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SAMENVATTING

I.
Wegen zi jn van essentieel belang voor regionale 
integratie, economische groei, sociale ontwikkeling, 
doeltreffend openbaar bestuur en veiligheid. In Afrika 
bezuiden de Sahara zijn wegen als belangrijkste ver-
voersmodaliteit voor passagiers en vracht goed voor 
meer dan 80 % van de totale goederen- en diensten-
bewegingen, en de vervoersbehoeften nemen snel toe.

II.
De Commissie is een van de belangrijkste donoren 
van de wegensector in Afrika bezuiden de Sahara. 
Wegvervoer is een concentratiesector in de samen-
werkingsstrategie van het EOF met de meeste landen 
in Afrika bezuiden de Sahara. In financieel opzicht is 
het met afstand de belangrijkste sector, met onge-
veer 7 400 miljoen euro aan EOF-vastleggingen in deze 
regio in de periode 1995-2011.

III.
De Rekenkamer onderzocht of het EOF op doeltref-
fende wijze heeft bijgedragen aan de duurzaamheid 
van het wegennet in Afrika bezuiden de Sahara: of 
de door het EOF ondersteunde wegeninfrastructuur 
duurzaam is en of de Commissie op doeltreffende 
wijze de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur 
bevordert. De controle was gericht op de technische, 
financiële en institutionele duurzaamheid van de infra-
structuur voor wegvervoer en er werd gekeken naar 
48 programma’s die sinds 1995 zijn gefinancierd in 
het kader van het achtste, negende en tiende EOF 
in zes partnerlanden: Benin, Burkina Faso, Kameroen, 
Tanzania, Tsjaad, en Zambia. Tijdens hun bezoeken 
inspecteerden de controleurs ongeveer 2 400 km aan 
door het EOF gefinancierde wegen.

IV.
De Rekenkamer concludeert dat de Commissie gedeel-
telijk doeltreffend is in haar steun voor een duurzaam 
wegennet in Afrika bezuiden de Sahara.
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V.
De door de Rekenkamer bezochte partnerlanden doen 
niet genoeg om de duurzaamheid van de wegen-
infrastructuur te waarborgen. In alle door de Reken-
kamer bezochte partnerlanden vertonen de wegen in 
uiteenlopende mate voortijdige slijtage. De meeste 
van deze landen hebben institutionele hervormingen 
doorgevoerd, met name wat betreft de oprichting van 
wegenfondsen en wegenagentschappen, en hebben 
significante vooruitgang geboekt in het onderhoud 
van de wegen. In alle landen blijven er echter veel 
uitdagingen bestaan die moeten worden aangegaan 
om passend onderhoud te garanderen. Hoewel de 
uitgaven voor wegenonderhoud in de loop der tijd in 
alle door de Rekenkamer bezochte partnerlanden zijn 
gestegen, blijven ze ontoereikend om de behoeften 
te dekken. Een belangrijke reden is dat in nationale 
begrotingen prioriteit wordt gegeven aan de renovatie 
en opwaardering van het wegennet, in plaats van aan 
onderhoud.

VI.
De meeste door de Rekenkamer bezochte partnerlan-
den hebben niet voldoende bereidheid aan de dag 
gelegd om doeltreffende maatregelen uit te voeren 
die gericht zijn op het terugdringen van het aantal 
gevallen van overlading van voertuigen, die een grote 
impact heeft op de levensduur en de onderhoudskos-
ten van wegen. De regionale en nationale wetgeving 
betreffende asdruk wordt niet op doeltreffende wijze 
gehandhaafd en er wordt te weinig aandacht besteed 
aan de diepere oorzaken van de overlading van voer-
tuigen, zoals illegale afspraken tussen aanbieders van 
wegvervoersdiensten om de markt te verdelen, illegale 
wegcontroles, en het ontbreken van concurrentie met 
andere takken van vervoer, met name de spoorwegen.

VII.
De Commissie is gedeeltelijk doeltreffend in het bevor-
deren van de vaststelling en uitvoering van de hervor-
mingen van het sectoraal beleid die nodig zijn om de 
bestaande obstakels voor een duurzaam wegennet in 
Afrika bezuiden te Sahara weg te nemen. De hantering 
door de Commissie van voorwaarden die verbonden 
zijn aan haar financiële steun heeft een matig stimu-
lerend effect. Dit heeft ook een impact op de beleids-
dialoog, waarvan het potentieel door de Commissie 
niet volledig wordt benut, hoewel deze dialoog van 
groot belang is geweest om vorderingen te maken op 
sommige gebieden, met name ten aanzien van het 
institutionele kader en de financiering van het onder-
houd aan wegen. De door de Commissie gefinancierde 
technische samenwerking is minder succesvol geweest 
dan mocht worden verwacht.

VIII.
De Rekenkamer beveelt de Commissie aan om in een 
aantal opzichten de EOF-middelen gerichter in te zet-
ten en beter gebruik te maken van de voorwaarden die 
verbonden zijn aan haar programma’s, van de beleids-
dialoog met de regeringen van de partnerlanden en 
van technische samenwerking, teneinde de doeltref-
fendheid van de door het EOF verstrekte ontwikke-
lingssteun ten behoeve van een duurzaam wegennet 
in Afrika bezuiden de Sahara te maximaliseren.
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DE ONTWIKKELING EN HET ONDERHOUD VAN EEN 
WEGENNET DAT IN ZIJN BEHOEFTEN VOORZIET IS 
EEN GROTE UITDAGING VOOR AFRIKA BEZUIDEN DE 
SAHARA

1. Wegen en andere vervoersinfrastructuur zijn van essentieel belang voor 
regionale integratie, economische groei, sociale ontwikkeling, doeltref-
fend openbaar bestuur en veiligheid. In Afrika bezuiden de Sahara zijn 
wegen als belangrijkste vervoersmodaliteit voor passagiers en vracht 
goed voor meer dan 80 % van de totale goederen- en dienstenbewegin-
gen, en de vervoersbehoeften nemen snel toe naarmate de bevolking, 
de verstedelijking en de handel toenemen1.

2. Afrika bezuiden de Sahara heeft een veel lagere dichtheid van verharde 
wegen dan andere regio’s2, en de economieën van vele landen, met 
name van die welke niet aan zee grenzen, zijn in sterke mate afhanke-
lijk van een betrekkelijk klein aantal internationale corridors waar het 
meeste verkeer samenkomt. Hoewel het in fysiek opzicht grofmazig is, 
is het wegennet relatief uitgebreid wanneer het wordt afgezet tegen 
de omvang van de bevolking en de nationale inkomensniveaus3. Het 
onderhoud drukt derhalve zwaar op de begroting, en deze druk is de 
afgelopen jaren bovendien aanzienlijk gestegen, hoofdzakelijk als gevolg 
van de stijgende trend van de olieprijzen en onvoldoende concurrentie 
tussen aannemers.

3. Het merendeel van de verharde wegen in Afrika bezuiden de Sahara 
wordt ontworpen voor een levensduur van 15 jaar op voorwaarde dat 
er regulier onderhoud plaatsvindt, zoals het jaarlijks reinigen van water-
afvoerkanalen, het snoeien van vegetatie en het repareren van gaten 
in de weg. Na deze periode moeten wegen worden gerenoveerd4. De 
levensduur van een weg kan worden opgerekt van 15 tot 20 jaar, of zelfs 
langer, indien iedere acht tot tien jaar periodiek onderhoud wordt ver-
richt, d.w.z. dat een nieuwe deklaag wordt aangebracht5. In het ontwerp 
van wegen wordt rekening gehouden met de verwachte verkeersdrukte 
en een maximale asdruk van 13 ton. Wegen slijten veel sneller wanneer 
de feitelijke asdruk hoger is, aangezien de mate van slijtage exponentieel 
toeneemt met de mate van overlading.

1 Europese Commissie, 
directoraat-generaal 
Ontwikkeling en 
Samenwerking — EuropeAid, 
„European Development 
Cooperation in Infrastructure, 
A review of the past 
twelve years” (Europese 
ontwikkelingssamenwerking 
op het gebied van 
infrastructuur, een 
beoordeling van de afgelopen 
twaalf jaar), 2008, bladzijde 6.

2 Afrika bezuiden de Sahara 
heeft 204 kilometer aan 
wegen per duizend vierkante 
kilometer landoppervlakte 
tegenover een wereldwijd 
gemiddeld van 944 kilometer 
per duizend vierkante 
kilometer. Bron: „The burden 
of maintenance: roads in 
sub-Saharan Africa” (De last 
van onderhoud: wegen in 
Afrika bezuiden de Sahara), 
Africa Infrastructure Country 
Diagnostic (Landendiagnostiek 
Afrikaanse infrastructuur), 
juni 2008, Wereldbank, 
Washington.

3 Afrika bezuiden de Sahara 
heeft een totaal wegennet 
van 6,55 kilometer per 
miljoen Amerikaanse dollar 
aan bruto nationaal product 
tegenover een wereldwijd 
gemiddeld van 3,47 kilometer 
per miljoen Amerikaanse 
dollar aan bruto nationaal 
product. Bron: „The burden 
of maintenance: roads in 
sub-Saharan Africa” (De last 
van onderhoud: wegen 
in Afrika bezuiden de 
Sahara), Africa Infrastructure 
Country Diagnostic 
(Landendiagnostiek 
Afrikaanse infrastructuur), 
juni 2008, Wereldbank, 
Washington.

4 Werkzaamheden gericht op de renovatie van de infrastructuur wanneer deze zodanig versleten is dat het aanbrengen van een nieuwe deklaag (d.w.z. 
onderhoud) vanuit technisch oogpunt geen bevredigende optie meer is. Dit betekent ook de heraanleg van het weglichaam (tussenlaag en fundering).

5 Het bedekken van een bestaande weg met een nieuwe slijtlaag of het verwijderen van de deklaag van een weg en het aanbrengen van een nieuwe 
slijtlaag.

INLEIDING
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HET EOF VERSTREKT SIGNIFICANTE FINANCIËLE 
STEUN AAN DE WEGENSECTOR IN AFRIKA BEZUIDEN 
DE SAHARA

4. Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het belangrijkste instrument 
door middel waarvan de Europese Unie ontwikkelingshulp verleent aan 
de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, en aan 
de landen en gebieden overzee. Het EOF wordt beheerd door de Com-
missie, die een van de belangrijkste donoren is van de wegensector in 
Afrika bezuiden de Sahara6. Wegvervoer is een concentratiesector in de 
samenwerkingsstrategie van het EOF met de meeste landen in Afrika 
bezuiden de Sahara. Het is het belangrijkste EOF-samenwerkingsterrein, 
met ongeveer 7 400 miljoen euro aan EOF-vastleggingen in deze regio 
in de periode 1995-2011 (zie bijlage I).

