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Samenvatting 
I Marokko is een Noord-Afrikaans land met een gestage groei en een stabiel politiek 
klimaat. Met de associatieovereenkomst die in 1996 werd ondertekend, werd de 
samenwerking tussen Marokko en de Europese Unie (EU) versterkt. Met de start van 
het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) in 2004 werd Marokko geleidelijk aan een 
bevoorrechte partner van de EU in termen van politieke en economische 
samenwerking, evenals op het gebied van handel en technische en 
ontwikkelingssamenwerking. 

II We beoordeelden de doeltreffendheid van de EU-begrotingssteun (BS) in Marokko 
van 2014 tot en met 2018. De EU-BS in Marokko bedroeg gedurende die periode in 
totaal ongeveer 0,37 % van de totale begrotingsuitgaven van het land. We 
onderzochten het beheer van de Commissie en de mate waarin de doelstellingen van 
de EU-begrotingssteun werden verwezenlijkt. Wij controleerden de sectoren 
gezondheidszorg, sociale bescherming, justitie en de ontwikkeling van de particuliere 
sector. Tijdens de gecontroleerde periode bedroegen de contracten en betalingen voor 
alle sectoren die onder de BS vielen in totaal respectievelijk 562 miljoen EUR en 
206 miljoen EUR. 

III Op basis van een passende risicoanalyse en beoordeling van de behoeften was de 
Commissie van mening dat BS het juiste hulpverleningsinstrument was. Wij 
concludeerden echter dat de toegevoegde waarde hiervan en het vermogen om 
hiermee hervormingen te ondersteunen beperkt zijn gebleven vanwege een 
suboptimale doelgerichtheid, zwakke punten in het ontwerp en ontoereikende 
monitoring. Daarnaast was de donorcoördinatie tussen de sectoren ongelijk. 

IV Na het arrest van het Gerecht van de EU over de Westelijke Sahara in 
december 2015 schortte Marokko de politieke dialoog op, van december 2015 tot 
januari 2019. De Commissie liet deze periode van stilstand onbenut om een duidelijke 
strategie voor haar betrekkingen met Marokko te ontwikkelen. Hoewel een 
beleidsdialoog plaatsvond, was deze niet toereikend voor alle sectoren. De Commissie 
had bovendien geen strategieën voor beleidsdialogen geformaliseerd. 

V De BS had de hervormingen niet voldoende ondersteund en de vooruitgang ten 
aanzien van belangrijke uitdagingen was beperkt. Het beheer van de Commissie werd 
belemmerd door zwakke punten in het ontwerp van de BS-programma's en de 
indicatoren hiervan. We troffen ook tekortkomingen aan in de monitoringprocedures 
en de beoordeling van resultaten door de Commissie. 
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VI De EU-steun was gericht op transversale kwesties, zoals gendergelijkheid en 
mensenrechten. Ondanks het feit dat de steun hierop was gericht, kon slechts een 
beperkte verbetering worden waargenomen in de gecontroleerde periode. 

VII We deden een reeks aanbevelingen aan de Commissie om de EU-benadering en 
de politieke en beleidsdialoog te versterken, het ontwerp van de indicatoren en 
procedures voor monitoring te verbeteren, de verificatieprocedures voor uitbetalingen 
te versterken en de zichtbaarheid van de EU-steun te vergroten. 
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Inleiding 

Een belangrijke partner 

01 Het Koninkrijk Marokko is geografisch gezien het dichtstbijzijnde buurland van de 

EU in Noord‐Afrika (zie figuur 1). Marokko eindigde op de Human Development Index 

van de Verenigde Naties van 2018 op plaats 123 van 189 landen en de menselijke 

ontwikkeling in het land wordt derhalve als middelmatig beschouwd. Met een jaarlijks 

bruto binnenlands product van ongeveer 101 miljard EUR (2018) en ongeveer 

35 miljoen inwoners is Marokko de op vier na grootste economie van Afrika en een 

belangrijke politieke en economische partner van de EU. Omgekeerd is de EU de 

belangrijkste handelspartner van Marokko en goed voor ongeveer 65 % van zijn 

uitvoer en 57 % van zijn invoer1. 

Figuur 1 — Marokko 

 
Bron: Eurostat. 

                                                       
1  Bron: Cijfers van de Commissie voor 2017 (DG Handel). 
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02 Marokko plukt de vruchten van zijn zorgvuldig macro-economisch beheer en de 
structurele hervormingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De groei bleef 
relatief gestaag toenemen en de inflatie is laag. Het externe tekort op de lopende 
rekening en het begrotingstekort namen in de afgelopen jaren steeds verder af. 

03 Tegen de achtergrond van onrust in de regio in de nasleep van de Arabische lente 
van 2011 kent Marokko een stabiel politiek klimaat. Met zijn nieuwe grondwet, die in 
juli 2011 werd aangenomen, zette Marokko belangrijke stappen op weg naar politieke 
modernisering en een open economie. 

04 Bij deze grondwettelijke hervorming werd het belang van grondrechten en 
gendergelijkheid benadrukt. De nationale wetgeving is echter nog niet volledig in 
overeenstemming met de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het 
mensenrechtencomité van de Verenigde Naties adviseerde bijvoorbeeld de doodstraf 
af te schaffen, geweld tegen vrouwen te bestrijden, de gendergelijkheid te vergroten, 
de bescherming van de rechten van het kind te verbeteren, het Statuut van Rome 
inzake de oprichting van het Internationaal Strafhof te ratificeren en een einde te 
maken aan de criminalisering van homoseksuelen. Marokko wees de meeste 
aanbevelingen in verband met de rechten van vrouwen af2. 

05 De betrekkingen tussen de EU en Marokko zijn stabiel sinds de ondertekening van 
de eerste handelsovereenkomst in 1969. Het partnerschap heeft zich in de loop der 
jaren ontwikkeld en is rijper geworden (zie bijlage I), wat resulteerde in de 
ondertekening van een algemene associatieovereenkomst in 19963. Deze 
associatieovereenkomst, die in 2000 in werking trad, vormt de juridische basis voor de 
betrekkingen tussen de EU en Marokko. Sinds de start van het Europees 
nabuurschapsbeleid in 2004 is Marokko geleidelijk aan een bevoorrechte partner van 
de EU geworden op het gebied van politieke en economische samenwerking, evenals 
op het gebied van handel en technische en ontwikkelingssamenwerking. 

                                                      
2 United Nations Human Rights Council – Universal Periodic Review Morocco May 2017. 

3 "Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen 
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, 
anderzijds" — (PB L 70 van 18.3.2000, blz. 2). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1490606255432&uri=CELEX:32010D0620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2000:070:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2000:070:FULL&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2000:070:FULL&from=NL
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06 In het kader van het Euro-Mediterrane partnerschap kreeg de 
associatieovereenkomst een andere wending toen Marokko in 2008 een geavanceerde 
status4 kreeg, waarmee de speciale aard van zijn betrekkingen met de EU werd 
benadrukt. Dit bood een kader voor samenwerking op hoog politiek niveau om de 
Marokkaanse wetgeving verder in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving 
en de Marokkaanse economie geleidelijk te integreren in de interne markt van de EU. 

Een belangrijke ontvanger van ENI-middelen 

07 Marokko ontvangt meer EU-ontwikkelingssteun dan enig ander Noord-Afrikaans 
land, met uitzondering van Tunesië, en is een van de voornaamste begunstigden van 
internationale ontwikkelingssteun. De EU is de grootste donor en verstrekt 25,2 % van 
de officiële ontwikkelingshulp (zie figuur 2). 

Figuur 2 — Officiële ontwikkelingshulp (ODA) in Marokko in 2017, 
belangrijkste donoren (in miljoen USD) 

 
Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

08 Naast de officiële ontwikkelingshulp zijn nog andere actoren op het gebied van 
ontwikkeling actief in Marokko. Uit de officiële cijfers van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt bijvoorbeeld dat de 
Wereldbankgroep en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) belangrijke donoren zijn 
in de sectoren infrastructuurprojecten en goed bestuur, gezondheidszorg en sociale 
bescherming. 

                                                      
4 Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé 

(13653/08). 
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09 Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) is het belangrijkste financiële 
instrument ter ondersteuning van de samenwerking van de Commissie met Marokko. 
De Commissie programmeert de bilaterale EU-steun voor perioden van zeven jaar. Het 
vastgelegde totaalbedrag nam af van 1 431 miljoen EUR voor de periode 2007-2013 tot 
1 399 miljoen EUR voor de periode 2014-2020 (zie figuur 3). De belangrijkste 
prioritaire sectoren als vermeld in het integraal steunkader (SSF) voor de 
periode 2014-2017 waren een eerlijke toegang tot sociale basisdiensten, steun voor 
democratisch bestuur, de rechtsstaat en mobiliteit, banen, en duurzame en inclusieve 
groei. 

Figuur 3 — Toegezegde bilaterale steun in Noord-Afrika 

 
Bron: Europese Commissie. 

10 Marokko is een van de grootste begunstigden van bilaterale ENI-programma's in 
Noord-Afrika. Van 2014 tot en met 2018 resulteerde de toewijzing voor BS (zie 
tekstvak 1) in overeenkomsten met een totale waarde van 562 miljoen EUR en 
betalingen van in totaal bijna 206 miljoen EUR (zie bijlage II). BS is gemiddeld goed 
voor 75 % van de jaarlijkse uitgaven van de EU voor Marokko. Marokko ontvangt ook 
aanvullende financiering in het kader van verschillende thematische programma's en 
instrumenten (zie bijlage III) en er wordt ook EU-steun verstrekt via financiële 
instellingen en trustfondsen. 
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Tekstvak 1 

Het instrument begrotingssteun 

Volgens de Commissie is BS een doeltreffend instrument voor het verlenen van 
steun voor hervormingen en duurzameontwikkelingsdoelstellingen. De Commissie 
ziet BS als drijvende kracht achter veranderingen ter verbetering van het beheer van 
de overheidsfinanciën, de macro-economische stabiliteit, duurzame en inclusieve 
groei en de strijd tegen corruptie en fraude, en ter bevordering van sectorale 
hervormingen, mensenrechten, democratische waarden en gendergelijkheid.  

BS omvat dialoog, financiële overdrachten naar de rekening van de nationale 
schatkist van het partnerland, prestatie-evaluatie en capaciteitsontwikkeling, 
gebaseerd op partnerschap en wederzijdse verantwoordingsplicht. De middelen die 
worden overgemaakt, worden niet voor een specifiek doeleinde geoormerkt; het is 
daarom niet mogelijk om te volgen waar en hoe deze worden gebruikt. Zodra de 
middelen zijn overgemaakt, kan het partnerland deze gebruiken in zijn normale 
begrotingsprocedure. 

BS wordt niet aan elk land verstrekt. Vóór en tijdens het programma moet aan de 
subsidiabiliteitscriteria worden voldaan en voordat er betalingen worden verricht, 
moeten de voorwaarden zijn vervuld. 

Om in aanmerking te komen voor BS moet een land beschikken over: 

o relevante, geloofwaardige sectorale/nationale ontwikkelingsstrategieën; 

o een op stabiliteit gericht macro-economisch beleid; 

o een relevant, geloofwaardig hervormingsprogramma voor het beheer van de 
overheidsfinanciën; 

o begrotingstransparantie en -toezicht (informatie over de begroting moet 
openbaar beschikbaar worden gemaakt). 

Daarnaast moet een toetsing van de fundamentele waarden worden uitgevoerd 
wanneer overeenkomsten voor BS worden voorgesteld. 

BS wordt uitbetaald in vaste en variabele tranches. De vaste tranches hebben een 
vaste waarde die vooraf is vastgesteld in de financieringsovereenkomst 
(overeenkomst tussen het begunstigde land en de Commissie). Zij worden volledig 
(als aan alle voorwaarden is voldaan) of helemaal niet (indien aan één of meer van 
de voorwaarden niet is voldaan) uitbetaald. De variabele tranches hebben een 
maximale waarde die vooraf is vastgesteld in de financieringsovereenkomst. Zij 
worden geheel of gedeeltelijk uitbetaald, waarbij het uit te betalen bedrag wordt 
gebaseerd op de resultaten die zijn behaald met betrekking tot vooraf bepaalde 
streefdoelen of aangewezen prestatie-indicatoren (mits tegelijkertijd aan de 
algemene voorwaarden is voldaan). Deze prestatiebeoordeling wordt gebaseerd op 
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in de financieringsovereenkomst gedefinieerde gegevens die moeten worden 
verstrekt door het begunstigde land (bronnen van verificatie). 

Bron: Europese Commissie, “Budget support guidelines”, september 2017. 

11 De EU-delegatie in Rabat en het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en 
Uitbreidingsonderhandelingen beheren de programma's en voeren deze uit. De 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en het EU-delegatiehoofd zijn 
verantwoordelijk voor de politieke dialoog. 

Bilaterale betrekkingen op de proef gesteld 

12 Tussen de EU en Marokko was lang sprake van goede betrekkingen. Het 
partnerschap EU-Marokko is echter gespannen sinds 2015, toen het Gerecht van de EU 
de eerste reeks uitspraken deed met de strekking dat de Westelijke Sahara geen deel 
van Marokko was. Dit betekende dat de Westelijke Sahara geen deel uitmaakte van de 
overeenkomst inzake visserij en landbouw tussen de EU en Marokko en niet kon 
profiteren van dezelfde tariefpreferenties. De kwestie Westelijke Sahara (zie 
tekstvak 2) leidde ertoe dat het partnerschap tussen de EU en Marokko onder druk 
kwam te staan en Marokko schortte de politieke dialoog op. 
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Tekstvak 2 

Samenvatting van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (HvJ-EU) 

10 december 2015: In zijn arrest verklaarde het Gerecht van de EU5 het besluit6 
inzake de uitvoering van de landbouwovereenkomst op het grondgebied van de 
Westelijke Sahara nietig. In het arrest werd vastgesteld dat de 
landbouwovereenkomst van toepassing was op de Westelijke Sahara, maar dat de 
Westelijke Sahara geen deel uitmaakte van Marokko en dat het Koninkrijk Marokko 
niet de besturende mogendheid was. Alvorens het besluit vast te stellen, had de 
Raad moeten waarborgen dat de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van het 
grondgebied niet ten koste zou gaan van de inwoners en hun grondrechten. 

21 december 20167: Het HvJ-EU verklaarde het arrest van 2015 nietig en oordeelde 
dat geen handels- of associatieovereenkomst met Marokko van toepassing kon zijn 
op het grondgebied van de Westelijke Sahara, omdat de Westelijke Sahara geen deel 
van Marokko uitmaakte. Dienovereenkomstig verklaarde het HvJ-EU dat het volk van 
de Westelijke Sahara moest worden beschouwd als derde bij de betrekkingen tussen 
de EU en Marokko. Daarom moet, zoals voor alle bilaterale regelingen, de 
uitdrukkelijke toestemming van het volk van het grondgebied worden verkregen. 

Februari 20188: Het HvJ-EU oordeelde dat, aangezien de Westelijke Sahara geen 
deel uitmaakte van het Koninkrijk Marokko, de wateren die aan de Westelijke 
Sahara grenzen geen deel uitmaakten van de Marokkaanse visserijzone waarnaar 
werd verwezen in de visserijovereenkomst. 

Eerste kwartaal 2019: Het Europees Parlement en de Raad keurden een wijziging 
van twee protocollen goed, voor visserij en landbouw. Het doel hiervan was de 
economische ontwikkeling in de Westelijke Sahara te bevorderen door de uitvoer 
van dit gebied naar de EU op dezelfde wijze te behandelen als de uitvoer vanuit 
Marokko. 

13 De politieke dialoog wordt gevoerd op het niveau van de EDEO, het EU-
delegatiehoofd en het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
beleidsdialoog wordt gevoerd op sectoraal niveau, tussen het personeel van de EU-
delegatie en de Marokkaanse autoriteiten. In figuur 4 wordt het verschil uitgelegd 
tussen een politieke dialoog en een beleidsdialoog. 

                                                      
5 Arrest van het Gerecht van de EU van 10 december 2015 (zaak T-512/12). 

6 2012/497/EU: Besluit van de Raad (PB L 241 van 7.9.2012, blz. 2). 

7 Arrest van het HvJ-EU van 21 december 2016 (zaak C-104/16 P). 

8 Arrest van het HvJ-EU van 27 februari 2016 (zaak C-266/16). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3279042
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Figuur 4 — Politieke dialoog en beleidsdialoog 

Politieke dialoog 

Beslaat het gehele externe beleid van de EU: ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid en 
buitenlands en veiligheidsbeleid 

In overeenstemming met de EU-Verdragen, Europees extern optreden of andere 
rechtsgronden 

In alle landen vindt de politieke dialoog normaal gesproken plaats tussen het EU-
delegatiehoofd en het ministerieel niveau 

Beleidsdialoog 

Beslaat de specifieke sectoren van EU-samenwerking 

Moet de algemene en specifieke doelstellingen van overeenkomsten inzake 
begrotingssteun ondersteunen 

Steunt de inspanningen van het partnerland om de in hun strategieën vastgelegde 
doelstellingen te behalen Kan een politieke dimensie hebben (bijvoorbeeld wanneer 
moeilijke hervormingen hoge politieke kosten met zich meebrengen) 

Bron: DEVCO Academy. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 
14 In het kader van deze controle werd de doeltreffendheid van de EU-BS aan 
Marokko voor de periode 2014-2018 beoordeeld. Wij stelden de volgende vragen: 

o Hebben de Commissie en de EDEO een gepaste keuze gemaakt wat betreft de 
prioritaire sectoren en ontwierpen zij de programma's naar behoren? 

o Heeft de Commissie de EU-steun in Marokko op passende wijze uitgevoerd? 

o Werden de doelstellingen van de EU-steun aan Marokko behaald? 

15 De controle had betrekking op de periode vanaf het officiële besluit tot instelling 
van het Europees nabuurschapsinstrument (1 januari 2014) tot eind 2018. De controle 
besloeg deze periode, omdat een externe evaluatie van de BS aan Marokko al was 
uitgevoerd voor de periode 2005-2012 (gepubliceerd in 2014). Bovendien komt deze 
periode overeen met de ENI-programmeringsperiode. De gecontracteerde en 
uitbetaalde bedragen voor deze periode zijn materieel. Daarnaast heeft de Commissie 
nog geen landevaluatie uitgevoerd die betrekking heeft op de steun aan Marokko. 

16 De controle werd tussen september 2018 en februari 2019 uitgevoerd en had 
betrekking op gezondheidszorg, sociale bescherming, justitie en de ontwikkeling van 
de particuliere sector (PACC: “programme d’appui à la croissance verte et la 
compétitivité au Maroc”). Het grootste deel van de ENI-uitgaven in Marokko tussen 
2014 en 2018 werd gedaan in deze sectoren (zie bijlage II)9. Naast de BS-programma's 
in deze vier sectoren evalueerden we de tien projecten die verband hielden met de 
desbetreffende financieringsbesluiten (zie bijlage IV). We onderzochten of 
gendergelijkheid en mensenrechten in deze BS-programma's werden behandeld als 
transversale kwesties. In bijlage V worden de doelstellingen van de gecontroleerde BS-
programma's samengevat en in bijlage VII is een beoordeling per sector opgenomen. 

17 Onze controlewerkzaamheden omvatten een controle op stukken, gesprekken 
met personeel van het hoofdkantoor van de Commissie en de EDEO en een bezoek ter 
plaatse. Het bezoek stelde ons in staat aanvullende informatie te verzamelen en 
gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten en 
personeel van de EU-delegatie en vertegenwoordigingen van de EU-lidstaten (Spanje 
en Frankrijk) in Marokko. We spraken ook met internationale organisaties en andere 
donoren, zoals de Wereldbankgroep, de AfDB, Unicef en de Deutsche Gesellschaft für 

                                                      
9 65 % van de toegewezen uitgaven en 72 % van de betalingen. 
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Internationale Zusammenarbeit. Daarnaast brachten we een bezoek aan begunstigden, 
waaronder een detentiecentrum voor meisjes, een centrum voor sociale bescherming 
en particuliere bedrijven die investeringssubsidies hadden ontvangen. 

18 Als een van de grootste begunstigden van externe steun van de EU is Marokko 
een strategische partner op belangrijke beleidsgebieden. De Commissie kan profijt 
trekken van de conclusies en aanbevelingen van dit verslag door hier rekening mee te 
houden tijdens de volgende programmeringsperiode (vanaf 2021). De relevantie en 
mogelijke impact van dit verslag zijn derhalve groot. 
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Opmerkingen 

De doelgerichtheid en het ontwerp van de steun waren niet 
optimaal 

De begrotingssteun was te breed verspreid om optimale resultaten te 
boeken 

19 We beoordeelden de vraag of de Commissie en de EDEO op consistente wijze 
sectoren voor BS hadden geprioriteerd op basis van de belangrijkste behoeften van 
Marokko. We gingen na of een passende beoordeling van de behoeften was 
uitgevoerd. Ook onderzochten we of de Commissie haar aanpak naar behoren had 
gecoördineerd met andere donoren die actief zijn in Marokko.  

De begrotingssteun was gebaseerd op een passende beoordeling van risico's en 
behoeften 

20 De Commissie was van mening dat BS het geschiktste instrument was voor het 
ondersteunen van de uitvoering van nationale en sectorale hervormingen. De 
Commissie voert een jaarlijkse risicoanalyse uit voor de volgende categorieën: politiek 
bestuur, macro-economische stabiliteit, ontwikkeling, beheer van de 
overheidsfinanciën en corruptie/fraude. In de ontwerpfase werd duidelijk voldaan aan 
de subsidiabiliteitscriteria, en de situatie ten aanzien van de fundamentele waarden 
werd niet als zeer risicovol beschouwd. Het risiconiveau voor Marokko werd als 
gemiddeld ingeschat. 

21 Volgens de risicoanalyse van de Commissie had een van de belangrijkste 
restrisico's echter betrekking op corruptie. Vanwege het ontbreken van een 
corruptiebestrijdingsdienst kon de Commissie corruptie niet langs deze weg 
aanpakken. Dit betekende dat de Commissie dit door middel van sommige van haar 
BS-programma's moest doen. De digitalisering van de procedures in het PACC-
programma en de maatregelen en indicatoren in de BS-programma's voor 
gezondheidszorg en sociale bescherming dragen bijvoorbeeld bij tot het beperken van 
corruptie. In het programma voor justitie omvat de organieke wet maatregelen die op 
de beperking van corruptie zijn gericht. Enkele hiervan, zoals de ethische gedragscode 
voor rechters, waren echter nog niet vastgesteld. 
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22 De landenverslagen van het Internationaal Monetair Fonds en de beoordeling 
inzake overheidsuitgaven en financiële verantwoordingsplicht van 2016 brachten geen 
grote tekortkomingen aan het licht en waren in overeenstemming met de 
risicobeoordeling van de Commissie. 

23 De Commissie had in samenwerking met de nationale autoriteiten een 
gedetailleerde beoordeling van de behoeften uitgevoerd voor de specifieke BS-
programma's en tal van belanghebbenden geraadpleegd tijdens de opstelling van het 
programma. De EU-delegatie sprak ook met organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. De Marokkaanse rekenkamer (een belangrijke belanghebbende) werd 
wat betreft de gecontroleerde sectoren echter niet geraadpleegd tijdens de 
beoordeling van de behoeften. 

