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02Controleteam

In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar doelmatigheidscontroles en nalevingsgerichte contro-
les van specifieke begrotingsterreinen of beheersthema’s uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken 
zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatig-
heid of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke 
en publieke belangstelling.

Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer III, die onder leiding staat van ERK-lid Karel Pinxten en 
gespecialiseerd is in het uitgaventerrein externe maatregelen, veiligheid en justitie. De controle werd geleid door ERK-lid 
Danièle Lamarque, ondersteund door kabinetsattaché Stéphanie Girard, hoofdmanager controle Alejandro Ballester 
Gallardo, taakleider Piotr Zych en controleurs Karel Meixner en Helka Nykaenen.

Van links naar rechts: S. Girard, H. Nykaenen, D. Lamarque, A. Ballester Gallardo, P. Zych, K. Meixner.
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ACP: Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Bbp: Bruto binnenlands product

BEPS: Grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting)

Bni: Bruto nationaal inkomen

DCI: Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (Development Cooperation Instrument)

DRM: Mobilisering van binnenlandse inkomsten (Domestic Revenue Mobilisation)

EITI: Initiatief voor transparantie in de winningsindustrie (Extractive Industries Transparency Initiative)

ENB: Europees nabuurschapsbeleid

EOF’s: Europese Ontwikkelingsfondsen

IMF: Internationaal Monetair Fonds

IPA: Instrument voor pretoetredingssteun

LGO: Landen en gebieden overzee

ODA: Officiële ontwikkelingsbijstand

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PEFA: Programma voor verantwoordingsplicht inzake overheidsuitgaven en financiën (Public Expenditure and 
Financial Accountability)

PFM: Beheer van de overheidsfinanciën (Public Financial Management)

RMF: Risicobeheerkader (Risk Management Framework)

SIDS: Kleine eilandstaten in ontwikkeling

TADAT: Diagnostisch beoordelingsinstrument voor belastingadministratie (Tax Administration Diagnostic 
Assessment Tool)



06Samenvatting

I
De mobilisering van binnenlandse inkomsten (DRM) betreft het genereren van overheidsinkomsten uit binnen-
landse middelen afkomstig uit fiscale en niet-fiscale bronnen. Het verbeteren van de DRM van ontwikkelingslanden 
speelt een cruciale rol in hun duurzame ontwikkeling en is als zodanig een prioriteit geworden voor het EU-ont-
wikkelingsbeleid. De EU ondersteunt DRM in deze landen via verschillende vormen van hulpverlening, waaron-
der begrotingssteun. Ongeveer 20 % van de EU-ontwikkelingsfinanciering wordt verstrekt via begrotingssteun, 
waarvan Afrika ten zuiden van de Sahara de grootste ontvanger is. Verbeterde DRM was een van de vijf belang-
rijkste uitdagingen op ontwikkelingsgebied in de in 2012 vastgestelde nieuwe aanpak door de Commissie van 
begrotingssteun.

II
In het kader van deze controle hebben we onderzocht of de Commissie doeltreffend gebruikmaakte van contracten 
voor begrotingssteun om DRM te ondersteunen in laaginkomens- en lagermiddeninkomenslanden in Afrika ten zui-
den van de Sahara. We hebben met name de beoordeling door de Commissie van het inkomstenbeleid en -beheer 
van partnerlanden, het gebruik van voorwaarden voor begrotingssteun, de beleidsdialoog en capaciteitsontwik-
keling onderzocht. Ook onderzochten we of de Commissie door middel van de beschikbare monitoringindicatoren 
en -evaluaties de bijdragen kan aantonen van deze vorm van hulpverlening tot de verbetering van DRM.

III
Wij constateerden dat de nieuwe aanpak van de Commissie het potentieel van begrotingssteun om DRM te verster-
ken vergrootte, maar dat dit potentieel door tekortkomingen in de uitvoering niet volledig werd benut. Daarom 
concluderen we dat de Commissie de contracten voor begrotingssteun niet doeltreffend heeft gebruikt om DRM te 
ondersteunen.

IV
De Commissie besteedde onvoldoende aandacht aan DRM bij de opzet van haar activiteiten op het gebied van 
begrotingssteun. Hoewel zij in samenspraak met andere donoren een systematische beoordeling uitvoerde van het 
inkomstenbeleid en -beheer van de partnerlanden, was deze niet altijd alomvattend. Landenbeoordelingen zijn van 
essentieel belang voor de opzet van begrotingssteun, omdat ze de Commissie helpen de essentiële kwesties vast te 
stellen die moeten worden aangepakt via de uitbetalingsvoorwaarden, de capaciteitsontwikkeling en de beleids-
dialoog die naast financiering door haar worden ingezet. Bij de beoordelingen die wij hebben gecontroleerd, 
werden sommige essentiële aspecten van het fiscaal beleid en beheer echter buiten beschouwing gelaten. Verder 
werden belangrijke risico’s in verband met belastingvrijstellingen en de inning en overdracht van belastingen en 
van niet-belastinginkomsten uit natuurlijke hulpbronnen niet geëvalueerd.
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V
Bij slechts vijf van de vijftien gecontroleerde contracten voor begrotingssteun had de Commissie de uitbetaling 
van middelen voor begrotingssteun afhankelijk gesteld van de doorvoering van specifieke DRM-hervormingen. We 
stelden ook vast dat deze voorwaarden DRM-hervormingen niet altijd doeltreffend bevorderden, doordat ze ofwel 
te gemakkelijk te vervullen waren, ofwel niet afdwingbaar waren, waardoor de stimulans voor partnerlanden om 
hervormingen door te voeren afnam. In het algemeen werd er ontoereikend gebruikgemaakt van DRM-voorwaar-
den bij alle soorten contracten voor begrotingssteun, hetgeen in tegenspraak is met de centrale rol die aan DRM 
zou zijn toegekend.

VI
De beleidsdialoog op het gebied van DRM was doelgerichter wanneer die gepaard ging met specifieke voorwaar-
den of indicatoren, omdat voor het vaststellen, onderhandelen over en vervolgens monitoren van deze voorwaar-
den uitgebreide besprekingen met de partnerlanden nodig waren. Door de moeilijke omstandigheden in de landen 
vond de beleidsdialoog echter niet regelmatig plaats. De Commissie ontwikkelde geen strategieën om haar beleids-
dialoog te organiseren rond concrete DRM-kwesties zoals vastgelegde prioriteiten, doelstellingen, gesprekspart-
ners en data.

VII
De begrotingssteun van de EU bevatte zeer weinig middelen om capaciteitsbehoeften aan te pakken: slechts 
0,2 % van de totale waarde van de gecontroleerde contracten. Ten slotte bleek uit de controle dat er passende 
monitoring instrumenten ontbraken om te beoordelen in welke mate de begrotingssteun bijdroeg tot algehele 
verbeteringen in DRM.

VIII
Wij doen een aantal aanbevelingen aan de Commissie om met het oog op de verbetering van DRM haar DRM-be-
oordelingen en risicoanalyse, het gebruik van DRM-specifieke uitbetalingsvoorwaarden, de steun voor capaciteits-
ontwikkeling en de beleidsdialoog, alsmede de evaluatie van begrotingssteun te versterken.
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De mobilisering van binnenlandse inkomsten (DRM) is 
belangrijk voor duurzame ontwikkeling

01 
Terugdringing van armoede en duurzame ontwikkeling zijn niet alleen afhanke-
lijk van economische groei en investeringen, maar ook van de verlening van een 
breed scala aan welzijnsvoorzieningen — zoals onderwijs, openbare infrastruc-
tuur en gezondheidszorg. Deze diensten kunnen niet alleen met ontwikkelings-
hulp worden gefinancierd. Ze moeten worden gedekt door binnenlandse inkom-
sten, waaronder belastingen en de inkomsten uit de exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen (zoals toegangsroyalty’s en winningsdividenden), die verreweg de 
grootste financieringsbron vormen waarover regeringen beschikken1. Een grotere 
mobilisering van binnenlandse inkomsten (DRM) vermindert de afhankelijkheid 
van ontwikkelingshulp, leidt tot verbeteringen van het openbaar bestuur door-
dat belastingbetalers hun regering ter verantwoording plegen te roepen, en is 
van essentieel belang voor staatsopbouw.

02 
Ontwikkelingslanden, vooral laaginkomens- en lagermiddeninkomensecono-
mieën, staan voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van de mobilisering 
van inkomsten2. De belastingquote3 ligt in deze landen tussen 10 % en 20 %, 
terwijl die in de geïndustrialiseerde landen tussen 25 % en 40 % ligt4. Ze zien zich 
gesteld voor bijzondere uitdagingen die van invloed zijn op de haalbaarheid van 
belastingverhogingen en het vergroten van andere inkomsten: wijdverspreide 
armoede en analfabetisme, groepen in de zelfvoorzieningslandbouw van wie 
moeilijk belasting kan worden geheven en de informele sector, problematische 
boekhoudkundige praktijken in de particuliere sector, een gebrekkige rechts-
staat en een hoge incidentie van corruptie, en een zwakke bestuurlijke capaci-
teit5. De doeltreffendheid van nationale belastingstelsels en DRM-inspanningen 
kunnen verder worden ondermijnd door de aanwezigheid van een smalle belas-
tinggrondslag en een gebrek aan evenwicht tussen directe en indirecte belas-
tingen, alsmede dure fiscale stimuleringsmaatregelen en afwijkingen, vooral in 
landen met veel natuurlijke hulpbronnen.

1 De totale inkomsten van een 
land bestaan uit 
belastinginkomsten, 
niet-belastinginkomsten en 
winst van de centrale bank. De 
belangrijkste onderdelen van 
belastinginkomsten zijn 
directe belastingen (bijv. 
inkomstenbelastingen), 
indirecte belastingen (bijv. 
btw), accijnzen (bijv. op tabak) 
en douanerechten. Niet-
belastinginkomsten omvatten 
royalty’s die worden betaald 
voor toegang tot natuurlijke 
hulpbronnen (bijv. olie, goud, 
diamanten) en 
winningsdividenden. De winst 
van de centrale bank is 
voornamelijk afkomstig van 
de uitgifte van bankbiljetten 
en munten die in omloop 
moeten worden gebracht.

2 Lage-inkomenseconomieën 
worden gedefinieerd als 
economieën met een bruto 
nationaal inkomen per hoofd 
van de bevolking van niet 
meer dan 1 045 Amerikaanse 
dollar, berekend op basis van 
de atlasmethode van de 
Wereldbank; 
middeninkomens  economieën 
hebben een bni per hoofd van 
de bevolking van meer dan 
1 045 dollar, maar minder dan 
12 736 dollar; hoge-inkomen-
seconomieën hebben een bni 
per hoofd van de bevolking 
van 12 736 dollar of meer. Het 
onderscheid tussen 
laaginkomenseconomieën en 
lagermiddeninkomensecono-
mieën ligt op een bnp van 
4 125 dollar per hoofd van de 
bevolking. Zie http://data.
worldbank.org/about/
country-and-lending-groups

3 De belastingquote is het 
aandeel van de geïnde 
belasting in het nationaal 
bruto binnenlands product 
(bbp).

4 Zie OESO, „Governance, 
Taxation and Accountability: 
Issues and Practices” 2008, 
blz. 21-22.

5 Idem.

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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DRM is een prioriteit voor de internationale 
ontwikkelingsgemeenschap

03 
De afgelopen 13 jaar is DRM in veel internationale fora besproken. De noodzaak 
om binnenlandse inkomsten te innen via doelmatige en doeltreffende belasting-
stelsels was een van de essentiële doelstellingen van de Monterrey Consensus on 
Financing for Development 20026. Tijdens de vervolgconferentie in Doha7 in 2008 
werd de noodzaak benadrukt van transparantie van het beheer van de over-
heidsfinanciën, doelmatiger belastinginning, een brede belastinggrondslag en 
meer actie tegen belastingontduiking en illegale financiële stromen8. Op de 
Rio+20-conferentie in 20129 en de conferentie van Addis Ababa10 in juli 2015 werd 
in het kader van de ontwikkelingsagenda na 2015 ook benadrukt dat DRM een 
topprioriteit is.

De EU zet zich in voor ondersteuning van DRM

04 
In 2009 publiceerde de Europese Commissie een mededeling ter bevordering van 
goed bestuur op belastinggebied11. In een follow-updocument uit 2010 stelde zij 
manieren voor waarop de EU ontwikkelingslanden zou kunnen ondersteunen bij 
de opbouw van efficiënte, eerlijke en duurzame belastingstelsels en -diensten12. 
In een in 2011 vastgesteld nieuw kader voor ontwikkelingsbeleid13 werd de actie 
van de EU toegespitst op acht terreinen, onder meer belastingbeleid en -beheer 
en natuurlijke hulpbronnen14.

05 
In 2015 benadrukte ook het Europees Parlement15 het belang van inkomsten-
mobilisatie in ontwikkelingslanden en wees het op uitdagingen in samenhang 
met belastingontwijking, belastingontduiking en illegale financiële stromen. 
Het beval een reeks acties aan, zoals het versterken van de financiële en tech-
nische bijstand aan ontwikkelingslanden en van regionale kaders voor belas-
tingdiensten, en de vaststelling van beginselen voor onderhandelingen over 
belastingverdragen.

6 Internationale Conferentie 
inzake ontwikkelingsfinancie-
ring, Monterrey, Mexico, 
maart 2002; zie http://www.
un.org/esa/ffd/monterrey/
MonterreyConsensus.pdf.

7 Follow-up International 
Conference on Financing for 
Development to Review the 
Implementation of the 
Monterrey Consensus, Doha, 
Qatar, november/
december 2008.

8 Hoewel in de verklaring van 
de conferentie werd erkend 
dat ieder land verantwoorde-
lijk is voor zijn eigen 
belastingstelsel, werd de 
verantwoordelijkheid van de 
internationale gemeenschap 
benadrukt om de inspannin-
gen van de ontwikkelingslan-
den te ondersteunen door het 
verlenen van technische 
bijstand en het verbeteren van 
de internationale samenwer-
king en deelname aan 
internationale belastingaan-
gelegenheden, onder meer 
op het gebied van dubbele 
belastingheffing.

9 Conferentie van de Verenigde 
Naties over duurzame 
ontwikkeling (UNCSD), Rio de 
Janeiro, 20-22 juni 2012.

10 Op de derde conferentie 
inzake ontwikkelingsfinancie-
ring in Addis Ababa in juli 2015 
bereikten de donoren 
overeenstemming over het 
„initiatief van Addis Abeba 
inzake belastingen”, dat tot 
doel heeft de steun voor 
belastinghervormingen in 
ontwikkelingslanden te 
bevorderen en dat met name 
gericht is op internationale 
belastingkwesties.

11 COM(2009) 201 definitief van 
28 april 2009 „Bevordering van 
goed bestuur in 
belastingzaken”.

12 COM(2010) 163 definitief van 
21 april 2010 „Samenwerking 
met ontwikkelingslanden met 
het oog op goed bestuur in 
belastingaangelegenheden”.

13 COM(2011) 637 definitief van 
13 oktober 2011 „Het effect 
van het EU-ontwikkelingsbe-
leid vergroten: een agenda 
voor verandering”.

14 Op het gebied van belasting-
beleid zegde de EU toe eerlijke 
en transparante binnenlandse 
belastingstelsels te zullen 
blijven bevorderen. Op het 
gebied van natuurlijke 
hulpbronnen zegde zij toe 

http://www.un.org/esa/ffd/ffdconf/
http://www.un.org/esa/ffd/ffdconf/
http://www.un.org/esa/ffd/ffdconf/
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf


10Inleiding 

06 
De politieke verbintenis van de EU om DRM in ontwikkelingslanden te ondersteu-
nen is terug te vinden in de rechtsgrondslag voor de Europese Ontwikkelings-
fondsen (EOF’s) en het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 
(DCI)16, dat uit de algemene begroting van de EU wordt gefinancierd. Wat betreft 
de EOF’s bevat de Overeenkomst van Cotonou17, die het huidige kader vormt 
voor de betrekkingen van de EU met de staten in Afrika, het Caribisch gebied en 
de Stille Oceaan (ACP), samenwerkingsmaatregelen die gericht zijn op de ver-
betering en versterking van de overheidsfinanciën en het begrotingsbeleid. De 
verordening waarbij het DCI18 werd ingevoerd voor de periode 2014-2020 schrijft 
de EU voor de mobilisering van binnenlandse inkomsten te bevorderen door het 
begrotingsbeleid van de partnerlanden te versterken om armoede en de afhan-
kelijkheid van hulpverlening te verminderen.

07 
Een overzicht van de belangrijkste regionale en internationale initiatieven en 
financieringsmethoden waarmee de Commissie DRM in partnerlanden onder-
steunt, wordt weergegeven in figuur 1.

haar steun voor toezichtspro-
cessen en -organen te 
verhogen en bestuurshervor-
mingen ter bevordering van 
duurzame exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen en 
een transparant beheer te 
blijven ondersteunen.

15 Europees Parlement, „Verslag 
inzake belastingontwijking en 
belastingontduiking als 
uitdagingen voor bestuur, 
sociale bescherming en 
ontwikkeling in ontwikke-
lingslanden” (2015/2058(INI)), 
2015.

16 Het DCI verleent ontwikke-
lingshulp via i) geografische 
programma’s met partnerlan-
den in Latijns-Amerika, Azië, 
Centraal-Azië, het Midden -
Oosten en Zuid-Afrika ter 
ondersteuning van acties op 
uiteenlopende gebieden, en 
ii) thematische gebieden.

17 Overeenkomst tot tweede 
wijziging van de Partner-
schapsovereenkomst tussen 
de leden van de groep van 
staten in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan, 
enerzijds, en de Europese 
Gemeenschap en haar 
lidstaten, anderzijds, 
ondertekend te Cotonou op 
23 juni 2000.

18 Artikel 3, lid 8, onder e), van 
Verordening (EU) nr. 233/2014 
van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2014 
tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
voor de periode 2014-2020 (PB 
L 77 van 15.3.2014, blz. 44).
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 1 Deelname van de Commissie aan de ondersteuning van DRM in Afrika ten zuiden 
van de Sahara

Bron: Europese Rekenkamer.