5. In de mededeling van de Commissie van juli 2000 worden de begin-
selen bepaald die volgens de Commissie leidend moeten zijn voor de 
samenwerking met niet-EU-landen in de vervoerssector7. Hierin wordt 
een omvattende sectorale aanpak beschreven die geldt voor alle ver-
voerstakken, en wordt een strategie gegeven voor de totstandbrenging 
van duurzaam vervoer. Er wordt in benadrukt dat de totstandbrenging 
van duurzaam vervoer in de ontwikkelingslanden afhankelijk is van de 
bereidheid om het bestuur van de sector te hervormen alsmede van be-
taalbare vervoersstrategieën. Dit betekent met name dat in de nationale 
begrotingen een behoorlijk deel voor vervoer moet worden uitgetrok-
ken, waarbij onderhoud voorrang krijgt.

6. De EOF-interventie in de sector wegvervoer in Afrika bezuiden de Sahara 
wordt met name uitgevoerd door middel van projecten8, veelal ter finan-
ciering van de aanleg, opwaardering9 en/of renovatie van hoofdwegen. 
De Commissie verleent ook begrotingssteun10 aan de wegensector in 
landen waarvan zij vindt dat er een welomschreven sectoraal beleid 
is. In het kader van het negende EOF werden in Ethiopië en Zambia 
dergelijke programma’s uitgevoerd. In het kader van het tiende EOF zijn 
tot dusverre financieringsovereenkomsten getekend met Benin, Ethio-
pië, Malawi, Mozambique, Tanzania en Zambia11. Tot slot kan EOF-steun 
worden gecombineerd met commerciële leningen, bijvoorbeeld van de 
Europese Investeringsbank; in dergelijke gevallen wordt een deel van 
de EOF-bijdrage verstrekt via het Infrastructuurpartnerschap tussen de 
EU en Afrika, en neemt deze de vorm aan van subsidies, technische bij-
stand of rentesubsidies. Dit financieringsmechanisme werd gebruikt in 
Kameroen en Zambia.

6 Na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon 
op 1 december 2009, 
werd op 1 december 2010 
de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) 
opgericht. In samenwerking 
met de betrokken diensten 
van de Commissie bereidt 
de EDEO de besluiten 
van de Commissie voor 
met betrekking tot 
landentoewijzingen, 
landenstrategiedocumenten, 
en regionale 
strategiedocumenten en 
nationale en regionale 
indicatieve programma’s 
als onderdeel van de 
programmeringscyclus 
voor het merendeel van de 
instrumenten voor extern 
optreden.

7 COM(2000) 422 definitief 
van 6 juli 2000, Mededeling 
van de Commissie aan 
de Raad en het Europees 
Parlement „Bevordering van 
duurzaam vervoer in de 
ontwikkelingssamenwerking”. 
De Raad verwelkomde deze 
mededeling op 31 mei 2001, 
nota 9985/01.

8 Tussen 1995 en 2011 
beliepen de vastleggingen 
voor projecten 
6 676 miljoen euro, d.w.z. 
ongeveer 90 % van de totale 
vastleggingen.

9 Werkzaamheden gericht 
op de toevoeging van 
aanvullende capaciteit aan 
de weg, zowel wat betreft 
het verkeer als de veiligheid. 
Een goed voorbeeld is de 
bestrating van onverharde 
wegen of de versteviging van 
de bestaande bestrating.

10 Tussen 1995 en 2011 
beliepen de vastleggingen 
voor begrotingsprogramma’s 
voor de wegensector 
715 miljoen euro, d.w.z. 
ongeveer 10 % van de totale 
vastleggingen.

11 Een financierings-
overeenkomst voor het 
verlenen van sectorale 
begrotingssteun aan Rwanda 
is in voorbereiding.
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REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE

7. De Rekenkamer wilde onderzoeken of het EOF op doeltreffende wijze 
heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van het wegennet in Afrika 
bezuiden de Sahara en richtte zich op twee vragen:

a) Is de door het EOF ondersteunde wegeninfrastructuur duurzaam?

b) Bevordert de Commissie de duurzaamheid van de wegeninfrastruc-
tuur op doeltreffende wijze?

8. De controle was gericht op de technische, financiële en institutionele 
duurzaamheid van de infrastructuur voor wegvervoer in de landen be-
zuiden de Sahara. Bij de controle werd gekeken naar programma’s die 
sinds 1995 zijn gefinancierd in het kader van het achtste, negende en 
tiende EOF. 

9. De controle werd verricht tussen april 2011 en januari 2012 en omvatte 
controles aan de hand van stukken, vraaggesprekken met personeel 
op het hoofdkantoor van de Commissie en bezoeken aan zes landen: 
 Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tanzania, Tsjaad en Zambia (zie bijlage II). 
Deze landen werden geselecteerd op grond van vier criteria: de mate-
rialiteit van de EOF-uitgaven, de geografische dekking van ten minste 
drie regio’s in Afrika, landen met verschillende soorten programma’s en 
buurlanden, teneinde regionale aspecten te bestrijken. De EOF-vastleg-
gingen in de wegensector in de bezochte landen sinds 1995 belopen 
1 959 miljoen euro, d.w.z. 26,5 % van de EOF-vastleggingen in deze sec-
tor in Afrika bezuiden de Sahara gedurende deze periode. Tijdens hun 
bezoeken hielden de controleurs vraaggesprekken met personeelsleden 
van de EU-delegaties, vertegenwoordigers van nationale autoriteiten 
(zoals ministeries van Infrastructuur, wegenfondsen, wegenagentschap-
pen, bureaus voor de statistiek en hoge controle-instanties) en andere 
donoren. Ze onderzochten 48 programma’s en inspecteerden ongeveer 
2 400 km aan door het EOF gefinancierde wegen ter plaatse om de con-
ditie van de wegen te beoordelen en mogelijke slijtage van de wegen 
te constateren, alsmede de oorzaken daarvan.
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12 Een verzakte groef in het 
wegdek, veroorzaakt door het 
passeren van voertuigen.

13 Wanneer het wegdek in 
stukken scheurt.

OPMERKINGEN

HOEWEL ER VOORUITGANG IS GEBOEKT, IS DE 
WEGENINFRASTRUCTUUR IN AFRIKA BEZUIDEN DE 
SAHARA NOG NIET DUURZAAM

10.  De Rekenkamer onderzocht of de wegen in Afrika bezuiden de Sahara 
geen voortijdige slijtage vertonen en of de partnerlanden hun wegen-
infrastructuur op gepaste wijze onderhouden en doeltreffende maat-
regelen nemen tegen de overlading van voertuigen.

WEGEN IN AFRIKA BEZUIDEN DE SAHARA SLIJTEN SNELLER DAN 
VERWACHT

11.  Meer dan twee derde van de door de Rekenkamer geïnspecteerde wegen  
in de zes bezochte landen zijn in redelijke conditie en kunnen nog steeds 
worden gebruikt zoals ze waren bedoeld (zie de vierde kolom in bijla-
ge III), maar een groot deel ervan wordt in uiteenlopende mate getroffen 
door voortijdige slijtage (zie de vijfde kolom in bijlage III). In sommige 
gevallen bleef de schade beperkt tot specifieke weggedeelten, in an-
dere gevallen was deze grootschaliger. De belangrijkste oorzaken zijn de 
overlading van voertuigen (die spoorvorming12, scheuren en rafeling13 
veroorzaakt), ontoereikend onderhoud en, in mindere mate, een matig 
ontwerp of een matige aanleg. Als gevolg daarvan is de levensverwach-
ting van deze wegen korter.

een te zwaar beladen voertuig
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12.  In Benin, Burkina Faso en Tsjaad is de overlading van voertuigen de be-
langrijkste oorzaak van voortijdige slijtage. Overlading is een veel minder 
ernstig probleem in Tanzania en Zambia. De hoogste percentages te 
zware asdruk werden aangetroffen in Benin (45,9 %)14 en Burkina Faso 
(22,3 %)15. Een door het EOF gefinancierde studie leidde tot de conclu-
sie dat de verwachte levensduur van 44 % van het verharde netwerk in 
Burkina Faso gedaald is van 15 tot minder dan 4 jaar vanwege de aan-
houdende overlading van voertuigen16.

13.  De andere hoofdoorzaak van voortijdige slijtage van het wegennet is 
het ontoereikende onderhoud aan wegen. Regulier onderhoud wordt 
vaak te laat uitgevoerd. Afwateringskanalen worden bijvoorbeeld in veel 
gevallen niet schoongemaakt voordat het regenseizoen begint, hetgeen 
kan leiden tot ernstige slijtage van de wegen. In Kameroen constateerde 
de Rekenkamer dat een slechte afwatering betekende dat delen van de 
wegen werden weggespoeld, waardoor ingrijpende en duurdere nood-
reparaties nodig waren. In Benin en Tsjaad wordt niet tijdig overgegaan 
tot reparatie van gaten en het snoeien van vegetatie langs de weg. 
Hierdoor neemt de mate van beschikbaarheid van de wegen af en stijgt 
de toekomstige onderhoudsbehoefte snel. Het periodiek onderhoud van 
de gecontroleerde wegen werd niet uitgevoerd zoals vereist.

14.  Op sommige gedeelten van de gecontroleerde wegen trad voortijdige 
slijtage op vanwege het slechte ontwerp of de slechte aanleg. Hoewel 
het door de politieke crisis in Ivoorkust toegenomen verkeer in Benin en 
Burkina Faso niet kon worden voorzien, was de verwachte verkeersgroei 
in sommige andere gevallen in onderzoeken onderschat. De Rekenkamer 
heeft de prestaties van door het EOF gefinancierde infrastructuurwerken, 
en in het bijzonder de kwaliteit van de onderzoeken17, reeds onderzocht.

15.  Bijlage III geeft een overzicht van de bevindingen van de Rekenkamer 
bij de controles ter plaatse. De bijlagen IV-IX bevatten kaarten van de 
zes bezochte landen waarop de wegeninfrastructuurprojecten worden 
getoond die sinds het zevende EOF zijn gefinancierd, en geven meer 
details over de bevindingen van de Rekenkamer bij de controles ter 
plaatse.

14 „Campagne de pesage des 
charges à l’essieu, rapport 
final” (Campagne voor 
het wegen van de asdruk, 
eindverslag), Hydroplan, 
december 2006.

15 „Rapport sur les activités 
de contrôle de la charge 
à l’essieu et du PTAC dans 
les postes frontaliers du 
1er janvier au 31 mars 2011, 
Ministère des transports, 
des postes et de l'économie 
numérique’ (Verslag over de 
activiteiten voor de controle 
van de asdruk en van de 
toegestane maximummassa 
bij de grensposten tussen 
1 januari en 31 maart 2011, 
Ministerie van Transport, 
Posterijen en de Digitale 
Economie).

16 „Étude des impacts de 
la réduction des charges 
des véhicules poids 
lourds” (Studie naar de 
impact van de verlaging 
van het laadgewicht van 
vrachtwagens), oktober 2008.