24 De BS-programma's vormden een aanvulling op andere EU-steun en de 
afstemming met bilaterale en thematische programma's was goed. Technische bijstand 
werd opgenomen in het ontwerp van alle BS-programma's. Het totale aandeel 
aanvullende samenwerkingsinstrumenten (technische bijstand, twinning enz.) die de 
BS in Marokko aanvulden, was in de loop der tijd toegenomen van 5 % (2007-2010) tot 
13 % (2011-2013) en vervolgens tot 16 % (2014-2016) en nog verder tot 18 % 
(2017-2018). 

Er was in belangrijke behoeften voorzien, maar de financiering was over veel 
terreinen verdeeld 

25 Bij de programmering van de bilaterale steun voor Marokko behandelde de 
Commissie talrijke prioriteitsgebieden. Deze gebieden speelden in op behoeften die 
vielen onder sectorale strategieën en werden weerspiegeld in zowel het plan van de 
nationale overheid als het EU-actieplan. De Commissie had in de 
programmeringsdocumenten duidelijk aangetoond waarom financiering voor deze 
sectoren nodig was. De prioritaire sectoren bleven hetzelfde voor de 
perioden 2007-2013 en 2014-2020 (zie figuur 5). 



18 

 

Figuur 5 — Overzicht van de prioritaire sectoren, 2007-2020 

 2007-2013 2014-2020  

Sector 1 Ontwikkeling van sociaal beleid 
412 miljoen EUR 

Eerlijke toegang tot sociale basisdiensten 
441 miljoen EUR 

Sector 2 Bestuur/mensenrechten 
115 miljoen EUR 

Steun voor democratisch bestuur, de 
rechtsstaat en mobiliteit 
337,5 miljoen EUR 

Sector 3 Modernisering van de economie 
298 miljoen EUR 

Banen en duurzame en inclusieve groei 
367,5 miljoen EUR 

Capaciteits-
opbouw 

Institutionele steun (met inbegrip 
van Réussir le Statut Avancé) 
272 miljoen EUR 

Aanvullende steun voor capaciteitsopbouw en 
het maatschappelijk middenveld 
294 miljoen EUR 

Overig Milieu 
137 miljoen EUR  

Totaal 1 234 miljoen EUR 1 470 miljoen EUR 

Bron: Indicatieve programma's voor de perioden 2007-2010 en 2011-2013 en het SSF voor de 
periode 2014-2020. 

26 De Commissie had de drie prioritaire sectoren te breed gedefinieerd aangezien 
deze bestonden uit dertien subsectoren10 waarvan vele als sector op zich konden 
worden beschouwd. Er was derhalve ruimte om de versnippering van de steun te 
beperken. Bovendien wordt de potentiële impact van de EU-steun beperkt wanneer 
deze wordt gericht op te veel sectoren. In de agenda voor verandering11 staat dat de 
EU zich per partnerland zal richten op maximaal drie sectoren teneinde de impact en 
het hefboomeffect van haar steun te vergroten. 

27 Het bedrag dat aan elk programma wordt toegewezen, is afhankelijk van een 
aantal parameters12. De toegewezen bedragen werden gebaseerd op 
onderhandelingen die niet werden gedocumenteerd. De Commissie kon daarom niet 

                                                      
10 Integraal steunkader voor de periode 2014-2017. Tot de subsectoren behoren bijvoorbeeld 

gezondheidszorg, onderwijs, justitie en plattelandsontwikkeling. 

11 Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering 
(COM(2011) 637 definitief). 

12 De indicatieve toewijzingen waarin in het SSF is voorzien, het niveau van financiering 
waarmee de EU een toereikend hefboomeffect met betrekking tot beleid kan waarborgen, 
de benodigde aanvullende financiering voor de uitvoering van de strategie, de 
absorptiecapaciteit en maatregelen van andere belanghebbenden. 
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aantonen dat de bedragen waren toegewezen aan de hand van een transparante 
methode. 

De Commissie ontwikkelde tijdens de opschorting van de politieke dialoog geen 
duidelijke strategie voor toekomstige betrekkingen met Marokko 

28 Het arrest van het HvJ-EU en de blokkering door de instellingen na de 
Marokkaanse parlementsverkiezingen hadden een beperkt maar merkbaar effect op 
de samenwerking (zie tekstvak 2). 

29 Het eerste arrest van het HvJ-EU werd in december 2015 gewezen. Sindsdien 
vorderen de onderhandelingen in verband met de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst, het migratie- en mobiliteitspartnerschap en de 
samenwerking op het gebied van veiligheid en terrorismebestrijding niet meer. 

30 Het is de bedoeling dat de associatieraad13 jaarlijks bijeenkomt om de bilaterale 
betrekkingen te herzien en de voortgang bij de uitvoering van de 
associatieovereenkomst te evalueren. Tussen december 2015 en juni 2019 vonden 
echter geen vergaderingen plaats. Het meest recente beschikbare voortgangsverslag 
dat werd opgesteld door de EDEO had derhalve betrekking op de activiteiten van 2014. 
De EU-delegatie bleef echter regelmatig in politieke verslaggeving voorzien. 

31 De geavanceerde status van Marokko werd verlengd tot eind 2018 en een 
verdere verlenging tot eind 2020 werd overwogen. Daarnaast had Marokko verzocht 
om een volledige herziening van de bilaterale betrekkingen met de EU en de invoering 
van een nieuw, op maat gemaakt kader dat verder ging dan de geavanceerde status. 

32 Bij gebrek aan een formele politieke dialoog had de Commissie geen nieuwe 
prioriteiten en/of uitdagingen aan de orde gesteld om te anticiperen op het verstrijken 
van de geldigheidstermijn van het SSF. In de afgelopen jaren reageerde de EU-
delegatie op basis van het bestaande SSF op verzoeken van de Marokkaanse regering 
in plaats van gebruik te maken van de politieke impasse om haar operationele 
prioriteiten ten aanzien van Marokko opnieuw te beoordelen en een duidelijke, 
toekomstgerichte strategie te ontwikkelen. De Commissie en de lidstaten waren van 

                                                      
13 Een vergadering van de Marokkaanse autoriteiten, geleid door de minister van 

Buitenlandse Zaken, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid, het lid van de Commissie dat belast is met Europees 
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen en de vertegenwoordigers van de 
lidstaten. 
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mening dat de SSF-prioriteiten nog steeds relevant waren en zij verlengden daarom 
het SSF 2014-2017 tot 2018. Voor de periode 2019-2020 zouden geen nieuwe 
partnerschapsprioriteiten worden vastgesteld. In plaats daarvan zou er eenvoudigweg 
een kortetermijnkader zijn dat vergelijkbaar is met het huidige SSF en dat kan dienen 
als rechtsgrondslag voor de programmering voor de periode 2019-2020. 

33 De Commissie schortte de BS niet op omdat het Financieel Reglement van de EU, 
de BS-richtsnoeren en de bepalingen van de financieringsovereenkomsten niet 
voorzien in de opschorting van de BS als er geen politieke dialoog plaatsvindt. 
Betalingen in verband met de BS liepen door zoals gepland en waren in 2016 en 2017 
hoger dan in de twee voorgaande jaren (zie figuur 6). 

Figuur 6 — Betalingen in verband met begrotingssteun voor Marokko in 
de periode 2011-2018 

 
Bron: Datawarehouse van DEVCO. 

De donorcoördinatie was ongelijk 

34 Tijdens de identificatiefase onderzoekt de EU welke andere projecten in een 
sector lopen en vergadert zij met de technische en financiële partners om vast te 
stellen welke financiering in de sector wordt verleend of zal worden verleend. De 
“Groupe Principal des Partenaires” kwam vanaf 2016 elke twee maanden bijeen om 
sectorale kwesties op strategisch niveau te bespreken. Niet alle donoren in Marokko 
(zoals China en India) kwamen echter regelmatig bijeen. 

35 In Marokko was in de meeste sectoren een breed scala aan donoren actief. Er 
was echter sprake van een gebrek aan consistentie tussen de 
doelstellingen/prioriteiten van de lidstaten en die van de EU. Hoewel het proces van 
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gezamenlijke programmering in 2014 werd ingevoerd, pasten de lidstaten dit pas in 
2017 toe, toen overeenstemming was bereikt over de vraag hoe zij dit in drie sectoren 
(migratie, gendergelijkheid en beroepsonderwijs) zouden uitvoeren. Dit kwam doordat 
de lidstaten hun eigen zichtbaarheid wilden behouden. Het grote aantal betrokken 
sectoren en donoren droeg niet bij tot de doeltreffendheid van de steun. 

36 In sommige sectoren waren op doeltreffende wijze regelingen voor donoren 
vastgesteld, met name in de sector gezondheidszorg, waar doelstellingen en kaders 
voor prestatiebeoordelingen werden gedeeld. De Commissie was voorzitter van de 
financiële en technische groep van partners voor gezondheidszorg en sociale 
bescherming. Voor het PACC bestond geen formele vergadergroep voor donoren, 
maar was er een coördinatieplatform: het G20-pact met Afrika. 

37 In de justitiële sector vonden tussen 2015 en 2017 geen formele vergaderingen 
tussen de donoren plaats. Omdat het Ministerie van Justitie sinds 2017 voor de 
coördinatie van deze sector heeft gezorgd, zijn er slechts een keer per jaar vergaderen 
georganiseerd met de technische en financiële partners, ondanks het feit dat de 
partners hadden aangegeven ten minste twee keer per jaar te willen vergaderen om 
overlappingen te voorkomen. Er was weinig documentatie over deze vergaderingen. 
De stuurgroep die krachtens de financieringsovereenkomst vereist was om de 
coördinatie tussen de ministeries en de programmapartners te waarborgen, was niet 
opgericht. 

38 Er waren zeer weinig gezamenlijke indicatoren voor de gecontroleerde sectoren 
waaraan zowel de EU als andere donoren steun verleenden. In de sector 
gezondheidszorg waren 11 van de 18 indicatoren vergelijkbaar met de indicatoren die 
de Wereldbankgroep gebruikte; in het PACC-programma waren dit er 7 en in het 
programma voor sociale bescherming was dit er slechts één. Jaarlijkse beoordelingen 
en evaluaties in de gecontroleerde sectoren werden niet systematisch gedeeld. 

Programma's voor begrotingssteun waren niet ontworpen om de impact 
te optimaliseren 

39 We controleerden of de BS-streefdoelen en -indicatoren gericht waren op het 
ondersteunen van hervormingen. 
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Een aantal streefdoelen van de begrotingssteun was niet ambitieus genoeg om 
hervormingen te ondersteunen 

40 Hoewel de BS-programma's werden afgestemd op de sectorale strategieën van 
het land, omvatten niet alle strategieën gekwantificeerde streefdoelen voor specifieke 
doelstellingen of actieplannen. Het was daarom niet altijd mogelijk om de streefdoelen 
van de BS-programma's te vergelijken met de nationale sectorale streefdoelen. Vanaf 
2019 zijn ministeries op grond van de begrotingswet echter verplicht 
begrotingsprognoses vergezeld te laten gaan van prestatiestreefdoelen die zijn 
vastgesteld in het licht van hun belangrijkste strategische beleidsdoelstellingen. 

41 De indicatoren met betrekking tot de oprichting van instellingen en het opstellen 
van wetgeving en nationale plannen waren niet op de uitkomsten gericht. 

42 We constateerden dat 25 van de 86 BS-streefdoelen niet ambitieus genoeg waren 
om hervormingen te ondersteunen. Zo bestonden bijvoorbeeld in de sector 
gezondheidszorg de belangrijkste problemen in onvoldoende medisch personeel en 
verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Het BS-programma richtte zich 
echter voornamelijk op het beperken van de verschillen tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden en pakte het gebrek aan personele middelen uitsluitend aan door 
middel van één van de streefdoelen van de variabele tranche die niet erg ambitieus 
was omdat deze tot doel had slechts 13 artsen tot huisartsen op te leiden gedurende 
een periode van twee jaar. 

43 Enkele uitdagingen die door diverse belanghebbenden (Ministerie van 
Volksgezondheid, de Wereldbankgroep enz.) werden vastgesteld in de 
gezondheidszorgsector werden niet rechtstreeks aangepakt bij het ontwerpen van het 
BS-programma: een hoog verzuim onder personeel, het feit dat afgelegen gebieden 
weinig aantrekkelijk waren voor medisch personeel en de structurele onderbenutting 
van de ziekenhuisinfrastructuur. 

44 In de sector sociale bescherming was het streefdoel om 25 % van de centra voor 
sociale bescherming in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet niet 
ambitieus omdat het al was behaald aangezien een hoger percentage reeds voldeed 
aan de striktere eisen van de voorgaande wet. 

45 Hoewel de doelstellingen in de sector justitie breed waren, waren zij in 
overeenstemming met de doelstellingen van de hervorming, zoals het streven naar 
een onafhankelijke sector en de rechterlijke bescherming van rechten en vrijheden. 
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46 Het PACC was op drie strategieën gebaseerd; twee hiervan bevatten geen 
tijdgebonden doelstellingen waardoor het lastig was om de belangrijkste/dringendste 
behoeften te bepalen. Het programma besloeg te veel sectoren en verleende steun 
voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), startende ondernemingen, 
grondbezit, handel, duurzame ontwikkeling en energie. 

Het ontwerp van de indicatoren maakte geen objectieve meting van de prestaties 
mogelijk 

47 Toen de Commissie de BS-programma's ontwierp, beoordeelde zij de 
Marokkaanse systemen voor monitoring en evaluatie. Wegens het ontbreken van een 
kaderbeoordeling om de sectorale vooruitgang te evalueren, paste zij bestaande 
richtsnoeren toe. Met uitzondering van de sector gezondheidszorg, gingen de 
sectorale strategieën niet altijd vergezeld van een volwaardig actieplan met 
referentiewaarden, resultaatindicatoren en vooraf vastgestelde doelstellingen. 

48 We troffen de volgende tekortkomingen aan bij de selectie en het gebruik van 
indicatoren: 

a) Indicatoren van de variabele tranches waren niet geschikt om de voortgang ten 
aanzien van de specifieke doelstellingen te monitoren. 

b) Bijna alle indicatoren hadden betrekking op outputs of processen (zoals het 
voorstel voor een wetsontwerp) en niet op uitkomsten.  

c) Twee indicatoren waren onvoldoende relevant omdat zij de doelstellingen van de 
BS-programma's niet maten. In de sector gezondheidszorg hielden twee 
indicatoren verband met het verwachte resultaat dat de verschillen tussen 
stedelijke en landelijke omgevingen zouden worden beperkt. Voor beide 
indicatoren werd een absolute waarde gebruikt, namelijk een toename van 
behandelde diabetespatiënten in plattelandsgebieden en een toename van 
behandelde hypertensiepatiënten in plattelandsgebieden. Hoewel een toename 
kon betekenen dat meer patiënten die hulp nodig hadden werden behandeld 
(positieve toename), kon dit ook betekenen dat het aantal mensen met deze 
aandoeningen in Marokko was gestegen (negatieve toename). De indicatoren 
waren in ieder geval niet gericht op het meten van een afname van de verschillen. 



24 

 

d) De referentiewaarden van indicatoren waren vaak onnauwkeurig of ontbraken 
geheel14. Een precies uitgangspunt is nodig om de vooruitgang te meten en om na 
te gaan of de streefdoelen realistisch en voldoende ambitieus zijn. 

e) De referentiewaarden en streefdoelen van indicatoren waren verouderd15. Het 
programmeringsproces duurde ongeveer een jaar, waardoor de 
referentiewaarden niet langer overeenkwamen met de realiteit en de 
streefdoelen soms al waren gehaald of bijna waren gehaald toen de 
financieringsovereenkomst werd ondertekend16. Het niet bijwerken van 
referentiewaarden en streefdoelen bij de ondertekening van de 
financieringsovereenkomst leidde ertoe dat betalingen werden verricht als de 
ontwikkeling was verslechterd in plaats van verbeterd. 

Problemen bij het uitvoeren van de steun 

Vertragingen waren van invloed op de uitvoering 

49 We onderzochten of de activiteiten zoals gepland waren uitgevoerd en de 
beoogde outputs opleverden. 

Outputs en aanvullende steun werden niet altijd op tijd verstrekt 

50 Over het algemeen vond de doorvoering van hervormingen in de gecontroleerde 
sectoren niet altijd plaats zoals gepland. De vertragingen waren hoofdzakelijk het 
gevolg van een te late goedkeuring van wetgevingsvoorstellen (sociale bescherming), 
het feit dat het parlement het wetboek van strafrecht en strafvordering nog niet had 

                                                      
14 Van de 54 streefdoelen die in aanmerking werden genomen voor uitbetaling, hadden er 24 

een passende referentiewaarde moeten hebben. Er was echter slechts voor 7 streefdoelen 
een referentiewaarde vastgesteld. 8 streefdoelen hadden een onnauwkeurige of 
ontbrekende referentiewaarde en van 9 doelstellingen was de referentiewaarde verouderd. 

15 Van de 24 streefdoelen die een referentiewaarde hadden moeten hebben, hadden er 9 een 
verouderde referentiewaarde. Van de 54 streefdoelen die in aanmerking werden genomen 
voor uitbetaling, waren er 8 al verwezenlijkt voordat de financieringsovereenkomst werd 
ondertekend. 

16 De ontwerpfase neemt veel tijd in beslag (ongeveer een jaar) en het ontwerp moet op 
verschillende niveaus worden goedgekeurd. De Commissie heeft niet de flexibiliteit om de 
streefdoelen of indicatoren te veranderen aan het einde van de onderhandelingsprocedure.  



25 

 

goedgekeurd (justitie), het gebrek aan een speciaal actieplan (gezondheidszorg) en de 
beperkte beleidsdialoog met de particuliere sector (PACC). 

51 Omdat de doorvoering van de hervormingen in de sectoren justitie en PACC 
vertraging opliep, werden verscheidene uitbetalingen ook later verricht dan 
oorspronkelijk gepland. Ondanks de vertraging van de activiteiten op het gebied van 
sociale bescherming tijdens het eerste jaar van uitvoering achtte de Commissie het 
niet noodzakelijk om corrigerende maatregelen te treffen omdat er al technische 
bijstand beschikbaar was in het kader van eerdere BS-programma's. De Commissie had 
het PACC-programma met een jaar en het programma voor justitie met twee jaar 
verlengd. De oorspronkelijke looptijd van de programma's was vier jaar (en vijf jaar 
voor het programma voor justitie). 

52 In de gecontroleerde sectoren werden de BS-programma's aangevuld met 
technische bijstand en twinning (tussen de 2 % en 13 % van het BS-bedrag). Hoewel 
deze aanvullende steun die in de gecontroleerde sectoren werd verleend in 
overeenstemming was met de doelstelingen van de BS-programma's, ging deze vaak 
twee à drie jaar nadat de financieringsovereenkomsten waren ondertekend van start. 
Dit heeft de BS daarom niet naar behoren versterkt. 

Beperkt bewijs van een sectorale beleidsdialoog 

53 We controleerden of de Commissie de beleidsdialoog op gestructureerde wijze 
benaderde en daarbij duidelijke doelstellingen vaststelde, regelmatig contact 
onderhield met de Marokkaanse autoriteiten en logboeken van de vooruitgang 
bijhield. 

54 De beleidsdialoog is een essentiële activiteit in het kader van BS. De dialoog is 
een van de belangrijkste onderdelen van overeenkomsten voor BS, naast de 
overdracht van middelen en capaciteitsopbouw. De dialoog moet bijdragen tot het 
behalen van de doelstellingen van de BS-programma's. 

55 Ondanks de opschorting van de politieke dialoog werd de sectorale 
(beleids)dialoog voortgezet tussen de EU-delegatie en enkele ministeries (bijvoorbeeld 
het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling). De 
EU-delegatie had echter geen geformaliseerde strategie voor beleidsdialoog met 
duidelijke doelstellingen. Er was geen bewijs dat er in het kader van de dialoog werd 
ingegaan op de naleving van de nationale sectorale strategieën en de documentatie 
over de gehouden vergaderingen liet te wensen over. Vergaderingen vonden plaats op 
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ad-hocbasis, rekening houdend met de behoeften van beide kanten. Voor justitie en 
PACC was de dialoog zeer beperkt. 

56 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken had de andere ministeries geadviseerd 
niet openlijk over EU-steun te communiceren. De contacten tussen de ministeries en 
de EU-delegatie vonden niet altijd op het passende niveau plaats. 

Slechte beoordeling van de resultaten door de Commissie 

57 We onderzochten of de Commissie de uitvoering en prestaties van de 
programma's naar behoren had gemonitord en of aan de voorwaarden voor de 
uitbetalingen was voldaan. 

De variabele tranches werden vaak betaald hoewel niet aan de voorwaarden was 
voldaan of niet geverifieerd was of hieraan was voldaan 

58 De uitbetaling van de variabele tranches17 werd gebaseerd op bronnen van 
verificatie, zoals vastgesteld in de financieringsovereenkomst en in de ontwerpfase 
overeengekomen tussen de Commissie en de ministeries, en op andere officiële door 
de regering verschafte bronnen. Verschillende bronnen18 van verificatie die in de 
financieringsovereenkomst werden genoemd, bestonden echter niet of werden niet 
verstrekt door de ministeries. 

59 Van 33 van de 54 streefdoelen in onze steekproef was de Commissie van mening 
dat zij waren behaald. We gingen na op welke wijze de Commissie beoordeelde of 
indicatoren waren gerealiseerd vóór het verrichten van betalingen en stelden vast 
dat19: 

a) de Commissie betalingen verrichtte gebaseerd op de verwezenlijking van tien 
streefdoelen, zonder de betrouwbaarheid van de gegevens die zij gebruikte om 
dit te verifiëren te controleren. Twee uitbetalingen in het kader van het PACC 
werden bijvoorbeeld op basis van het aantal zelfstandigen verricht, hoewel de EU-
delegatie de nauwkeurigheid van de gebruikte databank niet had gecontroleerd. 
Het belangrijkste criterium dat werd gebruikt, was de eigen verklaring van 
personen dat zij zelfstandigen waren, maar dit was niet toereikend omdat deze 
verklaring vrijwillig is. Uit gegevens van het Ministerie van Financiën blijkt dat het 

                                                      
17 Zie tekstvak 1. 

18 Twaalf van de 42 streefdoelen waarop dit van toepassing was (d.w.z. 29 %). 

19 Een streefdoel kan tot een of meer van de volgende subrubrieken behoren. 
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aantal zelfverklaarde zelfstandigen ongeveer tweemaal het aantal zelfstandigen 
was die hun inkomen aan de belasting hadden opgegeven; 

b) de Commissie betalingen verrichtte voor zeven streefdoelen die waren behaald 
op basis van referentiewaarden die niet actueel waren. De referentiewaarde voor 
een indicator in verband met geboorten die werd gebruikt voor verrichte 
betalingen in 2017, gebruikte bijvoorbeeld cijfers van 2012 als referentiewaarde 
voor een BS-programma dat in 2015 was ondertekend. Als daarentegen het jaar 
2014, toen het geboortecijfer hoger was, als referentiewaarde was gebruikt, zou 
het duidelijk zijn geweest dat de situatie was verslechterd en zouden de BS-
betalingen lager zijn geweest. 

c) de Commissie voor vijf streefdoelen betaalde zonder een initiële 
referentiewaarde te hebben vastgesteld om de vooruitgang mee te vergelijken. In 
nog eens zes gevallen waren betalingen verricht op basis van verkeerde 
berekeningen. Het aantal behandelde diabetespatiënten werd bijvoorbeeld 
berekend zonder een correctie toe te passen voor de situatie voorafgaand aan de 
EU-steun; 

d) de Commissie in 15 gevallen betaalde voor streefdoelen waarbij geen vooruitgang 
was geboekt of voor streefdoelen die niet waren behaald. Een streefdoel bestond 
er bijvoorbeeld in het aantal huisartsen in landelijke centra voor eerstelijnszorg te 
doen toenemen. Hoewel het aantal afnam, betaalde de Commissie de steun. Als 
gevolg van de controle van de Rekenkamer heeft de Commissie echter voor twee 
van deze streefdoelen de benodigde stappen ondernomen om het betaalde 
bedrag terug te vorderen. 

