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EU-hulp bereikt het Grote Merengebied in Afrika, maar 
kan te veel kosten, aldus controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer biedt humanitaire hulp van de EU aan 
vluchtelingen van conflicten in het Grote Merengebied in Afrika antwoord op de uitdagingen 
die zich voordeden, maar kan het verlenen ervan te veel kosten. Ondanks de moeilijke 
werkomgeving heeft de EU-hulp een waardevolle bijdrage geleverd aan de aanpak van de 
problemen, maar er zijn enkele tekortkomingen in de wijze waarop de hulp wordt beheerd, 
aldus de controleurs. Er is meer informatie nodig van de VN en haar partnerinstanties over de 
wijze waarop het geld wordt besteed. 

De controleurs onderzochten de humanitaire hulp van de Europese Commissie ten bedrage van ongeveer 
300 miljoen euro in de Democratische Republiek Congo, Uganda, Rwanda, Burundi en Tanzania gedurende 
de periode 2011-2015. Zij concludeerden dat de hulp over het algemeen doeltreffend werd beheerd. 
Omdat de humanitaire behoeften echter steeds toenemen en de middelen beperkt zijn, is doelmatigheid 
belangrijker dan ooit. De begrotingen die werden onderzocht waren niet gedetailleerd genoeg en er was 
niet beoordeeld of de voorgestelde kosten redelijk waren. Ongeveer de helft van de EU-hulp werd via VN-
agentschappen besteed en wanneer de VN haar activiteiten uitbesteedde, werden er geen gegevens 
beschikbaar gesteld over hoeveel werkelijk aan de begunstigden was uitgegeven.  

Ik vrees dat de Commissie niet over de benodigde cijfers beschikt om te kunnen controleren of de hulp op de 
meest efficiënte en zuinige manier wordt verleend”, aldus de heer Karel Pinxten, het voor het verslag 
verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Hoe meer schakels de keten tussen de Europese 
belastingbetaler en de mensen in nood bevat, hoe moeilijker het wordt. De Commissie moet druk 
uitoefenen op VN-agentschappen zoals UNHCR en het Wereldvoedselprogramma om samen met ngo’s 
meer informatie te verschaffen over de wijze waarop het geld van de EU wordt besteed. Anders bestaat het 
risico dat deze hulp te veel gaat kosten.” 

De controleurs constateerden dat bewijsstukken ontbraken voor het bepalen van de geografische 
prioriteiten en het beoordelen van de projectvoorstellen. Daarom was het niet mogelijk om vast te stellen 
of de gekozen projecten voldeden aan de desbetreffende criteria en of de meest geschikte projecten 
werden geselecteerd.  

Gezien de moeilijke werkomgeving was het kader voor monitoring passend. De verslagen van de partners 
werden echter vaak te laat ingediend en dit beperkte de bruikbaarheid ervan. De expertise van het 
personeel van de Commissie ter plaatse was nuttig voor de partners die financiering ontvingen, maar de 
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rapportage over de veldbezoeken was niet uitgebreid genoeg. Omdat de follow-up van vastgestelde 
problemen niet adequaat werd geregistreerd, was het niet mogelijk om te verzekeren dat deze 
bevredigend werden opgelost. Op een globaler niveau vindt er geen rapportage plaats over het 
humanitaire uitvoeringsplan om een overzicht te bieden van de resultaten en geleerde lessen. 

De behaalde resultaten van de onderzochte projecten waren in het algemeen bevredigend. Eén partner gaf 
echter het grootste deel van zijn budget uit, maar verwezenlijkte slechts een klein percentage van de 
geplande resultaten. In enkele gevallen was de onderbouwing van verlenging en aanvullende financiering 
niet duidelijk. Hoewel de Commissie en andere donoren de wenselijkheid van koppeling van noodhulp, 
rehabilitatie en ontwikkeling breed onderschrijven, zijn er weinig voorbeelden waarin deze in de praktijk 
wordt toegepast. Als dit doel niet zeer actief wordt nagestreefd, bestaat het gevaar dat kansen om van 
humanitaire hulp over te schakelen op ontwikkelingshulp worden gemist, aldus de controleurs. 

Noot voor de redactie: 

Het Grote Merengebied was het toneel van een aantal van de ergste conflicten op het Afrikaanse continent 
van de laatste decennia. In Oost-Congo blijven mensenrechtenschendingen, afpersing en plundering 
plaatsvinden die gepaard gaan met geweld waaronder verkrachting, ontvoering en rekrutering van 
kinderen door gewapende groepen. De daardoor ontstane humanitaire crisis in de Democratische 
Republiek Congo (DRC) is een van de meest ingewikkelde en langdurige noodsituaties ter wereld, in een 
van de armste landen ter wereld.  

Er zijn naar schatting 1,6 miljoen intern ontheemden in de DRC en ongeveer 437 000 Congolese 
vluchtelingen in de buurlanden, voornamelijk in Burundi, Rwanda, Uganda en Tanzania. Door onrust in 
Burundi in 2015 nam het totale aantal vluchtelingen met ongeveer 236 000 toe. EU-hulp wordt geboden in 
de vorm van onderdak, voedsel, gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen. De Commissie werkt 
nauw samen met ngo’s, agentschappen van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. 

In dit verslag geven de controleurs commentaar op een breed scala aan kwesties en hoewel de algemene 
conclusie positief is, zijn ze van oordeel dat een aantal belangrijke kwesties op korte termijn moet worden 
opgepakt. 

Zij doen daarom de volgende aanbevelingen om de Commissie in staat te stellen haar beheer van 
humanitaire hulp in het Grote Merengebied in Afrika en daarbuiten te verbeteren: 

• De Commissie moet transparanter zijn in haar projectselectieprocedure.  
• De kosten van projectvoorstellen moeten beter worden geanalyseerd voorafgaand aan de 

aanvaarding.  
• De Commissie moet duidelijk maken in hoeverre een oplossing is gevonden voor problemen 

waarvan was vastgesteld dat ze follow-up vereisten.  
• Meer omvattende en tijdige rapportage door partners en functionarissen ter plaatse moet het 

mogelijk maken om snel maatregelen te nemen.  
• De Commissie moet een algemeen rapportagesysteem invoeren inzake het humanitaire 

uitvoeringsplan.  
• De Commissie moet een duidelijk verband leggen tussen de met een project verwezenlijkte 

resultaten en de beoordeling aan de hand waarvan wordt overgegaan tot betaling.  
• Verlengingen en aanvullende financiering voor projecten moeten duidelijk worden onderbouwd.  
• De Commissie moet het koppelen van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling prioriteit geven.  

Speciaal verslag nr. 15/2016: “Beheerde de Commissie de humanitaire hulp doeltreffend die werd verstrekt 
aan de bevolking die wordt getroffen door conflicten in het Grote Merengebied in Afrika?” is beschikbaar 
in 23 EU-talen. 

 