Mobilisering van binnenlandse inkomsten van de partnerlanden

Regionale initiatieven

- Afrikaans Forum voor belastingbeheer (ATAF, African 
Tax Administration Forum)

- Ontmoetings- en studiecentrum voor directeuren van 
belastingdiensten (CREDAF, Centre de rencontres et 
d’études des dirigeants des administrations �scales)

- Regionale centra voor technische bijstand van het IMF

EU-steun

- Begrotingssteun
- Projecten

Initiatieven inzake natuurlijke hulpbronnen, 
gericht op derde landen

- Initiatief voor transparantie in de winningsindustrie (EITI, 
The Extractive Industries Transparency Initiative)

- Thematisch trustfonds inzake het beheer van de rijkdom 
aan natuurlijke hulpbronnen (IMF)

- Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw 
(FLEGT, Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

- Wereldwijde programmatische steun voor winning�
(Wereldbank)

Samenwerkingsinitiatieven
- VN Deskundigencomité inzake internationale samenwerk-

ing op belastinggebied
- Thematisch trustfonds inzake belastingbeleid en -beheer 

(IMF)
- Beoordeling van de overheidsuitgaven en de �nanciële 

verantwoordingsplicht (PEFA, Public Expenditure and 
Financial Accountability Assessment)

- Internationaal Belastingverbond (ITC, International Tax 
Compact)

- Internationale Belastingdialoog (ITD, International Tax 
Dialogue)

- Diagnostisch beoordelingsinstrument voor belastingadmin-
istratie (TADAT, Tax Administration Diagnostic Assessment 
Tool)

- Grondslaguitholling en winstverschuiving (OESO)
- Tripartiet initiatief inzake verrekenprijzen (OESO, Wereld-

bank, Europese Commissie)



12Inleiding 

DRM vormt een van de belangrijkste uitdagingen op 
ontwikkelingsgebied die met begrotingssteun worden 
aangepakt

08 
De Commissie definieert begrotingssteun als het overdragen van financiële mid-
delen aan de nationale schatkist van een partnerland nadat dit heeft voldaan aan 
overeengekomen betalingsvoorwaarden. De aldus ontvangen financiering wordt 
opgenomen in de begroting van het partnerland en kan dus worden gebruikt in 
overeenstemming met zijn regels inzake het beheer van de overheidsfinanciën19. 
Naast financiële overdrachten omvat begrotingssteun drie andere onderdelen: 
beleidsdialoog met het partnerland, prestatiebeoordeling op basis van uitbeta-
lingsvoorwaarden en capaciteitsontwikkeling. Met deze drie onderdelen pakt de 
Commissie specifieke uitdagingen op ontwikkelingsgebied aan (zie tekstvak 1), 
terwijl de financiële overdrachten de regeringen van partnerlanden de middelen 
en stimulansen verschaffen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren.

09 
De EU laat een aanzienlijk bedrag van haar ontwikkelingsfinanciering via begro-
tingssteun lopen. Uit de meest recente informatie (zie bijlage 1) blijkt dat het 
aandeel van de vastleggingen voor begrotingssteun in de totale officiële ont-
wikkelingshulp van de EU gedurende 2010-2014 uiteenliep van 8,6 % tot 18,2 %, 
terwijl het gemiddelde van de EU-lidstaten in diezelfde periode varieerde van 
1,62 % tot 2,77 %. Begrotingssteun maakt ongeveer 20 % uit van de EU-uitbeta-
lingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking20.

19 Europese Commissie, „Budget 
support guidelines”, 
september 2012.

20 Europese Commissie, „Budget 
support financial 
implementation, risk 
assessment, and selected 
poverty, macroeconomic and 
fiscal results”, 2015.

Belangrijkste uitdagingen op het gebied van ontwikkeling via begrotingssteun

1) Bevordering van mensenrechten en democratische waarden.

2) Verbetering op het vlak van financieel beheer, macro-economische stabiliteit, inclusieve groei en corrup-
tie- en fraudebestrijding.

3) Bevordering van sectorale hervormingen en verbetering van de sectorale dienstverlening.

4) Staatsopbouw in kwetsbare staten en aanpak van de specifieke ontwikkelingsvraagstukken van kleine 
insulaire ontwikkelingslanden (SIDS) en van landen en gebieden overzee (OCT’s).

5) Verbetering van DRM en vermindering van de afhankelijkheid van steunverlening.

Bron: Europese Commissie: „Budget support guidelines” (september 2012).
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10 
In 2011 publiceerde de Commissie een mededeling getiteld „De toekomstige 
strategie inzake EU-begrotingssteun aan derde landen”21, waarin zij opriep tot 
een sterkere benadrukking van DRM bij de programmering van EU-begrotings-
steun. Vervolgens bekrachtigde de Raad de herziene aanpak22. Op die basis 
stelde de Commissie in september 2012 nieuwe richtsnoeren inzake begrotings-
steun vast, die op 1 januari 2013 in werking traden. Volgens de richtsnoeren staat 
DRM centraal bij duurzame financiering van ontwikkeling en vormt zij een van de 
vijf belangrijkste uitdagingen op ontwikkelingsgebied die met begrotingssteun 
moeten worden aangepakt (zie tekstvak 1).

11 
De Commissie biedt drie contractvormen voor begrotingssteun (zie tekstvak 2).

21 COM(2011) 638 definitief van 
13 oktober 2011.

22 Conclusies van de Raad 
betreffende de toekomstige 
strategie inzake EU-
begrotingssteun aan derde 
landen, 3166e zitting van de 
Raad Buitenlandse Zaken, 
Brussel, 14 mei 2012.
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 2 Door de Europese Commissie verstrekte vormen van begrotingssteun23

1. Contracten inzake van goed bestuur en ontwikkeling

Gebruikt om basisstructuren van overheden, de verantwoording en nationale hervormingen te ondersteunen. 
Alleen landen die geacht worden fundamentele waarden24 te respecteren kunnen deze vorm van begrotings-
steun ontvangen. In totaal zijn 17 van de 78 lopende contracten (22 %) in Afrika ten zuiden van de Sahara 
contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling.

2. Contracten inzake sectorale hervormingen

Deze vorm van begrotingssteun heeft tot doel het bestuur en de dienstverlening in de geselecteerde sector 
te verbeteren. De meeste lopende contracten voor begrotingssteun in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn 
contracten inzake sectorale hervormingen (44 van de 78 (56 %)).

3. Contracten inzake staatsopbouw

Gebruikt om essentiële overheidstaken in landen in kwetsbare omstandigheden te waarborgen of overgangs-
processen naar democratisch bestuur te ondersteunen. Contracten inzake staatsopbouw vertegenwoordigen 
22 % van de lopende contracten voor begrotingssteun in Afrika ten zuiden van de Sahara.

23 ERK-analyse, op basis van door de Commissie verstrekte gegevens (zie paragraaf 13 en tabel 1).

24 Artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: „de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en 
de naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.”.



14Inleiding 

12 
Om in aanmerking te komen voor begrotingssteun moeten partnerlanden het 
volgende aantonen: i) relevantie, geloofwaardigheid en bevredigende vooruit-
gang bij de uitvoering van nationale/sectorale beleidslijnen en hervormingen die 
duurzame groei en de terugdringing van armoede bevorderen, ii) een stabiliteits-
georiënteerd macro-economisch beleid; iii) een voldoende transparant, be-
trouwbaar en doeltreffend systeem voor het beheer van de overheidsfinanciën 
(PFM), en iv) transparantie van en toezicht op de begroting25. Volgens de nieuwe 
richtsnoeren moet er rekening worden gehouden met DRM bij de beoordeling 
van de macro-economische en PFM-subsidiabiliteitscriteria.

13 
Eind 2015 waren er 261 lopende contracten voor begrotingssteun in 88 landen 
(zie tabel 1).26 Al met al is Afrika ten zuiden van de Sahara de grootste begunstig-
de van begrotingssteun (6 miljard euro aan vastleggingen).

14 
Contracten voor begrotingssteun die sinds de inwerkingtreding van de nieuwe 
richtsnoeren inzake begrotingssteun zijn ondertekend, waren in april 2016 in 
totaal 4,9 miljard euro waard. Van dit bedrag had 1,7 miljard euro betrekking op 
Afrika ten zuiden van de Sahara. Vanwege de specifieke kenmerken van deze 
vorm van steun (zie paragraaf 8) kan het bedrag van de voor DRM verstrekte 
begrotingssteun niet rechtstreeks worden toegewezen.

25 De voorwaarden voor de 
verlening van rechtstreekse 
begrotingssteun vallen bij de 
EOF’s onder artikel 61, lid 2, 
van de Overeenkomst van 
Cotonou en bij de algemene 
begroting onder de 
gemeenschappelijke 
uitvoeringsbepalingen (titel II, 
artikel 4, lid 2) en het 
Financieel Reglement (de 
artikelen 186 en 258 van de 
uitvoeringsvoorschriften).

26 Daarnaast werd eind 2015 
besloten tot drie 
vastleggingen in het kader 
van het pretoetredings-
instrument. Met deze 
vastleg gingen is geen 
rekening gehouden in tabel 1, 
omdat de contracten nog niet 
van kracht waren in 2015 en er 
geen uitbetalingen waren 
verricht.

Ta
be

l 1 Lopende contracten voor begrotingssteun per regio aan het eind van 2015

Regio Aantal landen

Aantal con-
tracten inzake 

begrotings-
steun

Soorten contracten inzake begrotingssteun Totale toe-
zegging voor 
begrotings-

steun 
(miljoen euro)

Contracten in-
zake sectorale 
hervormingen1

Contracten 
inzake goed 
bestuur en 

ontwikkeling2

Contrac-
ten inzake 

staatsopbouw

Afrika ten zuiden van de Sahara 32 78 44 17 17 5 948,0
Europees nabuurschapsbeleid 10 80 75 1 4 3 777,6
Azië, Stille Oceaan en OCT’s 28 53 45 7 1 1 657,6
Caribisch gebied en Latijns-Amerika 17 49 46 2 1 1 260,7

Instrument voor 
pretoetredingssteun

1 1 1 0 0 40,0

Totaal 88 261 211 27 23 12 683,9
81 % 10 % 9 %

1 Omvat sectorale begrotingssteun.

2 Omvat algemene begrotingssteun.

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van door de Europese Commissie verstrekte cijfers.
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15 
In het licht van de ontwikkelingsprioriteit van de EU om DRM te ondersteunen en 
het belang van begrotingssteun in deze context hebben we de volgende contro-
levraag vastgesteld: „Heeft de Commissie contracten voor begrotingssteun doel-
treffend gebruikt om DRM in laaginkomens- en lagermiddeninkomenslanden in 
Afrika ten zuiden van de Sahara te ondersteunen?” De controle was toegespitst 
op drie belangrijke gebieden:

a) Heeft de Commissie het inkomstenbeleid en -beheer van de partnerlanden in 
samenspraak met andere donoren adequaat beoordeeld?

b) Heeft de Commissie gebruikgemaakt van voorwaarden voor begrotings-
steun, de beleidsdialoog en capaciteitsontwikkeling om DRM doeltreffend te 
ondersteunen?

c) Zijn er duidelijke aanwijzingen dat de begrotingssteun van de EU een positie-
ve bijdrage heeft geleverd aan DRM in de partnerlanden?

16 
De controle betrof contracten voor begrotingssteun die na 1 januari 2013 wa-
ren ondertekend, dat wil zeggen na de invoering van de nieuwe aanpak van 
begrotingssteun27.

17 
De controle omvatte een analytisch onderzoek van 15 contracten voor begro-
tingssteun ter waarde van 1,25 miljard euro (24,5 % van de waarde van alle sinds 
2013 ondertekende contracten) in negen laaginkomens- en lagermiddeninko-
menslanden in Afrika ten zuiden van de Sahara: Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Mali, Mauritanië, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal en Sierra Leo-
ne (zie bijlage II). Voor deze contracten hebben we de volledigheid en consisten-
tie onderzocht van de beoordelingen door de Commissie van DRM-hervormin-
gen, -beleid en -administratie in de betrokken landen, alsmede de vaststelling en 
uitvoering van capaciteitsontwikkeling en de beleidsdialoog in samenhang met 
DRM, en de bepaling van specifieke steunvoorwaarden. Ten slotte hebben we de 
beschikbare statistieken en evaluaties onderzocht die de door de negen landen 
geboekte vooruitgang op het gebied van DRM weergeven.

18 
De controle omvatte bezoeken aan drie landen, die allemaal verschillende 
soorten contracten voor begrotingssteun met de Commissie hadden gesloten: 
Kaapverdië (contract inzake goed bestuur en ontwikkeling), Rwanda (contract 
inzake sectorale hervormingen) en Sierra Leone (contract inzake staatsopbouw). 
Tijdens deze bezoeken interviewden we personeel van de Commissie en verte-
genwoordigers van nationale autoriteiten en andere donoren/belanghebben-
den, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en nationale 
rekenkamers. Ook hadden we een bijeenkomst op het Department for Internatio-
nal Development van het Verenigd Koninkrijk in Londen. De controle vond plaats 
tussen oktober 2015 en april 2016.

27 We hebben de voor- en 
nadelen van begrotingssteun 
ten opzichte van andere 
vormen van hulpverlening 
niet beoordeeld.
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De nieuwe aanpak van de Commissie had geleid tot 
betere beoordelingsvereisten voor DRM in 
partnerlanden, maar deze werden in de praktijk nog 
niet volledig uitgevoerd

19 
In dit gedeelte wordt de vraag beantwoord of de Commissie bij het opzetten van 
haar activiteiten op het gebied van begrotingssteun DRM had geanalyseerd zoals 
bedoeld in de richtsnoeren. Met name onderzochten we of de Commissie het 
inkomstenbeleid en -beheer van de partnerlanden, alsmede de daarmee gepaard 
gaande risico’s toereikend had beoordeeld in samenspraak met andere donoren.

De Commissie heeft bepaalde belangrijke aspecten van DRM 
niet beoordeeld zoals bedoeld in de richtsnoeren

20 
We analyseerden of de richtsnoeren van de Commissie voorzagen in een alom-
vattende beoordeling van de DRM-situatie van de partnerlanden. Vervolgens 
onderzochten we of de DRM-beoordelingen die beschikbaar waren voor de 15 
gecontroleerde contracten voor begrotingssteun alle in de richtsnoeren genoem-
de aspecten bestreken.

21 
De nieuwe richtsnoeren inzake begrotingssteun van de Commissie bepalen dat 
de DRM-situatie van partnerlanden onderzocht moet worden tijdens de beoor-
deling van de subsidiabiliteitscriteria met betrekking tot macro-economische 
stabiliteit en het beheer van de overheidsfinanciën (zie paragraaf 12). Deze be-
oordeling moet alomvattend zijn, omdat de Commissie haar ook gebruikt om de 
belangrijkste uitdagingen en tekortkomingen op het gebied van DRM, die met 
de verschillende onderdelen van de begrotingssteun moeten worden aangepakt 
(d.w.z. beleidsdialoog, specifieke voorwaarden en capaciteitsontwikkeling), vast 
te stellen en te prioriteren.

22 
Naar onze mening was het door de richtsnoeren voor de DRM-beoordeling 
geboden kader alomvattend qua reikwijdte. Dit was een verbetering ten op-
zichte van de vorige aanpak, toen de Commissie de DRM van partnerlanden 
niet systematisch beoordeelde bij het opzetten van haar activiteiten op het 
gebied van begrotingssteun. Volgens de huidige richtsnoeren moet de beoor-
deling door de Commissie van de macro-economische stabiliteit de inspan-
ningen van de desbetreffende landen omvatten om hun DRM te versterken, 
met name alle belastinghervormingen en de verwachte impact daarvan, ter-
wijl de belastingadministratie moet worden beoordeeld in het kader van het 
PFM-subsidiabiliteitscriterium.
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28 In het PEFA-kader worden de 
sterke en zwakke punten van 
PFM beoordeeld en 
gerapporteerd, momenteel 
met gebruikmaking van 31 
prestatie-indicatoren die 
worden onderverdeeld in 
94 „dimensies”. De prestaties 
van elke indicator en elke 
dimensie worden gemeten 
met behulp van een ordinale 
schaal met vier punten, 
oplopend van A tot D.

29 Het diagnostisch 
beoordelingsinstrument voor 
belastingadministratie 
(TADAT) is een manier om een 
objectieve en 
gestandaardiseerde 
beoordeling te verschaffen 
van de relatieve sterke en 
zwakke punten van het 
bestuur en het 
belastingstelstel van een land. 
TADAT wordt ondersteund 
door tal van internationale 
ontwikkelingspartners en 
instellingen, waaronder de 
Europese Commissie, 
Duitsland, het IMF, Japan, 
Nederland, Noorwegen, 
Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Wereldbank. 
In 2013-2015 werden er 
TADAT-proefbeoordelingen 
uitgevoerd in 17 landen, 
waaronder Mozambique en 
Rwanda uit onze steekproef.

30 De analyse van de 
belastinginspanning geeft in 
grote lijnen sturing aan 
belastinghervormingen in 
landen met verschillende 
niveaus van belastbare 
capaciteit en 
belastingontvangsten.

23 
De beoordelingen van de Commissie waren gebaseerd op een breed scala aan 
diagnostische instrumenten en verslagen. Ze verwezen naar, en waren in de 
meeste gevallen gebaseerd op, verslagen van het IMF en de Wereldbank, ze 
vermeldden de ontwikkeling van PEFA-scores28 en ze herhaalden de belangrijkste 
sterke en zwakke punten van inkomstenstelsels, zoals aangegeven in TADAT-ver-
slagen29, voor zover beschikbaar. Andere bronnen waren overheidsdocumenten, 
nationale statistieken en door nationale rekenkamers gepubliceerde verslagen. 
De bevindingen van de beoordelingen kwamen in grote lijnen overeen met de 
beoordelingen van andere donoren en belanghebbenden (zie paragraaf 56).

DRM-aspecten die in het kader van de macro-economische beoordeling 
geanalyseerd moeten worden

24 
In de beoordelingen van de Commissie werden recente trends in inkomsten-
niveaus, de vooruitgang met betrekking tot de uitvoering van belastinghervor-
mingen en de huidige planning van de hervormingen beschreven (waaronder de 
belangrijkste vastgelegde doelstellingen). Ook werd er aandacht besteed aan de 
belangrijkste tekortkomingen die in de PEFA- en IMF-verslagen waren vastgesteld.

25 
De beoordelingen van alle gecontroleerde landen omvatten dus een overzicht 
van alle recente ontwikkelingen op het gebied van inkomstenniveaus (belasting-
quote) en een vergelijking met soortgelijke landen (meestal buurlanden). Hoewel 
de belastingquote nuttig is voor vergelijkingsdoeleinden en voor het presenteren 
van de algemene situatie van een land op het gebied DRM, is deze te algemeen 
voor een analyse van de belangrijkste uitdagingen en behoeften. Om die reden 
voorzien de richtsnoeren van de Commissie in een grondiger analyse, met inbe-
grip van een uitsplitsing van belastingen en andere inkomsten, informatie over 
de totale kosten en impact van belastingvrijstellingen en een inschatting van de 
belastinginspanning.

