring op het terrein van humanitaire hulp;
d) de resultaten van door de betrokken organisatie uitgevoerde vorige
acties, met name die welke met communautaire financiering tot stand
zijn gekomen;
e) haar bereidheid om indien nodig deel te nemen aan het coördinatie
systeem dat in het kader van een humanitaire hulpactie is opgezet;
f) haar vermogen en bereidheid tot samenwerking met op humanitair
gebied actieve organisaties en basisgemeenschappen in de betrokken
derde landen;
g) haar onpartijdigheid bij het verlenen van de humanitaire hulp;
h) in voorkomend geval, eerder opgedane ervaring in het derde land
waarop de humanitaire hulp in kwestie is gericht.
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Artikel 8
De Gemeenschap kan tevens humanitaire acties financieren die door
internationale instellingen en organisaties worden uitgevoerd.
Artikel 9
Wanneer zulks noodzakelijk blijkt, kan de Gemeenschap eveneens hu
manitaire acties financieren die door de Commissie of door gespeciali
seerde instellingen van de Lid-Staten worden uitgevoerd.
Artikel 10
1.
Met het oog op een grotere doelmatigheid en samenhang tussen de
communautaire en nationale regelingen voor humanitaire hulp kan de
Commissie alle dienstige initiatieven ontplooien om een nauwe coördi
natie tussen haar eigen activiteiten en die van de Lid-Staten te bevor
deren, zowel op het niveau van de besluitvorming als op het terrein.
Daartoe zetten de Lid-Staten en de Commissie een systeem voor weder
zijdse informatie op.
2.
De Commissie ziet erop toe dat de door de Gemeenschap gefinan
cierde humanitaire acties worden gecoördineerd en samenhang vertonen
met die van internationale organisaties en instellingen, met name de
organisaties die deel uitmaken van de structuur van de Verenigde Na
ties.
3.
De Commissie probeert de medewerking en samenwerking van de
Gemeenschap en de als donor optredende derde landen op het gebied
van de humanitaire hulp te ontwikkelen.
Artikel 11
1.
De Commissie stelt de voorwaarden vast voor de toewijzing, de
beschikbaarstelling en de tenuitvoerlegging van de in deze verordening
bedoelde hulp.
2.
Hulp wordt slechts verleend indien de begunstigden deze voor
waarden naleven.
Artikel 12
In alle uit hoofde van deze verordening gesloten financieringsovereen
komsten wordt onder andere vastgelegd dat de Commissie en de Re
kenkamer ter plaatse en ten kantore van de humanitaire partners controle
kunnen uitoefenen, overeenkomstig de gebruikelijke bepalingen die
door de Commissie in het kader van de geldende wetgeving zijn vast
gesteld, in het bijzonder de bepalingen van het Financieel Reglement
van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschap
pen.
HOOFDSTUK III

Procedures voor de tenuitvoerlegging van de humanitaire acties
Artikel 13
De Commissie beslist over noodacties waarmee niet meer dan 10 mil
joen ecu gemoeid is.
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De volgende acties worden als noodacties aangemerkt:
— acties die tegemoet komen aan onmiddellijke en niet te voorziene
humanitaire noden ten gevolge van plotselinge door de natuur of
door menselijk toedoen veroorzaakte rampen, zoals overstromingen,
aardbevingen en gewapende conflicten of vergelijkbare situaties;
— tijdelijke acties om deze niet te voorziene noodsituatie op te vangen;
de bijbehorende middelen dekken de maatregelen om de in het
eerste streepje bedoelde humanitaire noden voor een in het finan
cieringsbesluit vastgestelde periode van maximaal zes maanden op
te vangen.
Voor acties die voldoen aan deze voorwaarden en waarvoor meer dan 2
miljoen ecu wordt uitgetrokken:
— stelt de Commissie haar besluit vast;
— brengt zij de Lid-Staten binnen achtenveertig uur schriftelijk daarvan
op de hoogte;
— legt zij op de volgende vergadering van het comité verantwoording
over haar besluit af, waarbij zij met name aangeeft op grond van
welke argumenten zij een beroep heeft gedaan op de noodprocedure.
▼M2
De Commissie besluit volgens de procedure van artikel 17, lid 2, en
binnen de grenzen van artikel 15, lid 2, tweede streepje, over de voort
zetting van de op basis van de noodprocedure vastgestelde acties.
▼B
Artikel 14
De Commissie wordt belast met de uitwerking, de goedkeuring, het
beheer, de follow-up en de evaluatie van de in deze verordening be
doelde acties, overeenkomstig de geldende budgettaire en andere pro
cedures, met name die waarin in het Financieel Reglement van toepas
sing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen wordt
voorzien.
▼M2
Artikel 15
▼M3

__________

▼M2
2.