17 Speciaal verslag nr. 8/2003 
over de uitvoering van 
door het EOF gefinancierde 
infrastructuurwerken 
(PB C 181 van 31.7.2003).
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PARTNERLANDEN ZOUDEN MEER KUNNEN DOEN OM DE 
DUURZAAMHEID VAN DE WEGENINFRASTRUCTUUR TE VERBETEREN

PARTNERLANDEN MOETEN HET ONDERHOUD AAN DE WEGEN STERK VERBETEREN

16.  De partnerlanden hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het op-
zetten van een geschikt algemeen institutioneel kader met een duide-
lijke scheiding van taken tussen de ministeries en specifieke wegen-
agentschappen. In alle bezochte landen zijn wegenfondsen opgericht 
om het budget voor wegenonderhoud te innen en te beheren. Dit werd 
gestimuleerd en ondersteund door de ontwikkelingspartners, waaronder  
de Commissie, teneinde een stabiele stroom van middelen voor wegen-
onderhoud te waarborgen. In Burkina Faso, Kameroen en Zambia hebben  
de wegenfondsen geen onafhankelijke financieringsbron. De bij weg-
gebruikers geïnde heffingen stromen langs de overheidsbegroting, 
hetgeen betekende dat de desbetreffende begrotingskredieten niet 
aan dit doel werden toegewezen of dat de middelen vertraagd werden 
overgedragen.

17.  Tanzania en Zambia beschikken over functionerende wegenagentschap-
pen die verantwoordelijk zijn voor de programmering, aanbesteding 
en het toezicht op de onderhoudswerkzaamheden18. In Benin, Burkina 
Faso, Kameroen en Tsjaad valt dit onder de verantwoordelijkheid van de 
betrokken ministeries die, in vergelijking met de wegenagentschappen, 
meer tijd nodig hebben om contracten te sluiten vanwege de beperkte 
administratieve capaciteit en de meer bewerkelijke aanbestedingspro-
cedures. Als gevolg daarvan wordt het wegenonderhoud te laat of in 
het geheel niet uitgevoerd.

18.  De overheden van de partnerlanden kampen met capaciteitsgebreken 
die nadelig werken op hun vermogen om studies op te zetten, gege-
vens te verzamelen over de conditie van de wegen, wegenonderhoud te 
programmeren overeenkomstig de behoeften, aannemingscontracten te 
beheren en toezicht uit te oefenen op het onderhoud. Met uitzondering 
van Tsjaad hebben de bezochte landen duidelijke en passende priori-
teitscriteria opgesteld voor de programmering van wegenonderhoud, 
maar in de praktijk wordt de programmering in Burkina Faso, Kameroen 
en Tsjaad niet gebaseerd op een alomvattende en actuele beoordeling 
van de conditie van de wegen en de behoeften.

19.  In alle zes de landen wordt het meeste onderhoudswerk uitbesteed aan 
particuliere bedrijven. Een groot deel van de bedrijven beschikt niet 
over het benodigde materiaal, bekwame arbeidskrachten of de financiële 
capaciteit om werk van hoge kwaliteit te leveren. Zo voldeden de repara-
ties van gaten in het wegdek in Benin in een kwart van de onderzochte 
gevallen niet aan de normen.

18 Deze wegenagentschap-
pen ontberen echter nog 
altijd de gewenste autonomie 
om besluiten te nemen 
over de programmering 
van het onderhoud en de 
toewijzing van middelen voor 
onderhoud.
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20.  De uitgaven voor wegenonderhoud zijn in alle bezochte landen geste-
gen, maar zijn nog altijd ontoereikend om de wegen te onderhouden. 
Volgens de door de nationale autoriteiten verstrekte informatie loopt de 
financieringsdekking van de vastgestelde onderhoudsbehoeften uiteen 
van 38 % in Burkina Faso tot 68 % in Kameroen. Dit wordt gedeeltelijk 
veroorzaakt door tekortkomingen bij de inning van gereserveerde be-
lastingen. De belangrijkste oorzaak voor de aanzienlijke financierings-
kloof is echter de hoge prioriteit die in de nationale begrotingen van de 
partnerlanden wordt toegekend aan de renovatie en opwaardering van 
het wegennet. In de bezochte landen vertegenwoordigt het onderhoud 
gemiddeld slechts een kwart van de uitgaven in de wegensector19.

21.  De belangrijkste impact van deze financieringskloof is dat het periodiek 
onderhoud te laat wordt verricht of in het geheel niet wordt verricht. 
Periodiek onderhoud wordt ook dikwijls veronachtzaamd door de part-
nerlanden omdat de behoefte aan onderhoud niet zichtbaar is: wegen 
kunnen nog altijd worden gebruikt zoals ze waren bedoeld, zelfs wan-
neer het aanbrengen van een nieuwe deklaag nodig is om te voorkomen 
dat ze op korte termijn een kostbaardere interventie vereisen, zoals reno-
vatie of zelfs hernieuwde aanleg. De financieringskloof wordt voor een 
deel gedicht door de ontwikkelingspartners, waaronder de Commissie, 
die periodiek onderhoud financieren, alsook renovatie en heraanleg. Het 
uitblijven van toereikend periodiek onderhoud vormt een groot risico 
voor de duurzaamheid van de wegennetten in deze landen. Het leidt 
tevens tot duurdere wegrenovaties en minder begrotingsmiddelen die 
beschikbaar zijn voor de opwaardering en uitbreiding van het wegennet, 
eveneens van essentieel belang voor de ontwikkeling van deze landen.

19 In het onderzoek „The 
burden of Maintenance: 
roads in sub-Saharan Africa” 
(De last van het onderhoud: 
wegen in Afrika bezuiden de 
Sahara) van de Wereldbank 
(Washington) van juni 2008 
werd geconcludeerd dat 
investeringen twee derde 
deel van de totale uitgaven 
uitmaken. Op basis van 
praktijken elders in de 
wereld zou de balans tussen 
investeringen en onderhoud 
dichter bij 50/50 moeten 
liggen.

regulier wegonderhoud
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PARTNERLANDEN MOETEN MEER BEREIDHEID TONEN OM DE OVERLADING VAN 
VOERTUIGEN TERUG TE DRINGEN

22.  Verscheidene regionale Afrikaanse organisaties hebben wetgeving aan-
genomen die is gericht op de harmonisering van het nationaal vervoers-
beleid en de handhavingsmodaliteiten, meer bepaald op het gebied van 
de maximale asdruk. Er zijn echter verschillen tussen de regionale regels, 
en de toepassing ervan door de nationale autoriteiten is wisselend en 
loopt over het algemeen achter op schema20.

a) Benin en Burkina Faso hebben onvoldoende bereidheid getoond 
om daadwerkelijk iets te doen aan de overlading van voertuigen. 
Het netwerk van weegbruggen is niet geschikt voor controle van 
de asdruk en garandeert geen toereikende nationale dekking; het 
uitlaadbeleid21 wordt niet toegepast en de opgelegde boetes zijn 
te laag om een afschrikkingseffect te hebben. Er zijn onvoldoende 
inspanningen geleverd om iets te doen aan de belangrijkste oorza-
ken van de overlading van voertuigen; in het bijzonder de hoge ver-
voersprijzen vanwege de duur van het oponthoud aan de grenzen, 
informele wegblokkades22, het inefficiënte gebruik van de vervoers-
capaciteit vanwege illegale afspraken tussen vervoers bedrijven om 
de markt te verdelen23 en het ontbreken van concurrentie met an-
dere takken van vervoer, in het bijzonder spoorwegen24.

b) Kameroen en Tsjaad hebben passend beleid vastgesteld en be-
schikken over het algemeen over geschikt materieel voor voer-
tuigcontrole. Het beleid wordt echter niet op doeltreffende wijze 
uitgevoerd en de beperk ingen die de doeltreffendheid van de 
regelgeving op het gebied van overbelasting hinderen — zoals 
de hoge vervoersprijzen en te grote voertuigen — worden onvol-
doende aangepakt.

c) Tanzania en Zambia hebben geschikte nationale regelgeving en 
een geschikte aanpak die systematische controles omvat, dank-
zij een ontwikkeld netwerk van weegbruggen, het opleggen van 
boetes en het verplicht uitladen van voertuigen die in overtreding 
zijn. Het percentage te hoge asdruk beloopt 1,6 %25 in Tanzania en 
3,3 %26 in Zambia. De slijtage van wegen door de overlading van 
voertuigen is in deze twee landen duidelijk minder ernstig dan in 
de vier andere (zie paragraaf 12), maar er is ruimte voor een verbe-
terde gegevensverzameling en -analyse, alsmede voor uitbreiding 
en modernisering van de weegbruggeninfrastructuur.

20 Zie Speciaal Verslag 
nr. 18/2009 over de 
doeltreffendheid van de 
EOF-steun voor regionale 
economische integratie in 
Oost- en West-Afrika (http://
eca.europa.eu).

21 De overtollige belading 
van een voertuig verwijderen.

22 Een informele 
wegblokkade is een vorm van 
corruptie waarbij het verkeer 
wordt tegengehouden om 
illegale controles te verrichten 
en steekpenningen te innen.

23 De overlading van 
voertuigen is dus niet 
het gevolg van een 
gebrek aan beschikbare 
vervoerscapaciteit. 

24 Zie met name „Transport 
Prices and Costs in Africa: 
A Review of the Main 
International Corridors” 
(Vervoersprijzen en -kosten 
in Afrika: een beoordeling 
van de belangrijkste 
internationale corridors), 
Africa Infrastructure 
Country Diagnostic 
(Landendiagnostiek 
Afrikaanse infrastructuur), 
juli 2008, alsmede „Africa’s 
Infrastructure: A Time 
for Transformation” (De 
infrastructuur van Afrika, 
tijd voor een transformatie), 
Wereldbank, 2010.

25 Statistieken overlading 
2009/2010, TANROAD.

26 Controleprogramma 
asdruk — onderzoeksverslag 
effectbeoordeling, 
„Road Development 
Agency” (Agentschap 
Wegenontwikkeling), 2008.

http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
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ER IS RUIMTE VOOR DE COMMISSIE OM DE 
DUURZAAMHEID VAN DE WEGENINFRASTRUCTUUR 
BETER TE STIMULEREN 

23.  De programma’s van de Commissie behelzen niet alleen de financiering 
van wegeninfrastructuur of de betaling van sectorale begrotingssteun, 
maar ook drie andere onderdelen die op de juiste wijze gecombineerd 
moeten worden om de kans dat EOF-middelen goed worden besteed 
te maximaliseren:

a) de vaststel l ing van voorwaarden die verband houden met de 
programmadoelstellingen en worden overeengekomen met het 
partnerland. Programma’s voor sectorale begrotingssteun omvat-
ten tevens een mechanisme voor variabele financieringstranches 
waaruit blijkt dat de nadruk steeds meer op resultaatgericht beheer 
komt te liggen. Dit mechanisme dient het partnerland een prikkel 
te geven, aangezien het bedrag van de te betalen variabele finan-
cieringstranche afhankelijk is van de mate waarin de doelstellingen 
van de geselecteerde prestatie-indicatoren zijn verwezenlijkt;

b) een beleidsdialoog met de regering van het partnerland over de 
vaststelling en uitvoering van passend sectoraal beleid en sectorale 
strategieën voor de verwezenlijking van duurzaam wegvervoer;

c) technische samenwerking om het partnerland te helpen zijn capa-
citeit voor beleidsvorming en beheer te versterken, alsmede de 
capaciteit van particuliere bedrijven die betrokken zijn bij  het 
onderhoud.