26 
Wij stelden echter vast dat er in de praktijk in de DRM-beoordelingen van de 
Commissie in het algemeen informatie ontbrak over bovengenoemde aspecten, 
die essentieel zijn om te beoordelen in hoeverre een land in staat is om binnen-
landse inkomsten te mobiliseren. De belastinginspanning, die de mate aangeeft 
waarin een land zijn belastingpotentieel30 benut, werd voor geen van de gecon-
troleerde landen geschat. Fiscale stimuleringsmaatregelen (zie paragraaf 38) 
werden als uitdaging genoemd in vier van de gecontroleerde landen, maar geen 
enkele beoordeling bevatte een schatting van de totale kosten en het potentiële 
effect van belastingvrijstellingen. In veel ontwikkelingslanden kan dat proble-
matisch zijn, omdat de belastingvrijstellingen het concurrentievermogen vaak 
verstoren, belastinginkomsten beperken en corruptie in de hand kunnen werken. 
De samenstelling en relevantie van verschillende soorten belastingen en andere 
inkomsten, met inbegrip van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, werden 
voor slechts vier landen gepresenteerd (Mauritanië, Mozambique, Rwanda en 
Senegal), en de verhouding tussen directe en indirecte belastingen werd alleen 
vermeld voor Kaapverdië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sierra Leone.
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27 
Hoewel deze informatie mogelijk niet altijd beschikbaar is in sommige landen, 
werd in de beoordelingen van de Commissie geen melding gemaakt van de 
afwezigheid van belangrijke DRM-gegevens. Het feit dat deze informatie ont-
breekt, is echter van belang, omdat het een aanwijzing kan zijn van gebrekkige 
capaciteit van partnerlanden op dit terrein, die de Commissie vervolgens kan 
aanpakken door middel van de verschillende onderdelen van begrotingssteun 
(zie paragraaf 8).

DRM-aspecten die in het kader van de PFM-beoordeling moeten worden 
geanalyseerd

28 
De capaciteit van belastingdiensten om binnenlandse inkomsten te mobilise-
ren is ook een aspect dat in de beoordelingen van de Commissie moet worden 
behandeld. In de meeste gevallen onderzocht de Commissie de organisatiestruc-
tuur of zette zij de inspanningen van de regering uiteen om belastingdiensten te 
versterken. Geen enkele beoordeling omvatte echter een analyse van de perso-
neels- of materiële behoeften die belastingdiensten beperkten — hoewel dit wel 
werd genoemd in de richtsnoeren.

29 
Corruptie leidt tot een vermindering van de inkomsten van een land; in dit op-
zicht helpt transparantie van overheidsinkomsten bij de aanpak van corruptie. 
In alle beoordelingen werd melding gemaakt van bestaande of geplande cor-
ruptiebestrijdingsmaatregelen en bij de meeste gecontroleerde landen werden 
algemene kwesties met betrekking tot transparantie ook geanalyseerd. Wij 
constateerden dat de beoordeling van openbare toegang tot informatie over 
belastingwetgeving en fiscale stimuleringsmaatregelen, die belangrijke aspecten 
van transparantie zijn, alleen in Mali en Mozambique werd uitgevoerd.

30 
Een ander element dat vaak ontbrak in de beoordelingen van de Commissie wa-
ren internationale initiatieven die onder meer bedoeld waren om een impuls te 
geven aan de overheidsinkomsten door het weglekken van middelen als gevolg 
van belastingontduiking, het witwassen van geld en andere financiële misdrijven 
aan te pakken31. Volgens recente studies verliest Afrika jaarlijks naar schatting 
meer dan 50 miljard dollar aan illegale financiële stromen32. Wij constateerden 
dat, hoewel de EU deze initiatieven actief bevordert, de beoordelingen niet 
systematisch gericht waren op de betrokkenheid van de gecontroleerde landen33. 
De problemen van verrekenprijzen34, de wetgeving inzake buitenlandse bedrij-
ven en het misbruik van belastingverdragen (zoals momenteel besproken in het 
kader van het BEPS-actieplan35) werden niet behandeld. Ook de deelname van 
vertegenwoordigers van partnerlanden in besprekingen en onderhandelingen 
op internationaal niveau, waarvoor specifieke vaardigheden nodig zijn die vaak 
ontbreken in ontwikkelingslanden, waren geen onderdeel van het PFM en de 
macro-economische beoordelingen.

31 Bijv. het EITI, het Kimberley-
proces en BEPS-actieplan 
inzake grondslaguitholling en 
winstverschuiving van de 
OESO/G20.

32 „Illicit Financial Flows”, verslag 
van het panel op hoog niveau 
over illegale geldstromen, 
opgesteld in opdracht van de 
AU/ECA-conferentie van 
ministers van Financiën, 
Planning en Economische 
Ontwikkeling.

33 Alleen in de beoordelingen 
van Mauritanië, Mozambique 
en Sierra Leone werd het EITI 
genoemd en in de 
beoordeling van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek 
werden de opschorting van 
het EITI in 2013 en het 
Kimberley-proces genoemd.

34 Verrekenprijzen beschrijven 
alle aspecten van de 
prijsregelingen tussen 
gecontroleerde (of 
aanverwante) wettelijke 
entiteiten.

35 Het BEPS-actieplan heeft tot 
doel problemen met 
betrekking tot grondslaguit-
holling en winstverschuiving 
en waargenomen internatio-
nale belastingontwijkings-
technieken van bekende 
multinationals aan te pakken.
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31 
In tabel 2 is een samenvatting te vinden van de belangrijkste aspecten van DRM 
die door de richtsnoeren worden genoemd als onderdeel van PFM en van de be-
oordelingen van de macro-economische stabiliteit; tevens wordt daarin aangege-
ven in welke mate deze aspecten worden behandeld in de beoordelingen die wij 
hebben gecontroleerd.

Ta
be

l 2 DMR-aspecten die moeten worden geanalyseerd in het kader van de beoordelingen 
van het PFM en van de macro-economische stabiliteit

DRM-aspecten vereist in het kader van de 
PFM-beoordeling

Opgenomen in de 
gecontroleerde 
beoordelingen?

DRM-aspecten vereist in het kader van 
de beoordeling van macro-economische 

stabiliteit

Opgenomen in de 
gecontroleerde 
beoordelingen?

Belangrijkste uitdagingen op korte en middel-
lange termijn voor het PFM-systeem Ja Begrotingsbeleid ingevoerd, nieuwe maatrege-

len, verwachte impact Ja

Corruptiebestrijdingsmaatregelen  
(zie paragraaf 29) Ja

Belastingquote (inclusief en exclusief natuurlijke 
hulpbronnen)  
(zie paragraaf 26)

Ja

Beoordeling van de financiële en organisatori-
sche capaciteit van de regering om binnenlandse 
inkomsten te mobiliseren  
(zie paragraaf 28)

Grotendeels

Inspanningen om DRM te versterken (verbete-
ring van de verhouding tussen binnenlandse 
inkomsten en uitgaven)  
(zie paragraaf 24)

Grotendeels

Versterking van de belastingdiensten  
(zie paragraaf 28) Grotendeels

Fiscale stimuleringsmaatregelen (totale kosten 
en impact van vrijstellingen)  
(zie paragraaf 26)

Ten dele

Transparantie en toegang tot informatie (grond-
stoffenrijke landen)  
(zie paragraaf 29)

Ten dele
Belastingsysteem — samenstelling en relevan-
tie van verschillende belastingen  
(zie paragraaf 26)

Ten dele

Internationaal overeengekomen belastingnor-
men en -initiatieven  
(zie paragraaf 30)

Ten dele
Belastinginspanning1 (schatting)  
(zie paragraaf 26) Neen

Openbaar beschikbare informatie over wetge-
ving en fiscale stimuleringsmaatregelen  
(zie paragraaf 29)

Neen

Beoordeling van de capaciteit van personele 
middelen om binnenlandse inkomsten te 
mobiliseren  
(zie paragraaf 28)

Neen

1 Zowel met als zonder inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen.

Bron: Europese Rekenkamer.
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Binnen het risicobeheerkader voor begrotingssteun van 
de Commissie is het niet mogelijk een alomvattende 
beoordeling van de risico’s in samenhang met DRM uit te 
voeren

32 
De aanpak door de Commissie van begrotingssteun omvat een risicobeheerkader 
dat specifiek was ontworpen om risico’s vast te stellen met betrekking tot de ver-
wezenlijking van doelstellingen op het gebied van begrotingssteun. Het kader is 
ook een belangrijk instrument voor het ontwerp van begrotingssteunactiviteiten. 
Het vult de beoordelingen van het in de vorige sectie genoemde inkomstenbe-
leid en -beheer aan met een analyse van de daaraan verbonden risico’s.

33 
We hebben onderzocht of de prominente rol van DRM in begrotingssteun tot 
uiting kwam in het risicobeheerkader van de Commissie. We hebben met name 
geanalyseerd of in de vragenlijst inzake risico’s van de Commissie de belangrijk-
ste risico’s in verband met het verbeteren van DRM naar behoren aan de orde 
werden gesteld.

34 
Het risicobeheerkader is gebaseerd op een reeks vragen die onderverdeeld zijn 
in vijf rubrieken36. Van de 44 vragen in de vragenlijst inzake risico’s had één vraag 
(vraag 38) rechtstreeks betrekking op de mobilisering van inkomsten37. Hoewel 
deze vraag zeer relevant is, omdat deze betrekking heeft op de beoordeling, 
inning en tijdige storting van belastingen in de nationale schatkist, waren de 
beoordelingen door de Commissie van de onderliggende risico’s met betrekking 
tot de inning en tijdige storting van belastingen vaak onvolledig.

35 
Volgens de vragenlijst moeten antwoorden op deze vraag worden beoordeeld 
op basis van PEFA-indicator PI-3, waarmee de daadwerkelijke binnenlandse 
inkomsten worden vergeleken met het begrote bedrag. Hoewel met behulp van 
deze indicator de risico’s met betrekking tot de nauwkeurigheid van inkomsten-
prognoses kunnen worden beoordeeld, zegt deze niets over de doeltreffendheid 
van de belastinginning. Bovendien schreef de vragenlijst geen verificatie van 
andere PEFA-indicatoren voor, zoals PI-14 (doeltreffendheid van de maatregelen 
met betrekking tot de registratie van belastingbetalers en belastingaanslagen) 
en PI-15 (doeltreffendheid van de inning van belastingen) die gericht zijn op de 
risico’s in verband met de beoordeling en inning van belastingen.

36 Politieke risico’s, macro-
economische risico’s, 
ontwikkelingsrisico’s, PFM, 
corruptie en fraude.

37 Vraag 38 (in rubriek 4.2 
„Controles bij belastinginning 
en begrotingsuitvoering”): 
„Wat is het risico dat 
verschuldigde belastingen 
niet juist worden beoordeeld, 
geïnd en tijdig in de schatkist 
worden gestort?”



21Opmerkingen 

36 
Bijgevolg werd er bij de beantwoording van vraag 38 van de vragenlijst inzake 
risico’s in geen van de gecontroleerde landen rekening gehouden met de indica-
toren PI-14 en PI-15. Het feit dat er niet voldoende rekening werd gehouden met 
risico’s in samenhang met DRM werd in februari 2015 opgemerkt in de beoorde-
ling door de Commissie van Mozambique38. De Commissie had in haar verslag 
over begrotingssteun van 2013 al verklaard dat „binnen verbazingwekkend 
weinig risicobeheerkaders risico’s werden gerapporteerd in verband met belas-
tinginning”39. In slechts een van de negen gecontroleerde landen (Sierra Leone) 
beoordeelde de Commissie de risico’s in verband met DRM als hoog.

37 
Verder verwijst vraag 38 naar „verschuldigde belastingen”, maar wordt niet 
ingegaan op het risico dat niet-belastinginkomsten, zoals royalty’s die worden 
betaald voor toegang tot natuurlijke hulpbronnen en winningsdividenden, niet 
juist worden beoordeeld, geïnd en in de schatkist gestort. In sommige van de 
gecontroleerde landen waren de winningsinkomsten bijna even hoog als de 
belastinginkomsten. Zo kwamen de winningsinkomsten in Mauritanië in 2012 
overeen met 14,9 % van het bbp dat niet afkomstig was van winning, terwijl de 
belastinginkomsten goed waren voor 16,9 % daarvan40.

38 
Een andere belangrijke factor in verband met de mobilisering van middelen 
waarmee geen rekening wordt gehouden in het huidige risicobeheerkader is de 
mate en aard van belastingvrijstellingen. Deze instrumenten, die fiscale stimule-
ringsmaatregelen, tijdelijke belastingvrijstelling, belastingvoordelen, belasting-
vermindering, een belastingvrije zone, enz. omvatten, hebben een impact op 
de hoeveelheid inkomsten die een land kan innen en zijn ook van invloed op de 
keuzes met betrekking tot economische activiteiten en het potentieel om recht-
streekse buitenlandse investeringen aan te trekken.

38 In het antwoord op vraag 38 in 
het RMF van Mozambique 
staat onder andere dat „PI-3 
risico 38 niet volledig afdekt 
(waarin ook wordt 
gezinspeeld op de correcte 
toepassing van belasting-
inkomsten, niet alleen op het 
innen van de geraamde 
bedragen)”.

39 DG Internationale 
Samenwerking en 
Ontwikkeling, „Budget 
support — financial 
implementation, risk 
assessment and selected 
macroeconomic and fiscal 
country results (pilot report)”, 
2013, blz. 12.

40 In 2013 waren die percentages 
respectievelijk 11,2 % en 
17,6 %. Bron: IMF Country 
Report nr. 15/35, februari 2015.
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De doeltreffendheid van begrotingssteun voor-
waarden, de beleidsdialoog en capaciteits ontwik-
keling werd ondermijnd door tekortkomingen in de 
opzet en moeilijke plaatselijke omstandigheden

39 
Begrotingssteun is meer dan het overmaken van geld op de rekening van het 
 Ministerie van Financiën van het partnerland. Even belangrijke elementen van 
deze vorm van hulpverlening vormen uitbetalingsvoorwaarden en de bijbe-
horende prestatie-indicatoren, evenals de beleidsdialoog en activiteiten op 
het gebied van capaciteitsontwikkeling die worden uitgevoerd in het kader 
van contracten voor begrotingssteun. In dit gedeelte wordt de vraag beant-
woord of de Commissie doeltreffend gebruikmaakte van uitbetalingsvoor-
waarden, de beleidsdialoog en capaciteitsontwikkeling in het kader van haar 
DRM-steunregelingen.

Bij de meeste van haar contracten voor begrotingssteun 
maakte de Commissie geen gebruik van DRM-specifieke 
voorwaarden; in gevallen waarin ze wel werden toegepast, 
waren ze niet altijd relevant

40 
Voorwaarden die verbonden zijn aan de uitbetaling van begrotingssteun be-
staan uit vier algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan 
voordat er middelen worden uitbetaald (zie paragraaf 12). Hoewel twee van 
deze voorwaarden (macro-economische stabiliteit en PFM) voorschrijven dat de 
vooruitgang van het partnerland met betrekking tot DRM-hervormingen wordt 
beoordeeld, is de reikwijdte ervan veel breder dan alleen DRM41. Dit betekent 
dat de DRM-situatie van een partnerland niet noodzakelijkerwijze een sleutelrol 
speelt bij het besluit van de Commissie om begrotingssteun uit te betalen indien 
de algehele macro-economische en PFM-situatie verder als bevredigend wordt 
beoordeeld.

41 
Uitbetalingen kunnen ook gekoppeld worden aan de vervulling van specifieke 
voorwaarden. Deze worden vaker toegepast op de uitbetaling van variabele 
tranches (zie tabel 3) en worden doorgaans vertaald in prestatie-indicatoren en 
streefcijfers. Om regeringen aan te sporen werk te maken van de uitvoering van 
hun hervormingsagenda of hun prestaties te verbeteren, worden de bedragen 
die uit de variabele tranches worden betaald afhankelijk gesteld van de mate 
waarin de streefdoelen zijn gehaald. Daarom zorgt het gebruik van DRM-specifie-
ke voorwaarden voor een rechtstreeks verband tussen begrotingssteunbetalin-
gen en DRM-hervormingen.

41 De kerndoelstellingen van de 
macro-economische 
beoordeling zijn: analyseren 
van de belangrijkste 
macro-economische 
aggregaten en opsporen van 
de potentiële bronnen van 
macro-economische en 
schuldgerelateerde 
instabiliteit, beoordelen van 
het bestaande macro-
economische en 
begrotingsbeleid en de 
bijdrage ervan aan het 
stabiliseren van het macro-
economische kader op de 
korte en middellange termijn, 
nagaan welke inspanningen 
worden geleverd om DRM te 
versterken, en beoordelen van 
de kwetsbaarheid voor 
externe schokken alsmede 
van de pogingen om de 
macro-economische 
veerkracht te versterken. De 
PFM-beoordeling is gericht op 
de belangrijkste 
ontwikkelingen in de 
uitvoering van PFM-
hervormingen. Het 
belangrijkste instrument om 
vooruitgang te beoordelen is 
PEFA, die betrekking heeft op 
de volgende PFM-pijlers: 
betrouwbaarheid van de 
begroting, transparantie van 
overheidsfinanciering; beheer 
van activa en passiva; 
beleidsgebaseerde 
begrotingsstrategie en 
begrotingsplanning; 
voorspelbaarheid en controle 
bij de uitvoering van de 
begroting; boekhouding en 
verslaglegging; externe 
toetsing en audit.
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42 
Om een verlies van beleidsgerichtheid te voorkomen, wordt in de richtsnoeren 
van de Commissie het aantal indicatoren dat gekoppeld is aan een variabele tran-
che tot acht beperkt42. De indicatoren moeten worden geselecteerd uit de die 
welke vermeld staan in het prestatiebeoordelingskader dat is overeengekomen 
tussen ontwikkelingspartners en partnerlanden of, indien er geen prestatiebe-
oordelingskader voorhanden is, worden afgeleid uit de relevante nationale docu-
menten betreffende het overheidsbeleid, in samenwerking met de autoriteiten. 
We beoordeelden de mate waarin er gebruik werd gemaakt van de voorwaarden 
om DRM te ondersteunen en, waar dit het geval was, of ze relevant waren en 
regeringen ertoe aanspoorden om hervormingen uit te voeren. Ook evalueerden 
we de regelingen die waren opgezet om de naleving van de voorwaarden te 
verifiëren en er verslag over uit te brengen.

Gebruik van DRM-specifieke uitbetalingsvoorwaarden

43 
De Commissie maakte gebruik van DRM-gerelateerde specifieke voorwaarden bij 
vijf van de vijftien gecontroleerde contracten voor begrotingssteun (zie tabel 4 
en bijlage II). Deze voorwaarden, die samenhingen met variabele tranches, 
werden alleen vastgelegd in contracten inzake staatsopbouw, die een beperkte 
looptijd van een of twee jaar hebben. Daarom waren de specifieke voorwaarden 
gericht op de verbetering van DRM op de korte termijn en in de meest kwets-
bare landen. Dit stemt niet overeen met de door de Commissie aangekondigde 
doelstelling43 om meer nadruk te leggen op DRM, met name door middel van 
contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling.

