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Controleurs: "Beter toezicht nodig voor door de EU 
gefinancierde energieprojecten in Oost-Afrika" 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn er opmerkelijke successen geboekt met een 
programma ter waarde van 100 miljoen euro waarmee hernieuwbare energiebronnen toegankelijk zijn 
gemaakt voor armen in Oost-Afrika, maar het toezicht moet nog steeds worden verbeterd. De 
controleurs stelden vast dat de Europese Commissie een goede selectie heeft gemaakt uit de 
voorgestelde projecten, maar er niet in is geslaagd voldoende toezicht te houden op de voortgang ervan. 

Tussen 2006 en 2013 is 475 miljoen euro uit de Europese Ontwikkelingsfondsen toegewezen aan de 
ASC-EU-Energiefaciliteit, grotendeels in de vorm van subsidies voor projecten in Afrika bezuiden de Sahara. 
De voornaamste doelstelling was het bevorderen van de toegang tot moderne energiediensten voor de 
armen op het platteland en in voorsteden, waar energie voor koken nog steeds overwegend afkomstig is 
van brandhout of houtskool. Daarnaast had het tot doel het bestuur in de energiesector te verbeteren, 
investeringen in grensoverschrijdende energie-infrastructuur aan te moedigen en bronnen van 
hernieuwbare energie te bevorderen. Medio 2014 was in totaal 268 miljoen euro toegewezen, waarvan 
106 miljoen euro voor projecten in Oost-Afrika, de regio waar veruit het laagste percentage mensen 
toegang heeft tot elektriciteit. Ongeveer 85 % van de geselecteerde projecten betrof hernieuwbare 
energie, 12 % hybride (hernieuwbare en fossiele) bronnen en 3 % fossiele bronnen. 

De controleurs onderzochten zestien projecten in vijf landen: Kenia, Madagaskar, Mozambique, Tanzania 
en Zambia. Zij constateerden dat de Commissie over het algemeen succesvol was en de steun heeft 
toegewezen aan projecten met duidelijke prioriteiten. Zo werden er in plaats van de beoogde 460, 
765 biogasverwerkingsinstallaties geïnstalleerd voor een project in Kenia voor de winning van methaangas 
uit slib op kleine landbouwbedrijven. De winning van biogas als brandstof voor koken helpt om brandhout 
te besparen, waardoor de luchtvervuiling in huis aanzienlijk vermindert en de bemestingswaarde van het 
slib verbetert.  

In het verslag wordt er echter ook op gewezen dat de Commissie de Energiefaciliteit beter had kunnen 
benutten om hernieuwbare energiebronnen toegankelijker te maken.  

"De meeste door ons onderzochte projecten waren geslaagd en zullen waarschijnlijk duurzaam zijn", 
aldus Klaus-Heiner Lehne, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer. "Maar bij een 
kwart werd het grootste deel van de verwachte resultaten niet behaald, voornamelijk vanwege 
ontwerpgebreken en ontoereikend toezicht door de Commissie." 

Volgens de controleurs waren de door de projectbeheerders ingediende verslagen van ongelijke kwaliteit 

http://www.eca.europa.eu/�


NL 

 
 
 

 

2 

en heeft de Commissie niet geprobeerd de naleving van de rapportageverplichtingen af te dwingen. In 
gevallen waarin bekend was dat projecten ernstige problemen kenden, maakten de ambtenaren van de 
Commissie onvoldoende gebruik van bezoeken ter plaatse en toezichtsbeoordelingen om de door de 
verantwoordelijken verstrekte informatie aan te vullen en daarnaast troffen zij geen tijdige en passende 
maatregelen. In het verslag worden aanbevelingen gedaan voor een strengere selectie van toekomstige 
projecten, versterkt toezicht en een verbetering van de vooruitzichten op duurzaamheid. 

 

Speciaal verslag nr. 15/2015 "De steun uit de ACS-EU-Energiefaciliteit voor hernieuwbare energie in 
Oost-Afrika" is beschikbaar in 23 EU-talen. 

 