24.  In dit onderdeel wordt nagegaan of de Commissie de duurzaamheid van 
de wegeninfrastructuur op doeltreffende wijze bevordert. De Reken-
kamer is nagegaan of :

a) de tussen de Commissie en de partnerlanden overeengekomen 
programmavoorwaarden relevant zijn en worden gehandhaafd;

b) de Commissie in haar beleidsdialoog de belangrijkste tekortkomin-
gen van het beleid aansnijdt en tijdig en op gepaste wijze reageert 
wanneer de inzet van het partnerland voor vooruitgang niet be-
vredigend is; 

c) de in het kader van de EOF-steunprogramma’s verleende techni-
sche samenwerking gericht is op de belangrijkste behoeften op het 
gebied van de institutionele capaciteit, en de beoogde resultaten 
oplevert.
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DE DOOR DE COMMISSIE TOEGEPASTE CONDITIONALITEIT HEEFT EEN 
GERING EFFECT

DE AANPAK VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE GEBRUIKMAKING VAN VOORWAARDEN

25.  De door de Rekenkamer onderzochte programma’s voor sectorale begro-
tingssteun stellen als algemene voorwaarde dat hervormingen worden 
doorgevoerd in het beleid voor de wegensector, maar geven in veel 
gevallen niet duidelijk aan op welke wijze bevredigende vooruitgang 
moet worden gemeten27. Het is derhalve moeilijk voor de Commissie om 
op gestructureerde wijze te beoordelen of aan de voorwaarde is voldaan. 
De positie van de Commissie in de beleidsdialoog wordt ook verzwakt 
(zie de paragrafen 34 tot en met 39 d)).

26.  De prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld voor de variabele finan-
cieringstranches van de sectorale begrotingssteun (zie paragraaf 23 a)) 
zijn relevant, maar kennen vaak problemen op het gebied van de be-
trouwbaarheid van gegevens of weinig realistische streefdoelen27. In 
Tanzania zijn de beheersdoelstellingen van het wegenagentschap bij-
voorbeeld minder ambitieus dan die welke zijn vastgesteld in het EOF-
programma voor sectorale begrotingssteun, hetgeen aangeeft dat de 
laatstgenoemde doelstellingen ofwel niet de benodigde prikkel geven 
aan het partnerland, ofwel te optimistisch zijn.

27.  Voor investeringsprojecten in de wegeninfrastructuur hanteert de Com-
missie de voorwaarden zo dat partnerlanden er nauwelijks toe worden 
aangezet ze na te leven. De vastgestelde voorwaarden zijn niet juridisch 
bindend, maar worden in de financieringsovereenkomsten omschreven 
als door het partnerland te treffen „begeleidende maatregelen”. In de 
praktijk gaat de Commissie doorgaans akkoord met contracten tussen 
partnerlanden en aannemers voor de uitvoering van werken, ongeacht 
of deze begeleidende maatregelen zijn genomen. Zij is dan op grond van 
de contracten gehouden deze EOF-gelden te betalen en heeft weinig 
speelruimte om het partnerland te dwingen te voldoen aan de voorwaar-
den. De Commissie stelt maar zelden randvoorwaarden waaraan moet 
worden voldaan voordat zij een financieringsovereenkomst tekent, een 
aanbesteding uitschrijft voor werken of een contract voor een opdracht 
voor de uitvoering van werken goedkeurt. In de weinige gevallen waarin 
de Commissie deze aanpak hanteerde, is deze doeltreffender gebleken 
(zie de tekstvakken 1 en 2).

27 Drie van de vier door de 
Rekenkamer onderzochte 
programma’s.
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TEKSTVAK 1

HANTERING DOOR DE COMMISSIE VAN DUIDELIJKE RANDVOORWAARDEN VOOR EOF-
STEUN IN BURKINA FASO

Naar aanleiding van het gebrek aan vooruitgang in de strijd tegen de overlading van voertuigen stelde de 
Commissie duidelijke en relevante te nemen maatregelen vast op het gebied van:

 ο de inzet van bestaande weegbruggen aan de grenzen voor controles op overlading;

 ο de bouw van zes nieuwe weegbruggen;

 ο de werking van het nieuw opgerichte orgaan ter handhaving van de wetgeving inzake overlading.

De behoefte aan deze maatregelen werd besproken door de ontwikkelingspartners en het partnerland tijdens 
de gezamenlijke jaarlijkse evaluatie van 2009. Overeengekomen werd dat de maatregelen in maart 2010 inge-
voerd zouden zijn. Daar dit niet het geval was, besloot de Commissie de ondertekening van de financierings-
overeenkomst voor een nieuw investeringsproject28 voor wegeninfrastructuur uit te stellen totdat de regering 
de noodzakelijke stappen zou nemen. Hoewel er vertraging optrad, slaagde deze opzet uiteindelijk en werd de 
financieringsovereenkomst ondertekend in februari 2011.

28 Het programma „Appui sectoriel infrastructures et transports” (Sectorale steun infrastructuur en vervoer).

TEKSTVAK 2

HANTERING DOOR DE COMMISSIE VAN DUIDELIJKE RANDVOORWAARDEN VOOR EOF-
STEUN IN KAMEROEN

Sommige steunprogramma’s voor wegen in het kader van het negende en tiende EOF bevatten voorwaarden 
waaraan de regering moest voldoen voordat de Commissie de aanbestedingsprocedure voor de wegwerkzaam-
heden zou starten. Deze voorwaarden hadden betrekking op duidelijk omschreven kwesties, zoals de jaarlijkse 
financiële toewijzing aan wegenonderhoud door de regering en de vaststelling van verschillende maatregelen 
voor hervorming van het beleid voor een bepaalde datum. Nadien werd aan deze voorwaarden voldaan en 
konden de wegwerkzaamheden beginnen.
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VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN WEGENONDERHOUD

28.  De door de Rekenkamer onderzochte projecten met EOF-financiering 
bevatten maar weinig voorwaarden inzake institutionele hervorming29. 
Ondanks de grote uitdagingen op dit gebied zijn dergelijke voorwaarden 
in Benin en Burkina Faso niet vastgesteld. In de overige bezochte landen 
waren de vastgestelde voorwaarden relevant en werden ze gehandhaafd. 
In Zambia werden bijvoorbeeld een wegenfonds30 en een wegenagent-
schap31 opgericht en werden brandstofheffingen tijdig geïnd en volle-
dig overgedragen aan het wegenfonds. De voorwaarden hadden echter 
geen betrekking op enkele van de belangrijkste institutionele gebreken 
zoals het gebrek aan autonomie van het wegenagentschap in Tanza-
nia, zijn ondeugdelijke begrotingscontrole en -toezicht, en de beperkte 
capa citeit van de lokale overheidsinstanties om de plattelandswegen te 
onderhouden.

29.  Wanneer de Commissie voorwaarden stelt voor haar tussenkomst, be-
steedt zij veel aandacht aan de noodzaak voor partnerlanden om hun 
financiële toewijzing aan wegenonderhoud te vergroten. Dit hielp bij-
voorbeeld bij het oplossen van het aanhoudende probleem met ach-
terstanden in de schatkistbetalingen aan het wegenfonds in Benin en 
Zambia. Het reduceerde ook in belangrijke mate de ontduiking van die-
selheffingen in Tanzania. In alle door de Rekenkamer bezochte landen 
zijn de uitgaven aan onderhoud in het laatste decennium flink gestegen. 
Dit is echter nog niet voldoende om wegen in een goede conditie te 
houden, en de Commissie heeft nog altijd niets gedaan aan de kwes-
tie dat in vele nationale begrotingen hoge prioriteit wordt gegeven 
aan de opwaardering en renovatie van het wegennet, in plaats van aan 
toereikend onderhoud van het bestaande netwerk. Bovendien zijn de 
voorwaarden dikwijls onvoldoende nauwkeurig wat betreft de doelstel-
ling en de planning, hoewel op dit punt recentelijk verbeteringen zijn 
aangebracht in Burkina Faso, Tsjaad en Zambia.

VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DE OVERLADING VAN VOERTUIGEN

30.  Ondanks de ernst van dit probleem voor de duurzaamheid van de wegen-
infrastructuur in de meeste van deze landen (zie paragraaf 12) heeft de 
Commissie bij de bepaling van de voorwaarden voor haar programma’s 
onvoldoende aandacht geschonken aan overlading. Sommige program-
ma’s omvatten wel een aantal van die voorwaarden, maar behalve in 
Burkina Faso heeft de Commissie geen systematische aanpak gevolgd.

29 31 van de 48 door de 
Rekenkamer onderzochte 
projecten kenden geen 
voorwaarden.

30 National Road Fund 
Agency (Nationaal 
agentschap wegenfonds)

31 Road Development 
Agency (Agentschap 
wegenontwikkeling)
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31.  De voorwaarden zijn vaak onrealistisch daar ze onmiddellijke systema-
tische controles voorschrijven, evenals oplegging van boetes. Ze zijn 
ook vaag wat betreft de te halen streefdoelen en de planning. Ze maken 
geen objectieve beoordeling van de naleving mogelijk, en verschaffen 
de Commissie evenmin een goede basis voor haar beleidsdialoog ter be-
vordering van de bereidheid tot hervormingen. Een uitzondering betreft 
het steunprogramma in het kader van het negende EOF in Tsjaad32, dat 
aangeeft welke vorderingen moeten worden gemaakt op het gebied van 
meer controlepunten, een mobiele controlebrigade en geactualiseerde 
wetgeving. 

32.  In Benin, waar het probleem van overlading van voertuigen zeer ernstig 
is, zijn in het recente programma33 van de Commissie voor sectorale 
begrotingssteun streefdoelen vastgesteld om de ernstigste gevallen van 
overlading34 aan te pakken. Deze aanpak strookt niet met de aanpak van 
de Commissie in andere landen van de regio om de tenuitvoerlegging 
van de regionale wetgeving te bevorderen.