42 Zie „Budget Support 
Guidelines”, blz. 48.

43 COM(2011) 638 definitief, 
blz. 6.

Ta
be

l 3 Subsidiabiliteitscriteria voor begrotingssteun en specifieke 
uitbetalingsvoorwaarden

Subsidiabiliteitsvoorwaarden moeten zijn vervuld gedurende 
het BS-contract

Betaling van 
begrotingssteun Specifieke voorwaarden

Grondrechten (mensenrechten, 
democratie en de rechtsstaat):
Verschillende vereisten afhankelijk 
van het soort BS-contract, meest 
strikte vereisten voor BS-con-
tracten inzake goed bestuur en 
ontwikkeling

Vier subsidiabiliteitscriteria:
1. relevante en betrouwbare 

overheidsbeleidslijnen en 
-hervormingen

2. stabiliteitsgeoriënteerd 
 macro-economisch beleid

3. voldoende transparant, 
betrouwbaar en doeltreffend 
systeem voor het beheer van de 
overheidsfinanciën

4. transparantie van en toezicht op 
de begroting

Vaste tranche

Specifieke voorwaarden voor vaste tranches worden 
minder vaak gebruikt en vereisen dat volledig is voldaan 
aan de voorwaarde/het streefdoel.

Voorbeeld: uitwerking van een prestatiebeoordelingskader 
voor het economische en sociale hervormingsprogramma 
van het land.

Variabele tranche

Specifieke voorwaarden voor variabele tranches vormen 
een aansporing tot betere prestaties en laten gedeelte-
lijke betalingen toe ingeval indicatoren niet volledig zijn 
vervuld.

Voorbeeld: het aandeel van middelgrote en grote belas-
tingbetalers die op tijd aangifte doen ten minste tot 60 % 
verhogen.

Bron: Europese Rekenkamer.
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44 
Het meest gebruikte argument van de Commissie om geen DRM-gerelateerde 
voorwaarden in haar contracten voor begrotingssteun te zetten, was dat DRM 
werd bestreken door andere donoren. We hebben echter geen bewijs gevonden 
dat dit besluit werd ondersteund door een beoordeling van de betrokkenheid 
van andere donoren op dit gebied.

Relevantie en stimulerend effect van DRM-specifieke voorwaarden

45 
Toen de Commissie voorwaarden betreffende variabele tranches gebruikte die 
specifiek waren gericht op DRM, selecteerde ze bij drie van de vijf contracten 
niet de voorwaarden die het meest relevant waren voor de nationale context. 
Zo richtte de Commissie in het geval van Sierra Leone (zie tekstvak 3) haar 
DRM-specifieke voorwaarden op administratieve hervormingen bij de belasting-
dienst en nam ze geen voorwaarden op waarmee essentiële nieuwe wetgeving 
die een bredere impact zou hebben gehad op DRM, zou zijn bevorderd.

Ta
be

l 4 Contracten voor begrotingssteun met DRM-specifieke voorwaarden1

Land

Toegezegd be-
drag aan be-

grotingssteun 
(miljoen euro)

FA onder-
tekend

Variabele tranches (miljoen euro) Afhankelijk van DRM

2017 2016 2015 2014 2013 Miljoen 
euro %

Centraal-Afrikaanse 
Republiek 40 2015 N.v.t. 1 2 N.v.t. N.v.t. 3 7,5 %

Mali 216 2015 8 8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 16 7,4 %
Niger 130 2013 N.v.t. N.v.t. 3 3 1 6 4,6 %
Sierra Leone 34 2013 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1 2 3 8,8 %
Sierra Leone 80 2015 3 3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 5 6,3 %

Totaal-generaal 500 11 12 5 4 2 2 33 6,6 %

1 ERK/onderzoek van stukken.

2 Door afronding wijkt het totaal-generaal af van de opgetelde bedragen.

Bron: Europese Rekenkamer.
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DRM-specifieke voorwaarden die geen betrekking hebben op de meest relevante 
hervormingen

In Sierra Leone (2013-2015) paste de Commissie DRM-specifieke voorwaarden toe met betrekking tot de terug-
dringing van achterstallige belastingen, het tijdiger invullen van belastingaangiften, de openbaarmaking van 
inkomsten uit winningsindustrieën, de indiening van een wet inzake de nationale grondstoffenautoriteit bij 
het Parlement en de publicatie van mijnconcessies en exploratievergunningen in een online-databank.

In haar begrotingssteunverslag 2013 merkte de Commissie op dat Sierra Leone een van de landen was met het 
grootste potentieel om de belastinginkomsten te verhogen. Op de achterstallige belastingen na was het doel 
van de toegepaste voorwaarden echter het verbeteren van de administratieve procedures bij de belasting-
dienst en van de publieke beschikbaarheid van gegevens. Op zichzelf leiden deze voorwaarden niet recht-
streeks tot een toename van de binnenlandse inkomsten van het land.

In diezelfde periode was de Wet inzake inkomsten uit winningsindustrieën gereed, een wettekst die volgens 
de Commissie en het IMF cruciale beleidshervormingen bevatte voor het verhogen van binnenlandse inkom-
sten uit winningsactiviteiten en natuurlijke hulpbronnen, maar werd er al jarenlang gewacht op aanneming 
ervan door het Parlement. De wet werd in 2013 aan het Parlement voorgelegd, maar was in februari 2016 nog 
steeds niet aangenomen44. Volgens het IMF45 bleef de Wet inzake het beheer van de overheidsfinanciën (PFM) 
in het Parlement steken en is als gevolg daarvan het elan om een inkomstenfonds voor grondstoffen op te 
zetten verloren gegaan.

De voortdurende vertragingen in de aanneming van deze wetten wijzen erop dat sterkere steun van de dono-
ren de procedure zou hebben versneld. In een evaluatie van de begrotingssteun voor Sierra Leone gedurende 
de periode 2002-2015 werd eveneens de conclusie getrokken dat er ook bewijs was dat moeilijke besluiten op 
het gebied van inkomstenmobilisering waren vertraagd.

Hoewel de Commissie een parlement niet kan verplichten wetgeving aan te nemen, heeft zij de uitvoering 
van bepaalde in de wetten vastgelegde hervormingen (een inkomstenfonds voor grondstoffen en één enkele 
rekening van het Ministerie van Financiën) niet aangemoedigd door ze als voorwaarde voor betalingen te 
stellen. Ebola belemmerde de regering en donoren in 2014 en 2015 ernstig in hun vermogen om te functio-
neren. Deze of vergelijkbare voorwaarden werden echter niet opgenomen in het meest recente contract voor 
begrotingssteun, dat in 2015 werd ondertekend.

44 Landenverslag van het IMF nr. 14/171, juni 2014, macro-economische subsidiabiliteitsbeoordeling door de Commissie voor 
financieringsovereenkomst 37419 en informatie die tijdens het controlebezoek van autoriteiten en andere donoren/actoren werd ontvangen.

45 Persbericht IMF nr. 16/143 van 29 maart 2016.
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46 
In drie gevallen hadden de specifieke voorwaarden niet het verwachte stimu-
lerende effect (zie tekstvak 4) doordat er al aan was voldaan ten tijde van de 
ondertekening van het contract of doordat ze gewoonweg niet afgedwongen 
konden worden. Dit komt neer op een ondoeltreffend gebruik van DRM-specifie-
ke voorwaarden.

Voorbeelden van DRM-specifieke voorwaarden zonder stimulerend effect

Voorwaarden waaraan al vóór de ondertekening van de financieringsovereenkomst was voldaan

In de Centraal-Afrikaanse Republiek werden er DRM-specifieke voorwaarden verbonden aan het tweede 
contract voor begrotingssteun voor staatsopbouw, dat in 2015 werd ondertekend. Aan de voorwaarden die 
aan de eerste variabele tranche voor 2015 waren gekoppeld (1 miljoen euro) en die samenhingen met de 
overdracht en follow-up van de uitvoering van actieplannen voor de mobilisering van belasting- en douane- 
inkomsten, was al voldaan vóór de ondertekening van de financieringsovereenkomst op 10 juli 2015.

Ook in Sierra Leone was al voldaan aan de voorwaarden betreffende variabele tranches voor 2013, voordat de 
desbetreffende financieringsovereenkomst werd ondertekend.

De wetgeving van het land verhinderde de vervulling van een voorwaarde

In Niger bleek het onmogelijk om het vastgelegde streefdoel voor het beperken van belastingvrijstellingen 
voor de variabele tranche van 2013 te verwezenlijken doordat de in de indicator beschreven maatregelen niet 
waren toegestaan binnen de nationale wetgeving.

De voorwaarden in verband met het verwijderen van vrijstellingen van inkomstenbelasting op behaalde win-
sten en het schrappen van een bepaling met betrekking tot belastingaftrek voor mijnbouwondernemingen.

Voor beide voorwaarden zouden veranderingen zijn vereist in de omzetting van het mijnbouwwetboek van 
de West-Afrikaanse economische en monetaire Unie, wat op zo korte termijn niet haalbaar was (één jaar na 
ondertekening van de financieringsovereenkomst). Deze juridische moeilijkheden werden over het hoofd 
gezien in de ontwerpfase van het contract voor begrotingssteun.
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Monitoring van DRM-voorwaarden

47 
De financieringsovereenkomsten waarmee de vijf gecontroleerde contracten 
voor begrotingssteun met DRM-specifieke voorwaarden werden uitgevoerd 
(zie tabel 4) bevatten regelingen om te monitoren en te beoordelen of er aan 
die voorwaarden was voldaan. De bijzonderheden verschilden per contract. In 
vier gevallen waren ze goed genoeg beschreven voor de Commissie om een 
 objectieve beoordeling uit te kunnen voeren van de naleving van de voorwaar-
den door het land. Het contract met de Centraal-Afrikaanse Republiek bevatte 
echter geen adequate regelingen voor monitoring door de Commissie (zie 
tekstvak 5).

48 
Sinds de invoering van haar nieuwe richtsnoeren heeft de Commissie een jaarver-
slag inzake begrotingssteun opgesteld46. Het doel daarvan is een overzicht te 
bieden van de uitvoering van EU-contracten voor begrotingssteun. We onder-
zochten de mate waarin het jaarverslag relevante informatie over DRM biedt. Het 
proefverslag van 2013 bevatte weinig beschrijvende elementen in dit opzicht: 
algemene informatie over landen die het initiatief inzake transparantie van win-
ningsindustrieën (EITI)47 uitvoerden en de inkomstenquoten voor elk land waar 
contracten voor begrotingssteun werden uitgevoerd.

46 DG Internationale 
Samenwerking en 
Ontwikkeling, „Budget 
support — financial 
implementation, risk 
assessment and selected 
macroeconomic and fiscal 
country results (pilot report)”, 
2013.

47 Het initiatief inzake 
transparantie van 
winningsindustrieën (EITI) is 
een wereldwijde norm om een 
open en verantwoord beheer 
van natuurlijke hulpbronnen 
te bevorderen. Landen voeren 
de EITI-norm uit om te zorgen 
voor volledige openbaar-
making van belastingen en 
andere betalingen van olie-, 
gas- en mijnbouwbedrijven 
aan overheden.

Voorbeelden van goede en gebrekkige praktijken met betrekking tot de 
monitoring van DRM-specifieke voorwaarden

In Mali werden in het tweede programma inzake begrotingssteun voor staatsopbouw duidelijke monito-
ringregelingen vastgelegd voor DRM-specifieke voorwaarden. Voor iedere indicator/subindicator bevatte de 
financieringsovereenkomst gedetailleerde informatie zoals een volledige beschrijving van de indicatoren, 
referentiewaarden, streefdoelen, verificatiebronnen, de verantwoordelijke diensten en de datum waarop de 
gegevens naar verwachting beschikbaar zouden zijn. Er waren soortgelijke positieve aspecten in de contrac-
ten met Niger en Sierra Leone (twee contracten).

In het in 2015 met de Centraal-Afrikaanse Republiek gesloten contract voor begrotingssteun kwam de Com-
missie met de regering overeen dat zij de naleving van de DRM-voorwaarden48 zou controleren door middel 
van begeleidende brieven en uitvoeringsverslagen over de actieplannen van twee directoraten-generaal. 
Doordat er in de financieringsovereenkomst geen streefdoelen of referentiewaarden waren vastgesteld voor 
de overeengekomen indicatoren, was het onmogelijk om er behoorlijk follow-up aan te geven omdat er geen 
norm was vastgelegd waarmee de resultaten vergeleken konden worden. In het bijzonder stelde de Commis-
sie geen eisen wat betreft de kwaliteit van de actieplannen of het gedeelte van de plannen dat uitgevoerd 
moest zijn om de indicatoren als vervuld te beschouwen.

48 Eerste variabele tranche voor 2015: overdracht en follow-up van de uitvoering van actieplannen voor de mobilisering van belasting- en 
douane-inkomsten in 2015. Tweede variabele tranche 2015: follow-up van de uitvoering van actieplannen voor de mobilisering van belasting- en 
douane-inkomsten in 2015 en opstelling van actieplannen voor de mobilisering van belasting- en douane-inkomsten in 2016.
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49 
Hoewel de hieropvolgende verslagen gedetailleerdere informatie bevatten, 
wordt er nog steeds te weinig informatie gegeven over contracten voor be-
grotingssteun met DRM-specifieke voorwaarden. Zo wordt er geen financiële 
informatie verstrekt over programma’s die gericht zijn op DRM. De geschiktheid 
van de verslaglegging door de EU over haar steun voor DRM wordt ondermijnd 
door het feit dat er geen specifieke verplichte DAC49-code is voor belastingbeleid 
en -administratie. Bijgevolg is er geen volledige informatie beschikbaar over de 
totale financiering die de Commissie via begrotingssteun en andere vormen van 
hulpverlening beschikbaar heeft gesteld.

De beleidsdialoog werd in het algemeen goed gecoördineerd, 
maar de doeltreffendheid ervan als instrument voor DRM-
ondersteuning werd ondermijnd door een gebrekkige 
strategische gerichtheid en moeilijke lokale omstandigheden

50 
De Commissie beschouwt de beleidsdialoog als een kernonderdeel van begro-
tingssteun. In een doeltreffende dialoog dient gebruik te worden gemaakt van de 
subsidiabiliteits- en risicobeoordelingen die in de vorige sectie van dit verslag zijn 
beschreven, en tegelijkertijd rekening te worden gehouden met de dialoog waarbij 
andere donoren zijn betrokken. De richtsnoeren voor begrotingssteun schrijven 
een „voortschrijdende dialoogstrategie” voor om de meest doeltreffende dialoog-
methoden en -platforms, alsmede een actieprogramma vast te stellen. In de richt-
snoeren wordt ook verklaard dat de beleidsdialoog gericht moet zijn op belasting-
beleid, -beheer en -inkomsten, waaronder die uit natuurlijke hulpbronnen.

51 
We beoordeelden of de Commissie gebruikmaakte van een dialoogstrategie op 
basis van haar beoordelingen van DRM-uitdagingen en risico’s, en of die strategie 
alle in de richtsnoeren genoemde vereisten omvatten. Ook onderzochten we de 
frequentie, geschiktheid en doeltreffendheid van de dialoog en de wijze waarop 
deze wordt vastgelegd en gecoördineerd met de belangrijkste actoren ter plaatse.

De Commissie ontwikkelde geen dialoogstrategieën

52 
De dialoog vond vaak plaats onder moeilijke omstandigheden. De verantwoor-
delijkheid en de mate van inzet voor inkomstenhervormingen kunnen verande-
ren naargelang er nieuwe regeringen aan de macht komen of zich onverwachte 
ontwikkelingen voordoen. Het personeelsverloop in de delegaties van de 
Commissie vormt ook een probleem voor de continuïteit van de dialoog. Daar-
om is een dialoogstrategie met duidelijk vastgelegde doelstellingen van essen-
tieel belang om de vooruitgang te volgen en kwesties aan te kaarten waarvan is 
vastgesteld dat ze essentieel zijn. Een dergelijke strategie zou bijvoorbeeld het 
volgende moeten omvatten: de kwesties die in de volgende periode moeten 
worden gevolgd, de verantwoordelijkheden van personeel van de delegaties, 
de belangrijkste gesprekspartners die moeten worden benaderd, de platforms 
waarop problemen moeten worden aangekaart, een indicatief tijdschema en de 
verwachte uitkomsten.

49 Door middel van haar Creditor 
Reporting System (CRS) heeft 
de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand van de 
OESO een reeks „doelcodes” 
ontwikkeld die donoren 
moeten gebruiken wanneer zij 
hun hulpstromen in de 
relevante OESO-databank 
invoeren; deze kunnen 
vervolgens worden gebruikt 
om statistische informatie 
over hulpstromen te 
genereren. Sinds 2014 is 
„dummycode” 15114 gebruikt 
voor vrijwillige verslaglegging 
over steun voor 
belastingbeleid en -beheer.
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50 In de richtsnoeren voor 
begrotingssteun uit 2012 staat 
op blz. 42 dat in het kader van 
een voortschrijdende 
dialoogstrategie de meest 
doeltreffende dialoog-
methoden en -platforms, 
alsmede een actieprogramma 
moeten worden vastgesteld.

53 
Wij constateerden dat de Commissie geen strategieën had ontwikkeld voor de 
beleidsdialoog in gevallen waarin zij specifieke DRM-kwesties had vastgesteld 
die moesten worden aangepakt50. Dit gold zelfs in partnerlanden als Sierra Leo-
ne, waar de Commissie had vastgesteld dat DRM een hoog risico vormde voor het 
behalen van de doelstellingen op het gebied van begrotingssteun.

54 
Hoewel in de PFM-subsidiabiliteitsbeoordelingen, financieringsovereenkomsten 
en andere voorbereidingsdocumenten van de Commissie de fora werden ge-
noemd waarbinnen de beleidsdialoog moest plaatsvinden (bijv. gezamenlijke 
coördinatievergaderingen tussen regeringen en donoren), werden de problemen 
die aangepakt moesten worden slechts in algemene termen gepresenteerd. 
Doordat dialoogstrategieën ontbreken, is het moeilijk om objectief te beoorde-
len of dit onderdeel van de begrotingssteun doeltreffend heeft bijgedragen tot 
DRM-hervormingen.

55 
Wij constateerden dat de DRM-beleidsdialoog doelgerichter was wanneer die 
gepaard ging met specifieke voorwaarden (Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, 
Niger en Sierra Leone), omdat voor het vaststellen van, onderhandelen over en 
vervolgens monitoren van deze voorwaarden uitgebreide besprekingen met de 
partnerlanden nodig waren. In de overige gecontroleerde landen vond de dia-
loog in een veel bredere context plaats, zoals het PFM-hervormingsproces, waar-
in DRM slechts een van de vele gespreksonderwerpen was (zie paragraaf 40). 
De bespreking van PFM-hervormingen garandeerde niet per definitie dat DRM 
grondig werd behandeld (zie het voorbeeld in tekstvak 6).