60 In totaal werd ongeveer 88 miljoen EUR betaald in verband met variabele 
tranches voor de gecontroleerde sectoren. Het gebrek aan strenge controles bij het 
beoordelen van de resultaten had echter een financiële impact van 6,79 miljoen EUR. 
Bovendien bedroegen regelmatige betalingen 19,9 miljoen EUR, hoewel de 
bijbehorende indicatoren niet bijdroegen tot het behalen van de doelstellingen van het 
BS-programma. Daarnaast werd een bedrag van 15,28 miljoen EUR uitbetaald, hoewel 
geen toereikende controles werden uitgevoerd of ongeschikte bronnen van verificatie 
in aanmerking werden genomen. In bijlage VI is een gedetailleerd overzicht per sector 
opgenomen. 

61 Er werd ook 14,64 miljoen EUR overgedragen, hoewel niet was voldaan aan de 
voorwaarden voor overdracht zoals vastgesteld in de financieringsovereenkomst. Het 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling en het Ministerie van Justitie hadden erom 
verzocht de evaluatie van vijf respectievelijk drie indicatoren (die goed waren voor 
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respectievelijk 10 miljoen EUR en 4,64 miljoen EUR), over te hevelen naar het volgende 
jaar. De ministeries gaven hiervoor echter geen enkele schriftelijke rechtvaardiging en 
de vertraging hield geen verband met externe factoren. 

De Commissie monitorde de vooruitgang niet altijd een grondig 

62 De geavanceerde status die aan Marokko is toegekend, is van groot politiek 
belang en vormt een overkoepelend kader voor de betrekkingen tussen de EU en 
Marokko. Het doel ervan is de betrekkingen te versterken. Er was echter geen formele 
evaluatie van de behaalde resultaten of de bestreken terreinen. De Commissie plant 
de uitvoering van een landevaluatie in 2019 inzake de EU-steun/bijstand in Marokko. 

63 Door de Commissie betaalde externe deskundigen voerden voor elk programma 
voor begrotingssteun twee keer per jaar en aan het einde van elk programma 
bezoeken ter plaatse uit. De follow-up van de aanbevelingen wordt niet systematisch 
in hun verslagen opgenomen. 

64 De EU-delegatie monitorde de programma's voornamelijk wanneer zij betalingen 
verrichtte met betrekking tot het behalen van de indicatoren. In geval van vertragingen 
was dit vaak te laat om de benodigde correcties toe te passen. In de sector justitie 
voerde de EU-delegatie echter geen toereikende monitoring op operationeel niveau 
uit, wat gevolgen had voor de betaling van de variabele tranche (zie tekstvak 3). 

Tekstvak 3 

Tekortkomingen in de monitoringprocedures van de Commissie 

Als onderdeel van onze controle van de sector justitie planden we bezoeken aan drie 
locaties die werden gefinancierd in het kader van indicator drie van het programma 
voor begrotingssteun, die gericht is op de rationalisering van de justitiële landkaart: 
het hof van beroep in Guelmim, de rechtbank van eerste aanleg in Sidi Ifni en het 
justitiële centrum in Taghjijt. 

De streefdoelen in verband met de uitbetaling voor deze indicator aan het einde van 
2017 waren de vaststelling van een wetsvoorstel inzake de rationalisering van de 
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justitiële landkaart20 en de uitvoering van 60 % van deze hervorming wat betreft de 
justitiële centra21. 

De doelstelling van ons bezoek ter plaatse in januari 2019 was het controleren van 
de daadwerkelijke uitvoering van de wet en het besluit inzake justitiële centra. Zes 
weken nadat wij de EU-delegatie op de hoogte hadden gebracht van ons geplande 
bezoek, werd ons meegedeeld dat geen van de drie gebouwen werd gebruikt. 

Dit duidt erop dat de EU-delegatie geen bezoeken ter plaatse had afgelegd en 
betalingen slechts op basis van een wetsvoorstel en een ministerieel besluit had 
verricht. 

Geen significante impact van programma's voor 
begrotingssteun 

Doelstellingen van begrotingssteun werden slechts deels behaald 

65 Op het moment van onze controle liep de uitvoering van de BS-programma's en 
de hieraan gerelateerde overeenkomsten voor technische bijstand nog. We 
onderzochten de mate waarin de streefdoelen die voor de BS-programma's waren 
vastgesteld, waren behaald. We beoordeelden de vooruitgang op weg naar het 
bereiken van de doelstellingen van de begrotingssteun in de vier sectoren die we voor 
onze controle onderzochten, evenals eventuele verbanden tussen deze vooruitgang en 
de EU-steun. 

Minder dan de helft van de streefdoelen van de begrotingssteun was behaald 

66 Het merendeel van de streefdoelen van de BS-programma's was nog niet 
behaald, maar de uitvoering van de BS-programma's en hieraan gerelateerde 
overeenkomsten voor technische bijstand liep nog. Onze beoordeling verschilt van die 
van de EU-delegatie wat betreft het behalen van de streefdoelen. Volgens de EU-
delegatie was 62 % van de 54 streefdoelen eind december 2018 behaald, terwijl wij 

                                                      
20 Deze omvatte de oprichting van een hof van beroep in Guelmim en van dertien 

rechtbanken van eerste aanleg (door middel van de oprichting van een rechtbank van 
eerste aanleg in Tahanaout en de omvorming van twaalf justitiële centra, waaronder Sidi 
Ifni, tot rechtbanken van eerste aanleg). 

21 Volgens het verslag van de deskundigenmissie (november 2017), dat werd goedgekeurd 
door de Europese Commissie, was deze uitvoering van 60 % het resultaat van de beperking 
van het aantal justitiële centra van 120 tot 72 (waarvan er 8 moesten worden opgestart), 
zoals bepaald in een ministerieel besluit. 
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constateerden dat dit percentage 40 % was (zie figuur 7). De Commissie had tijdens de 
ontwerpfase enkele van de niet-behaalde streefdoelen als streefdoelen met een laag 
risico ingeschat. 

Figuur 7 — Behaalde streefdoelen 

Sector begrotingssteun Streefdoelen 
Behaalde 

streefdoelen — 
 EU-delegatie 

Behaalde 
streefdoelen — 

Europese 
Rekenkamer 

Gezondheidszorg — 
eerste variabele tranche 11 7 5 

Gezondheidszorg — 
tweede variabele 

tranche 
10 5 4 

Sociale bescherming — 
eerste variabele tranche 9 3 1 

Justitie — eerste 
variabele tranche 9 6 3,5 

PACC — eerste variabele 
tranche 10 8 5 

PACC — tweede 
variabele tranche 5 4 3 

Percentage behaald 54 62 % 40 % 
Bron: Europese Rekenkamer. 

67 Ondanks enkele verbeteringen in de sector gezondheidszorg (zie paragraaf 76) 
waren enkele belangrijke streefdoelen van het BS-programma nog niet behaald: een 
betere toegang tot gezondheidscentra voor de plattelandsbevolking, een toename van 
het aantal vrouwen dat in deze centra bevalt, verbeterde beschikbaarheid van 
medicijnen in de gezondheidscentra en gezondheidsinspecteurs in elke regio. 

68 Voor de sector sociale bescherming waren vijf van de negen indicatoren 
procesindicatoren die derhalve werden beïnvloed door de vertraging in het 
wetgevingsproces (zie paragraaf 50). Wat betreft de resultaatindicatoren waren de 
volgende cruciale streefdoelen nog niet behaald: een begrotingsplan voor drie jaar 
voor de sector sociale diensten, globale medische dekking voor werknemers en 
medische dekking voor personen die niet in loondienst werkzaam zijn. 
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69 Twee procesindicatoren voor de sector justitie werden beïnvloed door de 
vertraging bij de goedkeuring van het wetboek van strafrecht. Wat betreft de 
resultaatindicatoren was slechts een van de acht justitiële centra die in werking 
moesten worden gesteld operationeel. Het is onmogelijk om te beoordelen of het 
streefdoel in verband met rechtshulp is behaald aangezien de bron van verificatie die 
werd gebruikt om de begunstigden te identificeren (RAMED-kaarthouders) niet 
geschikt was. 

70 Volgens de EU-delegatie werden de meeste PACC-streefdoelen behaald. 
Vanwege een gebrek aan documentatie of het ontbreken van controles door de EU-
delegatie was er echter voor vijf indicatoren geen bewijs dat deze ten tijde van de 
betaling waren behaald (zie bijlage VI). 

71 Ondanks de verlengingen voor de beoordeling van de indicatoren die door de EU-
delegatie werden toegekend (zie paragraaf 51), werden nog steeds weinig 
streefdoelen behaald. Bovendien stelde de Commissie in 2018 minder ambitieuze 
streefdoelen vast voor vijf indicatoren in de sector justitie, schrapte zij één PACC-
indicator en beperkte zij de streefdoelen van twee andere indicatoren. In de praktijk 
verlaagde de Commissie daarmee de voorwaarden voor het behalen van de 
streefdoelen. 

De begrotingssteun had de hervormingen onvoldoende ondersteund 

72 BS-middelen in Marokko zijn niet gekoppeld aan een specifiek 
begrotingsonderdeel. Volgens de Commissie22 leidde dit tot steeds meer 
ontevredenheid bij sommige ministeries, omdat zij het gevoel hadden dat hun 
inspanningen niet (of niet altijd) werden beloond met aanvullende begrotingsuitgaven. 
Hoewel de nationale autoriteiten de voorkeur geven aan BS als instrument voor 
steunverlening, merken de sectorale ministeries de toegevoegde waarde hiervan niet 
en ontvangen zij liever technische bijstand, omdat dit tastbaarder is. Bovendien waren 
er tot 2018 geen meerjarige begrotingsramingen. Vanaf 2019 is er een begrotingsplan 
voor drie jaar, dat kon worden afgestemd op de meerjarige programma's voor 
begrotingssteun. 

73 Hoewel het uitvoeringspercentage van de begroting toereikend was, bleven er 
aanzienlijke bedragen over op de begrotingen van de gecontroleerde ministeries voor 
de periode 2014-2016 en, in het geval van het Ministerie van Industrie, ook voor 2017 

                                                      
22 Europese Commissie — “Issues Paper: a review of the budget support instrument in 

Morocco”, maart 2015 en oktober 2018. 
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(zie figuur 8). De jaarlijkse begrotingen van de ministeries waren niet aanzienlijk 
verhoogd en waren in het geval van het Ministerie van Energie zelfs verlaagd (zie 
figuur 9). Dit doet vragen rijzen over de toegevoegde waarde van BS. 

Figuur 8 — Jaarlijkse ongebruikte begrotingsmiddelen 

 
Bron: EU-delegatie. 
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Figuur 9 — Ministeriële begrotingen, 2014-2018 

 
Bron: Europese Rekenkamer. 

74 Bovendien vormt de EU-BS slechts een fractie van het bruto binnenlands product 
van het land, waardoor de algemene hefboomwerking ervan wordt beperkt (zie 
figuur 10). 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2014 2015 2016 2017 2018

O
nt

w
ik

ke
lin

g v
an

 d
e 

be
gr

ot
in

g
(in

 m
ilj

oe
n 

M
AD

)

Ministerie van Volksgezondheid Ministerie van Sociale Ontwikkeling Ministerie van Justitie

Ministerie van Energie Ministerie van Industrie



34 

 

Figuur 10 — Begrotingssteun als % van het Marokkaanse bbp en de 
Marokkaanse begrotingsuitgaven 
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2014 82 800 33 970 65,0 0,08 0,19 

2015 91 200 35 400 115,98 0,13 0,32 

2016 93 300 35 980 163,9 0,18 0,46 

2017 97 300 36 800 164,2 0,17 0,47 

2018 100 500 37 680 153,3 0,15 0,41 
Bron: EU-delegatie. 

75 Voor het PACC-programma zijn slechts een paar statistische gegevens over 
Marokko openbaar beschikbaar. De verslagen van de nationale autoriteiten maken 
geen passende monitoring van de sectorale vooruitgang mogelijk. De EU-delegatie 
beschikte bijvoorbeeld niet over jaarlijkse statistieken voor een aantal belangrijke 
cijfers om het plan voor industriële versnelling te monitoren. Het is derhalve moeilijk 
om de toegevoegde waarde van het programma te bepalen. 

Gezondheidszorg 

76 Er werd beperkte vooruitgang geboekt ten aanzien van de doelstellingen van het 
gezondheidsprogramma. De toegang tot eerstelijnszorg was nog steeds niet gelijk, 
aangezien de verschillen tussen de openbare en particuliere sector en tussen de 
stedelijke en plattelandsgebieden onvoldoende waren aangepakt aan de hand van de 
indicatoren van het programma voor begrotingssteun. 

77 Er werd onvoldoende nadruk gelegd op het verbeteren van de vaardigheden van 
gezondheidswerkers of op het aantrekken van meer studenten geneeskunde in de 
sector gezondheidszorg. Daarnaast was de specifieke doelstelling inzake de opzet van 
een geïntegreerd, toegankelijk elektronisch systeem voor gezondheidszorginformatie 
nog niet behaald. BS is geschikter om de belangrijkste onderliggende oorzaken (d.w.z. 
het percentage medisch personeel per inwoner en verschillen tussen stedelijke en 
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landelijke omgevingen) op de lange termijn aan te pakken, maar de impact ervan op 
korte termijn zal beperkt blijven. 

Sociale bescherming 

78 De EU-steun heeft hervormingen in de sector sociale bescherming gestimuleerd, 
maar gezien het vroege stadium van uitvoering van het BS-programma was het nog te 
vroeg om een overzicht te krijgen van de totale impact. De begrotingssteun leidde tot 
de opstelling van een enkel sectoraal beleid inzake sociale bescherming. De 
beleidsuitvoering werd echter beïnvloed door vertragingen bij het vaststellen van 
wetgeving. 

79 Een positief aspect van het BS-programma is dat de invoering van individuele 
socialezekerheidsnummers zal worden gekoppeld aan een impactevaluatie met 
betrekking tot de programma's Tayssir23, Régime d’assistance Médicale en DAAM24. 
Dankzij deze individuele socialezekerheidsnummers zullen alleen begunstigden die in 
aanmerking komen, gebruik kunnen maken van deze programma's, wat een 
aanzienlijke impact zal hebben op de kosten van het programma. De 
socialezekerheidsnummers zullen bovendien het beginpunt zijn voor alle sociale 
diensten. In de nabije toekomst zal een component voor fraudebestrijding worden 
opgenomen in de individuele socialezekerheidsnummers (door middel van technische 
bijstand van de EU). 

Justitie 

80 De Marokkaanse regering had al in 2011 hervormingen in gang gezet, maar 
gezien de complexiteit van deze hervormingen verliep de uitvoering traag, met name 
voor het wetboek van strafrecht, dat al meer dan twee jaar aanhangig is bij het 
parlement. De hervormingen zijn echter bijzonder belangrijk voor de bescherming van 
de mensenrechten (detentieomstandigheden enz.). Volgens verslagen25 van Freedom 
House26 kan de justitiële sector nog niet als onafhankelijk worden beschouwd. 

                                                      
23 Nationaal programma voor leerondersteuning. 

24 Nationaal programma voor rechtstreekse steun voor weduwen met kinderen. 

25 Bijvoorbeeld:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco. 

26 Freedom House is een niet-gouvernementele organisatie die onderzoek uitvoert en 
belangen behartigt op het gebied van democratie, politieke vrijheid en mensenrechten. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_vrijheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechten_van_de_mens
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81 De Internationale Commissie van Juristen merkte in een van haar verslagen27 op 
dat onderzoeksrechters en openbaar aanklagers regelmatig bepalingen van het 
wetboek van strafvordering negeren waarin is bepaald dat detentie voorafgaande aan 
het proces slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden gebruikt. In 2014 werd 42 % 
van de gevangenen in preventieve hechtenis genomen. De commissie bevestigt de 
verslagen van Freedom House ook en verklaart dat procedures voor politiebewaring 
niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen van Marokko uit hoofde van het 
internationaal recht. 

82 Over het algemeen werd beperkte vooruitgang geboekt op weg naar het behalen 
van de doelstellingen van het programma voor begrotingssteun: een onafhankelijke 
justitiële sector, een verbeterde toegang tot rechten en de rechter, een betere 
rechterlijke bescherming van rechten en vrijheden, en een toename van de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de justitiële sector. 

PACC 

83 Over het algemeen verbeterde het concurrentievermogen van Marokko, met een 
toename van de uitvoer, een groei van het bbp, een toename van buitenlandse directe 
investeringen en een afname van het tekort op de lopende rekening. Marokko steeg 
tussen 2014 en 2019 ook 27 plaatsen op de Doing Business-ranglijst van de 
Wereldbankgroep (zie bijlage VII). Tekstvak 4 toont een positief resultaat in verband 
met het PACC-programma. 

Tekstvak 4 

PACC: bevordering van papierloze procedures 

Marokko wil uiterlijk 2021 een papierloos handelsstelsel tot stand brengen. Een 
volledig digitale toeleveringsketen zal procedures voor belanghebbenden duidelijker 
maken, zodat tijd en kosten worden bespaard. 

o Het PACC-programma ondersteunt de digitalisering van de 
handelsprocedures aan de hand van zes indicatoren en het 
hervormingsproces. 

o Onlinecommunicatie en de digitale uitwisseling van documenten hebben 
bijgedragen tot de efficiëntie van de douanediensten. Sinds 1 januari 2019 
is het inklaringssysteem volledig papierloos.  

                                                      
27 Internationale Commissie van Juristen, “Reform the criminal justice system in Morocco: 

strengthen pre-trial rights, guarantees and procedures” (april 2017). 
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o In het afgelopen jaar is Marokko negen plaatsen gestegen op de Doing 
Business-ranglijst van de Wereldbankgroep. 

84 Er was ook een sterke politieke wil om het plan voor industriële versnelling uit te 
voeren28. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
werden in Marokko meer internationale bedrijven opgericht dan kmo's, ondanks het 
grote aantal hervormingen en de steun voor startende ondernemingen en innovatie. 

85 De informele sector in Marokko is groot (rond 2,38 miljoen bedrijfseenheden29). 
Dat betekent dat zelfs wanneer het PACC zou leiden tot de formalisering van 45 000 
van deze eenheden, dit geen aanzienlijke verandering zou zijn. Er wordt ook niet 
gewaarborgd dat “auto-entrepreneurs” hun activiteiten officieel registeren nadat zij de 
desbetreffende kaart hebben verkregen (zie paragraaf 59, onder (a)). De PACC-steun is 
beperkt tot 250 kmo's, terwijl er ongeveer 735 000 kmo's zijn in Marokko. 

86 Daarnaast ontvingen slechts 100 exportondernemingen met een omzet van 
minder dan 5 miljoen MAD (ongeveer 460 000 EUR) steun. Door het huidige maximum 
(5 miljoen MAD) kwamen 4 260 ondernemingen (dat wil zeggen 69 % van de 
exportondernemingen) potentieel in aanmerking. Omdat de doelstelling erin bestond 
kleinere ondernemingen te steunen en met de middelen slechts 100 ondernemingen 
konden worden gesteund, zou het verstandig zijn geweest om een lager maximum vast 
te stellen. 

De erkenning van EU-steun was onvoldoende zichtbaar 

87 De zichtbaarheid van de financiële samenwerking met de EU was onvoldoende, 
met name wat betreft de behaalde resultaten. Er werden bijvoorbeeld geen 
gezamenlijke persberichten gepubliceerd en er waren geen borden waarop de EU-
steun werd erkend. Tijdens de opschorting van de politieke dialoog vroeg het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken de andere ministeries niet openlijk te 
communiceren over ontvangen EU-steun. 

                                                      
28 Dit is een van de belangrijkste strategieën van de Marokkaanse regering, die gericht is op 

i) het doen toenemen van het aantal banen in de industriële sector, ii) het veranderen van 
de structuur van de Marokkaanse economie door het aandeel van de industrie in het bbp te 
verhogen, iii) het doen toenemen van de uitvoer van industriële producten, iv) het zorgen 
voor meer buitenlandse directe investeringen in de industrie en v) het verbeteren van de 
productiviteit van de sector. 

29 Op basis van een enquête van de algemene confederatie van ondernemingen in Marokko in 
2014. 
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88 De financieringsovereenkomst van het programma voor sociale bescherming 
omvatte een voorwaarde met betrekking tot communicatie en zichtbaarheid. In het 
gezondheidsprogramma was een specifiek begrotingsonderdeel voor zichtbaarheid 
opgenomen. Er werden echter pas vanaf 2019 evenementen in de sector 
gezondheidszorg georganiseerd. Aan het programma voor justitie was door middel van 
een addendum op 20 december 2018 een aanvullende indicator — het versterken van 
de communicatie over de hervorming van de justitiële sector en de zichtbaarheid van 
de EU-steun — toegevoegd, die uiterlijk 31 december 2018 moest worden behaald. De 
conferenties over de hervorming van de justitiële sector waren echter reeds 
georganiseerd voordat het addendum was ondertekend en vooral het Ministerie van 
Justitie profiteerde van de vergrote zichtbaarheid. 

89 De PACC-financieringsovereenkomst omvatte een voorwaarde met betrekking tot 
communicatie en zichtbaarheid. Het ministerie moest een communicatieplan opstellen 
en indienen als voorwaarde voor de uitbetaling van de eerste variabele tranche. Het 
ministerie moest bovendien een verslag indienen over de uitvoering van het 
communicatieplan vóór of op het moment van indiening van haar verzoek om 
uitbetaling van de volgende variabele tranche. Het ministerie had een plan ingediend, 
dat door de Commissie werd goedgekeurd, maar eind december 2018 was geen van de 
voorgestelde acties uitgevoerd. Dit had geen financiële gevolgen voor de ministeries. 