32 Het programma „Appui 
à la politique sectorielle des 
transports: entretien routier 
et axes économiques” (Steun 
voor het beleid voor de 
vervoerssector: onderhoud 
van wegen en economische 
assen) van 2005.

33 Het programma „Appui au 
secteur des transports” (Steun 
voor de vervoerssector) uit 
2009.

34 Voertuigen waarvan bij ten 
minste één as de druk hoger 
is dan 20 ton.

spoorvorming door overlading van voertuigen
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33.  Behalve voor Kameroen (zie tekstvak 3) heeft de Commissie haar aanpak 
niet aangepast wanneer landen te weinig vorderingen maakten bij het 
terugdringen van overlading van voertuigen.

DE COMMISSIE BENUT NIET HET VOLLEDIGE POTENTIEEL VAN DE 
BELEIDSDIALOOG

34.  De kwaliteit van de dialoog wisselt nogal naargelang van de bereidheid 
tot hervormingen in ieder partnerland en is over het algemeen slechts 
in beperkte mate doeltreffend. Het vermogen van de Commissie om 
ferm en proportioneel te reageren wanneer de vorderingen niet be -
vredigend zijn, wordt beperkt door haar benadering van de hantering 
van de voorwaarden die verbonden zijn aan haar programma’s (zie de 
paragrafen 25-33).

BELEIDSDIALOOG INZAKE ONDERHOUD AAN WEGEN

35.  In de meeste bezochte landen levert de Commissie aanzienlijke inspan-
ningen ter bevordering van een alomvattende beleidsdialoog inzake het 
onderhoud aan wegen. Ze stelt relevante kwesties aan de orde en doet 
nuttige aanbevelingen. De beleidsdialoog heeft met name een belang-
rijke rol gespeeld bij de instelling van wegenfondsen en wegenagent-
schappen en verbeteringen in het begrotingsbeheer, de programmering 
van onderhoud aan wegen en het toezicht op wegwerkzaamheden.

TEKSTVAK 3

HET RICHTEN VAN EOF-STEUN OP DE DUURZAAMHEID VAN HET BESTAANDE WEGENNET 
IN KAMEROEN

Bij de tussentijdse beoordeling van het negende EOF in 2004 werd een verslechtering van de conditie van het 
wegennet vastgesteld. Er werd geconstateerd dat slechts 22 % van het net in goede conditie verkeerde, tegen 
43 % vijf jaar eerder. Onvoldoende onderhoud aan de wegen werd aangemerkt als de belangrijkste oorzaak voor 
de snelle slijtage van het wegennet. Gezien deze neerwaartse ontwikkeling besloot de Commissie het aan de 
vervoerssector toegewezen bedrag te handhaven, maar de aandacht wel te verleggen van de aanleg van een 
nieuwe weg — zoals oorspronkelijk was afgesproken — naar de renovatie van bestaande wegen. Hierdoor kon 
de algemene conditie van het wegennet worden verbeterd. Een deel van deze middelen werd ook aangewend 
ter financiering van de bouw en renovatie van weegbruggen teneinde de controles van de overlading van 
voertuigen — een belangrijke oorzaak voor de voortijdige verslechtering van de wegeninfrastructuur — te 
verbeteren. Met deze ferme en pragmatische reactie gaf de Commissie het signaal dat toereikend onderhoud 
van wegen en bereidheid om overlading te verminderen duidelijke prioriteiten waren voor haar steun.
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36.  Een essentiële kwestie die de Commissie steeds aan de orde stelde in 
haar beleidsdialoog met alle partnerlanden, is de ontoereikende toe-
wijzing van financiële middelen aan het onderhoud van wegen (zie pa-
ragraaf 20). De inspanningen van de Commissie zijn, samen met die 
van andere ontwikkelingspartners, van groot belang geweest bij het 
bevorderen van hogere uitgaven voor onderhoud in het merendeel van 
de partnerlanden. Dit werd bewerkstelligd door de nadruk te leggen 
op concrete maatregelen, zoals het tijdig en volledig overdragen van 
heffingen onder weggebruikers aan wegenfondsen, een stijging van de 
brandstofheffingen, verbeteringen in de inning van gereserveerde be-
lastingen en de zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen.

37.  De Commissie besteedde echter weinig aandacht aan het feit dat vele 
partnerlanden budgettaire prioriteit geven aan de opwaardering en re-
novatie van het wegennet in plaats van aan de optimalisering van de 
bestaande wegeninfrastructuur door middel van toereikend onderhoud.

gebrek aan regulier onderhoud
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38.  Hoewel de beleidsdialoog doeltreffend is geweest in Burkina Faso, waar 
de regering de leiding over de sectorale beleidshervorming stevig in 
handen heeft, was dit in andere partnerlanden minder het geval:

a) in Kameroen waren de in 2004 met de Commissie overeengekomen 
grote institutionele hervormingen in 2011 nog niet doorgevoerd. Daar 
zij niet op systematische wijze toezag op de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst, kon de Commissie niet passend en tijdig reageren;

b) in Zambia schorste de Commissie in 2009, in samenspraak met andere 
ontwikkelingspartners, haar programma’s voor sectorale begrotings-
steun vanwege onvoldoende vooruitgang op het gebied van beleids-
hervormingen, met name ten aanzien van het onderhoud aan wegen. 
De beleidsdialoog is enigszins verbeterd, maar de tenuitvoerlegging 
van het overeengekomen actieplan blijft traag. In 2010 besloot de 
Commissie niettemin een nieuw, belangrijk wegeninvesteringsproject 
te financieren zonder daaraan voorwaarden te verbinden;

c) in Tsjaad is de beleidsdialoog beperkt,  aangezien er geen ge -
structureerd kader is voor een dialoog in de vervoerssector en de 
Commissie hiertoe geen gebruikmaakt van gezamenlijke jaarlijkse 
beoordelingen. De Commissie heeft bijvoorbeeld niet gereageerd 
op recente begrotingsaanpassingen die hebben geleid tot een aan-
zienlijke verlaging van de toewijzing van financiële middelen aan 
het onderhoud van wegen;

d) anderzijds heeft de Commissie in Zambia onverwijld en passend 
gereageerd op het gebrek aan betrokkenheid van de regering en 
de ontoereikende respons op de dialoog (zie tekstvak 4).

TEKSTVAK 4

DE DOELTREFFENDE INZET VAN DE BELEIDSDIALOOG DOOR DE COMMISSIE TOEN DE 
REGERING VAN ZAMBIA ONVOLDOENDE HERVORMINGSBEREIDHEID TOONDE

In 2009 schorste de Commissie, in samenspraak met andere ontwikkelingspartners, het grootste deel van haar 
financiering voor de wegensector, met name haar programma’s voor sectorale begrotingssteun. De redenen 
hiervoor waren de onbevredigende vorderingen van de regering met het oog op de doelstellingen van haar 
sectorale strategie, de ontoereikende toewijzing van financiële middelen aan wegenonderhoud en de matige 
reactie van de regering op de beleidsdialoog. Bovendien was uit een verslag van de controleur-generaal van 
Zambia van maart 2010 gebleken dat er problemen waren op het gebied van aanbestedingen, beheer en 
toezicht, en dat de gedane vastleggingen de begrotingskredieten overschreden. De opschorting van steun-
programma’s vormde een sterk signaal voor de regering, die beter reageerde op de beleidsdialoog. Er werden 
vergaderingen op hoog niveau belegd om te bespreken op welke wijze een realistische sectorale strategie kon 
worden vastgesteld en uitgevoerd, en het vertrouwen van de ontwikkelingspartners kon worden herwonnen. 
De overeenkomst van december 2010 inzake actieplannen voor de korte, middellange en lange termijn om de 
problemen in de sector te verhelpen, vormde een belangrijk resultaat. De programma’s voor begrotingssteun 
van de Commissie zijn echter nog altijd opgeschort, aangezien de regering nog geen geschikte sectorale stra-
tegie heeft vastgesteld.
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BELEIDSDIALOOG INZAKE DE OVERLADING VAN VOERTUIGEN

39.  De doeltreffendheid van de beleidsdialoog van de Commissie inzake de 
overlading van voertuigen varieert van land tot land; deze is vruchtbaar 
gebleken in de helft van de gevallen:

a) hij is vruchtbaar gebleken in Zambia dankzij de hoge prioriteit die 
de regering gaf aan het oplossen van dit probleem en de goede 
coördinatie tussen de ontwikkelingspartners. Dit heeft geleid tot 
significante verbeteringen, en overlading is nu in Zambia een min-
der groot probleem dan in vele andere landen. Dit is ook het geval 
in Tanzania, waar een beleidsdialoog op dit gebied niet nodig werd 
geacht (zie paragraaf 22, onder c));

b) in Kameroen bereikten de Commissie en andere ontwikkelingspart-
ners in 2004 overeenstemming met de regering over beleidshervor-
mingen ter verbetering van de controles inzake overlading. De dia-
loog is doeltreffend geweest, met name wat betreft de uitbreiding 
van de controle-infrastructuur, de verbetering van de gegevens-
verzameling en de bewustwordingscampagnes. Deze hervormin-
gen hadden een impact op het aantal gevallen van overlading, 
dat daalde van 84 % in 1998 tot 13 % in 2011. Verdere vooruitgang 
wordt gehinderd door onvoldoende bereidheid van het partner-
land om een aantal van de overeengekomen hervormingen door 
te voeren, zoals het systematisch ontladen van te zwaar beladen 
voertuigen, de oplegging van boetes aan voertuigen die brandstof 
vervoeren (thans vrijgesteld) en de intrekking van vergunningen 
van transporteurs die herhaaldelijk de overladingswetgeving heb-
ben overtreden;

c) de beleidsdialoog over de overlading van voertuigen is in Benin 
en Burkina Faso betrekkelijk recent. Deze betreft de voornaamste 
gebreken, maar heeft tot op heden weinig succes vanwege de te-
kortschietende bereidheid van de partnerlanden om de beleidsher-
vormingen vast te stellen en door te voeren (zie paragraaf 22, onder 
a)). In Benin reageerde de Commissie niet tijdig en ferm genoeg op 
het gebrek aan voortgang, bijvoorbeeld door de ondertekening van 
nieuwe financieringsovereenkomsten of contracten op te schorten. 
In Burkina Faso nam de Commissie in 2010 uiteindelijk zwaardere 
maatregelen (zie tekstvak 1), wat leidde tot de invoering van een 
controlesysteem voor de lading van voertuigen en een nieuwe dy-
namiek in de beleidsdialoog;

d) bij gebreke van een geschikt kader (zie paragraaf 38 c)) is de be-
leidsdialoog inzake de overlading van voertuigen in Tsjaad bijzon-
der beperkt geweest. De Commissie heeft nauwelijks beleidskwes-
ties aan de orde gesteld, en er is weinig actie ondernomen door 
het partnerland om dit probleem te verhelpen.
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TECHNISCHE SAMENWERKING HAD NUTTIGE, MAAR BEPERKTE 
RESULTATEN

TECHNISCHE SAMENWERKING INZAKE ONDERHOUD AAN WEGEN

40.  De door het EOF gefinancierde technische samenwerking heeft relevante 
gebreken inzake de institutionele capaciteit op het gebied van het on-
derhoud aan wegen verholpen, hoewel de samenwerking in sommige 
gevallen niet gericht was op de belangrijkste gebreken, zoals:

a) in Burkina Faso, waar geen technische samenwerking werd gebo-
den ter ondersteuning van de hervorming van het wegenfonds, de 
operationele start van het wegenagentschap en de versterking van 
de capaciteit van particuliere ondernemingen;

b) in Kameroen, waar de technische samenwerking geen oplossing 
bood voor de bewerkelijke aanbestedingsprocedures;

c) in Tanzania, waar de samenwerking geen oplossing bood voor de 
capaciteitsgebreken van het wegenagentschap, de lokale over-
heidsinstanties en de particuliere ondernemingen.