De PFM-dialoog garandeerde niet altijd dat DRM grondig werd behandeld

In Mozambique vond de beleidsdialoog plaats in het kader van een coördinatiegroep die algemene kwesties 
in samenhang met PFM besprak. Gezien de brede reikwijdte van PFM werden enkele specifieke en technische 
aspecten besproken door een aantal subgroepen, waaronder een belastingsubgroep die zich specifiek bezig-
hield met DRM-kwesties zoals begrotingsrisico’s en inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen.

Omdat het contract voor begrotingssteun van de EU in Mozambique geen DRM-specifieke voorwaarden voor 
de variabele tranche bevatte, nam de Commissie niet deel aan de belastingsubgroep waarin de prestaties van 
het land op het gebied van DRM nauwlettend werden gemonitord. Uiteraard verminderde dit de betrokken-
heid van de Commissie op dit gebied, omdat in de vergaderingen van de PFM-groep die door de Commissie 
werden bijgewoond alleen de belangrijkste conclusies van de belastingsubgroep werden besproken.
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De dialoog werd in het algemeen goed gecoördineerd met de 
ontwikkelingspartners, maar vond niet regelmatig plaats vanwege de 
moeilijke context van de landen

56 
In de partnerlanden werkte de Commissie nauw samen met andere donoren die 
begrotingssteun verleenden51. Donoren kwamen bijeen of pleegden overleg52 
voorafgaand aan gemeenschappelijke plannings- of evaluatievergaderingen 
waarin ze hun standpunten presenteerden en bespraken, en hun opvattingen op 
elkaar afstemden. De analyse door de Commissie van de macro-economische en 
begrotingssituatie, de vooruitgang van de hervormingen en het succes van de 
overheidsinspanningen kwamen doorgaans overeen met de beoordelingen door 
het IMF en andere actoren in het desbetreffende land.

57 
In de Centraal-Afrikaanse Republiek, Niger en Sierra Leone53 vond de beleidsdialoog 
die nodig was om de naleving door de overheid van DRM-specifieke voorwaarden 
te beoordelen niet regelmatig plaats vanwege de moeilijke omstandigheden in die 
landen. Dit ondermijnde het potentieel van dit onderdeel als instrument om onbe-
vredigende vooruitgang snel vast te stellen en aan te pakken (zie tekstvak 7).

51 In Mauritanië was de EU de 
enige donor die 
begrotingssteun verleende, 
maar PFM-kwesties werden 
besproken en gecoördineerd 
met alle donoren.

52 In Senegal gebruikten 
donoren een speciale website 
om met elkaar te 
communiceren.

53 Ten tijde van onze controle 
had de Commissie de 
vooruitgang van Mali nog niet 
beoordeeld in het licht van de 
relevante DRM-specifieke 
voorwaarden, omdat deze 
alleen van toepassing waren 
op de variabele tranches voor 
2016 en 2017.

Voorbeelden van een dialoog die niet regelmatig plaatsvond

In de Centraal-Afrikaanse Republiek functioneerden de in 2010 ingevoerde regelingen betreffende de be-
leidsdialoog vanaf het begin van de politieke crisis in 2012 niet meer. In maart 2014 werd een commissie 
opgericht om de hervorming van de overheidsfinanciën (waaronder DRM-maatregelen vielen) te monitoren. 
Hoewel de donoren de autoriteiten verschillende malen aan hun verantwoordelijkheden herinnerden, kwam 
de commissie slechts eenmaal bijeen, namelijk eind 2014. De verantwoordelijkheden van de commissie en het 
dialoogproces met betrekking tot de naleving door de overheid van de twee DRM-specifieke voorwaarden in 
de variabele tranche van 2015 moesten daarom door de commissie financiële zaken worden overgenomen, 
hoewel dit niet in haar mandaat was opgenomen.

In Sierra Leone kon de beleidsdialoog in 2014-2015 niet worden voortgezet vanwege de ebolacrisis. Verder 
werd er in een evaluatie van de aan het land verleende begrotingssteun gedurende 2002-201554 geconclu-
deerd dat hervormingen van de belastingadministratie niet op dezelfde wijze actief werden ondersteund 
door een dialoog op hoog niveau en door getoonde inzet als sommige andere gebieden waarop meer voor-
uitgang werd geconstateerd (EITI, initiatief inzake gratis gezondheidszorg). Al met al kreeg belastingadminis-
tratie te weinig aandacht in de dialoog over het prestatiebeoordelingskader.

In Niger is de coördinatiegroep voor begrotingssteun ondanks herhaalde verzoeken van de donorgemeen-
schap tot op heden niet operationeel vanwege een geschil tussen twee ministeries over de toewijzing van 
verantwoordelijkheden voor donorcoördinatie. Er bestond geen gemeenschappelijk kader voor het monito-
ren van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen. De Commissie 
erkende ook dat zij moeite had om vergaderingen met vertegenwoordigers van de regering te organiseren 
en meldde dat aanbevelingen van donoren niet werden opgevolgd. De variabele tranche voor 2013 bevatte, 
zoals door de regering en de Commissie was overeengekomen, een DRM-voorwaarde waarvoor maatregelen 
moesten worden genomen die niet afdwingbaar waren in het nationale recht (zie tekstvak 4). In dit geval 
werd dit probleem niet onderkend in de beleidsdialoog.

54 Independent Evaluation of Budget Support to Sierra Leone in 2002-2015 (eindverslag april 2016).
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Het onderdeel betreffende capaciteitsontwikkeling in 
contracten voor begrotingssteun was zelden op DRM gericht

58 
Administratieve capaciteit is een essentieel onderdeel van doeltreffende in-
komstenmobilisering in Afrika ten zuiden van de Sahara. Hoewel het onderdeel 
betreffende capaciteitsontwikkeling binnen begrotingssteun betrekkelijk klein 
is vergeleken met andere door de Commissie gebruikte middelen om capaci-
teitsbehoeften op het gebied van DRM aan te pakken, worden in de richtsnoeren 
voor begrotingssteun belastinghervormingen, belastingadministratie en beheer 
van natuurlijke hulpbronnen duidelijk als buitengewoon belangrijke gebieden 
voor capaciteitsontwikkeling aangewezen. Wij beoordeelden in welke mate de 
Commissie DRM-capaciteitsbehoeften via haar contracten voor begrotingssteun 
aanpakte.

59 
Begrotingssteun werd verstrekt voor capaciteitsontwikkeling op het bredere 
gebied van PFM, dat ook rechtstreekse of niet-rechtstreekse steun voor DRM kan 
omvatten (zie paragraaf 40). Bij negen van de vijftien gecontroleerde contracten, 
in zes landen (Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Mauritanië, Niger 
en Sierra Leone), werd in totaal 60,4 miljoen euro aan capaciteitsontwikkeling 
toegewezen, ofwel 4,8 % van het totale bedrag dat aan begrotingssteun was 
toegezegd. In het kader van begrotingssteun reserveerde de Commissie echter 
zeer weinig middelen specifiek voor capaciteitsontwikkeling in DRM: van de 
contracten die we hebben onderzocht, was er slechts één gericht op capaciteits-
ontwikkeling met een totaal steunbedrag van 3 miljoen euro. In tekstvak 8 is 
nadere informatie te vinden over het beperkte gebruik van begrotingssteun voor 
capaciteitsontwikkeling in het kader van DRM.

Beperkt gebruik van begrotingssteun voor capaciteitsontwikkeling in het kader 
van DRM

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben veel donoren een programma voor technische bijstand waarmee 
de overgangsregering wordt geholpen om de basiswerking van de overheidsfinanciën te herstellen. Contract 
voor begrotingssteun 37458 omvatte 3 miljoen euro voor de uitvoering van de hervormingen die nodig waren 
om inkomsten veilig te stellen. Dit zou een van de drie pijlers van het contract vormen die in de kwetsbare 
situatie waarin het land zich bevond voor de noodzakelijke synergieën moest zorgen. De steun was bedoeld 
om andere lopende projecten voor technische bijstand op dit gebied aan te vullen. In de praktijk werd er 
echter nooit gebruik van gemaakt.
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De Commissie had geen passende instrumenten om te 
bewijzen dat de EU-begrotingssteun bijdroeg tot de 
verbetering van DRM in partnerlanden

60 
Sinds de nieuwe aanpak door de Commissie van begrotingssteun in 2012 werd 
ingevoerd, bleek deze vorm van hulpverlening samen met andere EU-initiatieven 
een belangrijk instrument om partnerlanden te helpen hun DRM te verbeteren 
(zie figuur 1). In deze sectie hebben we onderzocht of de Commissie indica-
toren en evaluatietechnieken toepast waarmee kan worden aangetoond dat 
begrotingssteun daadwerkelijk heeft bijgedragen tot DRM in de gecontroleerde 
landen.

61 
We stelden vast dat de Commissie gebruikmaakt van indicatoren met een globale 
impact. Hoewel deze geschikt zijn om de algemene vooruitgang op het gebied 
van DRM te monitoren, kunnen ze worden beïnvloed door een groot aantal 
externe factoren en geen output en uitkomsten registreren waaraan specifiek 
begrotingssteun ten grondslag lag. Ze geven dus niet duidelijk aan of begro-
tingssteun in positieve of negatieve zin heeft bijgedragen tot DRM in de gecon-
troleerde landen.

62 
Een van de standaardindicatoren die de Commissie gebruikt om DRM-voor-
uitgang te beoordelen, is de inkomstenquote55, die de geïnde inkomsten ten 
opzichte van de economische prestaties van een land weergeeft. We hebben 
geanalyseerd hoe deze indicator zich in de periode 2007-2014 ontwikkelde. Hoe-
wel de verhouding gedurende deze periode bij zes van de negen gecontroleerde 
landen toenam56, vertonen de waarden vanaf eind 2012, toen de nieuwe aanpak 
werd ingevoerd, geen duidelijke verandering (zie figuur 2). Desondanks kunnen 
de waarden van deze indicator niet worden gekoppeld aan begrotingssteun 
of aan enige andere donoractie, omdat deze wordt beïnvloed door een groot 
aantal factoren. Zo steeg de indicator in Mauritanië tussen 2011 en 2012 aanzien-
lijk, voornamelijk vanwege hoge mijnbouwinkomsten uit een recordexport in 
201157. Dit vormde een contrast met de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar de 
indicator na 2012 sterk daalde als gevolg van de politieke en veiligheidscrisis. In 
Mozambique was het verschil tussen 2012 en 2013 hoger dan normaal, maar dat 
kwam voornamelijk door uitzonderlijke kapitaalwinsten door de verkoop van 
gasconcessies58.

55 Deze indicator wordt ook 
gebruikt door het IMF en de 
Wereldbank.

56 Om een duidelijker beeld te 
geven, hebben we de 
verhouding voor inkomsten 
zonder donorsubsidies 
gebruikt.

57 IMF Country Report nr. 12/323, 
vijfde evaluatie, februari 2012.

58 IMF Country Report nr. 14/148, 
tweede evaluatie, 
februari 2014.
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63 
Niger was het enige land dat na 2012 een betrekkelijk consistente trend vertoon-
de. Volgens het IMF was de stijging in 2013 voornamelijk te danken aan uitzon-
derlijke inkomsten uit de oliesector. De ontwikkelingen in de meeste andere 
landen vertoonden gedurende de periode meer schommelingen.
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 2 Evolutie van de inkomstenquote 2007-2014
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Source: Regionaal economisch overzicht van het IMF, oktober 2015. De cijfers van Mauritanië zijn afkomstig van het Afrikaanse economische 
overzicht 2012, 2014 en 2016/Europese Rekenkamer (berekening).
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64 
Een andere door de Commissie gebruikte reeks indicatoren om verbeteringen in 
het belastingstelsel te beoordelen is afkomstig uit het PEFA-kader. We hebben 
drie DRM-specifieke PEFA-indicatoren geanalyseerd59 waarmee de transparantie, 
registratie en inning van belastingen wordt gemeten. Deze indicatoren verschaf-
fen informatie over belangrijke aspecten van het belastingbeleid en -beheer. 
Voor onze doeleinden hebben ze echter weinig informatieve waarde, omdat ze 
voor de periode na 2012 (toen de nieuwe richtsnoeren voor begrotingssteun 
werden bekrachtigd) slechts voor twee landen beschikbaar waren (Mauritanië en 
Sierra Leone). In tabel 5 is een algemene verbetering te zien tussen de eerste en 
tweede PEFA-beoordeling - uitgevoerd voor respectievelijk 2006-2008 en 2010-
201260. De situatie in de twee landen waarvoor informatie beschikbaar is na 2012, 
is de volgende:

— In het verslag van Mauritanië vertoont geen van de drie indicatoren verbete-
ringen ten opzichte van 2008.

— In het geval van Sierra Leone was alleen de belastinginningsindicator sinds 
2010 aanzienlijk toegenomen.

Ta
be

l 5

59 Richtsnoer van de Commissie, 
blz. 37: De Commissie gebruikt 
bij voorkeur het PEFA-PFM-
prestatiemetingskader als 
instrument om de kwaliteit 
van het PFM-systeem in een 
land te beoordelen. Met het 
PEFA-PFM-kader worden de 
operationele prestaties van 
het PFM-systeem gemeten 
met behulp van 28 indicatoren 
verdeeld over 6 kerndimensies 
en wordt de waarschijnlijke 
impact gemeten van 
PFM-tekortkomingen op de 
drie niveaus van PFM-
begrotingsresultaten op 
middellange termijn. 
Belastingadministratie wordt 
in het PEFA-kader bestreken 
door vier indicatoren 
waarmee het volgende wordt 
beoordeeld: de 
geaggregeerde ontvangsten 
ten opzichte van de 
oorspronkelijke 
goedgekeurde begroting 
(PI-3), de transparantie van de 
verplichtingen van en 
vorderingen op 
belastingbetalers (PI-13), de 

Evolutie van de PEFA-scores

PEFA1-indicator

PI-13 Transparantie van de ver-
plichtingen van en vorderingen op 

de belastingbetaler

PI-14 Doeltreffendheid van de 
maatregelen voor de registratie 

van belastingbetalers en voor 
belastingaanslagen

PI-15 Doeltreffendheid in het 
innen van belastingbetalingen

Eerste be-
schikbare 

verslag

Tweede 
beschik-

bare 
verslag

Derde be-
schikbare 

verslag

Eerste be-
schikbare 

verslag

Tweede 
beschik-

bare 
verslag

Derde be-
schikbare 

verslag

Eerste be-
schikbare 

verslag

Tweede 
beschik-

bare 
verslag

Derde be-
schikbare 

verslag

Kaapverdië 2007 - B 2007 - A 2007 - D+
Centraal-Afrikaanse 
Republiek2 2008 - D+ 2010 - C 2008 - D+ 2010 - C 2008 - D+ 2010 - D+

Mali2 2006 - C+ 2010 - B 2006 - C 2010 - C+ 2006 - C+ 2010 - C+
Mauritanië 2008 - B 2014 - B 2008 - C+ 2014 - C 2008 - D+ 2014 - D+
Mozambique 2006 - B 2008 - B+ 2010 - A 2006 - C+ 2008 - B 2010 - A 2006 - D+ 2008 - D+ 2010 - C+
Niger2 2008 - C 2012 - C+ 2008 - C 2012 - C 2008 - D+ 2012 - D+
Rwanda 2007 - A 2010 - A 2007 - B+ 2010 - A 2007 - D+ 2010 - D+
Senegal 2007 - B 2011 - B 2007 - C+ 2011 - B 2007 - 2011 - D+
Sierra Leone2 2007 - C+ 2010 - B 2014 - B 2007 - C 2010 - B 2014 - B+ 2007 - D+ 2010 - D+ 2014 - B+

1  Binnen het PEFA-kader worden de sterke en zwakke punten van het beheer van de overheidsfinanciën beoordeeld en gerapporteerd, mo-
menteel met behulp van 31 prestatie-indicatoren die verder opgesplitst zijn in 94 dimensies. De prestaties van iedere indicator en dimensie 
worden gemeten met behulp van een ordinale schaal van vier punten, oplopend A tot D.

2 Landen met DRM-indicatoren.

Bron: Europese Rekenkamer.
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65 
Uit bovengenoemde bevindingen blijkt dat de door de Commissie gebruikte 
DRM-specifieke globale indicatoren niet voldoende relevante informatie ver-
schaffen over de relatieve bijdrage van begrotingssteun tot DRM in de gecontro-
leerde landen. Deze waarnemingen zijn consistent met andere recente evalu-
aties van deze hulpverleningsmethode die geen substantiële impact konden 
aantonen, positief of negatief, op het niveau van DRM. In een door de Deense 
instantie voor ontwikkelingssamenwerking DANIDA verrichte evaluatie, die in 
2014 werd gepubliceerd, werden verschillende landenstudies, specifieke evalu-
aties en thematische studies van contracten voor begrotingssteun onderzocht. 
In de evaluatie werd geconstateerd dat begrotingssteunactiviteiten geen signifi-
cante impact lijken te hebben gehad op het inningsniveau van de binnenlandse 
belastingen. Ook de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 
van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken trok in 2011 de conclu-
sie dat er geen bewijs is dat begrotingssteun een positief effect heeft gehad op 
belastinginkomsten61.

66 
Ook in een evaluatie van begrotingssteun die gedurende 2002-2015 werd uitge-
voerd in Sierra Leone kon geen sluitend oordeel worden gegeven over de impact 
op DRM: het verband tussen DRM en begrotingssteun lijkt a priori zwak, aldus de 
evaluatie62. Daarin werd ook opgemerkt dat het niet mogelijk bleek een oorza-
kelijk verband vast te stellen met betrekking tot de negatieve stimulansen die 
begrotingssteun kan genereren voor de mobilisering van inkomsten.

67 
Om aan te tonen of contracten voor begrotingssteun een rechtstreekse impact 
hebben op DRM, zouden er passende instrumenten voor gegevensverzameling 
moeten worden ontwikkeld en specifieke gebieden van het belastingstelsel 
in detail moeten worden beoordeeld, waarbij een vergelijking in de tijd moet 
worden gemaakt en de geboekte vooruitgang aan de afzonderlijke onderdelen 
van begrotingssteun moet worden toegeschreven. TADAT (zie paragraaf 24) is 
een dergelijk instrument waarmee specifieke beoordelingen van de systemen, 
processen en instellingen van een land op het gebied van belastingadministratie 
kunnen worden uitgevoerd. Dit instrument bevindt zich echter nog in de pilot-
fase: tot op heden zijn de belangrijkste onderdelen van de belastingstelsels van 
17 landen beoordeeld.

doeltreffendheid van 
maatregelen voor de 
registratie van 
belastingbetalers en voor 
belastingaangiften (PI-14) en 
de doeltreffendheid van de 
inning van belastingen (PI-15).

