
NL 

 

 
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag. 
Het volledige verslag is terug te vinden op www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Persbericht 
Luxemburg, 28 februari 2017 

 
 

EU-steun aan Afrika ten zuiden van de Sahara voor het 
genereren van inkomsten “nog niet doeltreffend”, aldus 
controleurs 
De EU-steun om landen in Afrika ten zuiden van de Sahara te helpen meer binnenlandse 
inkomsten te genereren, is nog niet doeltreffend vanwege gebreken in de uitvoering daarvan, 
volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK). De controleurs constateerden 
dat er ruimte was voor verbetering in de opzet van steunmaatregelen, de voorwaarden die zijn 
verbonden aan betalingen en de beleidsdialoog met de betrokken landen. 

Het genereren van overheidsinkomsten uit binnenlandse belastingen of andere bronnen (“mobilisering van 
de binnenlandse inkomsten”) is van essentieel belang voor een duurzame ontwikkeling; als zodanig is het 
een prioriteit van het EU-ontwikkelingsbeleid geworden. De EU ondersteunt de mobilisering van inkomsten 
op allerlei manieren, onder meer door begrotingssteun. Tussen 2012 en april 2016 bedroeg deze steun in 
totaal 4,9 miljard euro, waarvan 1,7 miljard euro naar Afrika ten zuiden van de Sahara ging. 

De controleurs onderzochten de gebruikmaking door de Europese Commissie van contracten voor 
begrotingssteun om mobilisering van inkomsten te ondersteunen in negen laaginkomens- en 
lagermiddeninkomenslanden in Afrika ten zuiden van de Sahara: Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Mali, Mauritanië, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal en Sierra Leone. Zij constateerden dat, 
hoewel de aanpak van de Commissie leidde tot betere vereisten voor behoefteanalyses, het potentieel van 
de steuncontracten door tekortkomingen in de uitvoering niet volledig werd benut en de Commissie deze 
niet doeltreffend had gebruikt. 

“De mobilisering van binnenlandse inkomsten is een prioriteit voor de internationale 
ontwikkelingsgemeenschap”, aldus Danièle Lamarque, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de 
Europese Rekenkamer. “Maar de steun van de EU wordt ondermijnd door tekortkomingen in de opzet en 
de uitvoering en door moeilijke omstandigheden ter plaatse.” 

De Commissie besteedde volgens de controleurs onvoldoende aandacht aan de mobilisering van 
inkomsten bij de opzet van haar activiteiten op het gebied van begrotingssteun. Hoewel zij in samenspraak 
met andere donoren systematische beoordelingen uitvoerde van het inkomstenbeleid en -beheer van de 
landen uitvoerde, waren deze niet altijd alomvattend: sommige essentiële aspecten van het 
begrotingsbeleid en -beheer werden buiten beschouwing gelaten, en belangrijke risico’s in verband met 
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belastingvrijstellingen en de inning en overdracht van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen werden niet 
geëvalueerd. 

Bij slechts vijf van de vijftien gecontroleerde contracten had de Commissie de uitbetaling van middelen 
voor begrotingssteun afhankelijk gesteld van de doorvoering van specifieke hervormingen. De 
voorwaarden bevorderden hervormingen niet altijd op doeltreffende wijze doordat ze ofwel al 
doorgevoerd, ofwel te gemakkelijk te vervullen, ofwel niet afdwingbaar waren. Er werd ontoereikend 
gebruik gemaakt van voorwaarden voor de mobilisering van binnenlandse inkomsten bij alle soorten 
contracten voor begrotingssteun. 

Een van de kernonderdelen van begrotingssteun is de beleidsdialoog tussen de Commissie en de betrokken 
landen, die volgens de Commissie zelf gericht moet zijn op kwesties in verband met binnenlandse 
inkomsten. Een dialoogstrategie met duidelijk vastgelegde doelstellingen is van essentieel belang om de 
vooruitgang te volgen en follow-up te geven aan essentiële kwesties. Een dergelijke strategie is echter 
nooit ontwikkeld, zelfs in landen waar de Commissie specifieke kwesties in verband met binnenlandse 
inkomsten had vastgesteld die moesten worden aangepakt. Hierdoor werd het moeilijker de resultaten te 
monitoren. De gecontroleerde contracten voor EU-begrotingssteun omvatten zeer weinig middelen voor 
capaciteitsbehoeften, ondanks het feit dat dit van essentieel belang is voor het waarborgen van een 
doeltreffende mobilisering van binnenlandse inkomsten in Afrika ten zuiden van de Sahara. Tot slot wees 
de controle uit dat het ontbrak aan passende monitoringinstrumenten om bewijs te verschaffen dat de EU-
begrotingssteun had bijgedragen tot verbetering van de mobilisering van binnenlandse inkomsten. De 
controleurs bevelen aan dat de Commissie:  

• de beoordelingen en risicoanalyse van de mobilisering van binnenlandse inkomsten verbetert; 

• meer rekening houdt met de mobilisering van binnenlandse inkomsten bij het vaststellen van de 
specifieke uitbetalingsvoorwaarden; 

• de verslaglegging versterkt over het gebruik van begrotingssteun om de mobilisering van 
binnenlandse inkomsten te verbeteren; 

• de beleidsdialoog op dit gebied versterkt; 

• het gebruik van capaciteitsontwikkeling voor de mobilisering van binnenlandse inkomsten versterkt; 

• beter evalueert hoe begrotingssteunactiviteiten hadden kunnen bijdragen tot een verbeterde 
mobilisering van binnenlandse inkomsten. 

Noot voor de redactie 

Een grotere mobilisering van binnenlandse inkomsten vermindert de afhankelijkheid van 
ontwikkelingshulp, leidt tot verbeteringen van het openbaar bestuur (doordat belastingbetalers hun 
regering ter verantwoording plegen te roepen), en is van essentieel belang voor staatsopbouw. 

Niettemin staan ontwikkelingslanden, vooral laaginkomens- en lagermiddeninkomenseconomieën, voor 
aanzienlijke uitdagingen op het gebied van de mobilisering van inkomsten. Hun belastingquote ligt tussen 
10 % en 20 %, terwijl die in de ontwikkelde landen tussen 25 % en 40 % ligt. 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 rechtsstaat en een hoge incidentie van corruptie, en 
een zwakke bestuurlijke capaciteit. 
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Speciaal verslag nr. 35/2016 “Gebruikmaking van begrotingssteun ter verbetering van de mobilisering van 
binnenlandse inkomsten in Afrika ten zuiden van de Sahara” is beschikbaar in 23 EU-talen op 
eca.europa.eu. 

 