41.  In veel van de bezochte par tnerlanden is de steun gericht op het 
onderzoeken van de conditie van de wegen en op het opzetten van 
wegen databases om de betrouwbaarheid van de informatie waarop de 
onderhoudsprogrammering is gebaseerd, te vergroten. De technische 
samenwerking heeft ook bijgedragen tot de opstelling van strategieën 
voor de wegensector en verbeterde het toezicht op het onderhoud 
van wegen. Opleidingsactiviteiten werden vooral georganiseerd voor 
personeel van ministeries, wegenfondsen en wegenagentschappen, en 
in sommige gevallen voor personeel van particuliere ondernemingen 
die betrokken zijn bij het onderhoud van de wegen. Deze waren goed 
georganiseerd en doeltreffend. Technische studies op een groot aantal 
gebieden, zoals haalbaarheidsstudies, beoordelingen van overheidsuit-
gaven en studies inzake de inning van brandstofheffingen en andere be-
lastingen of de intermodaliteit van vervoer, leverden nuttige informatie 
op voor de besluitvorming over het beleid. 
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42.  De uitvoering van de technische samenwerking werd echter vaak ge-
hinderd door problemen, waardoor de toegewezen middelen slechts 
gedeeltelijk zijn benut en de duurzaamheid van de resultaten regelmatig 
in gevaar komt:

a) in Benin werden de in het kader van het negende EOF geplan-
de activiteiten niet volgens plan uitgevoerd, deels vanwege de 
moeizame communicatie tussen de deskundigen en hun natio-
nale gesprekspartners, en de resultaten waren ook beperkt van-
wege het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de nationale 
autoriteiten;

b) in Tsjaad werd een aanzienlijk bedrag toegewezen aan technische 
samenwerking in het kader van het negende EOF, maar dit werd 
nauwelijks benut vanwege zowel de moeilijkheden bij het aantrek-
ken en behouden van de benodigde deskundigheid voor werk-
zaamheden onder zeer moeilijke omstandigheden, als de beperkte 
opnamecapaciteit van de nationale autoriteiten. De database inzake 
de conditie van de wegen wordt waarschijnlijk niet bijgehouden 
vanwege een tekort aan beschikbare middelen op nationaal niveau. 
De Commissie gaf ook omvangrijke financiële steun voor het opzet-
ten van een wegenagentschap dat nog lang niet operationeel is, 
ondanks de door de regering toegezegde politieke steun;

c) in Kameroen was de technische samenwerking doeltreffend in 
het versterken van de capaciteit van het ministerie om toezicht 
te houden op de onderhoudswerkzaamheden, maar de geplande 
steun ter verbetering van het beheer van aanbestedingen moest 
worden geannuleerd vanwege een gebrek aan belangstelling van 
het partnerland;

d) in Tanzania hebben door de Commissie gefinancierde studies geleid 
tot bruikbare aanbevelingen — bijvoorbeeld wat betreft de toewij-
zing van begrotingsmiddelen aan het wegenagentschap en andere 
instellingen — die nog niet ten uitvoer zijn gebracht;

e) in Zambia is de technische samenwerking met het wegenagent-
schap en het wegenfonds succesvol geweest en zijn de resultaten 
naar verwachting duurzaam. De technische samenwerking met 
regionale kantoren van het wegenagentschap en lokale wegen-
autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van 
het wegennet op het platteland, bleek minder succesvol.

TECHNISCHE SAMENWERKING INZAKE DE OVERLADING VAN VOERTUIGEN

43.  De technische samenwerking ter ondersteuning van maatregelen voor 
het verlagen van het aantal gevallen van overlading van voertuigen is 
overwegend van recente datum en beperkt, behalve in Zambia, dankzij 
de hoge prioriteit die de regering eraan toekende en de goede coördi-
natie tussen de ontwikkelingspartners.
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TEKSTVAK 5

DE ALOMVATTENDE STEUN VAN DE COMMISSIE VOOR VERBETERDE CONTROLES INZAKE 
OVERLADING IN DE OAG-REGIO

De Commissie stelt thans een regionaal steunprogramma op voor de ontwikkeling en modernisering van de 
systemen voor de controle inzake overlading van voertuigen langs de centrale corridor die Burundi, de Democra-
tische Republiek Congo, Rwanda, Tanzania en Uganda verbindt. Dit project van 16 miljoen euro is zeer relevant 
voor de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur, aangezien overlading is aangemerkt als de belangrijkste 
oorzaak van voortijdige slijtage van het wegdek op de belangrijkste snelwegen in de Oost-Afrikaanse Gemeen-
schap (OAG). Het project is bedoeld om bestaande initiatieven in de OAG-regio te ondersteunen. Het heeft tot 
doel bij te dragen tot minder overlading van voertuigen door de wetgeving te verbeteren, een handhavings-
instrument te verschaffen en ondoelmatigheden te verhelpen die aanzetten tot overlading. In de eerste fase 
wordt in de OAG-regio wetgeving onderzocht en geharmoniseerd, en worden bestuurlijke kwesties die verband 
houden met het beheer van weegbrugstations geanalyseerd. In de tweede fase wordt een gedetailleerd ontwerp 
opgesteld voor de bouw en opwaardering van vijf tot zeven weegbruggen, hetgeen plaats dient te vinden in 
de derde en laatste fase. Het project zal tevens gericht zijn op verbeteringen in het bestuur en beheer van de 
systemen voor de controle inzake overlading van voertuigen, met als doelstelling de duur van het oponthoud 
te verminderen en de vervoersstroom langs de centrale corridor te verbeteren.

44.  In de andere partnerlanden heeft de Commissie in het kader van tech-
nische samenwerking echter zeer relevante studies gefinancierd. Enkele 
voorbeelden:

a) in Benin financierde het EOF een alomvattende enquête inzake 
overlading, die zal worden gebruikt ter verbetering van de EOF-
samenwerking om dit probleem te verhelpen;

b) in Tsjaad droegen twee in 2008 verrichte studies bij tot de opstel-
ling van een nationale strategie voor controles inzake overlading;

c) een in 2008 in Burkina Faso verrichte studie vormde de basis voor 
een in 2010 door de West-Afrikaanse Economische en Monetaire 
Unie vastgesteld stappenplan voor de handhaving van de regionale 
wetgeving;

d) in Kameroen financierde het EOF controles en diagnostische stu-
dies van het systeem voor de controle inzake overlading, die nuttig 
waren voor het opstellen van actieplannen om de controles te ver-
beteren. Uit het EOF werden ook advies en opleiding verschaft be-
treffende een efficiënter beheer van het netwerk van weegbruggen;

e) in Tanzania stelt de Commissie thans een zeer relevant programma 
op dat is gericht op beter bestuur, het beheer van de controles 
inzake overlading en verbeteringen in het netwerk van weegbrug-
gen (zie tekstvak 5).
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weg in een zeer goede conditie
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CONCLUSIES

45.  De Rekenkamer concludeert dat de Commissie gedeeltelijk doeltreffend 
is in haar steun voor een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de 
Sahara. 

46.  De door de Rekenkamer bezochte partnerlanden doen niet genoeg om 
de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur te waarborgen. De wegen 
vertonen in uiteenlopende mate voortijdige slijtage. Hoewel de meeste 
van de bezochte partnerlanden significante vooruitgang hebben ge -
boekt in het onderhoud van de wegen, blijven er overal uitdagingen be-
staan. Er zijn institutionele hervormingen doorgevoerd, maar er moeten 
nog veel institutionele gebreken worden verholpen. Hoewel de uitgaven 
voor wegenonderhoud in de loop van de tijd in alle door de Rekenkamer 
bezochte partnerlanden zijn gestegen, blijven ze ontoereikend en wordt 
onderhoud vaak te laat of niet volledig uitgevoerd. De meeste van de 
partnerlanden hebben onbevredigende vooruitgang geboekt op het 
punt van de overlading van voertuigen, hetgeen een grote impact heeft 
op de levensduur van wegen en de onderhoudskosten. 

47.  Als een van de leidende donoren in de wegensector is de Commissie 
gedeeltelijk doeltreffend in het bevorderen van de vaststelling en uit-
voering van de beleidshervormingen die nodig zijn om de bestaande 
obstakels voor een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara 
weg te nemen. De hantering door de Commissie van voorwaarden die 
verbonden zijn aan haar financiële steun, heeft een bescheiden stimu-
lerend effect. De Commissie reageert vaak niet op gepaste wijze wan-
neer de partnerlanden hun toezeggingen niet nakomen, hetgeen haar 
geloofwaardigheid in het gedrang brengt. Dit heeft ook een impact op 
de beleidsdialoog, die door de Commissie niet volledig wordt benut, 
hoewel deze dialoog van groot belang is geweest om vooruitgang op 
sommige gebieden te stimuleren, met name ten aanzien van het institu-
tionele kader en de financiering van het wegenonderhoud. De door de 
Commissie gefinancierde technische samenwerking is minder succesvol 
geweest dan mocht worden verwacht.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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AANBEVELINGEN

48.  De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen met het oog op het 
verbeteren van de doeltreffendheid van de door het EOF verstrekte 
ontwikkelingssteun ten behoeve van een duurzaam wegennet in Afrika 
bezuiden de Sahara.

De Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie dienen de 
EOF-financiering in de wegensector te richten op de punten waar de 
grootste impact kan worden bereikt. Hiertoe dienen zij:

a) de middelen te richten op wegensectoren in partnerlanden die 
een adequaat sectoraal beleid uitvoeren voor de verwezenlij-
king van duurzaam wegvervoer met relevante en geloofwaar-
dige maatregelen voor de verbetering van het onderhoud van 
de  wegen en het verhelpen van de overlading van voertuigen;

b) de EOF-middelen in andere landen, met name die waarin het 
EOF in het verleden grote investeringen in de wegeninfrastruc-
tuur heeft gefinancierd, te richten op institutionele steun, op het 
onderhoud van het bestaande wegennet en op de uitbreiding 
van de infrastructuur voor asdrukcontrole;

c) indien gepast, het hefboomeffect van de EOF-middelen te ver-
groten door deze subsidies te combineren met leningen en de 
deelname van de particuliere sector aan de financiering van de 
opwaardering en uitbreiding van het wegennet te stimuleren.

