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EU-controleurs onderzoeken gegevens achter 
begrotingssteun aan partnerlanden 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle inzake de betrouwbaarheid van de 
onderliggende gegevens bij bijna een vijfde van de financiële steun van de EU aan 
partnerlanden buiten de Unie. Met deze betalingen, de zogeheten “begrotingssteun”, worden 
de partnerlanden van de EU ondersteund bij hun hervormingsinspanningen en bij het 
nastreven van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

In 2017 maakte begrotingssteun 18 % uit van de totale EU-steun aan niet-EU-landen uit de EU-
begroting en het Europees Ontwikkelingsfonds. Tegen het eind van dat jaar had de EU 270 
contracten voor begrotingssteun gesloten voor een bedrag van naar schatting 12,7 miljard EUR. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle over EU-begrotingssteun 
gepubliceerd. Deze documenten (voorheen “achtergronddocument” genoemd) zijn bedoeld als 
bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of de 
gecontroleerde programma’s. Ze verschaffen informatie over een lopende controletaak.  

EU-begrotingssteun is onderverdeeld in twee delen of “tranches”: één vast en één variabel deel, 
afhankelijk van de bereikte resultaten. Voor het variabele deel spelen de gegevens over de 
voortgang een cruciale rol, aangezien deze bepalend zijn voor het al dan niet uitbetalen van het 
geld.  

Tijdens de controle zullen de controleurs nagaan of de Europese Commissie toegang heeft tot 
relevante en betrouwbare prestatiegegevens om vast te stellen of het variabele deel van de 
begrotingssteun moet worden uitbetaald. Zij onderzoeken met name of: 

• de Commissie een grondige evaluatie verricht van de capaciteit van de partnerlanden om 
relevante en betrouwbare prestatiegegevens te genereren; 

• er in contracten voor begrotingssteun bepalingen zijn opgenomen inzake doeltreffende 
monitoring van de vooruitgang in de ondersteunde sectoren, en 
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• de Commissie op doeltreffende wijze de gegevens verifieert die worden gehanteerd als 
grondslag voor het betalen van variabele tranches.  

“Hoogwaardige, tijdige gegevens vormen essentiële input voor verstandige besluitvorming”, aldus 
Hannu Takkula, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. 
“Het is dan ook van het grootste belang dat er gebruik wordt gemaakt van relevante, 
betrouwbare prestatiegegevens bij het betalen van begrotingssteun.”  

 

Noot voor de redactie  

De Europese Rekenkamer heeft al twee speciale verslagen over andere aspecten van EU-
begrotingssteun gepubliceerd: Speciaal verslag nr. 11/2010 “Het beheer door de Commissie van 
de algemene begrotingssteun in landen van de ACS, Latijns-Amerika en Azië”, en Speciaal verslag 
nr. 35/2016 “Gebruikmaking van begrotingssteun ter verbetering van de mobilisering van 
binnenlandse inkomsten in Afrika ten zuiden van de Sahara”.  

Verder werd in diverse andere verslagen in uiteenlopende mate ingegaan op begrotingssteun. 
Voor deze controle zal gebruik worden gemaakt van deze verslagen. 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de vooruitblik op de controle van de 
Europese Rekenkamer. De volledige vooruitblik is in het Engels beschikbaar op 
www.eca.europa.eu. 
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