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Persbericht 
Voor onmiddellijke publicatie 

Luxemburg, 11 december 2014 

 
De evaluatie- en resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid 
verschaffen ontoereikende informatie over de resultaten van de 
ontwikkelingssteun van de EU, aldus EU-controleurs 

Twee van de kernelementen van het kader voor verantwoording van het directoraat-generaal Ontwikkeling en 
Samenwerking (EuropeAid) van de Commissie zijn de evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen 
(ROM). In een vandaag gepubliceerd speciaal verslag is de Europese Rekenkamer (ERK) kritisch over de 
betrouwbaarheid van deze systemen. 

Karel Pinxten, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid, zei het volgende: "De roep om verantwoording van de 
EU-uitgaven op alle terreinen klonk nog nooit zo luid. Het volstaat niet om in vage, algemene bewoordingen verslag uit te 
brengen over resultaten. De Commissie moet over de bouwstenen beschikken die nodig zijn voor een alomvattend 
rapportagesysteem dat nuttige informatie verstrekt voor haar eigen beheer en voor haar externe belanghebbenden. Eén van 
deze bouwstenen is een robuust evaluatiesysteem dat informatie aanlevert in het kader van een algemeen rapportageproces. 
Het systeem van EuropeAid voldoet op dit moment niet." 

"De evaluaties van projecten en programma's die door de delegaties van de Commissie worden georganiseerd en in 
partnerlanden worden uitgevoerd, worden niet op bevredigende wijze beheerd: het algemeen toezicht voldoet niet, het is 
onduidelijk hoeveel middelen zijn gebruikt en er is een gebrek aan toegang tot de resultaten van deze evaluaties", aldus de heer 
Pinxten. 

De meeste programmaevaluaties worden uitgevoerd voordat de impact en de duurzaamheid van maatregelen kan worden 
beoordeeld. Evaluaties achteraf zijn over het algemeen niet vereist en worden daarom zelden uitgevoerd. Sterker nog, hoewel 
ROM-contractanten voorheen in een bepaald percentage van de gevallen ex-postevaluaties uitvoerden, is deze praktijk onlangs 
beëindigd. Er is daarom sprake van een ernstig gebrek aan beoordeling door derden van de impact en duurzaamheid. 

De controleurs stelden vast dat thematische en landenevaluaties (strategische evaluaties) beter werden beheerd en meer 
resultaatgericht waren dan programmaevaluaties. Een gebrek aan duidelijk omschreven doelstellingen en indicatoren vormt 
echter vaak een belemmering voor het werk van de beoordelaars en beperkt het nut daarvan. Bovendien werd het geplande 
strategische evaluatieprogramma voor de periode 2007-2013 onvolledig uitgevoerd. 

De gebruikte systemen garanderen niet dat ten volle gebruik wordt gemaakt van de in de evaluaties gedane bevindingen, Er 
werden niet alleen gebreken aangetroffen in de follow-up van programmaevaluaties, maar ook in de follow-up van strategische 
evaluaties en ROM-bevindingen.  

De gedetailleerde aanbevelingen in het verslag zijn bedoeld om de weg vrij te maken voor de noodzakelijke verbeteringen. 
Aangezien het hier om een aanzienlijk budget gaat met jaarlijkse uitgaven voor ontwikkeling van rond de 8 miljard euro, is het 
van cruciaal belang dat er onmiddellijk robuuste evaluatiesystemen worden opgezet. 
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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. 18/2014), getiteld 
"De evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid", wordt onderzocht of deze systemen 
betrouwbaar zijn. 

De EU-controleurs hebben beoordeeld of de evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen (ROM) van EuropeAid: 

o naar behoren worden georganiseerd en gefinancierd; 
o garanderen dat er aan de voorwaarde van relevante en deugdelijke bevindingen wordt voldaan; 
o garanderen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de gedane bevindingen. 

De bevindingen van de controleurs zijn in de meeste gevallen negatief en wijzen op tekortkomingen, vooral met betrekking tot 
programmaevaluaties. Hoewel de evaluatie- en ROM-functies goed zijn georganiseerd, zou meer aandacht moeten worden 
besteed aan het efficiënte gebruik van middelen. De systemen bieden onvoldoende informatie over de behaalde resultaten en 
slagen er niet in te garanderen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de bevindingen.  

De conclusies uit het verslag geven aanleiding tot de volgende aanbevelingen: 

EuropeAid zou adequate beheersinformatie moeten bijhouden en regelmatig behoeftebeoordelingen moeten verrichten om 
te garanderen dat er een geïnformeerde toewijzing van financiële en personele middelen plaatsvindt tussen programma-
evaluaties en ROM’s. 

Om te garanderen dat de uitgevoerde evaluaties de prioriteiten van de organisatie weergeven, zou EuropeAid: 

o duidelijke selectiecriteria moeten formuleren om programmaevaluaties te prioriteren en te documenteren hoe ze 
werden toegepast bij de vaststelling van de evaluatieplannen, rekening houdend met de complementariteit met ROM; 

o zijn systeem om de uitvoering van evaluatieplannen te monitoren en te rapporteren aanzienlijk moeten versterken 
(zodat ook de redenen voor vertragingen worden geanalyseerd en de maatregelen om deze vertragingen aan te 
pakken, worden beschreven); 

o zijn algehele supervisie van activiteiten op het gebied van programmaevaluaties moeten versterken. 

Om de kwaliteit van programma-evaluaties en ROM's te garanderen, zou EuropeAid: 

o erop moeten aandringen dat operationele eenheden en delegaties de vereisten inzake kwaliteitscontrole toepassen 
(waarbij voor programma-evaluaties tevens gebruik wordt gemaakt van een referentiegroep en documentatie van 
uitgevoerde kwaliteitscontroles); 

o regelmatig de uitvoering van deze controles moeten nagaan. 

Ter verhoging van de capaciteit van het evaluatiesysteem om adequate informatie over de behaalde resultaten te geven, zou 
EuropeAid: 

o de bepalingen uit de regelgeving rigoureuzer moeten toepassen die het gebruik van SMART-doelstellingen en 
verifieerbare indicatoren voorschrijven; 

o het toezichtsysteem zodanig moeten wijzigen dat het tot minstens drie jaar na de afronding ervan gegevens over 
programma's blijft verstrekken; 

o het aantal programmaevaluaties achteraf aanzienlijk moeten verhogen. 

Om een optimaal gebruik van evaluatie- en ROM-bevindingen te waarborgen, zou EuropeAid: 

o de follow-upperiode voor strategische evaluaties moeten verlengen; 
o een centrale gegevensbank voor programmaevaluaties moeten ontwikkelen (waarin evaluatieverslagen, actieplannen 

en de follow-up ervan kunnen worden opgeslagen en die zoekfunctionaliteiten met analysemogelijkheden bevat). 