90 Het logo van de EU kwam niet voor op de websites van begunstigden van de 
gecontroleerde programma's. De zichtbaarheid van de EU-steun aan Marokko 
weerspiegelde dienovereenkomstig niet haar aanwezigheid als een van de grootste 
donoren. 

Beperkte vooruitgang ten aanzien van belangrijke uitdagingen 

91 We onderzochten of de BS-programma's een positieve bijdrage leverden aan 
transversale kwesties en regionale verschillen. 

Er zijn aanwijzingen dat de armoede was teruggedrongen, in tegenstelling tot de 
sociale verschillen  

92 Het armoedeniveau30 in Marokko was sinds 2001 aanzienlijk gedaald (zie 
figuur 11), hoewel er geen gegevens beschikbaar waren voor de jaren na 2014. 
                                                      
30 Alle personen wier consumptie-uitgaven onder de nationale armoedegrens liggen 

(2,15 USD per dag) worden als arm beschouwd (landdiagnoses van de Wereldbankgroep 
van juni 2018). 
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Ondanks deze daling waren er geen aanwijzingen dat de sociale verschillen, op 
nationaal, stedelijk of plattelandsniveau, kleiner waren geworden. 

Figuur 11 — Ontwikkeling van het armoedeniveau in Marokko in de 
periode 2001-2014 (in %) 

 
Bron: Wereldbankgroep. 

93 Een vergelijking van de Gini-coëfficiënt31 (voor de periode 2010-2017) voor 
Marokko en alle andere middeninkomenslanden waarvoor gegevens beschikbaar 
waren en andere recente studies, zoals de studie verricht door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling32, duiden erop dat de sociale verschillen 
in Marokko groot bleven. Vergeleken met andere middeninkomenslanden waren de 
prestaties van Marokko echter middelmatig (zie figuur 12). 

                                                      
31 De Gini-coëfficiënt wordt gebruikt om de inkomensverdeling over percentielen van een 

bevolking te berekenen. Hoe hoger de Gini-coëfficiënt, hoe groter de ongelijkheid in een 
land, met personen met hogere inkomens die veel grotere percentages van het totale 
inkomen van de bevolking ontvangen dan het gemiddelde percentage per hoofd van de 
bevolking. 

32 African Development Dynamics 2018 (11 juli 2018). 
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Figuur 12 — Gini-coëfficiënt: Marokko en middeninkomenslanden 

 
Bron: Wereldbankgroep. 

Beperkte verbetering op het gebied van gendergelijkheid en mensenrechten 

94 Hoewel Marokko de afgelopen twintig jaar vooruitgang heeft geboekt op het 
gebied van vrouwenrechten, staat het nog steeds op plaats 137 van 149 landen 
volgens het Global Gender Gap Report 2018 van het Wereld Economisch Forum. De 
grondwettelijke hervormingen in Marokko van 2011 omvatten verschillende 
voorstellen om de politieke en economische participatie van vrouwen te doen 
toenemen. Ondanks deze aankondigingen zijn vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies, verlaten zij het onderwijs op 
jongere leeftijd dan mannen en blijven zij een onderbenut economisch hulpmiddel in 
Marokko. 

95 De EU-steun was als volgt gericht op transversale kwesties, zoals gendergelijkheid 
en mensenrechten: 

a) In het EU-actieplan (geavanceerde status) werd sterk de nadruk gelegd op 
gendergelijkheid, net zoals in het SSF. De Commissie monitorde de verwachte 
resultaten door middel van de jaarlijkse verslaglegging inzake het 
genderactieplan. 
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b) Marokko is het enige land dat profiteert van een speciaal BS-programma inzake 
gendergelijkheid. Ondanks de wisselende resultaten van het BS-programma voor 
de periode 2012-2016, waarbij slechts 48 % werd uitbetaald, werd voor de 
periode 2018-2020 een nieuw programma gelanceerd. Uit de evaluatie van het 
eerste gendergerelateerde BS-programma bleek dat het genderprogramma 
vanwege het gebrek aan resultaatindicatoren een beperkt effect had op andere 
sectoren. Bovendien had de gendermainstreaming op doeltreffender wijze 
kunnen worden uitgevoerd en namen de genderspecifieke economische 
verschillen niet af. 

c) Er werd rekening gehouden met gender in het kader van de begrotingssteun voor 
sociale bescherming (twee van de vijftien indicatoren), justitie (twee van de tien 
indicatoren) en gezondheidszorg (drie van de achttien indicatoren). De EU-
delegatie was er niet in geslaagd de kwestie op te nemen in het PACC-
programma, omdat het ministerie hier tegen was. 

d) De mensenrechten werden alleen specifiek behandeld in de justitiële sector (drie 
van de tien indicatoren), maar tot dusver werd geen van deze streefdoelen 
behaald. 

96 Ondanks het feit dat de steun hierop gericht was, kon geen verbetering worden 
waargenomen in de gecontroleerde periode. De beoordeling van de grondrechten 
door de EU duidde er bovendien op dat de situatie sinds 2014 niet was verbeterd. 

97 De beperkte vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid wordt bevestigd 
door gegevens van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties met 
betrekking tot de gender inequality index33 en de human development index (HDI)34 
voor mannen en vrouwen (zie figuur 13). 

                                                      
33 Een samengestelde index waarin de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in drie 

dimensies van resultaten wordt weerspiegeld: reproductieve gezondheid, empowerment 
en de arbeidsmarkt; 100 % = ongelijkheid en 0 % = gelijkheid. 

34 Een samengestelde index waarin de gemiddelde resultaten in drie basisdimensies van 
menselijke ontwikkeling worden gemeten: een lang en gezond leven, kennis en een 
behoorlijke levensstandaard. 
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Figuur 13 — Genderongelijkheid in Marokko 

 
Bron: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. 

98 Ook Freedom House bevestigt de negatieve situatie in Marokko wat betreft de 
mensenrechten (zie figuur 14). De belangrijkste problemen die het noemt zijn de 
restrictieve perswetten, het gebrek aan internetvrijheid, het niet toestaan van vrije 
vergadering en het gebrek aan onafhankelijkheid van de justitiële sector. In 2018 nam 
de score van Marokko voor burgerlijke vrijheden af vanwege hard ingrijpen van de 
staat bij grote demonstraties gedurende het jaar. Marokko wordt beschouwd als 
“gedeeltelijk vrij” (zie figuur 15). 

Figuur 14 — Freedom House Index in Marokko 

 
Bron: Freedom House. 
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Figuur 15 — Mensenrechten in Marokko 

 
Totale score: 0 = minst vrij / 100 = meest vrij 

Bron: Freedom House. 
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Conclusies en aanbevelingen 
99 In het kader van de controle werd de doeltreffendheid van de EU-BS aan 
prioritaire sectoren in Marokko onderzocht. Op basis van een passende risicoanalyse 
en beoordeling van de behoeften was de Commissie van mening dat BS het juiste 
hulpverleningsinstrument was. Wij concludeerden echter dat de toegevoegde waarde 
hiervan en het vermogen om hiermee hervormingen te ondersteunen beperkt waren 
vanwege suboptimale doelgerichtheid, een gebrekkige uitvoering en ontoereikende 
monitoring. De belangrijkste tekortkomingen hielden verband met het ontwerp van 
indicatoren en de beoordeling van de resultaten. Niet alle verwachte outputs werden 
gerealiseerd en uitbetalingen waren niet altijd gebaseerd op de verwezenlijking van 
streefdoelen. De donorcoördinatie was ongelijk. Bovendien was er geen bewijs dat BS 
de doeltreffende doorvoering van hervormingen had ondersteund. 

100 De Commissie voorzag in de behoeften die waren vastgesteld in nationale en 
EU-strategieën. We constateerden echter dat de drie prioritaire sectoren te breed 
waren gedefinieerd, zodat BS over te veel gebieden werd verspreid. Dit zou de impact 
ervan in het gedrang kunnen brengen (zie de paragrafen 25 en 26). De Commissie 
gebruikte geen transparante methode om bedragen toe te wijzen aan sectorale BS-
programma's (zie paragraaf 27). Zij gebruikte de politieke impasse niet om haar 
operationele prioriteiten voor Marokko opnieuw te beoordelen en een duidelijke 
strategie te ontwikkelen (zie de paragrafen 32 en 33). Wat betreft de donorcoördinatie 
wilden de lidstaten graag hun eigen zichtbaarheid in stand houden in plaats van hun 
doelstellingen af te stemmen op die van de EU (zie paragraaf 35). Bovendien waren er 
zeer weinig gezamenlijke indicatoren, missies of evaluaties van de EU en andere 
donoren voor de gecontroleerde sectoren (zie paragraaf 38). 

Aanbeveling 1 — Versterk de doelgerichtheid van de EU-
programma’s voor begrotingssteun in Marokko 

Voor het volgende integraal steunkader moeten de Commissie en de EDEO: 

i) het aantal sectoren beperken en prioriteren om rekening te houden met de 
doelstelling inzake de optimalisering van de impact van de EU-steun; 

ii) een transparanter en beter gedocumenteerde methode toepassen om bedragen 
toe te wijzen aan sectorale BS-programma's; 
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iii) een gezamenlijke programmering met de lidstaten versterken om de coördinatie 
en doeltreffendheid van de steun te vergroten. 

Tijdpad: juni 2021 

101 De Commissie had geen volwaardige actieplannen met referentiewaarden, 
resultaatindicatoren en vooraf vastgestelde doelstellingen ontwikkeld. Wij stelden 
tekortkomingen vast bij de selectie en het gebruik van indicatoren, en het gebruik van 
output- in plaats van uitkomst-/impactindicatoren en referentiewaarden die 
verouderd waren of ontbraken (zie de paragrafen 47 en 48). 

Aanbeveling 2 — Verbeter het ontwerp van de streefdoelen en 
de prestatie-indicatoren 

De Commissie en de EDEO moeten beter gebruikmaken van de conditionaliteit door: 

i) specifieke, relevante prestatie-indicatoren te definiëren met ambitieuze 
streefdoelen om hervormingen te ondersteunen en vooruitgang/resultaten aan 
te tonen; 

ii) meer gebruik te maken van op uitkomsten gerichte indicatoren; 

iii) referentiewaarden voor alle indicatoren vast te stellen die duidelijker, relevanter 
en actueler zijn. 

Tijdpad: december 2020 

102 De EU-delegatie had geen strategieën voor de beleidsdialoog met duidelijke 
doelstellingen geformaliseerd, en de vergaderingen met ministeries werden niet 
systematisch gedocumenteerd. De contacten tussen de ministeries en de EU-delegatie 
vonden niet altijd op het passende niveau plaats (zie de paragrafen 54-56). 

Aanbeveling 3 — Versterk de beleidsdialoog 

De Commissie en de EDEO moeten hun kader voor de beleidsdialoog versterken door 
een strategie voor de beleidsdialoog aan te nemen voor alle gebieden waarop de EU 
steun verleent. Dit vereist: 

i) een duidelijke en passende beschrijving van de doelstellingen en verwachte 
resultaten van de dialoog;  
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ii) het opstellen van notulen; 

iii) de beoordeling van de resultaten van de strategie voor de beleidsdialoog.  

Tijdpad: december 2020 

103 De beoordeling van de verwezenlijking van de aan de indicatoren gerelateerde 
streefdoelen door de Commissie werd belemmerd door tekortkomingen zoals 
betalingen die waren verricht zonder dat de betrouwbaarheid van de gegevens werd 
geverifieerd, verkeerde berekeningen, betalingen die werden verricht hoewel 
streefdoelen niet waren behaald en uitbetalingen die werden gedaan ondanks een 
gebrek aan vooruitgang. Er werd ook 14,64 miljoen EUR overgedragen naar het 
volgende begrotingsjaar, hoewel er niet was voldaan aan de voorwaarden zoals 
vastgesteld in de financieringsovereenkomst (zie de paragrafen 58-61). 

Aanbeveling 4 — Verbeter de verificatieprocedures voor 
uitbetalingen 

De Commissie moet haar verificatieprocedures voor betalingen verbeteren door: 

i) de passende berekeningsmethoden toe te passen (waar relevant); 

ii) middelen uitsluitend uit te betalen wanneer er betrouwbaar bewijs is dat het 
streefdoel daadwerkelijk is behaald; 

iii) streefdoelen en hieraan gerelateerde betalingen alleen naar een andere periode 
over te hevelen wanneer de begunstigden hebben aangetoond dat de 
vertragingen door externe factoren waren veroorzaakt. 

Tijdpad: december 2020 

104 Wij constateerden tekortkomingen in de monitoring van BS-activiteiten door de 
Commissie. De Commissie monitorde bijvoorbeeld de programma's voornamelijk 
wanneer zij betalingen verrichtte met betrekking tot het behalen van de indicatoren, 
wat vaak te laat was om correcties toe te passen in geval van vertragingen (zie de 
paragrafen 47 en 62-64). 
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Aanbeveling 5 — Verbeter de monitoringprocedures 

De Commissie moet de monitoring van haar BS-activiteiten verbeteren door: 

i) bij het monitoren van programma's meer gebruik te maken van bezoeken ter 
plaatse; 

ii) de beoordelingen van de sectorale strategieën te versterken en de uitvoering 
hiervan te monitoren met gebruikmaking van de indicatoren van de sectorale 
strategieën; 

iii) de aanbevelingen van de externe deskundigen een formele follow-up te geven en 
de relevant geachte aanbevelingen uit te voeren. 

Tijdpad: december 2020 

105 Minder dan de helft van de BS-streefdoelen was behaald (zie de paragrafen 66-
71). Hoewel er vooruitgang was geboekt ten aanzien van de doelstellingen van de BS-
programma's in de gecontroleerde sectoren, was deze beperkt (zie de paragrafen 72-
86). De uitvoering van de begrotingen van de ministeries was verbeterd, maar 
aanzienlijke bedragen werden nog niet uitgegeven. Dit doet vragen rijzen over de 
toegevoegde waarde van BS (zie de paragrafen 73 en 74). 

106 De EU-steun in Marokko was onvoldoende zichtbaar. Het BS-programma voor 
sociale bescherming omvatte een algemene voorwaarde met betrekking tot 
zichtbaarheid. Het vereiste actieplan zoals vastgesteld in de PACC-
financieringsovereenkomst was opgesteld maar niet uitgevoerd. In de justitiële sector 
werd in een later stadium een indicator in verband met de zichtbaarheid toegevoegd, 
maar de streefdoelen waren reeds behaald toen het addendum werd ondertekend. 
Het gezondheidsprogramma bevatte een begroting voor zichtbaarheid, maar pas vanaf 
2019 vonden evenementen plaats (zie de paragrafen 87-90). 

Aanbeveling 6 — Vergroot de zichtbaarheid van de EU-steun 

De Commissie en de EDEO moeten voorwaarden of indicatoren voor zichtbaarheid 
vaststellen in de BS-programma's om ervoor te zorgen dat de in Marokko verleende 
EU-steun publiciteit krijgt. Dit moet een verplichte voorwaarde voor uitbetaling zijn in 
de financieringsovereenkomst. 

Streefdatum voor uitvoering: juni 2020 
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107 De EU-steun was gericht op transversale kwesties, zoals gendergelijkheid en 
mensenrechten. Ondanks het feit dat de steun hierop was gericht, kon slechts een 
beperkte verbetering worden waargenomen in de gecontroleerde periode (zie de 
paragrafen 94-98). 

Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering 
van 14 november 2019. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 President 
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Bijlagen 
Bijlage I — Belangrijke fasen in de samenwerking tussen de EU en Marokko 

 
Bron: Europese Rekenkamer. 

Betrekkingen EU-Marokko

Dec
2006

Maart 2000:
Associatieovereenkomst

(inwerkingtreding):

- Associatieraad
- Associatiecomité
- Subcomités

Dec
2000 

Dec
2009

Dec
2018 

Dec
2003 

Dec
2015

Dec
2012

*EEG: Europese Economische Gemeenschap; *GVDB: gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; *HvJ-EU: Hof van Justitie van de 
Europese Unie; *Med: Middellandse Zeegebied; *DCTA Diepe en brede handelsovereenkomst
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Bijlage II — Besluiten, overeenkomsten en betalingen in het kader van programma's voor 
begrotingssteun (2014-2018) 

[Europees nabuurschapsinstrument — begrotingsonderdeel 22 04] 

 
Bron: Europese Rekenkamer. 

Sector en jaar van het besluit Programma
Toegewezen

(in miljoen EUR)
Gecontracteerd 
(in miljoen EUR)

Betaald (in 
miljoen EUR)

2014 170,00 163,75 73,26
Gezondheidszorg  Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé 90,00 89,73 47,93
Justitie Programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice 70,00 69,85 24,25
Aan de algemene begrotingssteun gerelateerde steun Reussir le Statut Avancé (phase II) top-up Dec 2013/24-875 10,00 4,18 1,08
2015 175,00 165,60 69,19
Gezondheidszorg  Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé II 10,00 8,80 0,26
Justitie Programme d'appui à la réforme du secteur de la Justice 5,50 5,50 0,00
Overheidsbeleid Financement additionnel 2015 au programme ''Hakama'' Gouvernance  9,50 5,24 1,32
PACC Financement additionnel n°1 (2015) au Programme Croissance Compétitivité 5,00 5,00 5,00
PACC Programme d'apppui à la croissance et la compétitivité au Maroc — PACC 100,00 96,06 47,84
Beroepsonderwijs Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 45,00 45,00 14,77
2016 150,00 137,51 33,23
Overheidsbeleid Programme d'appui aux politiques migratoires du Maroc 35,00 33,00 7,85
Sociale bescherming Programme d'appui à la Protection sociale au Maroc 100,00 91,41 22,51
Beroepsonderwijs Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 15,00 13,10 2,88
2017 116,20 45,00 0,00
Basisvaardigheden die jongeren en volwassenen 
nodig hebben in hun leven

Programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation au Maroc — 3ème phase 50,00 45,00 0,00

Bosbouwbeleid Forestry policy and administrative management Programme additionnel au PAPFM 12,50 0,00 0,00
Sociale bescherming Multisector aid for basic social services Top up au programme d'appui à la Protection sociale 9,20 0,00 0,00
Organisaties en instell ingen voor de geli jkheid van 
vrouwen

Women's equality organisations and institutions Egalité — Moussawat 35,00 0,00 0,00

Aan de algemene begrotingssteun gerelateerde steun Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II)  9,50 0,00 0,00
2018 199,20 50,11 30,00
Basisvaardigheden die jongeren en volwassenen 
nodig hebben in hun leven

Programme d'appui à la Jeunesse au Maroc 35,00 0,00 0,00

Overheidsbeleid Programme d'appui aux réformes de gouvernance publique — HAKAMA 2 62,00 0,00 0,00
Justitie Top up convention justice 2,20 0,11 0,00
Plattelandsontwikkeling Programme d'Appui au Développement Territorial au Maroc (PADT) 50,00 0,00 0,00

Aan de algemene begrotingssteun gerelateerde steun Top up au programme ''Réussir le Statut Avancé II'' (RSA II) 50,00 50,00 30,00

Totaal 810,40 561,98 205,69
Binnen de reikwijdte van de controle 391,90 366,46 147,78

48,36 % 65,21 % 71,85 %
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Bijlage III — Financiering uit hoofde van andere EU-instrumenten (2014-2018) 

 
Bron: Europese Commissie. 

1) NIF — investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid 199 966 000

2) EUTF — EU-trustfondsprojecten voor Marokko 40 800 000

3) EIDHR — Europees instrument voor democratie en mensenrechten 4 750 288

4) Globale toewijzing voor Marokko uit het ENI 4 905 834

5) CSO — GENR-LA — maatschappelijk middenveld, gender en lokale 
autoriteiten

3 732 747

6) HUM — Menselijke ontwikkeling 1 586 000

Totaal 255 740 869

Domein van EU-steun (contractenportefeuille 2014-2018)
Gecontracteerd bedrag

(in EUR)
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Bijlage IV — Overzicht van gecontroleerde overeenkomsten/projecten 

 
Bron: ABAC. 

Sector Soort Titel contract
Vastgelegd bedrag

in miljoen EUR

Uitbetaald 
bedrag

in miljoen EUR
Gezondheidszorg BS Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui 

budgétaire du programme PASS II
94,00 46,57

Gezondheidszorg Project Assistance Technique pour l'accompagnement du programme 
d'Appui à la réforme du secteur de la santé-Phase II (PASS II)

3,30 1,15

Gezondheidszorg Project Projet d’appui à la réforme des Soins de Santé Primaires-Contrat 
PAGODA UE/OMS

0,80 0,16

Gezondheidszorg Project Appui au développement des capacités de l'Ecole Nationale de 
Santé Publique (ENSP) pour un meilleur accompagnement des 
réformes de santé et des gestionnaires des structures de soins.

0,03 0,01

Gezondheidszorg — 
Totaal

98,13 47,89

Sociale bescherming BS Contrat pour le versement des 4 tranches de l'appui budgétaire du 
programme d'appui à la Protection Sociale

90,00 22,00

Sociale bescherming Project Contrat PAGODA UE/UNICEF - Programme d'appui à une protection 
sociale intégrée et sensible aux enfants au Maroc

1,10 0,44

Sociale bescherming — 
Totaal

91,10 22,44

Justitie BS Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui 
budgétaire du programme Justice

65,50 19,60

Justitie Project Assistance technique pour le programme d'appui sectoriel à la 
réforme de la justice au Maroc

3,29 0,64

Justitie Project Accès des enfants à une justice adaptée et respectueuse de leurs 
droits - projet UNICEF

2,80 1,74

Justitie Project Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base 
des outils dévelopés par la Commission européenne pour 

l’efficacité de la justice (CEPEJ)”

1,60 1,58

Justitie Project Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des 
capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature

1,20 0,59

Justitie — Totaal 74,39 24,14
PACC BS Contrat d'appui budgétaire pour l'appui à la croissance verte et à la 

compétitivité du Maroc.
99,00 51,80

PACC Project Subvention à la GIZ pour l'opérationnalisation de la stratégie des 
Très Petites, Petites et Moyennes entreprises au Maroc

1,80 0,88

PACC Project Organisation du séminaire EIP (European External Plan of 
Investment) au Maroc

0,02 0,02

PACC — Totaal 100,82 52,70
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Bijlage V — Doelstellingen van het programma voor begrotingssteun 

Sector 
begrotingssteun Algemene doelstelling Specifieke doelstellingen 

Gezondheidszorg 
Gelijke toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige gezondheidszorg 
doen toenemen. 

- gelijke toegang tot eerstelijnszorg; 

- beter beheer en betere vaardigheden van gezondheidswerkers; 

- beter bestuur; 

- ontwikkeling van een geïntegreerd, geautomatiseerd, toegankelijk systeem voor 

gezondheidszorginformatie. 

Sociale 
bescherming 

Bijdragen tot het beperken van 
ongelijkheid, het verbeteren van 
de sociale samenhang en het op 
tastbare wijze verbeteren van de 
menselijke ontwikkeling in de 
Marokkaanse samenleving door 
een gelijke toegang tot sociale en 
basisdiensten te bevorderen. 