60 Het meeste recente jaar 
waarin een PEFA-evaluatie is 
uitgevoerd, loopt per land 
uiteen van 2007 tot 2014.

61 Onderzoek van evaluaties van 
begrotingssteun, Danida 
(2014); „Algemene 
Begrotingssteun (2000-2011): 
Resultaten onder 
voorwaarden”, 
Ontwikkelingssamenwerking 
en Beleidsevaluatie (IOB), 
Nederlands Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

62 Independent Evaluation of 
Budget Support to Sierra 
Leone in 2002-2015, blz. 73.
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68 
De mobilisering van binnenlandse inkomsten (DRM) betreft het genereren van 
overheidsinkomsten uit binnenlandse middelen afkomstig uit fiscale en niet-fis-
cale bronnen. Het verbeteren van de DRM van ontwikkelingslanden is een crucia-
le factor in hun duurzame ontwikkeling en is als zodanig een prioriteit geworden 
van het EU-ontwikkelingsbeleid. De EU ondersteunt DRM in deze landen via 
verschillende vormen van hulpverlening, waaronder begrotingssteun. Ongeveer 
20 % van de EU-ontwikkelingsfinanciering wordt verstrekt via begrotingssteun, 
waarvan Afrika ten zuiden van de Sahara de grootste ontvanger is. Verbeterde 
DRM was een van de vijf belangrijkste uitdagingen op ontwikkelingsgebied in de 
in 2012 vastgestelde nieuwe aanpak door de Commissie van begrotingssteun.

69 
Bij deze controle hebben we onderzocht of de Commissie doeltreffend ge-
bruikmaakte van contracten voor begrotingssteun om DRM te ondersteunen in 
landen met lage en lagermiddeninkomens in Afrika ten zuiden van de Sahara. Wij 
constateerden dat door de nieuwe aanpak van de Commissie het potentieel van 
deze vorm van hulpverlening om DRM doeltreffend te ondersteunen toenam, 
maar dat door tekortkomingen in de planning en uitvoering dat potentieel niet 
volledig werd benut. Ten slotte bleek uit onze analyse van de beschikbare gege-
vens en evaluaties dat er een gebrek was aan passende monitoringinstrumenten 
om gegevens te verschaffen voor de beoordeling van de mate waarin begro-
tingssteun bijdroeg tot algemene verbeteringen van DRM in de gecontroleerde 
landen. Op basis van deze elementen concluderen we dat de Commissie nog 
geen doeltreffend gebruik heeft gemaakt van contracten voor begrotingssteun 
om DRM te ondersteunen in laaginkomens- en lagermiddeninkomenslanden in 
Afrika ten zuiden van de Sahara.
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70 
De Commissie besteedde onvoldoende aandacht aan DRM bij de opzet van 
haar activiteiten op het gebied van begrotingssteun. Hoewel de nieuwe aanpak 
een verbetering betekent omdat deze leidde tot een verbeterde beoordeling 
van DRM in de partnerlanden en een analyse van de daarmee gepaard gaande 
risico’s, werd hij in de praktijk niet altijd volledig toegepast. Landenbeoorde-
lingen zijn van essentieel belang voor de opzet van begrotingssteun, omdat ze 
de Commissie helpen de essentiële kwesties vast te stellen die moeten worden 
aangepakt via de uitbetalingsvoorwaarden, de capaciteitsontwikkeling en de 
beleidsdialoog die naast financiering door haar worden ingezet. In de beoorde-
lingen die wij hebben gecontroleerd en die in samenspraak met andere donoren 
werden uitgevoerd, bleven essentiële aspecten van het belastingbeleid en -be-
heer, zoals genoemd in de eigen richtsnoeren van de Commissie, echter buiten 
beschouwing. Verder werden belangrijke risico’s in verband met belastingvrijstel-
lingen en de inning en overdracht van belastingen en niet-belastinginkomsten 
uit natuurlijke hulpbronnen niet geëvalueerd (zie de paragrafen 19-38).

Aanbeveling 1 — Versterk DRM-beoordelingen 
en -risicoanalyse

a) Voordat de Commissie nieuwe contracten voor begrotingssteun en uitbeta-
lingen goedkeurt, dient zij ervoor te zorgen dat DRM-beoordelingen alom-
vattend zijn en consistent worden uitgevoerd. Zij moet met name verifiëren 
of de beoordelingen alle in haar richtsnoeren voor begrotingsbeleid beschre-
ven relevante aspecten van belastingbeleid en -beheer bestrijken. Wanneer 
de relevante statistieken en gegevens niet beschikbaar zijn, moet dit ook 
worden vermeld in de beoordelingen, omdat dit waardevolle informatie kan 
verschaffen over de capaciteitsbehoeften in de partnerlanden.

b) De Commissie moet met onmiddellijke ingang haar risicobeoordelingskader 
voltooien door er risico’s in verband met niet-belastinginkomsten en belas-
tingvrijstellingen in op te nemen. Zij moet de informatiebronnen die gebruikt 
worden om risicobeoordelingsvraag 38 over belastinginkomsten te beant-
woorden, uitbreiden tot PEFA-indicatoren PI-14 en PI-15 over de beoordeling 
en inning van belastingen. DRM-beoordelingen moeten ook gebruikmaken 
van TADAT als bron van informatie, voor zover beschikbaar.



38Conclusies en aanbevelingen 

71 
Bij slechts vijf van de vijftien gecontroleerde contracten voor begrotingssteun 
had de Commissie de uitbetaling van middelen voor begrotingssteun afhankelijk 
gesteld van de doorvoering van specifieke DRM-hervormingen. Hoewel de werk-
verdeling tussen donoren kon worden gebruikt om het ontbreken van DRM-spe-
cifieke voorwaarden in contracten voor begrotingssteun te rechtvaardigen, trof-
fen we geen bewijs aan dat dit besluit werd onderbouwd door een beoordeling 
van de betrokkenheid van andere donoren op dit gebied.

72 
We stelden ook vast dat DRM-hervormingen niet altijd doeltreffend werden 
bevorderd door deze voorwaarden, doordat ze ofwel te gemakkelijk te vervullen, 
ofwel niet afdwingbaar waren, waardoor de stimulans voor partnerlanden om 
hervormingen door te voeren afnam. Er werden geen DRM-specifieke voorwaar-
den verbonden aan contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling. Dit strookt 
niet met de verklaring van de Commissie dat een sterkere nadruk op DRM deel 
moet uitmaken van dit soort begrotingssteun. In het algemeen werd er ontoe-
reikend gebruik gemaakt van DRM-voorwaarden bij alle soorten contracten voor 
begrotingssteun, hetgeen in tegenspraak is met de centrale rol die aan DRM zou 
zijn toegekend (zie de paragrafen 39-47).

Aanbeveling 2 — Maak intensiever gebruik van DRM-
specifieke uitbetalingsvoorwaarden

Bij toekomstige contracten voor begrotingssteun moet de Commissie meer reke-
ning houden met DRM bij de specifieke uitbetalingsvoorwaarden die zijn gekop-
peld aan variabele tranches door:

a) de gerichtheid van goed bestuur en ontwikkelingscontracten op DRM te 
vergroten door vaker gebruik te maken van DRM-specifieke voorwaarden, 
met name in landen waar dit terrein niet naar behoren wordt aangepakt door 
andere vormen van EU-hulp en/of door andere ontwikkelingspartners;

b) ervoor te zorgen dat de DRM-voorwaarden die in variabele tranches worden 
gebruikt DRM doeltreffend bevorderen, haalbaar en afdwingbaar zijn, zodat 
het waarschijnlijker is dat ze de partnerlanden de nodige stimulansen geven 
om vorderingen te maken met de uitvoering van hun hervormingsagenda.
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73 
In haar jaarlijkse verslagen inzake begrotingssteun verstrekt de Commissie een 
nuttig kwantitatief overzicht van de uitvoering van contracten voor EU-begro-
tingssteun. Hoewel DRM centraal staat in de nieuwe aanpak voor begrotings-
steun, bieden de verslagen weinig informatie over de steun van de EU voor DRM 
via deze vorm van hulpverlening (zie de paragrafen 48 en 49).

Aanbeveling 3 — Versterk de verslaglegging over het gebruik 
van begrotingssteun om DRM te verbeteren

Vanaf 2017 moet de Commissie in haar verslagen inzake begrotingssteun meer 
informatie verstrekken over het gebruik van contracten inzake begrotingssteun 
voor DRM. De verslagen moeten met name informatie bevatten over het aan-
tal, het soort en de waarde van contracten met DRM als specifieke doelstelling, 
alsmede casestudy’s waarin de bijdragen van begrotingssteun aan DRM-verbete-
ringen in partnerlanden worden geïllustreerd.

74 
De beleidsdialoog op het gebied van DRM was doelgerichter wanneer deze 
gepaard ging met specifieke voorwaarden, omdat voor het vaststellen van, on-
derhandelen over en vervolgens monitoren van deze voorwaarden uitgebreide 
besprekingen met de partnerlanden nodig waren. Door moeilijke plaatselijke 
omstandigheden vond de beleidsdialoog echter niet regelmatig plaats, het-
geen het potentieel ervan ondermijnde als instrument voor de snelle opsporing 
en aanpak van onbevredigende vooruitgang van de hervormingen die in het 
kader van de voorwaarden werden vereist. De Commissie ontwikkelde geen 
strategieën om haar beleidsdialoog te organiseren rond specifieke DRM-kwes-
ties, vastgelegde prioriteiten, doelstellingen, gesprekspartners en data (zie de 
paragrafen 50-57).

Aanbeveling 4 — Versterk de beleidsdialoogcomponent in 
DRM

De Commissie moet dialoogstrategieën ontwerpen voor toekomstige contracten 
voor begrotingssteun, met inbegrip van een duidelijke verklaring betreffende de 
kwesties die moeten worden aangepakt (waaronder DRM), de gesprekspartners, 
de verwachte resultaten/uitkomsten en een indicatief tijdschema. De Commissie 
moet vervolgens beoordelen hoe goed de doelstellingen van haar dialoogstrate-
gieën zijn verwezenlijkt.
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75 
Administratieve capaciteit is een belangrijk onderdeel van doeltreffende inkom-
stenmobilisering in Afrika ten zuiden van de Sahara. De begrotingssteun van de 
EU bevatte zeer weinig middelen om capaciteitsbehoeften aan te pakken: slechts 
0,2 % van de totale waarde van de gecontroleerde contracten had de vorm van 
middelen voor capaciteitsontwikkeling die rechtstreeks en uitsluitend waren 
bestemd voor inkomstenmobilisatie. Dit bedrag werd bovendien nooit gebruikt 
door het desbetreffende partnerland (zie de paragrafen 58 en 59).

Aanbeveling 5 — Versterk het gebruik van 
capaciteitsontwikkeling bij DRM

Voor alle bestaande en toekomstige contracten voor begrotingssteun met een 
onderdeel betreffende capaciteitsontwikkeling dat bestemd is voor DRM moet 
de Commissie het bewustzijn bij de partnerlanden van de beschikbaarheid van 
deze steun verhogen en het gebruik ervan vergemakkelijken, met name om in 
behoeften op het gebied van capaciteitsontwikkeling te vervullen waarin andere 
donoren nog niet voorzien.

76 
Het is momenteel niet mogelijk om een rechtstreeks verband te leggen tussen 
begrotingssteun en vooruitgang op het gebied van DRM. De gegevens die de 
Commissie tot haar beschikking heeft om de vooruitgang op het gebied van 
DRM te volgen, zijn algemene impactindicatoren, die door een groot aantal 
externe factoren kunnen worden beïnvloed. Zo kunnen zij de output en uitkom-
sten die voortvloeien uit begrotingssteun niet registreren. Deze waarnemingen 
zijn consistent met andere recente evaluaties van deze hulpverleningsmethode, 
die geen substantiële impact, positief of negatief, op het niveau van DRM konden 
aantonen (zie de paragrafen 60-69).

Aanbeveling 6 — Evalueer de impact van begrotingssteun

In haar toekomstige evaluaties van begrotingssteun moet de Commissie ernaar 
streven een duidelijke conclusie te trekken (op basis van gedetailleerdere gege-
vens) met betrekking tot de wijze waarop begrotingssteunactiviteiten hadden 
kunnen bijdragen tot de mobilisering van binnenlandse inkomsten in de begun-
stigde landen. Met name moet er in de evaluaties rekening worden gehouden 
met de bijdrage van DRM-specifieke voorwaarden.

Dit verslag werd door kamer III onder leiding van de heer Karel PINXTEN, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 13 december 2016.

 Voor de Rekenkamer

 Klaus-Heiner LEHNE
 President
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Begrotingssteun als aandeel van de totale bilaterale ODA-vastleggingen

2010 2011 2012 2013 2014
België 0,77 % 0,72 % 2,30 % 3,19 % 2,50 %
Tsjechische Republiek N.v.t. 0,00 % 0,00 % 0,09 % 1,52 %
Denemarken 6,06 % 6,08 % 2,19 % 0,00 % 3,83 %
Duitsland 2,33 % 5,08 % 0,76 % 0,28 % 1,29 %
Ierland 14,31 % 10,76 % 11,82 % 8,13 % 2,30 %
Griekenland 2,12 % 2,78 % 3,99 % 0,00 % 1,04 %
Spanje 5,82 % 2,82 % 0,92 % 3,25 % 1,33 %
Frankrijk 2,37 % 6,25 % 1,86 % 4,73 % 2,86 %
Italië 0,55 % 0,04 % 0,68 % 1,09 % 1,28 %
Luxemburg 0,00 % 0,49 % 0,55 % 0,66 % 3,21 %
Nederland 2,73 % 0,78 % 0,00 % 0,00 % 0,67 %
Oostenrijk 1,03 % 1,78 % 1,91 % 0,70 % 0,69 %
Polen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Portugal 1,33 % 1,16 % 0,94 % 0,94 % 0,55 %
Slovenië N.v.t. N.v.t. 0,05 % 0,00 % 0,00 %
Slowakije 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Finland 3,25 % 2,71 % 8,16 % 1,99 % 3,75 %
Zweden 0,38 % 0,36 % 0,00 % 3,33 % 2,39 %
Verenigd Koninkrijk 4,06 % 6,97 % 4,79 % 3,84 % 1,65 %
EU-instellingen 18,20 % 8,61 % 12,02 % 12,31 % 9,31 %

EU-gemiddelde 3,63 % 3,02 % 2,65 % 2,23 % 2,01 %
EU-gemiddelde zonder instellingen 2,77 % 2,71 % 2,15 % 1,70 % 1,62 %

Bron: http://stats.oecd.org.
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Voor de controle geselecteerde landen en contracten voor begrotingssteun1

Land
Toegezegd 

bedrag 
(euro)

BS-contractsoort Referentie 
besluit

Indicatoren 
in DRM

Afhankelijk van 
DRM 
(euro)

Aanvullende 
steun in BS-pro-

gramma 
(euro)

1 Kaapverdië 34 000 000 Goed bestuur en 
ontwikkeling 23892 neen 0 4 500 000

2 Centraal-Afrikaanse 
Republiek 33 000 000 Staatsopbouw 37458 neen 0 3 000 000

3 Centraal-Afrikaanse 
Republiek 40 000 000 Staatsopbouw 38108 ja 3 000 000 0

4 Mali 225 000 000 Staatsopbouw 24692 neen 0 10 000 000
5 Mali 220 000 000 Staatsopbouw 38388 ja 16 000 000 4 000 000
6 Mauritanië 46 000 000 Staatsopbouw 22576 neen 0 7 300 000

7 Mozambique 200 000 000 Goed bestuur en 
ontwikkeling 38077 neen 0 0

8 Niger 141 000 000 Staatsopbouw 24422 ja 6 000 000 11 000 000

9 Rwanda 40 000 000 Sectorale hervormingen 23259 neen 0 4 000 000
10 Rwanda 30 000 000 Sectorale hervormingen 24780 neen 0 2 000 000
11 Rwanda 4 000 000 Sectorale hervormingen 37416 neen 0 0
12 Senegal 53 500 000 Sectorale hervormingen 24569 neen 0 5 000 000
13 Senegal 60 050 000 Sectorale hervormingen 38172 neen 0 3 000 000
14 Sierra Leone 35 920 000 Staatsopbouw 24389 ja 2 700 000 1 620 000
15 Sierra Leone 85 000 000 Staatsopbouw 37419 ja 5 000 000 5 000 000

Totaal-generaal 1 247 470 000 32 700 000 60 420 000

DRM-voorwaarden in de geselecteerde contracten

Toegezegd bedrag
(euro) % Aantal contracten %

Contracten voor begrotingssteun zonder DRM-voorwaarden 532 470 000 42,68 % 10 66,67 %
Contracten voor begrotingssteun met DRM-voorwaarden 715 000 000 57,32 % 5 33,33 %

Soort geselecteerde contracten

Toegezegd bedrag
(euro) % Aantal contracten %

Contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling 234 000 000 19 % 2 13 %

Contracten inzake sectorale hervormingen 187 550 000 15 % 5 33 %

Contracten inzake staatsopbouw 825 920 000 66 % 8 54 %

1 Tabel van de Commissie „BS operations commitment and disbursement follow-up in 2014-2015”, gegevens van CRIS, ERK-evaluatie.

Bron: Europese Commissie, Europese Rekenkamer (berekening).
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Samenvatting

III
De Commissie is van mening dat de mobilisering van binnenlandse inkomsten (DRM) naar behoren is versterkt bij 
de formulering en implementering van programma’s voor begrotingssteun. Verwacht wordt dat de effecten op 
middellange termijn (na een tijdsbestek van ongeveer 5 tot 10 jaar) zichtbaar zullen worden.

IV
De beoordelingen waarnaar de Rekenkamer verwijst, zijn nuttige concepten van het mobiliseren van binnenlandse 
inkomsten, sommige (bv. de kosten en het effect van belastingvrijstellingen, belastinginspanning) komen slechts af 
en toe in onderzoekspapers ter sprake en worden door geen enkele instelling systematisch opgesteld. Bij beoorde-
lingen die worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding van de activiteiten, moet rekening worden gehouden met 
de situatie in het land, met name voor staatsopbouwcontracten, alsook met de beschikbaarheid van gegevens en 
informatie.

De Commissie is van oordeel dat DRM de nodige aandacht heeft gekregen bij de formulering van activiteiten op het 
gebied van begrotingssteun.

V
Hoewel in de mededeling en richtsnoeren wordt uitgegaan van een sterkere focus op DRM (één van de 5 belang-
rijke ontwikkelingsproblemen die moet worden aangepakt), is het niet vereist dat voor iedere activiteit een speci-
fieke aan DRM gerelateerde doelstelling wordt opgesteld. De focus op DRM hangt af van de omstandigheden in de 
afzonderlijke landen, de aard van de activiteiten, en mogelijkheden voor verbetering op het vlak van DRM.