AANBEVELING 1
TOEWIJZING VAN MIDDELEN
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De Commissie dient haar hantering van voorwaarden die verbonden 
zijn aan haar programma’s en haar beleidsdialoog te versterken. Hier-
toe dient zij:

a) duidelijke, meetbare en tijdgebonden formele voorwaarden te 
bepalen die inspelen op de belangrijkste behoeften voor beleids-
hervorming op het gebied van wegenonderhoud en de overla-
ding van voertuigen;

b) waar mogelijk, randvoorwaarden te gebruiken bij de program-
mering en op het niveau van de individuele steunprogramma’s 
door de ondertekening van financieringsovereenkomsten, de uit-
schrijving van aanbestedingen voor werken en de ondertekening 
van contracten voor werken systematisch te koppelen aan de 
voorafgaande naleving van de voorwaarden;

c) periodieke en gestructureerde analyses te verrichten van de na-
leving van de voorwaarden, alsook periodieke evaluaties van de 
wegensector per land en projectevaluaties achteraf;

d) systematisch follow-up te geven aan haar conclusies met betrek-
king tot de naleving van de voorwaarden en de resultaten van de 
evaluaties, waarbij de redenen waarom de voortgang eventueel 
niet volgens plan is verlopen evenals de benodigde corrigerende 
maatregelen, centraal staan;

e) ferm, proportioneel en tijdig te reageren wanneer regeringen on-
voldoende bereidheid tonen om te werken aan de opgeworpen 
problemen en de aanbevelingen van de Commissie, met inbegrip 
van het opschorten of annuleren van EOF-financiering voor indi-
viduele programma’s of de gehele wegensector.

AANBEVELING 2
VOORWAARDEN EN BELEIDSDIALOOG
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Dit verslag werd door kamer III onder voorzitterschap van de heer Karel 
PINXTEN, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar 
vergadering van 16 oktober 2012.

Voor de Rekenkamer

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
President

35 „A backbone strategy — 
reforming technical 
cooperation and project 
implementation units for 
external aid provided by 
the European Commission” 
(Een centrale strategie — 
Hervorming van de 
eenheden voor technische 
samenwerking en 
projectuitvoering voor de 
door de Commissie verleende 
externe steun) van juli 2008.

Overeenkomstig haar strategie om de doeltreffendheid van haar steun 
voor capaciteitsontwikkeling te verbeteren35 dient de Commissie:

a) ernaar te streven, te waarborgen dat regeringen op geloofwaar-
dige wijze verantwoordelijkheid nemen voor de geplande acti-
viteiten, hetgeen moet blijken uit een passend niveau van per-
sonele en budgettaire middelen die nationaal beschikbaar zijn, 
zowel tijdens als na afloop van het programma;

b) zich meer te richten op de oorzaken van de overlading van voer-
tuigen, zoals de obstakels voor een normaal functionerende 
vervoersmarkt;

c) waar nodig, steun te bieden om partnerlanden te helpen een 
deugdelijke economische analyse te verrichten voor besluiten 
over de juiste balans die moet worden bereikt tussen het onder-
houd en de uitbreiding van hun wegennet, rekening houdend 
met alle relevante economische, sociale, ecologische, financiële, 
technische en operationele criteria.

AANBEVELING 3
TECHNISCHE SAMENWERKING



32

Speciaal verslag nr. 17/2012 – De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara

BIJLAGE I

EOF-VASTLEGGINGEN IN DE WEGENSECTOR IN AFRIKA BEZUIDEN DE SAHARA, 
1995-2011 

LAND (euro)

Mali
Benin
Niger
Burkina Faso
Ghana
Guinea 
Senegal
Mauritanië
Sierra Leone
Tsjaad
Ivoorkust
Guinee-Bissau
Liberia
Kaapverdië
Togo
Gambia

419 598 326
347 682 270
320 368 922
312 101 911
280 618 638
273 105 333
242 057 572
190 880 748
166 933 430

72 000 000
70 000 000
69 182 042
60 200 000
22 905 117

2 676 753
697 195

Totaal West-Afrika 2 851 008 259

Ethiopië
Uganda
Tanzania
Kenia
Djibouti
Eritrea
Somalië

669 898 636
466 664 139
353 003 422
323 003 402

53 608 497
39 830 000

3 800 000

Totaal Oost-Afrika 1 909 808 096

Madagaskar
Mozambique
Zambia
Malawi
Democratische Republiek Congo
Congo (Brazzaville)
Lesotho
Comoren
Angola
Namibië
Mauritius
Swaziland

392 145 169
368 404 503
288 358 090
174 425 298
148 028 097

67 590 000
40 251 098
26 873 099
25 044 130
21 958 898

3 782 617
1 489 228

Totaal Zuidelijk Afrika 1 558 350 225

Kameroen
Tsjaad
Burundi
Rwanda
Centraal-Afrikaanse Republiek
Gabon
Sao Tomé en Principe
Equatoriaal-Guinea

359 118 520
264 035 490
146 658 963
138 566 306

67 672 075
60 937 496
34 832 347

80 000

Totaal Centraal-Afrika 1 071 901 197

TOTAAL 7 391 067 778
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BIJLAGE II

DOOR DE REKENKAMER BEZOCHTE LANDEN

Sudan

Mali

Chad
Niger

Angola

Ethiopia

Nigeria

Namibia

Zambia

South Africa

Mauritania

Kenya

Mozambique

Botswana

Congo 
Dem. Rep.Congo

Madagascar

Cameroon

Zimbabwe

Gabon

G
hana

Guinea

Tanzania

Uganda

Côte 
d’Ivoire

Senegal

Central African 
Republic

B
en

in

Burkina Faso

Malawi

Eritrea

Liberia

Togo

Lesotho

Rwanda

DjiboutiGuinea-Bissau

Swaziland

Equatorial Guinea

Mauritius

Comoros

Gambia

Sierra Leone

Burundi

Western Sahara

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Egypt.
Arab. Rep.

Somalia

Landen in Afrika bezuiden de Sahara

Door de Rekenkamer bezochte landen

South Sudan
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BIJLAGE III

OVERZICHT VAN DE BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE

Land Weg EOF-project Conditie van 
de weg1

Voortijdige 
slijtage

Benin

Sémé – Porto Novo 
(12,7 km)

Zevende EOF — besluit tot wegontwikkeling in 1995, 
afronding in 2003 — 14,7 miljoen euro Goed Nee

Wegen in de plaats Parakou 
(17,3 km)

Zevende EOF — besluit tot wegverbetering in 1999, 
afronding in 2005 — 6,2 miljoen euro Zeer goed Nee

Natitingou – Porga 
(101 km)

Achtste EOF — besluit tot wegontwikkeling in 1999, 
afronding in 2005 — 26,9 miljoen euro Redelijk Ja

Hoofdweg door Cotonou 
(7,4 km)

Zevende en Achtste EOF — besluit tot wegontwikkeling in 
1999, afronding in 2004 — 22,8 miljoen euro Goed Nee

Dassa – Savé – Parakou, 
Savalou – Dassa – Bohicon, 
Porto Novo – Igolo 
(331 km)

Achtste EOF — besluit tot periodiek onderhoud in 1999, 
afronding in 2004 — 43,8 miljoen euro

Matig/Redelijk/
Goed Ja

Burkina 
Faso

Ouagadougou – Koupéla 
(135 km)

Achtste EOF — besluit tot periodiek onderhoud in 1998, 
afronding in 2002 — 11,3 miljoen euro
Negende EOF — besluit tot periodiek onderhoud in 2003, 
afronding in 2007 — 35,6 miljoen euro

Goed Ja

Bobo Dioulasso – Boromo 
(169 km)

Achtste EOF — besluit tot periodiek onderhoud in 1998, 
afronding in 2003 — 13,2 miljoen euro
Negende EOF — besluit tot periodiek onderhoud in 2003, 
afronding in 2008 — 79,4 miljoen euro

Goed Ja

Kameroen

Yaoundé – Ayos 
(126 km)

Achtste EOF — besluit tot wegrenovatie in 1999, afronding 
in 2005 — 13,1 miljoen euro Redelijk Nee

Bertoua – Garoua Boulaï 
(250 km)

Zevende EOF — besluit tot wegrenovatie in 1997, afronding 
in 2002 — 71,3 miljoen euro Redelijk Nee

N’Gaoundéré – Touboro 
(265 km)

Achtste EOF — besluit tot wegaanleg in 1998, afronding in 
2004 — 91,2 miljoen euro Goed Nee

Garoua – Figuil 
(90 km)

Negende EOF — besluit tot wegrenovatie in 2007, afron-
ding in 2010 — 38,0 miljoen euro Goed Ja

Tsjaad

Eré – Kélo 
(48 km)

Zevende EOF — besluit tot wegaanleg in 1996, afronding in 
2001 — 11,8 miljoen euro Matig Ja

Kélo – Moundou 
(108 km)

Achtste EOF — besluit tot wegaanleg in 2000, afronding in 
2004 — 28,4 miljoen euro Matig Ja

Moundou – Koutéré 
(118 km)

Achtste EOF — besluit tot wegaanleg in 1999, afronding in 
2006 — 38,3 miljoen euro Zeer goed Nee

Moundou – Doba, Doba – 
Koumra 
(190 km)

Negende EOF — besluit tot wegaanleg in 2005, afronding 
in 2010 — 78,0 miljoen euro Goed Ja

 

1 De wegen worden ingedeeld volgens de conditiecategorieën van de „Road Network Evaluation Tool” (Evaluatie-instrument 
wegennetten). De categorieën zijn de volgende: 
 - zeer goed: vereist uitsluitend regulier onderhoud; 
 - goed: vereist regulier onderhoud en preventief onderhoud of plaatselijke vervanging van het wegdek of reparaties; 
 - redelijk: vereist regulier en periodiek onderhoud; 
 - matig: vereist regulier onderhoud en versterking of gedeeltelijke heraanleg; 
 - zeer matig: vereist regulier onderhoud en volledig nieuwe aanleg.