- uitvoering van een geïntegreerd, samengebundeld beleid voor sociale bescherming;  

- uitbreiding van de medische basisdekking tot alle beroepsgroepen en betere dekking van 

achtergestelde bevolkingsgroepen; 

- ontwikkeling van sociale bijstand door middel van een betere gerichtheid op bevolkingsgroepen in 

kwetsbare situaties;  

- ontwikkeling van sociale diensten door middel van geaccrediteerde centra voor sociale bescherming.  

Justitie 

Versterking van de rechtsstaat 
door middel van een 
toegankelijk, onafhankelijk 
gerechtelijk apparaat dat voldoet 
aan internationale normen. 

- onafhankelijke justitiële sector;  

- betere toegang tot rechten en de rechter;  

- betere rechterlijke bescherming van rechten en vrijheden; 

- betere doeltreffendheid en doelmatigheid van justitie. 
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PACC 

Het concurrentievermogen en de 
groei van Marokko 
ondersteunen, met als 
uiteindelijk doel het land te 
steunen bij zijn streven naar 
duurzame ontwikkeling en het 
scheppen van fatsoenlijke banen. 

- meer concurrentievermogen door middel van een versterkte uitvoering van het nationale industriële 

beleid; 

- een beter Marokkaans uitvoerpotentieel; 

- steun voor de overgang naar een groenere economie en industrie. 

Bron: Europese Commissie. 
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Bijlage VI — Problemen bij de uitbetaling van variabele tranches 

 

Sector Tranche Indicator Probleem Feiten

Financiële impact 
(ten onrechte 

betaald)*

Regelmatige 
betaling. Draagt 

echter niet bij tot 
de doelstelling van 

het programma 
voor 

begrotingssteun
Tekortschietende 

controleprocedures
Gezondheidszorg 1e variabele I.1 Aantal contacten voor curatieve medische 

consultaties voor het systeem voor eersteli jnszorg op het 
platteland per hoofd van de bevolking per jaar

Overschatting van het resultaat 
als gevolg van een verkeerde 

berekeningsmethode
Betaling voor "resultaten", 

hoewel de situatie 
verslechterde

Verouderde referentiewaarde

Referentiewaarde (2012): 36; (2014) 38 — Streefdoel (2015): 40 — Resultaat: 37

1) Verouderde referentiewaarde, aangezien gegevens uit 2012 werden gebruikt.
2) Verkeerde berekeningsmethode. Vooruitgang moet worden gemeten (37-36) / (40-36) = 25 %. 
NB.: Met de methode van de Commissie (37/40 = 93 %), zou voor "vooruitgang" worden betaald 

zelfs wanneer de referentiewaarde gelijk bli jft. (36/40 = 90 %). 
3) Prestaties: Het totaal neemt af sinds het begin van de begrotingssteun

2 394 000 €

Gezondheidszorg 1e variabele I.11 Aantal huisartsen in
functie in de centra voor eersteli jnszorg "ESSP" in 

plattelandsgebieden

Betaling voor "resultaten", 
hoewel de situatie 

verslechterde
Overschatting van het resultaat 

als gevolg van een verkeerde 
berekeningsmethode

Referentiewaarde: 1066 — Streefdoel: 1300 — Resultaat: 1057

1) Er is geen sprake van vooruitgang, het totaal neemt af.
2) Verkeerde berekeningsmethode van de Commissie (1057/1300 = 81 % van vooruitgang)

1 197 000 €

Gezondheidszorg 1e variabele I.7 Aantal gecontroleerde diabetespatiënten in openbare 
facil iteiten voor gezondheidszorg in plattelandsgebieden

Overschatting van het resultaat 
als gevolg van een verkeerde 

berekeningsmethode
Geen impact op de specifieke 

doelstell ing

Referentiewaarde: 183 962 (2013) — Streefdoel: 225 000 — Resultaat: 215 464
1) De vooruitgang (2015) wordt door de EC overschat wegens het gebruik van een verkeerde 

berekeningsmethode:  (215 464/225 000) = 96 %, wat leidt tot een betaling van 100 %. De 
vooruitgang is echter hoogstens (215 094-183 962)/(225 000-183 962)= 77 %. Dit zou moeten 

hebben geleid tot een betaling van slechts 50 %. (De referentiewaarde is het uitgangspunt om de 
vooruitgang te meten)

2) Met gebruikmaking van de bijgewerkte referentiewaarde (2014) bedraagt de werkelijke 
vooruitgang slechts: (215 464-191 250)/(225 000-191 250) =71 % (wat tot dezelfde uitkomst leidt: 

een betaling van 50 %)
3) De doelstell ing bestond erin de verschil len tussen stedelijke en plattelandsgebieden te 

beperken. De indicator meet dit echter niet en daarnaast is er geen vooruitgang geboekt ten 
aanzien van deze doelstell ing. In het verslag van de deskundige staat: “Het aandeel .. (stedelijke en 

plattelandsgebieden)...bleef stabiel”.  

1 197 000 € 1 197 000 €

Gezondheidszorg 2e variabele I.7 Aantal gecontroleerde diabetespatiënten in openbare 
facil iteiten voor gezondheidszorg in plattelandsgebieden

Geen impact op de specifieke 
doelstell ing

Streefdoel: 235 000 — Resultaat: 235 094
De specifieke doelstell ing bestond erin de verschil len tussen stedelijke en plattelandsgebieden te 
beperken. De indicator meet dit echter niet en er is geen vooruitgang geboekt ten aanzien van deze 
doelstell ing. De situatie verslechterde ondanks een nominale stijging van de cijfers. In het verslag 

van de deskundige staat: “Het overgrote deel van deze stijging is afkomstig van het stedelijk 
gebied...”.  

3 291 667 €

Gezondheidszorg 1e variabele I.8 Aantal hypertensiepatiënten in openbare facil iteiten 
voor gezondheidszorg in plattelandsgebieden

Geen impact op de specifieke 
doelstell ing

Streefdoel: 300 000 — Resultaat: 328 579
De doelstell ing bestond erin de verschil len tussen stedelijke en plattelandsgebieden te beperken. 

De indicator meet dit echter niet en er is geen vooruitgang geboekt ten aanzien van deze 
doelstell ing. De situatie verslechterde (ondanks een nominale stijging van de cijfers). In het 

verslag van de deskundige staat: “..het relatieve aandeel van het platteland laat een l ichte afname 
zien..”

2 394 000 €

Gezondheidszorg 2e variabele I.8 Aantal hypertensiepatiënten in openbare facil iteiten 
voor gezondheidszorg in plattelandsgebieden

Geen impact op de specifieke 
doelstell ing

Streefdoel: 250 000 — Resultaat: 281 677
De doelstell ing bestond erin de verschil len tussen stedelijke en plattelandsgebieden te beperken.  

De indicator meet dit echter niet en er is geen vooruitgang geboekt ten aanzien van deze 
doelstell ing. De situatie verslechterde (ondanks een nominale stijging van de cijfers). In het 
verslag van de deskundige staat: “De stijging die in 2016 werd waargenomen is voor 56,6 % 

afkomstig van het stedelijk gebied...”

3 291 667 €

Gezondheidszorg 2e variabele I.6 Beschikbaarheid van belangrijke medicijnen in 
openbare structuren voor eersteli jnszorg (ESSP's)

Geen referentiewaarde
Betaling voor "resultaten", 

hoewel de situatie 
verslechterde

Afname van het percentage sinds het begin van het programma: de beschikbaarheid was 82,71 % 
in 2016, maar 79.71 % in 2017.

1 645 833 €

Gezondheidszorg 1e variabele I.9 Bestaan en uitvoering van een nationaal 
gezondheidsplan voor personen met een handicap

Reeds behaald voordat de 
financieringsovereenkomst 

werd ondertekend
Verouderde referentiewaarde

Het plan werd in oktober 2015 bekendgemaakt, na een raadplegingsproces dat reeds in 2014 van 
start ging. Het programma voor begrotingssteun werd in november 2015 ondertekend.

2 394 000 €

Gezondheidszorg 1e variabele I.3 Aandeel geboorten (met ondersteuning van 
gekwalificeerd personeel) in plattelandsgebieden in 

openbare structuren voor gezondheidszorg

Verouderde referentiewaarde
Betaling voor "resultaten", 

hoewel de situatie 
verslechterde

Referentiewaarde (2012): 71 %; (2014): 86 % — Streefdoel (2015): 75 % — Resultaat: 85,6 %
Geen daadwerkelijke vooruitgang: daling van het percentage in 2015 ten opzichte van 2014 

(verouderde referentiewaarde/verouderd streefdoel)

2 394 000 €

Gezondheidszorg 2e variabele I.3 Aandeel geboorten (met ondersteuning van 
gekwalificeerd personeel) in plattelandsgebieden in 

openbare structuren voor gezondheidszorg

Verouderde referentiewaarde
Betaling voor "resultaten", 

hoewel de situatie 
verslechterde

Referentiewaarde (2012): 71 %; (2014): 86 % — Streefdoel (2015): 75 %; (2016) — Resultaat (2015): 
85,6 %; (2016): 85 %

Geen daadwerkelijke vooruitgang: afname percentage sinds het begin van de begrotingssteun. 

3 291 667 €

4 788 000 € 19 899 834 €
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Sector Tranche Indicator Probleem Feiten

Financiële impact 
(ten onrechte 

betaald)

Regelmatige 
betaling. Draagt 

echter niet bij tot 
de doelstelling van 

het programma 
voor 

begrotingssteun
Tekortschietende 

controleprocedures
Sociale bescherming 1e variabele 1.2. Er is een begrotingsprogrammering van drie jaar 

voor de sociale sectoren
Niet behaald/Ongeschikte bron 

van verificatie
De indicator vereiste een driejarig begrotingsplan voor een periode 2017-2020 voor de sector 

sociale diensten, maar de EU-delegatie nam genoegen met voldoende vooruitgang op het gebied 
van investeringen in de sociale sector. De EU-delegatie baseerde haar standpunt op historische 

cijfers van 2017 en 2018 en de vooruitzichten voor 2019. Het Ministerie van Economie en 
Financiën erkende dat een dergelijk plan niet was vastgesteld. Bovendien verzocht het ministerie 

om technische bijstand, omdat het niet beschikte over de noodzakelijke deskundigheid om dit type 
begrotingsplan voor drie jaar voor de sociale sector te ontwikkelen. 

2 000 000 €

Sociale bescherming 1e variabele 2.4. Globale medische dekking van de bevolking Ongeschikte bron van 
verificatie/tegenstrijdigheden 

met andere bronnen van 
verificatie (resultaat kan niet 

worden gegarandeerd)

Het ANAM verstrekte een Exceltabel met gegevens per bevolkingsgroep van verzekerde personen. De 
gegevens konden niet worden herleid tot het jaarverslag van het ANAM en de EU-delegatie 

vergeleek de gegevens ook niet met andere bronnen. Bovendien werden de gegevens van 2017 
vergeleken met de bevolking van 2014 (het aantal inwoners was toen lager dan in 2017) om de 

dekking van de Marokkaanse bevolking te berekenen. Volgens verslagen van het nationale bureau 
voor de statistiek en het Office National du Développement Humain was de totale medische 

dekking in 2017 slechts respectievelijk 46,6 % en 53,8 %, wat zelfs lager was dan de 
referentiewaarde.

De gegevens van het ANAM waren gebaseerd op kaarten die waren verspreid (RAMED) en de 
resultaten van het nationale bureau voor de statistiek op mondelinge antwoorden van 

huishoudens op de vraag of zij een RAMED-kaart hadden. In een andere studie van het nationale 
bureau voor de statistiek werd geconstateerd dat slechts 30 % van de kaarthouders daadwerkelijk 

recht op een RAMED-kaart had. Het inkomen van de andere kaarthouders was voldoende om een 
normale zorgverzekering te dekken. De ANAM-cijfers kunnen daarom niet betrouwbaar worden 

geacht.

2 000 000 €

2 000 000 € 2 000 000 €
Justitie 1e variabele 3: Rationalisering van de justitiële landkaart Niet behaald/Ongeschikte bron 

van verificatie
Streefdoel b van indicator 3 werd niet behaald.  In totaal moesten eind 2017 72 justitiële centra 

operationeel zijn. 64 centra waren eerder al actief en 8 justitiële centra moesten worden 
opgestart. Slechts 1 van deze 8 (Tarfaya) werd voor december 2018 opgestart, dat wil zeggen een 

jaar nadat was besloten uit te betalen.

800 000 €

Justitie 1e variabele 4: Beschikbaarheid van rechtshulp Niet behaald/Ongeschikte bron 
van verificatie

De gebruikte bron van verificatie (RAMED) is geen passend middel om het behalen van deze 
indicator te meten en werd niet als bron van verificatie opgenomen in de 

financieringsovereenkomst. Bovendien kan de RAMED-kaart niet als betrouwbare bron worden 
beschouwd, aangezien het programma voor begrotingssteun op het gebied van sociale 

bescherming gericht is op de verbetering van de betrouwbaarheid hiervan.

1 280 000 €

Justitie 1e variabele 9: Digitalisering van de rechtsgebieden Ongeschikte bron van 
verificatie

De bron van verificatie "jaarverslag van het Ministerie van Justitie" werd niet verstrekt. In 
januari 2018 werd een verificatiemissie uitgevoerd, hoewel de betaling reeds in december 2017 

werd gedaan.

1 600 000 €

3 680 000 €
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Bron: Europese Rekenkamer. 

  

Sector Tranche Indicator Probleem Feiten

Financiële impact 
(ten onrechte 

betaald)

Regelmatige 
betaling. Draagt 

echter niet bij tot 
de doelstelling van 

het programma 
voor 

begrotingssteun
Tekortschietende 

controleprocedures
PACC 1e variabele T1D1: Aantal geregistreerde "auto-entrepreneurs" en 

kaarthouders
Ongeschikte bron van 

verificatie
Het aantal "auto-entrepreneurs" (indicatoren T1D1 tot en met T1D4) is gebaseerd op verslagen van 
Maroc PME De databank wordt beheerd door Maroc Poste en de EU-delegatie noch de deskundigen 

voerden controles uit om de nauwkeurigheid van de informatie te verifiëren. Het aantal 
kaarthouders komt niet noodzakelijkerwijs overeen met personen die een formele activiteit als 

"auto-entrepreneurs" verrichten. Een steekproef van "auto-entrepreneurs" die wij ti jdens ons 
bezoek aan Marokko controleerden, bevestigde dat de databank niet nauwkeurig was. Daarnaast 

bestaat een aanzienlijk verschil  tussen het aantal kaarthouders en het aantal personen dat 
belastingaangifte doet.

2 400 000 €

PACC 1e variabele T1D3: Twee haalbaarheidsstudies voor 
industrieterreinen

Ongeschikte bron van 
verificatie/niet behaald

Er werden studies gestart voor zones van economische activiteit en niet voor geïntegreerde 
industrieterreinen, zoals bepaald in het plan voor industriële versnell ing.

2 400 000 €

PACC 1e variabele T1D6: Evaluatie van het nationale plan voor de 
vereenvoudiging van procedures

Niet behaald De evaluatie werd niet ti jdig gepresenteerd (pas 1 jaar later). T1D5 kon derhalve ook niet worden 
geverifieerd.

2 400 000 €

PACC 2e variabele T2D1: Aantal geregistreerde "auto-entrepreneurs" en 
kaarthouders

Ongeschikte bron van 
verificatie

Zie T1D1 2 400 000 €

9 600 000 €
6 788 000 € 19 899 834 € 15 280 000 €
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Bijlage VII — Ontwikkeling van belangrijke indicatoren 

 
Bron: Europese Rekenkamer. 

Bron: Ministerie van Economie en Financiën

Groei bbp%
2014

+2,6 %
2018

+3,5 %
2016

+1,2 %

Participatiegraad per geslacht
2014

• 25,2 %

• 72,4 %

2018
• 22,2 %

• 70,9 %

Bron: Ministerie van Economie en Financiën

Bevolking
2014

33,85 miljoen
2018

35,22 miljoen

Bron: Ministerie van Economie en Financiën

Aandeel industrie in bbp

Bron: Plan d’Accélération Industrielle en Haut Commissariat au 
Plan

2017
15,7 %

2014
14 %

Bron: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Human development index

2018
123 van 189

2014
126 van 188

Bron: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Bron: Ministerie  van Volksgezondheid en Haut Commissariat au Plan

2014
75,31

Levensverwachting bij geboorte

2017
76,1

2010
74

Kindersterftecijfer
2018

18 per 
1000 geboorten

2011
28,8 per 

1000 geboorten

2018

Invoer
479 miljard MAD

Uitvoer
274 miljard MAD

Netto instroom 
buitenlandse 

directe 
investeringen

33,5 miljard MAD

Handel

Bron: Ministerie van Economie en Financiën en Office des changes

Saldo op de lopende rekening (% van bbp)

2016
-4,2 %

2017
-3,6 %

2014
-5,7 %

Industriële uitvoer

Bron: Office des Changes

2014
188 miljard MAD

2017
228 miljard 

MAD

Informele productie-eenheden

2013
1,68 miljoen

Bron: Haut 
Commissariat au Plan

2014
2,38 miljoen

Bron: Confédération 
Générale des entreprises 
Maroc

2017
Niet 

beschikb
aar

Doing Business index

Bron: Wereldbankgroep

2019
60 van 190

2014
87 van 189

Bron: Haut Commissariat au Plan

Gini-index

2018
Niet 

beschikbaar

2014
39,5

O: gelijkheid

100: ongelijkheid

Bron: Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CNSS
Aangegeven salarissen

Dekking van gepensioneerden

2013
2,87 miljoen 

2016
3,28 miljoen 

2013
452 313

2016
518 940

Bron: Transparency international (0=zeer corrupt, 100= zeer correct) 

Corruptieperceptie-index
2018

43 van 100
2014

39 van 100

Bron: Yale University 

Environmental performance 
index

2014
81 van 178

2018
54 van 180

Gender inequality index

Bron: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

2013
0,525

Plaats 131 van 187

2017
0,482

Plaats 119 van 160

Bron: Freedom house (0=minst vrij, 100=meest vrij)  

Freedom house index

2018
39 van 100

2014
42 van 100

Bron: World Justice project (1= sterkste eerbiediging van de rechtsstaat)  

Rule of law index

2017
0,51

2014
0,51

2016

Invoer
409 miljard MAD

Uitvoer
224 miljard MAD

Netto instroom 
buitenlandse 

directe 
investeringen

21,2 miljard MAD

Bron: Haut Commissariat au Plan en Office des changes



59 

 

Bijlage VIII — Beoordelingen van overeenkomsten voor begrotingssteun per sector 

 
Bron: Europese Rekenkamer. 

Sector Gezondheidszorg Sociale bescherming Justitie PACC
Looptijd contract, maanden 60 60 60 (verlengd tot 84) 60 (verlengd tot 72)

Jaar contract 2014 2017 2015 2016
1.1. Hebben de Commissie en de EDEO prioritaire 
sectoren aangewezen en dienovereenkomstig 
middelen toegewezen?

 Er is sprake van complementariteit met andere EU-steun in het land

De voorwaarden voor begrotingssteun zijn in overeenstemming met het EU-actieplan voor Marokko 
De voorwaarden voor begrotingssteun zijn ontworpen om hervormingen op doeltreffende wijze te ondersteunen
EU-acties voorzien in behoeften van de sector
EU-acties zijn op zodanige wijze ontworpen dat een objectieve monitoring van de prestaties wordt gewaarborgd
Bij het ontwerp van de programma's is rekening gehouden met lessen die zijn getrokken uit eerdere programma's voor 
begrotingssteun

Geen eerder programma Geen eerder programma

De programmering, toewijzing van middelen en uitvoering van programma's is goed afgestemd met andere donoren

Er zijn regelingen ingesteld voor donorcoördinatie Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld met andere donoren

De uitvoering vindt plaats volgens de planning (timing, begroting, activiteiten) Afwijkingen zijn goed gemotiveerd Waar nodig werden 
corrigerende maatregelen genomen

De voorwaarden voor de begrotingssteun werden nageleefd 
Er werd regelmatig een relevante (sectorale) beleidsdialoog gevoerd waarbij de programma's en voorwaarden voldoende 
gedetail leerd werden besproken

De Commissie voert regelmatig bezoeken ter plaatse en evaluaties uit Deze worden gedocumenteerd en er wordt follow-up gegeven 
aan de aanbevelingen
De geplande outputs werden gerealiseerd wordt nog uitgevoerd, maar vertraagd wordt nog uitgevoerd wordt nog uitgevoerd, maar 

vertraagd
wordt nog uitgevoerd, 

maar vertraagd

Uitbetalingen werden gebaseerd op de verwezenlijking van de streefdoelen die voor de indicatoren waren vastgesteld, wat werd 
ondersteund door betrouwbare en relevante controle-informatie
De verleende technische bijstand is toereikend, ti jdig en doelgericht en ondersteunt het kader van de beleidsdialoog
De begrotingssteun ondersteunde de beoogde hervormingen door middel van de formulering van het sectoraal beleid en/of de 
implementatieprocessen

De begrotingssteun droeg bij tot naleving op het gebied van transversale kwesties (gender en mensenrechten)

Gender en mensenrechten werden besproken in de (sectorale) beleidsdialoog

Legenda — De volgende beoordelingen zijn vastgesteld:

Voldaan aan criterium
Deels voldaan aan criterium
Niet voldaan aan criterium

Co
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2.2. Hield de Commissie op doeltreffende wijze 
rekening met transversale kwesties (gender en 
mensenrechten) bij het verlenen van steun aan 
Marokko?

1.2. Heeft de Commissie de programma's/projecten 
goed ontworpen?

1.3. Waren de programma's/projecten goed 
afgestemd met andere actoren?
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1.4. Heeft de Commissie de programma's/projecten 
goed gemonitord en geëvalueerd?

2.1. Werden de beoogde resultaten verwezenlijkt?
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Acroniemen en afkortingen 
AfDB Afrikaanse Ontwikkelingsbank 

BS Begrotingssteun 

EDEO Europese Dienst voor extern optreden 

ENB Europees nabuurschapsbeleid 

ENI Europees nabuurschapsinstrument 

EU Europese Unie 

HvJ-EU Hof van Justitie van de Europese Unie 

Kmo's Kleine en middelgrote ondernemingen 

PACC Programme d'appui à la croissance verte et la compétitivité du 
Maroc 

SSF Integraal steunkader (Single Support Framework) 

WB Wereldbankgroep 

 



 

NL   NL 
1 

 

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE EN VAN DE EUROPESE DIENST VOOR EXTERN 

OPTREDEN OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER 

“EU-STEUN AAN MAROKKO: TOT DUSVER BEPERKTE RESULTATEN”  

 

SAMENVATTING 

I Marokko is een belangrijke partner van de EU, waarmee we grenzen, waarden en aspiraties delen. 

Sinds het goedkeuren van de nieuwe grondwet in 2011 heeft Marokko een ambitieus 

hervormingsproces in gang gezet, dat gericht is op het creëren van meer vrijheid, democratie en 

welvaart voor de burgers van Marokko. In het kader van haar Europees nabuurschapsbeleid staat de 

EU volledig achter Marokko bij zijn inspanningen om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Ondanks de moeilijke politieke omstandigheden waarin de relatie tussen de EU en Marokko zich de 

afgelopen jaren heeft bevonden, heeft de samenwerking met de EU bijgedragen aan de aanzienlijke 

economische, sociale en institutionele vooruitgang van Marokko. 