De Commissie is van mening dat DRM systematisch wordt beoordeeld in alle contracten voor begrotingssteun — 
ook al is het geen variabele tranche (VT) indicator. Alle indicatoren in het prestatiebeoordelingskader, niet alleen de 
VT indicatoren, worden zorgvuldig gemonitord in het kader van de begrotingssteun.

VI
Bij de voorbereiding van de beleidsdialoog en de besluitvorming over de vorm waarin deze dialoog gestalte zal 
krijgen, moet rekening worden gehouden met de omstandigheden in de afzonderlijke landen, de politieke gevoe-
ligheid en de vertrouwelijkheid van bepaalde aspecten.

In de zeer moeilijke omstandigheden van landen die in een crisis verkeren, is het personeel van de EU-delegaties 
erin geslaagd de beleidsdialoog te handhaven. De regelmatigheid en de vorm van de dialoog werden aangepast 
aan de omstandigheden.

VII
In de contracten voor begrotingssteun van de EU worden de capaciteitsbehoeften systematisch aangepakt en vaak 
voorziet de financieringsovereenkomst in steun. Dit wordt aangevuld met afzonderlijke activiteiten op het gebied 
van capaciteitsontwikkeling die worden gefinancierd door middel van projecten of andere activiteiten op regionaal 
en mondiaal niveau. In de controlesteekproef was slechts een beperkt gedeelte rechtstreeks bestemd voor DRM, 
maar een zeer groot deel van de activiteiten voor capaciteitsopbouw is gericht op het beheer van de overheidsfi-
nanciën, dat ook DRM omvat.

Bewijzen dat begrotingssteun bijdroeg tot DRM en andere doelstellingen is een analytisch complex vraag-
stuk, dat door de Commissie wordt aangepakt in het kader van de evaluatiemethodes van de OESO/DAC voor 
begrotingssteun.
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Inleiding

02
De Commissie erkent dat de landen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de opzet van hun ontvang-
stensystemen en -beleid overeenkomstig hun eigen economische en politieke omstandigheden en keuzes. Deze 
keuzes hebben gevolgen voor de breedte van de belastinggrondslag.

De Commissie is van oordeel dat het aan de partnerlanden is om het niveau van en het evenwicht tussen directe 
en indirecte belastingen, de reikwijdte van de belastinggrondslag en de verdeling van de belastingdruk bepalen, 
waarbij zij rekening kunnen houden met de structuur van de economie, de mogelijkheden tot het genereren van 
duurzame ontvangsten en de sociale behoeften van het land. Wanneer dit vereist is, treedt de Commissie op in het 
kader van de beleidsdialoog.

03
De Commissie is het ermee eens dat binnenlandse inkomsten gemobiliseerd moeten worden om een duurzaam 
ontwikkelingspad te kunnen uitstippelen, maar wijst erop dat ook moet worden erkend dat belastingstelsels vaak 
worden beschouwd als behorend tot de soevereiniteit van de staat en dus politiek gevoelig zijn.

Tekstvak 1 — Belangrijkste uitdagingen op het gebied van ontwikkeling via 
begrotingssteun

(5)
De Commissie is het ermee eens dat DRM een van de belangrijkste uitdagingen op ontwikkelingsgebied is, maar 
in onstabiele situaties is het wellicht niet altijd de eerste prioriteit voor de politieke en beleidsdialoog. De volgorde 
van de hervormingen is belangrijk.

Tekstvak 2 — Door de Europese Commissie verstrekte vormen van begrotingssteun

1. Contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling
Het aantal contracten inzake goed bestuur en ontwikkeling in Afrika ten zuiden van de Sahara, die overeenkom-
stig het nieuwe beleid zijn opgesteld, komt neer op 6 van de 17 vermelde contracten. De resterende 11 acties zijn 
algemene begrotingssteun van vóór de nieuwe richtsnoeren en verschillen van de contracten inzake goed bestuur 
en ontwikkeling

Opmerkingen

19
In de richtsnoeren worden nuttige concepten van het mobiliseren van binnenlandse inkomsten vermeld. Van som-
mige van deze concepten (bv. kosten en het effect van belastingvrijstellingen, belastinginspanning) worden slechts 
af en toe in onderzoekspapers ramingen opgesteld en zij worden door geen enkele instelling systematisch opge-
steld. Bij elke beoordeling moet rekening worden gehouden met de situatie in het land en de beschikbaarheid van 
gegevens en informatie.
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20
In deze richtsnoeren worden de beleidsterreinen toegelicht, met inbegrip van praktische instrumenten en aca-
demische concepten om aldus een zo volledig mogelijke weergave te krijgen van hetgeen relevant zou kunnen 
zijn op het vlak van een DRM-gerelateerde beoordeling. Bij de uitvoering van een dergelijke beoordeling moet 
dan evenwel rekening worden gehouden met de situatie in het land, de problemen op het gebied van DRM en de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens en informatie. Deze academische concepten zijn niet bedoeld 
om systematisch te worden gebruikt, maar alleen wanneer dit mogelijk is.

21
Voor staatsopbouwcontracten wordt ook verwezen naar de inhoud van paragraaf 4.1 van bijlage 9 waarin op het 
einde duidelijk wordt gesteld dat „de in de richtsnoeren opgenomen algemene beginselen voor de beoordeling 
van de subsidiabiliteitscriteria ook gelden voor staatsopbouwcontracten. Bij het beoordelen van de subsidiabiliteit 
en de vervulling van algemene voorwaarden tijdens de uitvoering kan de focus variëren om per geval aanpassingen 
mogelijk te maken aan de tekortkomingen die inherent zijn aan fragiele situaties.”.

In paragraaf 4.2 wordt het volgende bepaald met betrekking tot het ontwerp van staatsopbouwcontracten: „Erva-
ring heeft uitgewezen dat om op een doeltreffende wijze steun te kunnen verlenen aan landen in kwetsbare 
situaties in een vroege fase moet worden geïntervenieerd en de bereidheid aanwezig moet zijn om zich voor de 
lange termijn te engageren, waarbij wordt gekozen voor een benadering met zorgvuldig gefaseerde hervormingen, 
die afgestemd zijn op capaciteitsverbeteringen, en de nationale autoriteiten tevens worden geholpen om snelle 
successen te boeken waarbij de bevolking is gebaat, en aldus de legitimiteit van de staat wordt opgebouwd. Een 
dergelijke benadering veronderstelt dat rekening wordt gehouden met hetgeen een fragiele staat of een staat in 
een transitiefase realistisch gezien kan verwezenlijken binnen een bepaald tijdschema.”

22
Van sommige van deze concepten (bv. kosten en het effect van belastingvrijstellingen, belastinginspanning) wor-
den slechts af en toe in onderzoekspapers ramingen opgesteld en gegevens worden door geen enkele instelling 
systematisch opgesteld. Bij elke beoordeling moet rekening worden gehouden met de situatie in het land, in het 
bijzonder bij het opstellen van een staatsopbouwcontract, en de beschikbaarheid van gegevens en informatie.

23
TADAT is een belangrijk beoordelingsinstrument voor belastingdiensten dat pas eind 2015 formeel is uitge-
bracht en in 2014 en 2015 als proefversie is gebruikt. De Commissie heeft een actieve en leidende rol vervuld 
bij het ontwerp van dit instrument en verleent financiële steun aan het TADAT-secretariaat in het kader van een 
IMF-multidonortrustfund.

25
In deze richtsnoeren komen ook academische concepten aan de orde om aldus een zo volledig mogelijke weergave 
te krijgen van hetgeen relevant zou kunnen zijn op het vlak van een DRM-gerelateerde beoordeling.

„... informatie over de totale kosten en impact van belastingvrijstellingen en een schatting van de belastinginspan-
ning” zijn analyses die niet regelmatig worden uitgevoerd, zelfs niet in OESO-landen, en evenmin door het IMF of 
een andere internationale organisatie. In de richtsnoeren voor begrotingssteun wordt gepleit voor landenanalyses 
binnen het kader van bestaande informatie en beoordelingsinstrumenten.
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26
In bijlage 11 (DRM) van de richtsnoeren voor begrotingssteun wordt gesteld dat „er momenteel geen specifiek 
instrument bestaat om een gedegen analyse op te stellen en een adequate beoordeling op te stellen van het belas-
tingbeleid en de capaciteiten van de belastingdiensten. Verscheidene instrumenten en indicatoren kunnen evenwel 
worden benut om inzicht te verwerven over belastingstelsels. Met name voor een beoordeling van prestatie van 
een land inzake zijn capaciteit om binnenlandse inkomsten te mobiliseren, geven de belastingquote, de belasting-
inspanning en het belastingstelsel een goede indicatie. 

Het IMF voert inderdaad soms berekeningen uit met het oog de eerder genoemde beoordelingen maar deze zijn 
complex en doen doorgaans een beroep op vrij geavanceerde instrumenten (de zogenaamde „efficient frontier” 
econometrische methode). Die methode wordt zelf bekritiseerd omdat zij uitgaat van verregaande aannames. Door-
gaans vereist een dergelijke raming van de belastinginspanningen (met hieraan gerelateerde indicatoren waarvan 
in het kader van de analyse ramingen worden opgesteld — gekoppeld aan een reeks belangrijke indicatoren met 
betrekking tot de belastingdiensten) dat een deskundigenmissie voor één of twee weken wordt uitgestuurd of dat 
een residerende deskundige de raming als een eerste opdracht uitvoert. De Commissie werkt nauw samen met 
het IMF en andere internationale organisaties om inzicht te krijgen in de fiscale realiteit in de partnerlanden. Deze 
deskundigheid is vooral aanwezig bij het IMF en de Commissie maakt gebruik van de gegevens wanneer zij zijn 
geproduceerd in een dergelijke studie.

27
Het feit dat in sommige gevallen gegevens niet beschikbaar waren, zou niet uitdrukkelijk gerapporteerd kunnen 
zijn. Dit blijkt evenwel uit de analyse van de situatie in het land en wordt niet jaarlijks herhaald.

28
Een systematische beoordeling van de personele en materiële behoeften van de belastingdienst kan relevant zijn 
indien de Commissie een direct en breed steunprogramma uitvoert. Deze informatie is evenwel minder relevant of 
toegankelijk voor de Commissie wanneer deze steun door andere partners wordt verstrekt.

In bijlage 11 van de richtsnoeren voor begrotingssteun wordt het nut vermeld van de informatie over de perso-
neelsbezetting en materiële behoeften, maar deze bijlage geeft algemene achtergrondinformatie over het mobili-
seren van binnenlandse inkomsten en schetst een breed beeld van mogelijke instrumenten en concepten.

29
De bestrijding van fraude en corruptie is een belangrijk aandachtspunt in de begrotingssteun van de Commissie. 
De Commissie beoordeelt de inspanningen van de regering van het partnerland op het vlak van de verbetering van 
het beheer van de overheidsfinanciën en de corruptiebestrijding. Een kader voor risicobeheer wordt gebruikt om 
systematisch toezicht te houden op de risico’s en risicobeperkende maatregelen, met inbegrip van die betreffende 
corruptie en fraude.

De Commissie is van oordeel dat toegang tot informatie over belasting wordt beoordeeld in het kader van de sub-
sidiabiliteitscriteria inzake transparantie en toezicht op de begroting. Hierbij wordt de aandacht met name toege-
spitst op de Open Budget Index en het PEFA-kader (met name PI-10 „Publieke toegang tot belangrijke begrotingsin-
formatie”). Meer gerichte analyses van relevante aspecten, zoals de openbare beschikbaarheid van informatie over 
belastingwetgeving en fiscale prikkels worden uitgevoerd wanneer dat nodig is.
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30
De Commissie steunt de ontwikkelingslanden op mondiaal en nationaal niveau over kwesties met betrekking tot 
verrekenprijzen.

Het internationale bewustzijn over deze kwesties is in de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid, met name sinds 
2013 en de presentatie van het alomvattend actieplan van de G20-OESO inzake grondslaguitholling en winstver-
schuiving (BEPS) dat op mondiaal niveau door de Commissie wordt ondersteund en eind 2015 is goedgekeurd. De 
Commissie ondersteunt de verdere integratie van ontwikkelingslanden in deze internationale onderhandelingen op 
hoog niveau. Verwacht wordt dat een adequate rapportage zal worden versterkt.

De Commissie ondersteunt ook regionale netwerken met betrekking tot fiscale aangelegenheden, het tripartiete 
initiatief inzake verrekenprijzen alsook IMF-initiatieven (Centrum voor regionale technische ondersteuning, Trust-
fonds op het gebied van belastingbeleid en -beheer en natuurlijke hulpbronnen). Dit zijn mondiale vraagstukken, 
waarover op mondiaal niveau wordt gerapporteerd. Landenbeoordelingen zijn bijvoorbeeld niet gericht op de 
steun voor het deskundigencomité van de VN inzake internationale samenwerking op belastinggebied, dat tot doel 
heeft de ontwikkelingslanden meer inspraak te geven met betrekking tot internationale aangelegenheden.

33
Het risicobeheerkader (RMF) is een intern beheersinstrument, waarin de vijf categorieën van belangrijke risico’s in 
een land worden samengevat en is niet bedoeld voor grondige, alomvattende beoordelingen. De focus op DRM 
hangt af van de omstandigheden in de afzonderlijke landen en de aard van de activiteiten.

34
DRM-gerelateerde kwesties komen tot op zekere hoogte aan de orde in het kader van andere vraagstukken, met 
name op het gebied van de macro-economische stabiliteit, exogene schokken, fraude en corruptie, met name in de 
vragen 21 (begrotingsbeleid), 24 (houdbaarheid van schulden), 28 (MTFF), 33 (jaarlijkse begroting) en 41 (corruptie) 
van de vragenlijst inzake risico’s.

35
In de RMF-vragenlijst wordt ook verwezen naar het PFM-beoordelingen als informatiebron. Het was niet de bedoe-
ling de analyse te beperken tot PI3. De Commissie is het evenwel eens met de Rekenkamer en in de laatste versie 
van het RMF wordt in het richtsnoer over de informatiebronnen expliciet verwezen naar de andere PI’s.

36
Het risico in verband met de inning van belastingen in Sierra Leone werd slechts in één jaar als hoog aangemerkt. 
Dit was eind 2014-2015, direct na het einde van de ebolacrisis. In de voorgaande en daaropvolgende jaren werd het 
risico lager ingeschat.

38
Het RMF is toegespitst op essentiële transversale risico’s voor activiteiten op het gebied van begrotingssteun. Het 
inkomstenniveau heeft een direct effect op de macro-economische stabiliteit, de houdbaarheid van de schuldposi-
tie en budgettaire buffers. Dit zijn belangrijke risicogebieden, die vallen onder de vragen 20, 21, 24 en 26 in het RMF.
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40
Het concept van een dynamische aanpak, dat ook door de Europese Raad in 2012 is onderschreven, impliceert een 
globale beoordeling van de vooruitgang op het vlak van elk subsidiabiliteitscriterium. Dit houdt vooruitgang in de 
sector in, maar niet noodzakelijkerwijs in elke subsector.

DRM maakt deel uit van de analyse in het kader van de algemene beoordeling van de subsidiabiliteits-
criteria (macro-economische stabiliteit en beheer van de overheidsfinanciën). De Commissie houdt reke-
ning met DRM-vraagstukken in het kader van de beleidsdialoog met het begunstigde land en in het 
prestatiebeoordelingskader.

42
Zie het antwoord op paragraaf 40.

De keuze van specifieke indicatoren is gekoppeld aan het proces en de uitkomst van de analyse/beoordeling/
dialoog met het begunstigde land inzake hervormingen/prioriteiten/het belang dat aan specifieke punten wordt 
toegekend.

43
Er zij op gewezen dat in het geval van Niger begrotingssteun werd verleend via een overeenkomst op het vlak van 
goed bestuur en ontwikkeling (GGDC) op het tijdstip dat de DRM-voorwaarden werden opgesteld. Om rekening te 
houden met de plotselinge verslechtering van de veiligheidstoestand en algemene politieke situatie werd de GGDC 
in 2015 in een staatsopbouwcontract (SBC) omgezet.

44
Elke actiedocument bestaat uit een matrix van donoren en hun acties. Dit omvat alle relevante sectoren, niet nood-
zakelijk de subsectoren.

45
De door de Commissie ondersteunde hervormingen in Sierra Leone hadden betrekking op de terugdringing van 
achterstallige belastingen, het tijdiger invullen van belastingaangiften, de openbaarmaking van inkomsten uit 
winningsindustrieën, de indiening van een wet inzake de nationale grondstoffenautoriteit bij het Parlement en de 
publicatie van mijnconcessies en exploratievergunningen in een online-databank. Zij hadden een aanzienlijk poten-
tieel om de DRM te verbeteren.

Tekstvak 3 — DRM-specifieke voorwaarden die geen betrekking hebben op de meest 
relevante hervormingen
De openbare beschikbaarheid van gegevens en de toegenomen transparantie met betrekking tot de ontvangsten 
die voortvloeien uit natuurlijke hulpbronnen is een van de meest krachtige mechanismen voor publieke verant-
woording en inning van ontvangsten op basis van afstemming van gegevens. Een programma ter ondersteuning 
van DRM bestaat uit onmiddellijk doeltreffende maatregelen en indirecte acties op middellange termijn. Dit omvat 
ook verbeteringen in de administratieve procedures die leiden tot een betere DRM.

In de samenvattende evaluatie van de begrotingssteun (september 2014) waarbij lessen werden getrokken uit 7 
landenevaluaties, werd geconcludeerd dat met begrotingssteun geen hervormingen kunnen worden „gekocht”. Dit 
is des te meer het geval ten aanzien van situaties buiten de directe controle van de overheid. Hoewel in het kader 
van de beleidsdialoog deze kwesties aan de orde moeten komen, is gebleken dat de opname van conditionaliteit 
met betrekking tot de aanneming van wetgeving geen doeltreffend instrument is.



Antwoorden van de Commissie en van de EDEO 49

De goedkeuring van de rechtsgrondslag van de hervormingen moet voorafgaan aan deze hervormingen. Aandrin-
gen op de uitvoering van deze hervormingen vóór de goedkeuring van de rechtsgrondslag zou averechts kunnen 
werken. Donoren kunnen geen hervormingen opleggen, maar kunnen wel de processen begeleiden waarvoor in 
het partnerland dynamiek en bereidheid aanwezig zijn.

Gedurende de periode waarop het controlerapport betrekking heeft, is de recentste activiteit op het vlak van 
begrotingssteun voorbereid tijdens het hoogtepunt van de ebolacrisis, die gepaard ging met een dramatische 
daling van de inkomsten uit ijzererts. Gezien de verwachte toename van de onstabiliteit is ervoor gekozen om het 
type indicatoren grotendeels te laten overeenstemmen met die van de vorige activiteit. In het kader van de hui-
dige discussie met betrekking tot de voorbereiding van een volgende activiteit op het gebied van begrotingssteun 
houdt de delegatie reeds ermee rekening dat de multidonorengroep veeleisender moet zijn ten aanzien van de 
lopende hervormingen.