Volgens de in artikel 17, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure:

— neemt de Commissie besluiten over de communautaire financiering
van de in artikel 2, onder c), bedoelde bescherming in het kader van
de tenuitvoerlegging van de humanitaire actie;
— neemt de Commissie besluiten over de acties van de Commissie zelf
of de financiering van de acties van de gespecialiseerde instellingen
van de lidstaten.
3.

Volgens de in artikel 17, lid 2, bedoelde beheersprocedure:

— hecht de Commissie haar goedkeuring aan de algemene plannen die
acties moeten mogelijk maken in een bepaald land of een bepaalde
regio waar de humanitaire crisis, met name gezien de omvang en de
complexiteit ervan, van lange duur kan zijn, alsmede aan het totale
financieringsbedrag ervan; de Commissie en de lidstaten onderzoe
ken in dit verband welke prioriteiten in het kader van de uitvoering
van deze algemene plannen moeten worden toegekend,
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— neemt de Commissie, onverminderd artikel 13, een besluit over de
projecten van meer dan 2 miljoen ECU.
▼B
Artikel 16
1.
Eenmaal per jaar wordt in het comité van artikel 17 aan de hand
van een presentatie van de vertegenwoordiger van de Commissie van
gedachten gewisseld over de grote lijnen van de in het komende jaar te
voeren humanitaire actie en worden de algemene problematiek met
betrekking tot de coördinatie van humanitaire hulpacties van de Ge
meenschap en de Lid-Staten, alsmede alle algemene of specifieke vraag
stukken met betrekking tot de hulp van de Gemeenschap op dit gebied
bezien.
2.
De Commissie verstrekt het comité van artikel 17 informatie over
de ontwikkeling van de instrumenten voor het beheer van de humani
taire acties, met inbegrip van de kaderpartnerschapsovereenkomst.
3.
Het comité van artikel 17 wordt eveneens in kennis gesteld van de
voornemens van de Commissie inzake evaluatie van de humanitaire
acties en eventueel van haar werkschema.
▼M2
Artikel 17
1.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8
daarvan.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt
vastgesteld op één maand.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8
daarvan.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt
vastgesteld op één maand.
▼M3

__________

▼B
Artikel 18
1.
De Commissie voert regelmatig evaluaties uit van de door de
Gemeenschap gefinancierde humanitaire hulpacties teneinde vast te stel
len of de doelstellingen van die acties zijn bereikt en teneinde richt
snoeren op te stellen om de doelmatigheid van toekomstige acties te
vergroten. Ten behoeve van een eventuele bespreking legt de Commis
sie het comité een samenvatting van de uitgevoerde evaluaties voor,
waarin tevens de status van de betrokken deskundigen is vermeld. De
evaluatieverslagen worden desgevraagd ter beschikking gesteld van de
Lid-Staten.
2.
Op verzoek van de Lid-Staten kan de Commissie eveneens — met
deelneming van de Lid-Staten — de resultaten van de humanitaire acties
en programma's van de Gemeenschappen evalueren.
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Artikel 19
Na afloop van elk begrotingsjaar dient de Commissie bij het Europees
Parlement en de Raad een jaarverslag in met een overzicht van de
gedurende het begrotingsjaar gefinancierde maatregelen.
Dit overzicht bevat met name informatie over de actoren waarme de
humanitaire acties ten uitvoer zijn gelegd.
Het verslag bevat tevens een samenvatting van eventueel externe eva
luaties van specifieke acties.
De Commissie stelt de Lid-Staten uiterlijk een maand nadat zij haar
besluit heeft genomen en onverminderd artikel 13 op de hoogte van
de goedgekeurde acties, met vermelding van het bedrag, de aard van de
actie, de begunstigde bevolkingsgroepen en de partners.
Artikel 20
Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Com
missie bij het Europees Parlement en de Raad een algemene evaluatie in
van de krachtens deze verordening door de Gemeenschap gefinancierde
acties, vergezeld van suggesties betreffende de toekomst van deze ver
ordening en, voor zover nodig, voorstellen tot wijziging ervan.
Artikel 21
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke Lid-Staat.