Een paar voorbeelden: 

- De moedersterfte in Marokko is tussen 2012 en 2016 met 35 % afgenomen, en de 

plattelandsbevolking heeft betere toegang tot gezondheidscentra. De toegang tot geneesmiddelen 

is aanzienlijk verbeterd met een toename van 39 % van de verkoop van generieke 

geneesmiddelen. De EU ondersteunt sinds 2009 hervormingen in de gezondheidszorg. 

 

- In het Doing Business-verslag van de Wereldbank is Marokko gestegen van de 128e plaats in 

2010 naar de 60e plaats in 2018. Sinds 2009 ondersteunt de EU de inspanningen van Marokko om 

zijn ondernemingsklimaat te verbeteren. 

 

- Dankzij steun aan de justitiële sector heeft de EU getuige mogen zijn van de oprichting van de 

Hoge Raad van Justitie, een autoriteit met grondwettelijk gezag, die is belast met handhaving van 

de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en rechters. Dit is een prestatie van formaat in de 

institutionele context van Noord-Afrika. 

 

- Met EU-steun zijn hervormingen op het gebied van sociale bescherming gestimuleerd en dit heeft 

geleid tot de opstelling van een enkel sectoraal beleid inzake sociale bescherming. Momenteel 

wordt er een persoonsgebonden socialezekerheidsnummer ingevoerd, overeenkomstig de 

beleidsaanbevelingen van de EU. Dit verbetert de toegang voor kwetsbare mensen en stimuleert 

de efficiëntie. 

 

De Commissie en de EDEO zijn van mening dat de beoordeling van het brede scala aan voorwaarden 

en andere door de EU gefinancierde aanvullende activiteiten, die verder gaan dan de uitbetaling van 

variabele tranches in het kader van begrotingssteun (BS), een breder beeld geeft van de 

doeltreffendheid en impact van de EU-samenwerking met Marokko en een beter inzicht biedt in het 

instrument begrotingssteun. 
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Indicatoren op impactniveau zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, en voor verandering is 

meer tijd vereist dan de duur van de programma’s voor begrotingssteun.  

Tot slot merken de Commissie en de EDEO op dat in de Peer Review 2018 van de 

ontwikkelingssamenwerking van de EU door de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) wordt gesteld dat met begrotingssteun eigenaarschap en inclusiviteit in de 

partnerlanden wordt gestimuleerd. Programma’s die zijn afgestemd op nationale beleids- en 

uitvoeringsstructuren versterken de verantwoordingsplicht van het land en zijn een waarborg voor de 

duurzaamheid van de hervormingen. Op deze manier stimuleert begrotingssteun de ontwikkeling van 

de nationale capaciteit voor het uitvoeren van hervormingen met een blijvende impact. In Marokko is 

de begrotingssteun een sterke stimulans voor het aangaan van een zinvolle beleidsdialoog over 

hervormingen met de autoriteiten. De algemene voorwaarden voor begrotingssteun fungeren als een 

stimulans voor transparantie, goed financieel beheer en een verstandig macro-economisch beleid. 

II De genoemde cijfers hebben betrekking op alle overeenkomsten en betalingen in het kader van 

begrotingssteun in alle gecontracteerde sectoren in de periode 2014-2018, niet alleen op de vier 

gecontroleerde sectoren. Nog belangrijker is dat het bedrag van de uitbetalingen misleidend kan zijn 

omdat de indruk wordt gewekt dat de verrichte betalingen achterblijven bij het vastgelegde bedrag, 

omdat de periode waarop de controle betrekking heeft (2014-2018) niet overeenkomt met de hele 

uitvoeringsperiode van de programma’s voor begrotingssteun. 

Tijdens de gecontroleerde periode was het bedrag van de ondertekende overeenkomsten voor 

begrotingssteun voor alle sectoren waarop de begrotingssteun van toepassing is 562 miljoen EUR, en 

bedroegen de betalingen 206 miljoen EUR. De betalingen in het kader van een aantal van deze 

overeenkomsten voor begrotingssteun zijn nog niet afgerond. Gezien het grote aandeel terugkerende 

uitgaven en de aard van de EU-steun, moet de begrotingssteun worden vergeleken met de 

investeringsbegroting. Tijdens de gecontroleerde periode vertegenwoordigde de begrotingssteun 

ongeveer 2,0 % van de totale nationale investeringsbegroting.   

III De programma’s voor begrotingssteun zijn opgesteld in overeenstemming met de richtsnoeren 

inzake begrotingssteun, met inachtneming van de landspecifieke omstandigheden en met officiële, 

gestructureerde monitoringprocedures. 

De Commissie zorgt voor een open dialoog en voortdurende coördinatie met de lidstaten van de EU 

via thematische groepen, regelmatige coördinatievergaderingen en gezamenlijke programmering. 

Maar hoewel de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden zich alle mogelijke 

inspanningen getroosten om donorcoördinatie in partnerlanden te faciliteren, is dit uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van het gastland. 

IV De Commissie hanteert een duidelijke strategie voor haar relatie met Marokko, die is ingebed in 

het integraal steunkader (Single Support Framework - SSF) dat op zijn beurt is gebaseerd op de 

associatieovereenkomst. 

Omdat de beleidsdialoog nooit is opgeschort tijdens de moeilijke politieke omstandigheden waarin de 

relatie tussen de EU en Marokko zich de afgelopen jaren heeft bevonden, is de Commissie van 

mening dat er geen gronden waren voor het ontwikkelen van een alternatieve strategie. 



 

NL   NL 
3 

 

De richtlijnen voor de beleidsdialoog in het kader van begrotingssteun zoals beschreven in de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun zijn in acht genomen. De resultaten van de beleidsdialoog zijn en 

blijven een belangrijk onderdeel van iedere evaluatie. Niettemin wil de Commissie de politieke 

gevoeligheid van de hervormingen en politieke doelstellingen benadrukken en blijft de Commissie 

bijgevolg bij haar standpunt dat er dialoogstrategieën moeten worden geformuleerd die de belangen 

van de Commissie beschermen. Wat betreft de beleidsdialoog: 

er is gedurende de hele periode zorg gedragen voor een beleidsdialoog door coördinatie met het 

ministerie van Economie en Financiën (nationale coördinator – in het kader van de wereldwijde 

dialoog); voor specifieke projecten/programma’s is dit vastgelegd in de financieringsovereenkomsten 

via de verplichte stuurgroepen met het ministerie van Economie en Financiën en begunstigden. 

V De gecontroleerde programma’s voor begrotingssteun zijn minder dan vier jaar van kracht, en de 

Commissie is van mening dat er bevredigende vooruitgang is geboekt. Er moet rekening worden 

gehouden met de complexe en gevoelige aard van de hervormingen die door Marokko met EU-steun 

in gang worden gezet, en met het tijdsbestek dat vereist is voor de volledige verwezenlijking ervan. 

Deze programma’s zijn bedoeld ter ondersteuning van de nationale hervormingen, en de bijbehorende 

indicatoren zijn een indicatie van het ambitieniveau van de hervormingsagenda van het partnerland. 

De monitoringprocedures en de methode voor resultaatbeoordeling zijn duidelijk beschreven in de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun, en deze zijn in acht genomen. 

VI Tijdens de controleperiode zijn enkele verbeteringen geconstateerd op het gebied van gender en 

mensenrechten. Diepgewortelde, duurzame sociale verandering is echter een geleidelijk en langdurig 

proces. Het met behulp van langetermijnindicatoren meten van vooruitgang op deze gebieden over 

een korte periode kan geen nauwkeurig beeld geven van de situatie. Verdere gedetailleerde uitleg over 

het standpunt van de Commissie is te vinden in de reactie op de desbetreffende paragrafen (zie de 

antwoorden van de Commissie op de paragrafen 96 tot en met 100). 

VII Zie de antwoorden van de Commissie op de aanbevelingen. 

INLEIDING 

Tekstvak 2 - Samenvatting van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-

EU) 

De Commissie merkt het volgende op: 1) er bestaan andere relevante arresten van het Hof van Justitie 

(beschikkingen in zaken T-180/14 en T-275/18), 2) de implicatie van zaak C-104/16P dat er wettelijk 

gezien toestemming is vereist, vloeit niet noodzakelijkerwijs voort uit de redenering van het Hof van 

Justitie met betrekking tot de niet-toepasselijkheid van de associatieovereenkomst, 3) de nieuwe 

visserijovereenkomst was een nieuwe overeenkomst en niet slechts een herziene overeenkomst en 4) 

na de briefwisseling worden producten uit de Westelijke Sahara op dezelfde wijze behandeld en 

kunnen profiteren van dezelfde tariefpreferenties als producten uit Marokko, hetgeen niet betekent dat 

zij als gelijkgesteld moeten worden beschouwd.  

OPMERKINGEN 
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21 Corruptiebestrijding vindt ook plaats via andere kanalen zoals regelmatige beleidsdialoog, 

twinning, regionale programma’s, ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en de algemene 

subsidiabiliteitscriteria voor beheer van overheidsfinanciën en transparantie.  

23 Wanneer dit relevant is, worden de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) regelmatig 

gebruikt als informatiebron voor veel van de sectoren die door de Commissie worden ondersteund. 

26 Het integraal steunkader is het uitvoeringsinstrument voor het Actieplan EU-Marokko waarbij 

uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status. De prioritaire sectoren die worden genoemd, 

zijn afkomstig uit de Marokkaanse hervormingsagenda die is ontleend aan de grondwet van 2011.  

Hoewel er in zekere mate ruimte is voor consolidatie en concentratie, zou een beperking tot slechts 

drie (traditionele) sectoren van negatieve invloed zijn geweest op het hefboomeffect van het beleid 

van de Commissie en dit zou niet in de geest zijn van het Actieplan EU-Marokko waarbij uitvoering 

wordt gegeven aan de geavanceerde status. Gezien het belang van de hervormingen die door Marokko 

worden uitgevoerd, was het in politiek opzicht opportuun om hervormingen te ondersteunen die i) 

overeenkomen met het integraal steunkader en ii) belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Marokko. 

27 Nadat door de Commissie informatie over het bedrag van het jaarlijkse actieprogramma is 

verstrekt aan de delegatie, worden de indicatieve financiële toewijzingen voor de verschillende 

programma’s door de delegatie besproken met de Marokkaanse partners. De voorstellen van de 

delegatie worden vervolgens officieel vastgelegd in een kort verslag van het directoraat-generaal 

Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR) aan het lid van de Commissie, 

met een voorstel voor de onderverdeling in programma’s van het jaarlijkse actieprogramma. Dit 

voorstel wordt vervolgens overgenomen door de Commissie na raadpleging van de lidstaten in de 

comitéprocedure. De Commissie is van mening dat er een uitgebreid en volledig gedocumenteerd 

voorbereidingsdossier bestaat voor iedere steunmaatregel. 

32 Omdat Marokko al jarenlang van strategisch belang is voor de Europese Unie is de Commissie, 

tezamen met de Europese Dienst voor extern optreden en de lidstaten, van mening dat de eerste 

prioriteit bestaat uit het opnieuw aanhalen van de banden en het streven naar samenwerking met 

Marokko, met inbegrip van technische en financiële samenwerking, en bijgevolg het verlenen van 

begrotingssteun. De lidstaten toonden zich een sterk voorstander van de inzet van de Commissie voor 

voortzetting van de programmering van de samenwerkingsactiviteiten uit 2016 en hebben de aanpak 

van de Commissie met betrekking tot de toekomstige programmering goedgekeurd. Bovendien 

hebben de lidstaten in het kader van het Comité voor het Europees nabuurschapsinstrument in 

oktober 2018 geconcludeerd dat de prioriteiten van het integraal steunkader nog steeds relevant zijn, 

en hebben zij unaniem steun verleend aan het voorstel van de Commissie om het integraal steunkader 

tot 2018 te verlengen. Dezelfde conclusies en goedkeuringen werden herhaald voor de periode 2019-

2020 tijdens de vergadering van het Comité voor het Europees nabuurschapsinstrument van 

3 juli 2019. 

Het lopende integrale steunkader was van toepassing op de periode tot eind 2017. Derhalve was het 

niet noodzakelijk de prioriteiten in 2015 te herzien. Het feit dat de Commissie in 2017 besloot de 

geavanceerde status en het integraal steunkader te verlengen tot 2018 in plaats van nieuwe 

“partnerschapsprioriteiten” te bespreken, heeft op geen enkele wijze de programmering van het 

Europees nabuurschapsinstrument voor de periode 2018-2020 ondermijnd. De prioriteiten van het 

integraal steunkader voor de periode 2014-2017 bleven van toepassing en dit stelde de Commissie in 
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staat de middelen voor het Europees nabuurschapsinstrument dienovereenkomstig te programmeren 

en continuïteit en samenhang in de samenwerkingsactiviteiten te waarborgen. 

De blijvende relevantie van de sectoren die worden genoemd in het initiële integrale steunkader voor 

2014-2017 wordt bevestigd door de “nieuwe” prioriteiten die zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomst 

van de associatieraad EU-Marokko van 27 juni 2019, die uitvoerig zijn besproken met de lidstaten en 

Marokko als richtsnoeren voor de toekomst van het partnerschap. 

33 Tijdens de periode van stilstand heeft de Commissie gekozen voor een pragmatische aanpak van de 

samenwerking, en de begrotingssteun voortgezet alsook de samenwerking op de gebieden waarop het 

integraal steunkader van toepassing is. Deze aanpak is goedgekeurd door de lidstaten in de 

Raad.  Hoewel er tijdens deze periode van stilstand geen sprake was van een officiële politieke 

dialoog zoals voorgeschreven in de associatieovereenkomst, werd de politieke dialoog op hoog niveau 

voortgezet, bijvoorbeeld in het overleg tussen minister van Buitenlandse Zaken Bourita, voorzitter 

Juncker en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op 

7 februari 2017. 

34 Omdat India en China geen lid zijn van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn zij in mindere mate gebonden 

aan internationale coördinatieverplichtingen. 

39 De Commissie wil benadrukken dat impact het resultaat op de middellange tot lange termijn is van 

hervormingen die in fases worden uitgevoerd. Na aanvang van de programma’s voor begrotingssteun 

aan het begin van de hervormingen zal het enige tijd duren voordat de impact meetbaar is, naar alle 

waarschijnlijkheid pas aan het eind van het driejarige programma voor begrotingssteun. 

Hoewel de indicatoren voor uitbetaling van de variabele tranches slechts één onderdeel vormen, kan 

het uitbetalingsniveau een indicatie zijn van de ambitie (of ten minste de moeilijkheidsgraad, die moet 

worden gecorreleerd) van de indicatoren. Uit de cijfers van alle activiteiten van de EU in het kader 

van begrotingssteun blijkt dat er sprake is van een daling van de uitbetalingen ten opzichte van het 

potentieel dat kan worden uitbetaald. Dit kan betekenen dat de ambitie is toegenomen of dat de 

omstandigheden zwaarder zijn geworden en/of dat de overheid meer moeilijkheden ondervindt bij het 

uitvoeren van haar hervormingsagenda. 

41 De keuze van de aard van de indicatoren in de gecontroleerde programma’s, die meer gericht zijn 

op output en processen, heeft te maken met de mate van volwassenheid van de beoogde 

hervormingen. Output- en procesindicatoren zijn even belangrijk en relevant tijdens de uitvoering van 

een hervorming als uitkomstindicatoren. In dit verband heeft de Commissie op juiste wijze de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun uit 2017 toegepast op de indicatoren die worden gebruikt voor de 

uitbetaling van de variabele tranches (punt 4.4.3 en bijlage VIII). 

Omdat de resultaten worden gemeten over een langere periode zou het in dit geval onjuist zijn 

geweest om het gebruik van de uitkomstindicatoren verder uit te breiden. 

Bovendien moeten de indicatoren voor de uitbetalingen, in overeenstemming met het beginsel van 

eigen verantwoordelijkheid, in hoofdzaak worden gekozen uit de indicatoren die zijn genoemd in het 

paspoort met hervormingsindicatoren van het begunstigde land. 
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42 Naar mening van de Commissie kunnen slechts 6 van de 86 streefdoelen als onvoldoende 

ambitieus worden beschouwd en de Commissie werkt momenteel aan herziening van deze 

streefdoelen. 

Wat betreft het algemene ambitieniveau van de streefdoelen is de Commissie van mening dat 

verreweg de meeste indicatoren voldoende ambitieus zijn en dat de begrotingssteun in dezen volledig 

beantwoordt aan het gestelde doel. Financiering van de begroting ondersteunt de 

hervormingsinspanningen van de regering. Uit de beoordeling van de subsidiabiliteitscriteria voor de 

verschillende betalingen en de verwezenlijking van de indicatoren blijkt dat er tijdens de uitvoering 

van de programma’s voor begrotingssteun voldoende vooruitgang is geboekt met de hervormingen. In 

de evaluatiebevindingen wordt voortdurend benadrukt dat er “met begrotingssteun geen hervormingen 

kunnen worden gekocht” – en dit is niet het doel van de begrotingssteun. 

Het programma voor de gezondheidszorg is gebaseerd op de strategie voor de gezondheidszorg voor 

de periode 2012-2016 van het ministerie. In het programma wordt de ontwikkeling van personele 

middelen opgepakt via de algemene voorwaarden van de begrotingssteun, variabeletranche-

indicatoren en de activiteiten van de onderdelen voor technische bijstand.  Indicator 12 (opleiding van 

“slechts” dertien artsen) was in feite bedoeld om een specifieke huisartsenopleiding op te zetten die 

speciaal bedoeld was voor huisartsen in plattelandsgebieden. De dertien artsen waarvan melding 

wordt gemaakt door de ERK vormden de eerste groep afgestudeerden. 

43 De uitdagingen die worden genoemd door de ERK zijn inderdaad belangrijk en zijn op diverse 

manieren door de Commissie aangegaan, zowel via de indicatoren voor begrotingssteun en de 

activiteiten op het gebied van technische bijstand als door een programma van de 

Wereldgezondheidsorganisatie dat wordt gefinancierd door de EU en dat is gericht op het verbeteren 

van de kwaliteit van de gezondheidszorg in plattelandsgebieden. In het bijzonder:  

Het hoge personeelsverzuim wordt aangepakt door ziekenhuismanagers in de regio’s slagvaardiger te 

maken via activiteiten op het gebied van technische bijstand (zie bovenstaand antwoord op paragraaf 

42) en het programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (ontwikkeling van 

managementcapaciteit en verbetering van het management van de eerstelijnsgezondheidszorg). 

Het feit dat afgelegen gebieden weinig aantrekkelijk zijn voor medisch personeel wordt aangepakt via 

een indicator van het programma voor begrotingssteun (indicator 12 betreffende de creatie van een 

masteropleiding voor huisartsen), technische bijstand ter verbetering van de servicegerichtheid van 

het personeel van de eerstelijnsgezondheidszorg, en het programma van de 

Wereldgezondheidsorganisatie dat is gericht op verbetering van de dienstverlening in 

plattelandsgebieden. 

Structurele onderbenutting van de ziekenhuisinfrastructuur wordt aangepakt via activiteiten op het 

gebied van technische bijstand die bedoeld zijn om publiek-private samenwerkingsverbanden te 

verbeteren en het bestuur van ziekenhuizen te optimaliseren. Daarnaast staat dit probleem centraal in 

het hervormingsprogramma voor sociale bescherming, dat medische dekking met een algemeen 

bereik ten doel heeft, en om die reden is het terecht dat de Commissie overlappende activiteiten in het 

gezondheidsprogramma heeft vermeden. 



 

NL   NL 
7 

 

44 Het ministerie heeft in 2018 besloten dat de nieuwe wetten van toepassing zijn op alle centra voor 

sociale bescherming. Met het oog daarop zal de Commissie in 2019 het indicatorstreefdoel dat 

gepland staat voor de uitbetalingen in 2020 evalueren. 

47 Momenteel wordt gewerkt aan verbetering van de monitoringkaders van sectorale strategieën. De 

kwaliteit van de sectorale strategieën en de bijbehorende systemen voor monitoring wordt momenteel 

geoptimaliseerd in het kader van het hervormingsprogramma voor het beheer van overheidsfinanciën 

dat door de EU wordt ondersteund. Het uiteindelijke doel is prestatiefactoren te introduceren in het 

begrotingsproces, en dit zal worden benadrukt in alle nieuwe activiteiten in het kader van 

begrotingssteun. 

48 a) Specifieke doelstellingen hebben betrekking op de bredere doelstellingen van het 

beleidshervormingsproces, waarvan de vooruitgang als geheel wordt gemonitord via de algemene 

voorwaarden. De gecontroleerde prestatie-indicatoren voor de jaarlijkse variabele tranche zijn niet 

bedoeld voor bijhouden van deze vooruitgang. 

c) De Commissie is van mening dat deze twee indicatoren relevant zijn omdat zij invulling geven aan 

de programmadoelstellingen van het programma voor begrotingssteun. De Commissie ziet de 

toename van het absolute aantal behandelde patiënten in plattelandsgebieden als een goede indicatie 

van de afname van de verschillen in toegang tot behandeling. Omdat de afname van verschillen niet 

kan worden gemeten aan de hand van een indicator voor een jaarlijkse variabele tranche, is de 

indicator veeleer een meetinstrument voor de dienstverlening: op deze manier wordt ervoor zorg 

gedragen dat patiënten met twee van de meest voorkomende chronische niet-overdraagbare ziekten 

regelmatig worden behandeld. Dit is een goede functionele meting van de verbetering van de 

gezondheidszorg in plattelandsgebieden. 

d) Zoals aangegeven in de voetnoot zijn niet voor alle indicatoren referentiewaarden vereist. De 

Commissie heeft referentiewaarden vastgesteld wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor adequate 

meting van de verwezenlijking van de streefdoelen. De referentiewaarden die “verouderd” worden 

genoemd, zijn voornamelijk cijfers die in het gezondheidsprogramma als referentiewaarden werden 

gebruikt en die de laatst beschikbare officiële cijfers waren ten tijde van ondertekening van de 

financieringsovereenkomst. De Commissie is van mening dat het ongepast is deze cijfers achteraf als 

verouderd te bestempelen. 

e) In overeenstemming met de voorschriften van de Commissie is er tijdens het 

programmeringsproces een periode van een jaar voor het uitwerken van de 

financieringsovereenkomst. 

Sommige streefdoelen werden in dit verband inderdaad gehaald vóór ondertekening van de 

financieringsovereenkomst (bv. de indiening van het “Plan Handicap” op 21 oktober 2015, of de 

afronding van de strategie voor duurzame ontwikkeling). In feite is dit een bewijs van de inzet van de 

regering en het resultaat van de permanente beleidsdialoog tijdens de onderhandelingen. Het 

vooruitzicht van een toekomstig programma voor begrotingssteun en de permanente beleidsdialoog 

fungeren in niet geringe mate als drijvende kracht achter deze hervormingen. Bij het beoordelen van 

de bereikte resultaten van het programma voor begrotingssteun is het derhalve passend om rekening te 

houden met de getrooste inspanningen tijdens de onderhandelingsperiode. De Commissie is van 

mening dat het negeren van deze inspanningen neerkomt op het bestraffen van de partnerregering 

omdat zij vooruitgang heeft geboekt tijdens de onderhandelingsperiode. 