Tekstvak 4 — Voorbeelden van DRM-specifieke voorwaarden zonder stimulerend 
effect
De voorbereidingen en onderhandelingen over de activiteiten op het gebied van begrotingssteun en financierings-
overeenkomsten vonden plaats gedurende een soms aanzienlijke tijdspanne. Het feit dat een indicator werd bereikt 
op het tijdstip van ondertekening, kan dus worden beschouwd als een positief resultaat van het onderhandelings-
proces en de bijbehorende dialoog.

Het valt te betreuren dat het juridisch probleem niet op de juiste wijze was afgebakend op het moment van de 
vaststelling van het programma, maar er dient te worden erkend dat de omzetting van het mijnbouwwetboek van 
de West-Afrikaanse economische en monetaire Unie een complexe aangelegenheid is, die kan resulteren in moei-
lijk voorspelbare gevolgen. Derhalve kunnen op zichzelf staande prestatie-indicatoren worden gewijzigd of buiten 
beschouwing gelaten met inachtneming van de huidige regels.

Tekstvak 5 — Voorbeelden van goede en gebrekkige praktijken met betrekking tot de 
monitoring van DRM-specifieke voorwaarden
De Commissie is van mening dat de situatie in het land het onmogelijk maakte om meer details te verstrekken. De 
beoogde doelstelling was dat de kwestie van de hervormingen, dus de verbetering van DRM, centraal zou blijven 
staan in de dialoog met de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

49
Er is een gecoördineerde inspanning geleverd in het kader van het „initiatief van Addis Abeba inzake belastingen” 
(ATI) en in samenhang met de OESO/DAC om het vraagstuk van de rapportage over DRM door ontwikkelingspart-
ners aan te pakken. Bijgevolg is in 2016 een DAC-code voor DRM, die los staat van het PFM, opgesteld. Een eerste 
rapport over DRM-vastleggingen en -betalingen, waarbij de nadruk ligt op 2015, zal door het ATI worden samenge-
steld. De Commissie heeft zich verbonden tot het tijdig verlenen van accurate gegevens voor dit rapport van het 
ATI.

52
Bij de voorbereiding van de beleidsdialoog en de vorm waarin deze dialoog gestalte zal krijgen, moet rekening 
worden gehouden met de omstandigheden in de afzonderlijke landen, de politieke gevoeligheid en de vertrouwe-
lijkheid van bepaalde aspecten.

53
De Commissie is van mening dat er goede voorbeelden van beleidsdialoog worden voorbereid en uitgevoerd. In 
de actiedocumenten komen bijvoorbeeld de thema’s en de verwachte resultaten voor de beleidsdialoog aan de 
orde en in de uitbetalingsdossiers worden de volgende stappen toegelicht. De documentatie met betrekking tot de 
beleidsdialoog wordt ook verbeterd.
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54
De dialoog over PFM en macro-economische stabiliteit omvat de relevante vraagstukken op het vlak van belasting-
diensten en belastingbeleid.

Gegevens inzake de ontwikkeling van het fiscale beleid en de belastingdiensten, alsook de ontwikkeling van DRM 
worden systematisch verzameld en beoordeeld door de regering van het partnerland en de ontwikkelingspartners 
in het land. Indicatoren van hoog niveau worden op internationaal niveau verzameld en beoordeeld.

Om de mogelijke effecten van een vorm van hulpverlening op DRM na te gaan, moet een analyse van de bijdragen 
worden uitgevoerd, hetgeen doorgaans en regelmatig plaatsvindt in het kader van een evaluatie.

Tekstvak 6 — De PFM-dialoog garandeerde niet altijd dat DRM grondig werd 
behandeld
De Commissie is van oordeel dat belastinggerelateerde indicatoren aanwezig zijn en zullen blijven in het prestatie-
beoordelingskader van Mozambique, dat het monitoringkader vormt voor de activiteiten op het vlak van begro-
tingssteun. Bijgevolg wordt een DRM-gerelateerde voorwaarde in dit forum besproken, zelfs indien er geen sprake 
is van een variabele tranche-indicator of een specifieke voorwaarde die aan de vaste tranche is verbonden.

Taakverdeling is belangrijk in Mozambique, een land waar ongeveer 15 donoren op het vlak van PFM actief zijn, om 
te garanderen dat er efficiënt wordt gewerkt en om ervoor te zorgen dat de EU kan betrouwen op/gebaat is bij de 
monitoring en de beleidsdialoog van de aangewezen lidstaat.  

Voorts zijn de diensten van de Commissie in Mozambique zeer goed op de hoogte van en actief met betrekking tot 
DRM-vraagstukken in het land. De delegatie van de EU neemt deel aan de besprekingen/nabesprekingen van het 
thematische trustfonds voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen van het Internationaal Monetair Fonds, aan 
de vergaderingen van de werkgroep grondstofwinningsindustrie (EIWG) en groep voor de begrotingsanalyse (BAG) 
die relevant zijn voor DRM-vraagstukken.

Tekstvak 7 — Voorbeelden van dialoog die niet regelmatig plaatsvinden
Het geval van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) moet worden gezien in het licht van de zeer moeilijke 
omstandigheden op dat moment. Door de politieke crisis was het bijzonder moeilijk om constructief op te treden; 
bovendien was het grootste deel van de delegatie geëvacueerd. In deze context is het reeds een prestatie dat de 
diensten van de Commissie erin zijn geslaagd om een dialoogstructuur op te zetten en deze dialoog te handhaven.

In het programmeringsdocument van de samenwerking tussen de EU en Sierra Leone voor de periode 2014-2020 
wordt veel nadruk gelegd op ondersteuning bij het genereren van inkomsten. De gecontroleerde periode heeft 
evenwel volledig betrekking op de ebolacrisis en de hervormingen van de belastingdienst in Sierra Leone kunnen in 
deze laatste periode minder aandacht hebben gekregen. Het is denkbaar dat een land dat met de ebolacrisis wordt 
geconfronteerd, een lagere prioriteit toekent aan de hervorming van de belastingdienst.

Het meningsverschil tussen de ministeries die bij begrotingssteun betrokken waren, werd een echt politiek geschil, 
dat niet beperkt bleef tot de beleidsdialoog. Het had veeleer te maken met het machtsevenwicht tussen politieke 
partijen dan met technische kwesties. De kwaliteit van de beleidsdialoog is reeds verbeterd en blijft gestaag verbe-
teren, ook dankzij de begrotingssteun.

Tekstvak 8 — Beperkt gebruik van begrotingssteun voor capaciteitsontwikkeling in het 
kader van DRM
De Commissie is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het onderdeel capaciteitsontwikke-
ling, zoals geprogrammeerd in de financieringsovereenkomst 37458, met als streefdatum 15 februari 2017.
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De belastingdienst wordt reeds ondersteund door het IMF, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. 
Gezien de absorptiecapaciteit van de belastingdienst kan momenteel geen sprake zijn van extra bijstand. De steun 
van de Commissie zal gericht zijn op de mobilisering van inkomsten door een verbetering van de systemen voor 
verantwoordingsplicht die moeten worden versterkt. Deze steun zal tot stand komen op het niveau van de schat-
kist. Op regionaal niveau voorziet de overeenkomst met de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 
ontwikkeling (UNCTAD) dat ook de Centraal-Afrikaanse Republiek een beroep zal kunnen doen op het douane-in-
formatiesysteem Sydonia CEMAC.

61
Bewijzen dat begrotingssteun bijdroeg tot DRM en andere doelstellingen is een analytisch complex vraag-
stuk, dat door de Commissie wordt aangepakt in het kader van de evaluatiemethodes van de OESO/DAC voor 
landenevaluatie.

62
De Commissie is het ermee eens dat het percentage van de geïnde belasting in het nationaal bruto binnenlands 
product niet rechtstreeks kan worden gekoppeld aan begrotingssteun als gevolg van de door de Rekenkamer 
aangehaalde redenen. Er kan van uitgegaan worden dat de effecten op middellange termijn (na een tijdsbestek van 
ongeveer 5 tot 10 jaar) zichtbaar zullen worden. Eventuele aanwijzingen dat begrotingssteun heeft bijgedragen aan 
DRM en andere doelstellingen dient in het kader van een passende evaluatie te worden onderzocht.

65
Deze indicatoren zijn monitoringinstrumenten. Zij zijn niet bedoeld om te informeren over de bijdrage.

Met evaluaties wordt met name de impact onderzocht van de begrotingssteun op de doelstellingen op het gebied 
van ontwikkelings- en sectorale effecten. Voorts kan in het kader van evaluaties ook de mogelijke impact worden 
onderzocht op het vlak van begrotingsfinanciering en binnenlandse inkomsten. De meeste evaluaties die momen-
teel beschikbaar zijn, hebben evenwel betrekking op een periode die dateert van vóór de invoering van het nieuwe 
beleid; derhalve is het weinig waarschijnlijk dat de impact van dit beleid in deze evaluaties wordt vastgesteld.

66
In de „samenvattende evaluatie van de begrotingssteun” van 7 landenevaluaties (2014) werd geconcludeerd dat 
„het genereren van binnenlandse inkomsten tijdens de evaluatie op een hoog niveau bleef en dat er geen tekenen 
waren die erop wezen dat begrotingssteun ontmoedigend zou werken” (blz. 75).

In de evaluatie van de begrotingssteun in Sierra Leone die door de Rekenkamer wordt aangehaald, wordt duidelijk 
gesteld: „... door middel van begrotingssteun werden in Sierra Leone tastbare en belangrijke resultaten geboekt:

— helpen bij het geven van nieuwe impulsen aan het groeiproces en het stabiliseren van de naoorlogse 
veiligheidssituatie;

— stabiliseren van de situatie van de overheidsfinanciën in 2009 tijdens de mondiale financiële crisis en in 2014 
tijdens de ebola-epidemie/ijzerertscrisis...”

67
Gegevens inzake de ontwikkeling van het fiscale beleid en de belastingdienst, alsook de ontwikkeling van DRM 
worden systematisch verzameld en beoordeeld door de regering van het partnerland en de ontwikkelingspartners 
in het land. Indicatoren van hoog niveau worden op internationaal niveau verzameld en beoordeeld.
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De directe effecten aantonen van begrotingssteun op beleidsresultaten in partnerlanden is methodologisch 
complex. Momenteel kunnen alleen met behulp van de methodes van de OESO/DAC voor de evaluatie van begro-
tingssteun (op een indirecte wijze) conclusies worden getrokken over eventuele oorzakelijke verbanden tussen 
begrotingssteun en beleidsresultaten zoals het effect op DRM. De Commissie is actief betrokken geweest bij het 
ontwikkelen van deze methodiek en heeft zich actief ingespannen om dit instrument onder de aandacht te bren-
gen door een toenemend aantal multidonor-evaluaties die sinds 2011 onder haar leiding zijn uitgevoerd.

Conclusies en aanbevelingen

69
De Commissie wijst erop dat steun voor DRM wordt verstrekt door middel van een reeks acties op verschillende 
niveaus, wereldwijd, regionaal en nationaal. Deze activiteiten vormen een aanvulling op de steun in de vorm van 
begrotingssteun, maar vallen niet onder de reikwijdte van de controle. De mogelijke bijdrage van het nieuwe beleid 
voor begrotingssteun voor de algemene verbeteringen op het gebied van DRM zal naar verwachting op middel-
lange termijn (tijdsbestek van ongeveer 5 tot 10 jaar) zichtbaar worden. De Commissie zal het nieuwe beleid voor 
begrotingssteun met betrekking tot DRM blijven toepassen en zal over de geboekte vooruitgang verslag blijven 
uitbrengen.

70
De Commissie blijft van oordeel dat DRM de nodige aandacht heeft gekregen bij de formulering van activiteiten op 
het gebied van begrotingssteun. Bij de uitvoering van elke beoordeling wordt rekening gehouden met de nationale 
context, de problemen op het gebied van DRM en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens en infor-
matie. Bepaalde concepten en aspecten van het belastingbeleid en -beheer worden overeenkomstig de internatio-
nale praktijk niet routinematig geanalyseerd.

Aanbeveling 1 — Versterk DRM-beoordelingen en -risicoanalyse

a)
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. DRM moet grondig moeten worden beoordeeld bij de formulering en 
uitvoering van een activiteit op het gebied van begrotingssteun. In het licht van de verbintenissen voor 2015 in 
het kader van het initiatief van Addis Abeba inzake belastingen zal steun voor DRM verder worden versterkt. Bij 
elke beoordeling van DRM moet rekening worden gehouden met de situatie in het land en de beschikbaarheid van 
gegevens en informatie.

b)
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.

71
De Commissie is van mening dat werkverdeling systematisch wordt geanalyseerd in de actiedocumenten en bij de 
uitvoering van de actie.

Als concreet voorbeeld verwijst de Commissie naar tekstvak 6, waarin de Rekenkamer de aandacht vestigt op de 
taakverdeling met betrekking tot DRM en PFM in Mozambique en het antwoord van de Commissie.
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72
De focus op DRM hangt af van de omstandigheden in de afzonderlijke landen, de aard van de activiteiten en moge-
lijkheden voor verbetering op het vlak van DRM.

De Commissie is van mening dat in alle contracten voor begrotingssteun wordt voorzien in DRM-gerelateerde 
beoordelingen — ook al is het geen variabele tranche (VT)-indicator. Alle indicatoren in het prestatiebeoordelings-
kader (PAF), niet alleen de VT-indicatoren, worden zorgvuldig gemonitord in het kader van de begrotingssteun. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het PAF, met inbegrip van DRM gerelateerde indicatoren, een essentiële veri-
ficatiebron is voor het meten van de overheidsprestaties. Het is een belangrijk onderdeel van de grondslag voor de 
beoordeling van de algemene voorwaarden en de besluitvorming over de vrijgave van de begrotingssteun.

Aanbeveling 2 — Maak intensiever gebruik van DRM-specifieke 
uitbetalingsvoorwaarden

a)
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.

b)
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. Er zullen inspanningen worden geleverd om de prestatie-indicatoren 
beter te formuleren, onder meer voor DRM. Zoals echter blijkt uit een aantal beoordelingen, is de Commissie van 
mening dat regeringen zich echt verantwoordelijk moeten voelen voor de hervormingen. Dan kunnen de hervor-
mingen op een zinvolle wijze worden ondersteund.

Aanbeveling 3 — Versterk de verslaglegging over het gebruik van begrotingssteun om 
DRM te verbeteren
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. In het kader van haar toekomstige jaarlijkse rapporten over begrotings-
steun en de rapportage over de uitvoering van het initiatief van Addis Abeba inzake belastingen zal meer informa-
tie over DRM worden verstrekt.

Casestudy’s, hoofdzakelijk in de vorm van evaluaties, zullen worden opgesteld om beter te communiceren over de 
bijdrage van begrotingssteun aan DRM.
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Bij de voorbereiding van de beleidsdialoog en de besluitvorming over de vorm waarin deze dialoog gestalte zal 
krijgen, moet rekening worden gehouden met de omstandigheden in de afzonderlijke landen, de politieke gevoe-
ligheid en de vertrouwelijkheid van bepaalde aspecten. De Commissie is van mening dat er goede voorbeelden 
bestaan van een goed gestructureerde beleidsdialoog.

Aanbeveling 4 — Versterk de beleidsdialoogcomponent in DRM
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. Een betere begeleiding bij de beleidsdialoog in het kader van de 
begrotingssteun zal worden opgenomen in de komende herziening van de richtsnoeren voor begrotingssteun. De 
resultaten van de beleidsdialoog zijn een belangrijk onderdeel van iedere evaluatie en zullen dit in de toekomst 
blijven. Niettemin wil de Commissie wijzen op de politieke gevoeligheid van de belastinghervorming en de poli-
tieke doelstellingen. Derhalve blijft zij erbij dat bij de formulering van dialoogstrategieën ook de belangen van de 
Commissie in acht moeten worden genomen.
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De Commissie benadrukt dat DRM deel uitmaakt van het macro-economische beheer (begrotingsbeleid) en het 
beheer van de openbare financiën (in het bijzonder belastingen en de belastingdienst). Steun voor capaciteitsop-
bouw inzake DRM als aanvulling op begrotingssteun maakt deel uit van ruimere capaciteitsopbouwactiviteiten. 
Voorts is de Commissie van mening dat steun voor DRM, met inbegrip van capaciteitsopbouw, wordt gegeven door 
een reeks acties op verschillende niveaus.

Aanbeveling 5 — Versterk het gebruik van capaciteitsontwikkeling bij DRM
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling.
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Gegevens inzake de ontwikkeling van het fiscale beleid en de belastingdienst, en de ontwikkeling van DRM worden 
systematisch verzameld en beoordeeld door de regering van het partnerland en de ontwikkelingspartners in het 
land. Indicatoren op een hoger niveau worden op internationaal niveau verzameld en beoordeeld.

De effecten aantonen van begrotingssteun op beleidsresultaten in partnerlanden is methodologisch complex en 
komt tot stand in het kader van een evaluatie. Sinds 2011 heeft de Commissie een toenemend aantal multi donor-
landenevaluaties uitgevoerd.

Aanbeveling 6 — Evalueer de impact van begrotingssteun
De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. De effecten aantonen van begrotingssteun op beleidsresultaten in 
partnerlanden is methodologisch complex. Momenteel kunnen alleen met behulp van de methodes van de OESO/
DAC voor de evaluatie van begrotingssteun en landenevaluatie conclusies worden getrokken over de bijdrage van 
begrotingssteun aan beleidsresultaten zoals een verbeterde DRM. De Commissie zal ernaar streven het punt tijdig 
te analyseren.
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Het genereren van overheidsinkomsten uit fiscale en 
niet-fiscale bronnen vormt een cruciale factor voor 
duurzame ontwikkeling en is daarom een van de 
prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid van de EU. Door 
in 2012 voor een nieuwe aanpak van begrotingssteun te 
kiezen, heeft de Commissie het potentieel van deze vorm 
van steun om binnenlandse inkomsten te mobiliseren, 
vergroot. In dit verslag komen wij tot de conclusie dat de 
Commissie de overeenkomsten voor begrotingssteun, 
ondanks recente verbeteringen, nog niet daadwerkelijk 
heeft gebruikt ter ondersteuning van de mobilisatie van 
inkomsten in de gecontroleerde landen. De Commissie 
heeft niet op systematische wijze rekening gehouden met 
een aantal essentiële aspecten van het belastingbeleid 
en -beheer bij het opstellen en uitvoeren van haar 
maatregelen op het gebied van begrotingssteun, en het 
aantal en de kwaliteit van de uitbetalingsvoorwaarden die 
op dit gebied zijn toegepast, waren ontoereikend. 
Bovendien wees onze analyse op tekortkomingen in de 
verslaglegging over het gebruik en de bijdrage van 
begrotingssteun ter verbetering van de mobilisatie van 
binnenlandse inkomsten.
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