 

NL   NL 
8 

 

50 Hoewel de uitvoering van de hervormingen misschien vertraging heeft opgelopen, heeft de 

Commissie de noodzakelijke stappen gezet om haar programma’s aan te passen om de focus en 

ambitie van de steun te behouden. 

In de programma’s voor begrotingssteun is inderdaad wel eens sprake van vertraging in de uitvoering 

van hervormingen. Dit is een bewijs van i) de relevantie en ambitie van de streefdoelen van de 

begrotingssteun, ii) het feit dat de complexiteit van de ondersteunde hervormingen tot gevolg heeft dat 

er meer tijd dan oorspronkelijk gepland nodig is voor de uitvoering daarvan, en iii) de relevantie van 

begrotingssteun als instrument voor flexibele ondersteuning van het hervormingsproces. 

51 De verlenging van de looptijd van de financieringsovereenkomsten voor de programma’s voor 

justitie en het PACC is overeengekomen om de activiteiten op het gebied van technische bijstand uit 

te breiden (justitie) of om nieuwe strategische indicatoren op te nemen (strategie voor financiële 

inclusie voor het PACC). 
 

52 De Commissie is van mening dat de beschikbare aanvullende steun een passende versterking is van 

het programma voor begrotingssteun. Met de tijd die vereist is voor het regelen van aanvullende steun 

wordt rekening gehouden wanneer de Commissie een actiedocument opstelt. In het geval van de 

programma’s voor justitie en de gezondheidszorg werden de overeenkomsten met internationale 

organisaties (Unicef, Raad van Europa en Wereldgezondheidsorganisatie) binnen drie maanden na 

ondertekening van de financieringsovereenkomst ondertekend. 

Daarnaast wordt er aanvullende steun verleend via andere lopende programma’s zoals de in het kader 

van “Réussir le Statut Avancé” in gang gezette financiële institutionele versterking en de justitiële 

harmonisering met EU-normen via twinning en technische bijstand voor het PACC-programma en het 

programma voor de gezondheidszorg, of de “Couverture Médicale de Base III” voor het programma 

inzake sociale bescherming. 

55 In overeenstemming met de richtlijnen die zijn vervat in de richtsnoeren inzake begrotingssteun, 

zijn alle onafhankelijke waarnemingsmissies uitgevoerd zoals gepland. 

De EU-delegatie heeft in alle voor steun in aanmerking komende sectoren op alle niveaus de sectorale 

dialoog gaande gehouden om te controleren of de hervormingen die in de nationale sectorale 

strategieën zijn opgenomen, volgens plan verliepen. De Commissie is derhalve van mening dat de 

beleidsdialoog met de Marokkaanse autoriteiten toereikend was voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de gecontroleerde programma’s. 

58 De informatiebronnen die zijn vastgesteld in de financieringsovereenkomsten zijn indicatief, voor 

zover de delegaties en diensten van de Commissie in overeenstemming met de richtsnoeren inzake 

begrotingssteun van de EU gebruikmaken van alle relevante beschikbare informatie om zich een 

oordeel te vormen over de subsidiabiliteit, speciale voorwaarden en indicatoren voor variabele 

tranches. 

Een van de redenen hiervoor is dat bij de bepaling van de waarde van een indicator de context in 

aanmerking moet worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld een duidelijk exogene factor, die kan 

worden aangetoond, van invloed is op de prestaties ten aanzien van de indicator, kan dit worden 

meegewogen in het eindoordeel. De informatie over een dergelijke exogene factor kan uit 

verschillende bronnen afkomstig zijn. 
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59 a) De Commissie is van mening dat bij het verrichten van de uitbetalingen de juiste bronnen van 

verificatie zijn gebruikt. De prestatiebeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun (punt 4.4.4), waarin waar mogelijk een procedure onder leiding 

van de regering en gebaseerd op het monitoringkader van het land zelf wordt aanbevolen. In 

overeenstemming met internationale afspraken over de doeltreffendheid van de steun en de Europese 

consensus inzake ontwikkeling, is het gebruik van nationale systemen bedoeld ter versterking van 

deze systemen, zodat deze inclusiever worden en er meer nadruk wordt gelegd op de binnenlandse 

verantwoordingsplicht. 

De controles die de Commissie heeft uitgevoerd om het aantal “auto-entrepreneurs” te verifiëren, 

waren redelijk en evenredig aangezien er terdege rekening is gehouden met het monitoringsysteem en 

de officiële verslaglegging van de regering. 

De Commissie ziet in dit verband geen reden – en geen bewijs – voor twijfels aangaande de 

nauwkeurigheid van de databank bij het vaststellen van de verwezenlijking van de indicatoren die zijn 

bedoeld ter evaluatie van de aantrekkelijkheid van de “auto-entrepreneurs”-regeling, de naleving door 

de doelgroep (met inbegrip van zowel actieve als momenteel inactieve zelfstandigen) en de 

toereikendheid van de bewustmakingsmaatregelen. Er wordt niet gemeten of de activiteiten van 

zelfstandigen zijn toegenomen omdat dit een doelstelling op hoger niveau is voor de middellange 

termijn. 

b) De referentiewaarden zijn niet verouderd aangezien de Commissie gebruik heeft gemaakt van de 

laatst beschikbare gegevens bij de onderhandelingen over de financieringsovereenkomsten. De 

uitbetalingen zijn verricht in overeenstemming met de bepalingen van de financieringsovereenkomst. 

Wat betreft de indicator voor het geboortecijfer in plattelandsgebieden: deze indicator meet het 

aandeel van de bevallingen die begeleid hebben plaatsgevonden in gezondheidscentra op het 

platteland. Zowel de referentiewaarden als de streefdoelen zijn in overeenstemming met de strategie 

van de regering en haar inzet voor het realiseren van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 

voor 2015. 

Omdat het de bedoeling is een trend te ondersteunen, kan een lichte daling van 0,2 % in een bepaald 

jaar niet worden aangemerkt als een aanzienlijke daling in vergelijking met de trend van de afgelopen 

vijf jaar, waarin de moedersterfte is gedaald met 14 %. In dit verband is het percentage van 85 % 

begeleide bevallingen het bewijs van de duurzaamheid en het succes van het programma dat door de 

regering wordt uitgevoerd om de moedersterfte terug te dringen. 

c) De Commissie heeft referentiewaarden vastgesteld wanneer dit noodzakelijk werd geacht voor 

adequate meting van de streefdoelen. 

Wat betreft het streefdoel dat verband houdt met het aantal behandelde diabetespatiënten is de 

berekening juist en geeft deze een juiste weergave van het grotere aantal behandelde patiënten in 

plattelandsgebieden. Omdat diabetes een chronische ziekte is, is het belangrijk dat deze patiënten 

onder behandeling blijven. Wanneer wordt uitgegaan van een berekeningsmethode waarbij alleen 

wordt uitbetaald in geval van een toename van het aantal patiënten, gaat men voorbij aan de 

inspanningen van de regering voor handhaving van een adequate behandeling van de ziekte in 

plattelandsgebieden. 
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d) De Commissie is van mening dat er voor dertien streefdoelen voldoende vooruitgang is geboekt en 

dat de gerealiseerde streefdoelen de uitbetalingen rechtvaardigden. De uitbetalingen zijn verricht in 

overeenstemming met de bepalingen van de financieringsovereenkomsten en de doelstellingen die 

met het programma voor begrotingssteun worden nagestreefd. 

Wat betreft het streefdoel betreffende het aantal huisartsen en één ander streefdoel is er een fout 

gemaakt in de berekening van de vooruitgang, en de Commissie heeft de terugvordering van de 

uitbetaalde bedragen in gang gezet.  

60 De Commissie is het niet eens met de conclusie betreffende problemen met de uitbetaling, die door 

de ERK naar voren wordt gebracht in bijlage VI van het verslag. 

Er is in totaal 147 miljoen EUR uitbetaald voor de gecontroleerde programma’s, waaronder 

140 miljoen EUR voor het onderdeel begrotingssteun (met inbegrip van 88 miljoen EUR voor de 

uitbetaling van variabele tranches).  De Commissie is van mening dat alle gekozen indicatoren 

relevant zijn voor de doelstellingen van het programma voor begrotingssteun en de sectorale 

hervormingen die daarmee worden ondersteund. De Commissie is van mening dat alle uitbetalingen 

naar behoren zijn gecontroleerd en dat er passende bronnen van verificatie zijn gebruikt 

overeenkomstig de bestaande richtsnoeren inzake begrotingssteun, met uitzondering van twee 

streefdoelen in het programma voor de gezondheidszorg waarvoor momenteel 3,59 miljoen EUR 

wordt teruggevorderd. Derhalve bedragen de reguliere betalingen voor het onderdeel begrotingssteun 

136,41 miljoen EUR. 

Wat betreft de twee andere indicatoren ter zake waarvan volgens de ERK onterechte uitbetalingen zijn 

verricht: i) de uitbetaling in verband met indicator 7 in de sector gezondheidszorg is verricht in 

overeenstemming met de bepalingen van de financieringsovereenkomst, en de Commissie blijft bij 

haar standpunt dat de toegepaste berekeningsmethode aansluit bij de nagestreefde doelstelling, en ii) 

de uitbetaling in verband met indicator 1.2 in het programma inzake sociale bescherming is verricht in 

overeenstemming met de bepalingen van de financieringsovereenkomst, aangezien het tussentijdse 

financieringskader (2017 - 2020) van de ministeries in de sociale sector openbaar toegankelijk was via 

de prestatieprojecten van de ministeries die vereist zijn uit hoofde van de begrotingswet, en dat is 

goedgekeurd door de begrotingsdienst van het ministerie van Financiën en aan het parlement is 

voorgelegd. Voorts heeft de Commissie van het ministerie van Financiën de begrotingstoewijzingen 

voor de periode 2017-2019 ontvangen, en daaruit blijkt dat de begrotingstoewijzingen aan deze 

ministeries elk jaar gestaag zijn toegenomen. 

61 De Commissie heeft op juiste wijze gebruikgemaakt van de flexibiliteit waarin de 

financieringsovereenkomst voorziet voor het overhevelen van de evaluatie van indicatoren wanneer 

externe omstandigheden daartoe aanleiding geven en wanneer de overheveling de regering kan blijven 

stimuleren om belangrijke hervormingen door te voeren. 

De overheveling van de evaluatie van sommige indicatoren is beoordeeld naar aanleiding van een 

officieel verzoek van de regering op grond van argumenten die tijdens officiële vergaderingen door 

het betreffende ministerie naar voren zijn gebracht en op basis van de beoordeling van externe 

waarnemingsmissies. Er is door de regering en de Commissie een officiële toevoegingsclausule bij de 

financieringsovereenkomst ondertekend na een interne validatieprocedure ondersteund door een 

gedetailleerde motivering. 



 

NL   NL 
11 

 

64 Er worden het hele jaar monitoringactiviteiten uitgevoerd. Deze bestaan onder meer uit de 

regelmatige beleids- en technische dialoog tussen het personeel van de delegatie, de autoriteiten en 

andere relevante belanghebbende partijen. Bovendien wordt de monitoring uitgevoerd middels 

tweejaarlijkse bezoeken ter plaatse en een jaarlijkse missie voor het opstellen van het 

uitbetalingsdossier, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de vooruitgang die is geboekt in 

de uitvoering van het sectoraal beleid. 

Tekstvak 3 – Tekortkomingen in de monitoringprocedures van de Commissie  

Het programma voor justitie voorziet niet in financiering van de opbouw van enig rechtsgebied in het 

bijzonder, maar stimuleert de hervorming van sommige aspecten van de justitiële landkaart. 

In de financieringsovereenkomst staat dat de hervorming van de justitiële centra minstens 60 % van 

de justitiële landkaart uitmaakt. Derhalve is het streefdoel behaald met de goedkeuring van de 

justitiële landkaart door de regeringsraad en de hervorming en heringebruikname van de justitiële 

centra. 

De tweede nevendoelstelling N+2 van indicator 3 is niet bedoeld om te meten of de justitiële centra al 

dan niet operationeel zijn. 

66 Wat betreft het risiconiveau bij de verwezenlijking van de streefdoelen wordt er twee keer per jaar 

een risicobeoordeling uitgevoerd door de Commissie. Het getuigt immers van goed bestuur wanneer 

in geval van veranderende omstandigheden de waarschijnlijkheid van het behalen van de gestelde 

streefdoelen wordt beoordeeld. 

67 Hoewel voor sommige indicatoren de streefdoelen nog niet zijn behaald, is de Commissie van 

mening dat er opmerkelijke vooruitgang is geboekt en dat er verdere vooruitgang kan worden 

verwacht. Gedurende de looptijd van het programma is de toegang tot de gezondheidszorg in 

plattelandsgebieden verbeterd, zoals blijkt uit het feit dat er meer patiënten met diabetes en hoge 

bloeddruk worden behandeld/gemonitord. Tussen 2012 en 2016 heeft de verbeterde toegang tot centra 

voor eerstelijnsgezondheidszorg geresulteerd in een daling van de moedersterfte met 35 %. 

81,2 % van de zwangere vrouwen in plattelandsgebieden ging in 2017 voor een prenatale consultatie 

naar een gezondheidscentrum (een stijging ten opzichte van 71,2 % in 2015). De prijzen van 

3 600 geneesmiddelen zijn gedaald en de verkoop van generieke geneesmiddelen is met 39 % 

gestegen. Ook in dit opzicht hebben meer mensen toegang tot de gezondheidszorg. En tot slot zijn er 

in alle regio’s met ingang van 2019 regionale inspecteurs aangesteld. 

68 De Commissie is van mening dat van de drie streefdoelen van de resultaatindicatoren er nog 

slechts één moet worden verwezenlijkt, namelijk het streefdoel met betrekking tot medische dekking 

voor personen die niet in loondienst werkzaam zijn. De wetgevingsinstrumenten voor deze indicator 

moeten op korte termijn worden aangenomen. 

69 De Commissie heeft passende maatregelen genomen om de impact van de vertraging in de 

goedkeuring van het wetboek van strafrecht te beperken binnen de flexibiliteitslimiet die is toegestaan 

uit hoofde van de financieringsovereenkomst. 

Het streefdoel voor de justitiële landkaart was gericht op ondersteuning van de heringebruikname van 

de justitiële centra. Met de goedkeuring van de regelgeving is de nieuwe justitiële landkaart voor 

60 % ten uitvoer gelegd, zoals bepaald in de financieringsovereenkomst. 
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Wat betreft het streefdoel gericht op het faciliteren van rechtshulp: dit was een proceduregericht 

streefdoel. Het gebruik van de RAMED-kaart om kwetsbare personen toegang te geven tot rechtshulp 

is in overeenstemming met het streefdoel dat is vastgesteld in de financieringsovereenkomst, waarin is 

bepaald dat er meer eenheid en eenvoud moet komen in de documenten die vereist zijn voor toegang 

tot rechtshulp. 

70 De Commissie is van mening dat alle betalingen gerechtvaardigd zijn. Haar mening wordt 

ondersteund door i) de bewijzen geleverd door de administratie, ii) de verificatie door de Commissie 

van de ondersteunende documenten, en iii) de resultaten van de onafhankelijke waarnemingsmissie. 

Met name alle bronnen van verificatie waren in overeenstemming met de voorschriften van de 

financieringsovereenkomst. De gebruikte statistieken zijn de openbaar toegankelijke statistieken; 

dezelfde gegevens worden gebruikt door het ministerie van Financiën. 

71 De aanpassingen van de financieringsovereenkomst ter verlenging en/of wijziging van sommige 

indicatoren werden door de Commissie toegestaan in overeenstemming met de bepalingen van de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun en met inachtneming van de toepasselijke voorschriften en 

procedures. 

Zo nodig heeft de Commissie de indicator van de programma’s bijgesteld om de positieve invloed van 

de SRPC en de effectiviteit van de EU-financiering te maximaliseren, zodat deze is aangepast aan de 

ontwikkeling van de institutionele context.  

Tot slot is het belangrijk op te merken dat het niet het programma voor begrotingssteun is dat zijn 

streefdoelen moet behalen, maar de regering, die door het uitvoeren van de hervormingen die zij heeft 

geïntroduceerd haar doelstelling verwezenlijkt. Overheveling van de evaluatie van 

indicatoren/streefdoelen wanneer dit gerechtvaardigd is, is de meest effectieve manier om de 

doeltreffendheid van de EU-steun te maximaliseren.  

72 Het beleid voor begrotingssteun van de Commissie voorziet in gerichte begrotingssteun in 

sommige specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij overeenkomsten voor staatsopbouw en versterking van 

de weerbaarheid. Van dergelijke overeenkomsten wordt doorgaans gebruikgemaakt in post-

conflictsituaties. Begrotingssteun wordt aangewend ter ondersteuning van hervormingen maar kan 

geen hervormingen kopen. Het succes en de duurzaamheid van iedere hervorming hangen in hoge 

mate af van de inbreng van de regering en de inwoners van het land. 

Begrotingssteun is niet bedoeld om grotere budgetten ter beschikking te stellen aan sectorale 

ministeries, maar om te waarborgen dat het budget toereikend is voor de doelstellingen van de 

nationale strategie en/of het programma. Begrotingssteun kan verzekeren dat i) de hervorming zo snel 

als politiek haalbaar wordt doorgevoerd en ii) de hervorming van voldoende “kwaliteit” is en 

overeenkomt met de beste internationale praktijk en wordt uitgevoerd met expertise van topkwaliteit. 

73 De Commissie is van mening dat het doorvoeren van hervormingen niet afhankelijk is van de 

uitvoering van sectorale begrotingsonderdelen. Niettemin wijst de Commissie erop dat de percentages 

van de uitvoering van de begroting voor het ministerie van Justitie en het ministerie van 

Volksgezondheid over de periode 2014-2016 respectievelijk ruim 90 % en 95 % bedroegen en in 2017 

100 %. 

74 Hoewel het bedrag van de begrotingssteun wellicht gering is als aandeel van het bruto binnenlands 

product, is het feit dat de steun een subsidie betreft alsook de bij EU-programma’s behorende 
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grondige evaluatie en aanvullende ondersteuning een garantie voor een betere hefboomwerking dan 

bij de meeste andere donoren het geval is. 

75 De EU-delegatie ontvangt en maakt gebruik van de beschikbare openbare statistieken. Dezelfde 

gegevens worden gebruikt door het ministerie van Financiën. De statistische gegevens die worden 

geraadpleegd, kunnen wel nuttige informatie over de uitvoering van sectoraal beleid bevatten. De 

Commissie bespreekt momenteel met het ministerie van Financiën de mogelijkheden voor 

ondersteuning van de departementen bij het samenstellen van volledigere statistische gegevens. 

Marokko beschikt over een geavanceerd statistisch systeem, dat beter ontwikkeld is dan in veel andere 

landen, zo blijkt uit de Statistical Capacity Index van de Wereldbank. Dit is dan ook een toereikende 

basis voor het monitoren en analyseren van de vooruitgang in de verschillende sectoren. Naast 

statistische gegevens wordt er door de Commissie gebruikgemaakt van andere informatiebronnen om 

de verstrekte gegevens te controleren en de geboekte vooruitgang te valideren. 

76 De Commissie verwijst naar haar antwoorden op paragraaf 69. 

77 Er wordt door de regering consistent gewerkt aan een oplossing voor het vraagstuk inzake medisch 

personeel. Er zijn door de regering in het hele land tal van medische faculteiten geopend. Voorts zijn 

er sinds de goedkeuring van de wet inzake publiek-private partnerschappen (2015) faculteiten in de 

particuliere sector geopend, die tal van aanvullende opleidingsprogramma’s op medisch gebied 

aanbieden voor verschillende soorten gezondheidswerkers. Deze kwestie is door de EU opgepakt in 

haar beleidsdialoog. 

Het was de bedoeling om met financiering van de Wereldbank een elektronisch informatiesysteem 

voor de gezondheidszorg te ontwerpen.  Helaas heeft de steun van de Wereldbank te lang op zich 

laten wachten. Er is nu een masterplan voor de invoering van deze steun goedgekeurd door het 

ministerie van Volksgezondheid. Het was niet noodzakelijk dat ook de EU een dergelijke activiteit 

zou ontplooien.  

80 De vooruitgang op het gebied van gevoelige en moeilijke hervormingen verloopt soms langzamer 

dan verwacht, maar de kwaliteit van de resultaten en de inbreng van de regering en de bevolking zijn 

van essentieel belang voor het succes van deze hervormingen. 

81 Als onderkenning van het belang van het terugdringen van detentie voorafgaande aan het proces 

heeft de regering desbetreffende artikelen uit het wetboek van strafrecht geschrapt en deze artikelen 

onlangs ondergebracht in een afzonderlijke wet om de hervorming daarvan te versnellen. 

De Commissie heeft deze kwestie in de financieringsovereenkomst aangemerkt als een belangrijke 

kwestie die aan de orde moet worden gesteld in het programma voor begrotingssteun. Er zijn daartoe 

drie indicatoren ontwikkeld. 

Met een reductie van 39 % in het aantal gevangenen dat in 2018 in preventieve hechtenis is genomen, 

zijn de bereikte resultaten bemoedigend te noemen. 

82 Wat betreft diepgaande en ingrijpende hervormingen zoals de hervormingen in de justitiële sector 

(een onafhankelijke justitiële sector, een verbeterde toegang tot rechten en de rechter, een betere 

rechterlijke bescherming van rechten en vrijheden, en een toename van de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de justitiële sector), kan op een dergelijke korte termijn geen bewijs van de impact 
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geleverd worden, met name omdat voor dergelijke hervormingen steun moet worden verkregen vanuit 

de regering, de magistratuur en de bevolking als geheel. 

De vooruitgang die wordt geboekt in andere deelgebieden van de hervormingen is aanzienlijk (zij het 

op beperkte schaal wat betreft het wetboek van strafrecht) en de impact daarvan zal de komende jaren 

worden gemeten. 

85 Het doel van het PACC is aan te tonen dat een nieuw pakket voorschriften en specifieke voordelen 

de noodzakelijke stimulans kan zijn voor de oprichting van eenmanszaken. De toegevoegde waarde 

van het programma is het waarborgen van de kwaliteit en duurzaamheid van de getroffen regelingen 

voor de “auto-entrepreneur”. Het programma is niet bedoeld om een hervorming door te voeren, of 

om het nationale percentage van informele bedrijfsactiviteiten in drie jaar tijd aanzienlijk te 

verminderen, maar is gericht op het verkennen van innovatieve manieren voor het doorbreken van de 

terughoudendheid van “auto-entrepreneurs” om hun activiteiten te formaliseren. 

Gezien de omvang en reikwijdte van het PACC-programma wordt hiermee steun verleend aan de 

meest veelbelovende van de procedures die door de Marokkaanse regering in gang zijn gezet om de 

mate waarin de economie is geformaliseerd te vergroten en het creëren van banen aan te moedigen 

(d.w.z. door verkrijging van de status van “auto-entrepreneur”). Iets vergelijkbaars zien we bij 

investeringsprogramma’s, waarbij het PACC-project zorgt voor begeleiding van het toenemende 

aantal projecten dat ondersteund wordt door het Marokkaanse agentschap voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

86 De Commissie is van mening dat het programma voor primaire export is gericht op een belangrijke 

toename van het aantal regelmatige exporteurs. 

87 De Commissie is het eens met de stelling dat er tijdens de opschorting van de politieke dialoog 

weinig sprake was van zichtbaarheid van de financiële samenwerking met de EU; sinds 2017 is de 

zichtbaarheid van de EU echter enorm verbeterd. 

88 De Commissie bevestigt dat er vanaf 2017 officiële bijeenkomsten op hoog niveau met deelname 

van de EU-delegatie zijn georganiseerd en bezocht. 

89 De zichtbaarheid van het PACC-programma is sinds halverwege 2018 sterk toegenomen, onder 

meer dankzij uitgebreide aandacht in de pers. 

90 Er staan geen logo’s van andere technische en financiële partners op de websites van de 

ministeries. 

92 Hoewel er verschillen blijven bestaan, is de Commissie van mening dat er sinds 2012 sprake is van 

een aanmerkelijke verbetering van de toegang tot openbare ziekenhuizen, die is toegenomen met 

80 %. Consulten bij een specialist zijn toegenomen met 78 %. 

93 De Commissie wil graag benadrukken dat de gegevens betreffende de verspreiding van armoede 

en ongelijkheid in Marokko dateren uit 2013 en 2014, en dat daarbij gebruik werd gemaakt van 

gegevens uit 2010. Dezelfde gegevens worden gebruikt in publicaties van recentere datum zoals de 

African Development Dynamics 2018. Omdat er geen recentere gegevens beschikbaar zijn, twijfelt de 

Commissie aan de conclusie van de ERK dat programma’s voor begrotingssteun tussen 2014 en 2018 

geen invloed van betekenis hebben gehad op deze twee indicatoren. Bovendien is het methodologisch 
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gezien onjuist om de impact van programma’s voor begrotingssteun te beoordelen op basis van 

gegevens uit perioden voorafgaand aan de uitvoering van deze programma’s. 

94 Hoewel er niet op alle gebieden vooruitgang is geboekt op het gebied van vrouwenrechten, is de 

Commissie van mening dat er sprake is van een aanzienlijke verbetering van de politieke participatie 

van vrouwen, zowel op nationaal als op lokaal niveau. Marokko staat op plaats 123 van de 189 landen 

in de gendergelijkheidsindex 2017 van de VN. 

95 b) De Commissie is van mening dat het vorige programma voor begrotingssteun voor 

gendergelijkheid een essentiële rol heeft gespeeld in de institutionalisering van genderkwesties in 

belangrijke sectorale beleidsgebieden. 

Hoewel de noodzaak tot versterking van de coördinatie tussen de verschillende institutionele 

belanghebbenden wordt onderkend, blijft effectieve gendermainstreaming een lastige opgave. 

Om deze reden heeft de Commissie, om een sterkere genderfocus in recentere programma’s voor 

begrotingssteun te waarborgen zonder daarbij de uitsplitsing van gegevens in sectorale 

begrotingssteun uit het oog te verliezen, de programma’s aangevuld met minstens één specifieke 

speciale gendergerelateerde indicator gebaseerd op sectorale genderanalyses. 

c) Omdat de empowerment van vrouwen een grote uitdaging is, werkt de Commissie momenteel aan 

de uitwerking van een passende strategie via verschillende instrumenten (niet alleen begrotingssteun), 

bijvoorbeeld via een specifiek programma “Women in Business” dat wordt gefinancierd via het 

nationaal indicatief programma (NIP). 

Omwille van de voortdurende sectorale dialoog op dit gebied, heeft het tweede genderprogramma een 

specifieke indicator gericht op de economische empowerment van vrouwen. 

In het kader van de creatie van specifieke programma’s gericht op vrouwelijke ondernemers stelt de 

Commissie, in aanvulling op het PACC, via de investeringsfaciliteit voor het nabuurschapsbeleid 

(NIF) subsidies beschikbaar aan een specifiek ondersteuningsprogramma in de particuliere sector dat 

wordt uitgevoerd door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). 

d) De Commissie wil er graag op wijzen dat de mensenrechten ook aan bod komen in verschillende 

politieke kanalen en samenwerkingskanalen. In de vier gecontroleerde programma’s werden de 

streefdoelen van drie indicatoren in de justitiële sector die rechtstreeks verband houden met 

mensenrechten niet behaald vanwege de vertraging in de goedkeuring van het wetboek van strafrecht. 

Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat zowel het programma voor de gezondheidszorg als het 

programma inzake sociale bescherming door hun focus op verbetering van de toegang tot sociale 

diensten rechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van sociale en economische rechten. 

96 Tijdens deze periode zijn enkele positieve mijlpalen bereikt (oprichting van de Autoriteit voor 

gelijkheid en strijd tegen discriminatie in 2017, goedkeuring van wet 103.13 inzake geweld tegen 

vrouwen en meisjes in 2018), ook al is er tot dusver wisselende vooruitgang geboekt. Volgens de 

jaarverslagen van de EU over mensenrechten en democratie in de periode 2015-2018 blijven er in 

Marokko ondanks positieve trends op een aantal terreinen aanzienlijke uitdagingen op het gebied van 

mensenrechten bestaan, onder meer op het gebied van het justitiële systeem, het institutionele kader 

voor mensenrechten en corruptie. 
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98 Freedom House beschouwt Marokko als een “gedeeltelijk vrij” land, met een score van 39/100 in 

zijn Freedom in the World Report van 2019 (zie figuur 15). De belangrijkste problemen die in dit 

verslag worden genoemd, zijn de restrictieve perswetten, het niet toestaan van vrije vergadering, het 

gebrek aan internetvrijheid en het gebrek aan onafhankelijkheid van de justitiële sector. In 2018 

verschoof de score van Marokko op het gebied van burgerlijke vrijheden van 4,5 naar 5 op een schaal 

van 7 vanwege hard ingrijpen van de staat bij grote demonstraties gedurende het jaar (zie figuur 14). 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

99 In het licht van haar antwoorden besluit de Commissie dat de EU-samenwerking heeft bijgedragen 

tot de uitvoering van hervormingen in Marokko. Dit heeft een positief effect gehad op de 

sociaaleconomische ontwikkeling van het land en wordt consequent geïllustreerd door het toezicht 

van de Commissie: zowel interne als externe onafhankelijke jaarlijkse beoordelingen hebben de 

gestage hervormingen gunstig beoordeeld. 

100 De gedefinieerde prioritaire sectoren zijn afkomstig uit de Marokkaanse hervormingsagenda die 

is ontleend aan de grondwet van 2011. Hoewel er in zekere mate ruimte is voor consolidatie en 

concentratie zou een beperking tot slechts drie sectoren niet in de geest zijn van het Actieplan EU-

Marokko waarbij uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde status, en zou een dergelijke 

beperking van negatieve invloed zijn op het hefboomeffect van het beleid van de Commissie. De 

Commissie is van mening dat de bedragen aan de sectorale programma’s voor begrotingssteun 

worden toegekend via een transparante en methodologische procedure die volledig is gedocumenteerd 

(zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 27). De politieke stilstand is door de werkgroep van 

de Europese Raad uitvoerig besproken met de lidstaten, die de strategie van de Commissie hebben 

goedgekeurd (zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 32).   

Aanbeveling 1 – De strategische benadering van de EU in Marokko versterken 

Eerste streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling ten dele. 

Zoals bepaald in de Agenda voor verandering en de programmeringsrichtsnoeren van de EU komen 

de Commissie en de EDEO overeen zich te concentreren op een beperkter aantal sectoren. Het 

prioriteren van deze sectoren zou echter in strijd zijn met huidige richtsnoeren. 

Tweede streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling en zijn van mening dat 

deze reeds wordt uitgevoerd. 

De Commissie en de EDEO passen de methode regelmatig aan op grond van opgedane ervaring. 

De Commissie en de EDEO houden rekening met de aanbevelingen van de ERK als onderdeel van 

hun regelmatige beoordeling van de methode en de manier waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. 

Derde streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling. 

Er is in 2015 gestart met een gezamenlijke programmering en de EU en de lidstaten hebben een 

gezamenlijke analyse van de belangrijkste ontwikkelingsproblemen van het land uitgevoerd. In 2017 

is besloten de gezamenlijke programmering te concentreren op drie belangrijke sectoren (gender, 

migratie en beroepsopleiding). Deze drie sectoren zijn niet meegenomen in de controle. In de huidige 

programmeringsperiode zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd voor de tenuitvoerlegging van de 

gezamenlijke programmering in Marokko. De Commissie en de EDEO zullen deze inspanningen nog 

verder opvoeren in de volgende programmeringsperiode. 
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101 De financieringsovereenkomst voor begrotingssteun en bijbehorende bijlagen bevatten alle 

streefdoelen, indicatoren en referentiewaarden die benodigd zijn voor de uitvoering van het 

programma. De richtsnoeren inzake begrotingssteun vereisen niet dat er een actieplan wordt 

ontwikkeld. 

Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 47 en 48. 

Aanbeveling 2 – Het ontwerp van de voorwaarden en prestatie-indicatoren verbeteren 

Eerste streepje: De Commissie en de EDEO verwerpen de aanbeveling. 

De Commissie wijst erop dat het vaststellen van specifieke en relevante prestatie-indicatoren al de 

standaardpraktijk is, in overeenstemming met de richtsnoeren inzake begrotingssteun. 

De Commissie is van mening dat de streefdoelen en prestatie-indicatoren die worden toegepast in de 

programma’s goed afgestemd waren op de Marokkaanse context. De achterliggende redenering is 

beschreven in de interventielogica van de programma’s, die deel uitmaakt van het actiedocument dat 

door de diensten van de Commissie en de lidstaten is goedgekeurd. Hier dient te worden opgemerkt 

dat begrotingssteun zich niet alleen beperkt tot prestatie-indicatoren. 

Tweede streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling en maken waar van 

toepassing gebruik van op uitkomsten gerichte indicatoren. 

Derde streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling en maken gebruik van 

referentiewaarden wanneer dit relevant is. 

102 De Commissie wijst erop dat de beleidsdialoog dagelijks op alle niveaus plaatsvindt. Belangrijke 

kwesties worden systematisch besproken op het juiste niveau wanneer de noodzaak zich voordoet. 

Het volledig documenteren van dit proces zou enorme administratiekosten met zich meebrengen en 

zou gevolgen kunnen hebben voor besprekingen van gevoelige onderwerpen die soms vertrouwelijk 

van aard zijn. Jaarvergaderingen worden gedocumenteerd en de notulen daarvan worden naar de ERK 

verzonden. 

De Commissie houdt zich wat betreft de beleidsdialoog in het kader van de begrotingssteun aan de 

richtsnoeren inzake begrotingssteun. De resultaten van de beleidsdialoog zijn en blijven een 

belangrijk onderdeel van iedere evaluatie. Niettemin wil de Commissie de politieke gevoeligheid van 

de hervormingen en politieke doelstellingen benadrukken en blijft de Commissie bijgevolg bij haar 

standpunt dat er dialoogstrategieën moeten worden geformuleerd die de belangen van de Commissie 

beschermen. 

Er wordt op alle niveaus contact onderhouden met de Marokkaanse regering en problemen worden op 

het juiste niveau besproken in overeenstemming met de beginselen van goed beheer, en met respect 

voor het diplomatieke protocol en de operationele noodzaak. 

Zie ook de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 56 en 57. 

Aanbeveling 3 – De beleidsdialoog versterken 

De beleidsdialoog is een kernonderdeel van de praktijk van ontwikkelingshulp en de identificatie, 

formulering, uitvoering, controle en beoordeling van programma’s voor begrotingssteun in Marokko. 

De beleidsdialoog is niet alleen gekoppeld aan financiering, maar wordt gevoerd met betrekking tot 
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alle gebieden van het Actieplan EU-Marokko waarbij uitvoering wordt gegeven aan de geavanceerde 

status. 

De Commissie zou in overweging kunnen nemen om, zoals geadviseerd, op meer officiële en 

regelmatige wijze verslag uit te brengen over de beleidsdialoog. De informele beleidsdialoog blijft 

echter in bepaalde omstandigheden relevant en doeltreffend (zoals is gebleken tijdens de periode van 

politieke stilstand in de verhouding tussen de EU en Marokko). 

Eerste streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling. 

In de bijgewerkte richtsnoeren inzake begrotingssteun zijn betere richtlijnen voor de beleidsdialoog in 

het kader van begrotingssteun opgenomen. 

Niettemin wil de Commissie de politieke gevoeligheid van sommige hervormingen en politieke 

doelstellingen benadrukken en blijft de Commissie bijgevolg bij haar standpunt dat er 

dialoogstrategieën moeten worden geformuleerd die de belangen van de Commissie beschermen. 

Tweede streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling ten dele. 

Van alle belangrijke vergaderingen worden notulen opgesteld en deze worden opgevolgd naargelang 

vereist. De Commissie en de EDEO zullen trachten de beleidsdialoog systematischer te 

documenteren. 

Derde streepje: De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling ten dele. 

Regelmatige verslaglegging van de beleidsdialoog is gewaarborgd middels het kader voor verslagen 

over het beheer van de externe steun en de berichten over uitbetalingen. De Commissie en de EDEO 

zullen trachten de beleidsdialoog systematischer te documenteren. 

103 Zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 59 tot en met 63. 

De Commissie is van mening dat: 

- er geschikte bronnen van verificatie zijn gebruikt. 

- de bron van verificatie slechts ontbrak voor één indicator en één streefdoel omdat deze vóór 

uitbetaling moesten worden aangeleverd door de regering. 

- de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens is geverifieerd wanneer dit noodzakelijk werd 

geacht omdat de Commissie zich, in overeenstemming met internationale beste praktijken, baseert 

op nationale statistische gegevens. 

- de fouten in de uitbetaling slechts twee streefdoelen betroffen en er inmiddels een 

terugvorderingsprocedure in gang is gezet. 

- alle andere uitbetalingen zijn verricht in overeenstemming met de bepalingen van de 

financieringsovereenkomst. 

- de overheveling van streefdoelen regelmatig heeft plaatsgevonden op verzoek van het 

desbetreffende ministerie na goedkeuring door zowel de onafhankelijke waarnemingsmissie als de 

diensten van de Commissie.  

Aanbeveling 4 – Verificatieprocedures voor uitbetalingen verbeteren 
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Eerste streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling niet omdat deze is gebaseerd op 

waarnemingen en conclusies die de Commissie niet onderschrijft. 

De Commissie wijst erop dat er, in overeenstemming met praktijken voor goed financieel beheer en 

de richtsnoeren inzake begrotingssteun, passende berekeningsmethoden zijn toegepast, zoals uitvoerig 

beschreven in de bijlagen bij de financieringsovereenkomst. In de zeldzame gevallen waarin fouten 

zijn gemaakt, zijn deze tijdig gecorrigeerd. 

Tweede streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling niet omdat deze is gebaseerd op 

waarnemingen en conclusies die de Commissie niet onderschrijft. 

De Commissie wijst erop dat dit al de standaardpraktijk is. In overeenstemming met de richtsnoeren 

inzake begrotingssteun worden de middelen uitsluitend uitbetaald als er betrouwbare bewijzen zijn dat 

de streefdoelen zijn bereikt. 

De betrouwbaarheid en consistentie van de bronnen van verificatie worden in de loop van het 

programma grondig geverifieerd door de Commissie. 

Het nationale gegevensverzamelingssysteem in de gecontroleerde sectoren werd tijdens de 

formulering van het programma als betrouwbaar beoordeeld. Deze beoordeling wordt ondersteund 

door de positie van Marokko in de Statistical Capacity Index van de Wereldbank, waarin de kwaliteit 

van de statistische gegevens van het land ruim boven het regionale gemiddelde scoort. 

In overeenstemming met internationale afspraken over de doeltreffendheid van de steun en de 

Europese consensus inzake ontwikkeling, is het gebruik van nationale systemen bedoeld ter 

versterking van deze systemen, zodat deze inclusiever worden en er meer nadruk wordt gelegd op de 

binnenlandse verantwoordingsplicht. Daarom wordt er door de Commissie bij de beoordeling van de 

prestaties ten aanzien van de indicatoren van variabele tranches gebruikgemaakt van alle officiële, 

relevante en betrouwbare informatie zolang deze voldoende zekerheid wat betreft het prestatieniveau 

biedt. 

In geval van ernstige twijfels over de kwaliteit van de verstrekte gegevens worden 

verificatieprocedures uitgevoerd ter ondersteuning van de beslissingen tot uitbetaling. 

 

Derde streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling niet omdat deze is gebaseerd op 

waarnemingen en conclusies die de Commissie niet onderschrijft.  

De delegatie beoordeelt de relevantie van een verzoek tot overheveling op grond van de argumenten 

die worden aangedragen door het partnerland. Deze beoordeling wordt gecontroleerd en gevalideerd 

door de diensten van de Commissie. De argumenten in kwestie kunnen vervat zijn in een brief van de 

regering of opgenomen zijn in de notulen van vergaderingen en/of verslagen van onafhankelijke 

waarnemingsmissies. 

Er wordt gedetailleerde uitleg gegeven in desbetreffende paragrafen van het verslag. 

104 De officiële en gedetailleerde monitoring van de geboekte vooruitgang in de verschillende 

programma’s voor begrotingssteun die zijn gericht op hervormingen vindt jaarlijks plaats, doorgaans 

met hulp van onafhankelijke, externe consultants, ten tijde van de opstelling van het 

uitbetalingsdossier. Deze monitoring omvat onder meer een onderdeel betreffende de geboekte 
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vooruitgang in het sectorale beleid. De regelmatige monitoring bestaat uit de beleidsdialoog, 

bezoeken ter plekke en werkgroepen. Op deze manier worden afwijkingen in een vroeg stadium 

geconstateerd (zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 64 tot en met 66 voor 

specifieke programmagerelateerde opmerkingen). 

Aanbeveling 5 – Monitoringprocedures verbeteren 

Eerste streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling ten dele. 

Bezoeken ter plaatse zijn echter niet voor alle programma’s vereist. 

Tweede streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

Derde streepje: De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

105 De Commissie is van mening dat 62 % van de streefdoelen is behaald. 

De percentages van de uitvoering van de begroting voor het ministerie van Justitie en het ministerie 

van Volksgezondheid bedragen respectievelijk ruim 90 % en 95 % over de periode 2014-2016 en in 

2017 100 %. Het is derhalve onjuist om te stellen dat “aanzienlijke bedragen niet werden uitgegeven”. 

De toegevoegde waarde van begrotingssteun is ondersteuning van de uitvoering van plaatselijke 

hervormingen en actieplannen. Dit zijn tastbare, geloofwaardige en relevante 

hervormingsprogramma’s met transformatieve langetermijnvoordelen voor de samenleving in de 

partnerlanden. 

106 Zichtbaarheid is het resultaat van een voortdurend communicatieproces en vraagt om een 

gedifferentieerde aanpak naargelang de context. De financieringsovereenkomst voor begrotingssteun 

en andere externe acties bevatten al bepalingen waarin zichtbaarheid als eis is gesteld. 

Alleen in 2016 was er sprake van geringe zichtbaarheid. Sinds 2017 is de zichtbaarheid van de EU-

steun aanzienlijk toegenomen. 

Net als de ondertekening van de initiële financieringsovereenkomst is de ondertekening van een 

addendum op zich geen stimulans voor goede prestaties. Het addendum is het resultaat van dialoog en 

onderhandelingen, die vaak maanden in beslag hebben genomen voordat het addendum daadwerkelijk 

werd ondertekend. 

Verdere gedetailleerde uitleg over het standpunt van de Commissie is te vinden in de reactie op de 

desbetreffende paragrafen (zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 89 tot en met 92). 

Aanbeveling 6 – De zichtbaarheid van de EU-steun vergroten 

De Commissie en de EDEO aanvaarden de aanbeveling ten dele. 

Het vaststellen van specifieke uitbetalingsvoorwaarden met betrekking tot zichtbaarheid zou niet 

passend zijn en zou in sommige gevallen contraproductief kunnen blijken, zoals gedurende de periode 

waarin de relatie tussen Marokko en de EU moeizaam was. 

107 De Commissie is van mening dat gender en mensenrechten ingewikkelde, in de samenleving 

verankerde uitdagingen zijn en dat het tijd vergt om op deze gebieden vooruitgang te boeken. 

Gebruikmaken van goed geïntegreerde impactindicatoren voor de lange termijn (zoals de Human 

Development Index of de Gender Inequality Index) is geen geschikt middel voor het meten van de 
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impact van een programma voor begrotingssteun over een dergelijke korte periode.  Wel moet worden 

opgemerkt dat zowel de Human Development Index als de Gender Inequality Index een verbetering te 

zien geven voor Marokko. 

Verdere gedetailleerde uitleg over het standpunt van de Commissie is te vinden in de reactie op de 

desbetreffende paragrafen (zie de antwoorden van de Commissie op de paragrafen 96 tot en met 100). 



 

 

Controleteam 
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-
beleid en -programma's of beheersthema's met betrekking tot specifieke 
begrotingsterreinen 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 doelmatigheid 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 “Externe 
maatregelen, veiligheid en justitie”, die onder leiding staat van ERK-lid 
Bettina Jakobsen. De controle werd geleid door ERK-lid Hannu Takkula, ondersteund 
door Turo Hentila, kabinetschef; Helka Nykaenen, kabinetsattaché; Kim Hublé, 
taakleider, en Aurélia Petliza en Dirk Neumeister, controleurs. 
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In het kader van deze controle werd de doeltreffendheid van de 
EU-begrotingssteun aan Marokko van 2014 tot en met 2018 
beoordeeld. De controle had betrekking op begrotingssteun op 
het gebied van gezondheidszorg, sociale bescherming, justitie, en 
de ontwikkeling van de particuliere sector, waarbij werd gekeken 
naar het beheer door de Commissie en de verwezenlijking van de 
doelstellingen werd geëvalueerd. De Commissie was van mening 
dat begrotingssteun het juiste hulpverleningsinstrument was. Wij 
concludeerden echter dat de toegevoegde waarde hiervan en het 
vermogen om hiermee hervormingen te ondersteunen beperkt 
waren vanwege suboptimale doelgerichtheid, een gebrekkige 
uitvoering en ontoereikende monitoring. De belangrijkste 
tekortkomingen hielden verband met het ontwerp van 
indicatoren en de beoordeling van de resultaten. We bevelen 
derhalve aan de steun te richten op een kleiner aantal sectoren, 
het ontwerp van indicatoren en de controleprocedures voor 
uitbetaling te verbeteren en de beleidsdialoog te versterken. 

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 
4, tweede alinea, VWEU. 
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