35

Speciaal verslag nr. 17/2012 – De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara

Land Weg EOF-project Conditie van 
de weg1

Voortijdige 
slijtage

Tanzania

Wegen in en rond Mwanza 
(55,2 km)

Achtste EOF — besluit tot renovatie in 1999, afronding in 
2006 — 34,9 miljoen euro Zeer goed/Matig Ja

Mwanza grens – Tinde, Isaka – 
Nzega 
(169 km)

Achtste EOF — besluit tot renovatie en opwaardering in 
2000, afronding in 2007 — 114,7 miljoen euro

Zeer goed/
Goed/Redelijk/

Matig
Ja

Morrogoro – Dodoma 
(253 km)

Achtste EOF — besluit tot renovatie in 2000, afronding in 
2007 — 41,9 miljoen euro Redelijk Ja

Zambia

Monze – Zimba 
(212 km)

Achtste EOF — besluit tot renovatie in 1998, afronding in 
2002 — 34,3 miljoen euro Redelijk Ja

Weg Kabwe Kapiri en Chisamba 
(82 km)

Achtste EOF — besluit tot renovatie in 1999, afronding in 
2003 — 16,8 miljoen euro Redelijk Ja

Zimba – Livingstone 
(42,7 km)

Negende EOF — besluit tot renovatie in 2007, afronding in 
2010 — 15,0 miljoen euro Zeer goed Nee

 

1 De wegen worden ingedeeld volgens de conditiecategorieën van de „Road Network Evaluation Tool” (Evaluatie-instrument 
wegennetten). De categorieën zijn de volgende: 
 - zeer goed: vereist uitsluitend regulier onderhoud; 
 - goed: vereist regulier onderhoud en preventief onderhoud of plaatselijke vervanging van het wegdek of reparaties; 
 - redelijk: vereist regulier en periodiek onderhoud; 
 - matig: vereist regulier onderhoud en versterking of gedeeltelijke heraanleg; 
 - zeer matig: vereist regulier onderhoud en volledig nieuwe aanleg.
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BIJLAGE IV

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN BENIN 

Guene
Malanville

Banikoara

Borodarou

Gogonou
Kankohoum-
Dassari

Porga

Sori
Tanguieta

BéroubouayToukountouna
Gamia

Bembereke

Ndali

Djougou

Tiranga
Partago

Tchatchou

Tchaourou

Kilibo

Save

AgouagonSavalou

Dassa-Zoume

Paouignan

Setto

Abomey-
Calavi

Seme-Kpodji

Bohicon

Kandi

Abomey

Parakou

Natitingou

Lokossa

Porto-Novo

Cotonou

NIGER

BURKINA FASO

TOGO

NIGERIA 

9e EOF
Banikoara – Kandi (68 km) 

Gerenoveerd in 2007
Vastgelegd bedrag: 

23,0 miljoen euro

8e EOF
Natitingou – Porga (101 km)

Gerenoveerd in 2005
Totale uitgaven: 26,9 miljoen euro

9e EOF
Cotonou (Godomey) –

Abomey-Calavi (10,5 km)
Gerenoveerd in 2011
Vastgelegd bedrag:
40,0 miljoen euro  

7e EOF
Wegen in Parakou (17,3 km)

Gerenoveerd in 2005
Totale uitgaven:
6,2 miljoen euro

7e EOF
Seme-Kpodji – Porto Novo (12,7 km)

Gerenoveerd in 2003
Totale uitgaven:

14,7 miljoen euro

8e EOF
Plattelandswegen in de districten
l’Alibori, Borgou, Collines en Zou

Totale lengte: 700 km
Renovatie en onderhoud,

afgerond in 2006
Totale uitgaven: 7,7 miljoen euro

8e EOF
Dassa – Savé – Parakou

Savalou – Dassa – Bohicon
Porto Novo – Igolo

Totale lengte: 342 km
Periodiek onderhoud, afgerond in 2005

Totale uitgaven:
43,8 miljoen euro

7e en 8e EOF
Wegen in Cotonou (7,4 km)

Gerenoveerd in 2004
Totale uitgaven:

22,8 miljoen euro

10e EOF
Parakou – Béroubouay (151 km) 

Renovatie, in uitvoering
Vastgelegd bedrag:

53,9 miljoen euro
8e EOF

Stedelijke wegen in 13 grotere steden
en plaatsen 

Aangelegd of verhard in 2007
Totale uitgaven: 29,8 miljoen euro

7e EOF
Béroubouay – Malanville (167 km) 

Gerenoveerd in 1999
Totale uitgaven:

24,0 miljoen euro
7e EOF

Parakou – Djougou perc. B1 (72km)
Gerenoveerd in 1997

Totale uitgaven: 
9,3 miljoen euro

© Europese Rekenkamer. 
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BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
BENIN

Sémé – Porto Novo

De conditie van de weg is normaal voor de leeftijd ervan. Er is regulier onderhoud verricht.

Wegen in de plaats Parakou

De wegen in Parakou zijn nog steeds in zeer goede conditie dankzij de goede technische keuzes die 
zijn gemaakt tijdens het project, het ontbreken van zwaar verkeer en adequaat onderhoud aan de 
weg, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de stadsautoriteiten, die daarvoor hun eigen budget 
hebben. Het onderhoud is goed dankzij kundige technische diensten, een aanzienlijke stijging van 
het budget voor, en de investeringen van de stad in wegenonderhoud1, het gebruik van meerjarige 
onderhoudscontracten sinds 2005 en de deelname van de lokale bevolking aan het handmatige 
reguliere onderhoud — bijvoorbeeld wekelijks vegen door vrouwenverenigingen.

Natitingou – Porga

De weg kampt met golfvorming, scheuren, rafeling en gaten. De infrastructuur voor wegveiligheid2 
is ook verslechterd. De oorzaken van de slijtage van de weg betreffen structurele problemen, de 
overlading van voertuigen en ontoereikend onderhoud. Uit de inspectie bleek dat het reguliere 
onderhoud niet naar behoren wordt uitgevoerd en dat een significant deel van de weg toe is aan 
periodiek onderhoud. De weg kan daarom niet ten volle onder de beoogde omstandigheden en 
met de beoogde snelheden worden gebruikt. Aangezien de gecontroleerde weggedeelten het einde 
van hun normale levensduur nog niet hebben bereikt, luidt de conclusie dat de slijtage van de weg 
voortijdig is.

Hoofdweg door Cotonou

De weg is nog in goede conditie. Er bestaat echter een risico op slijtage, daar het reguliere onderhoud 
niet naar behoren wordt uitgevoerd door de stadsautoriteiten. De afwateringskanalen worden niet 
vrijgemaakt, waardoor het risico ontstaat op blokkering door zand en afval.

1 Gestegen van 200 miljoen FCFA in 2005 tot 800 miljoen FCFA in 2011.

2 Horizontale wegmarkeringen, vangrails, verkeersborden en betonblokken langs de kant van de weg.
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Dassa – Savé – Parakou, Savalou – Dassa – Bohicon 

De weg vertoont voortijdige slijtage. De controleurs constateerden golfvorming, spoorvorming 3, 
scheuren, rafeling en gaten. Op verschillende plaatsen is de slijtage ernstig. De infrastructuur voor 
wegveiligheid is ook verslechterd. De belangrijkste oorzaak van de slijtage is de overlading van 
voertuigen, maar plaatselijke structurele problemen en een groter dan aanvankelijk verwachte ver-
keersdrukte spelen ook een rol. Als gevolg hiervan kan de weg niet ten volle onder de beoogde 
omstandigheden en met de beoogde snelheden worden gebruikt. Bovendien krijgt de weg geen 
passend regulier onderhoud en is periodiek onderhoud aangewezen maar nog niet gepland.

Porto Novo – Igolo

Over het geheel genomen is de weg in goede conditie. De geconstateerde slijtage, met inbegrip 
van lichte spoorvorming, is normaal voor de leeftijd van de weg. Er is regulier onderhoud verricht, 
zij het niet altijd op het aangewezen moment.

3 Een groef in het wegdek, veroorzaakt door het passeren van voertuigen.
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Tou
Thiou

Gourcy
Nessega

Mia

Bousse
Lay

Sabtenga
Poa

SakoinseFaramana

Fo Toesse

Boromo

Nobere
Pa Pourra 

Hounde
Samandeni

Bama

Kongolikan

Peni

Toussiana

Niangoloko

Piega 

TanwolbougouSabou

DiapagaKoudougou

Nouna

Tougan Kaya

Ouahigouya

Dori

Kongoussi

Kombissiri

Diebougou

Tenkodogo

Banfora

Zorgo

Bogande

Fada-Ngourma

Bobo-
Dioulasso

Orodara

Koupela
Dedougou

Po

BoulsaZiniare

Gorom-Gorom

Yako

Gaoua

Reo

Leo

Djibo

Manga

Ouagadougou

MALI

BENIN

NIGER

TOGOGHANA

CÔTE D’IVOIRE

8e EOF
Onverhard wegennet in het land (733 km) 

Onderhoud en renovatie, voltooid in 2004
Totale uitgaven: 40,2 miljoen euro

6e en 7e EOF
Bobo-Dioulasso – Grens Ivoorkust (152,35 km)

Ouagadougou – Grens Ghana (159,97 km)
Bobo-Dioulasso – Grens Mali (117,7 km)

Regulier en periodiek onderhoud, voltooid in 1998
Totale uitgaven: 28,0 miljoen euro 

10e EOF
Sakoinse – Boromo (122 km)

Periodiek onderhoud, in uitvoering
Bedrag vastgelegd: 60,5 miljoen euro  

7e EOF 
Koupéla – Bittou – Grens Togo (150 km)

Periodiek onderhoud, voltooid in 1993
Totale uitgaven: 15,9 miljoen euro

8e EOF
Ouagadougou – Yako (100 km)

Boromo – Bobo-Dioulasso (169 km)
Ouagadougou – Koupela (131 km)

Koupela – Piega (140,8 km)
Sakoinse – Koudougou (42,56 km)
Periodiek onderhoud, voltooid in 2003

Totale uitgaven: 48,9 miljoen euro  

7e EOF
Ouahigouya – Grens Mali (60,2 km)

Tougan – Ouahigouya (95,6 km)
Gerenoveerd in 1998

Totale uitgaven: 12,3 miljoen euro

7e EOF 
Yako – Ouahigouya (74 km)

Periodiek onderhoud, voltooid in 1992
Totale uitgaven: 10,2 miljoen euro

9e EOF
Ouagadougou – Koupéla (136,11 km)

Bobodioulasso – Pourra carrefour (200 km)  
Periodiek onderhoud, voltooid in 2008

Totale uitgaven: 119,5 miljoen euro

© Europese Rekenkamer. 

BIJLAGE V

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN BURKINA FASO
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Uit veiligheidsoverwegingen bleef de visuele inspectie van wegen in Burkina Faso door de Reken-
kamer relatief beperkt.

Ouagadougou – Koupéla

Het periodiek onderhoud aan deze weg werd gefinancierd uit het achtste EOF. De werkzaamheden 
werden afgerond in 2003, maar in februari 2005 vertoonde de weg al tekenen van voortijdige slijtage 
en werd besloten opnieuw periodiek onderhoud en versterking te financieren uit het negende EOF. 
Deze werkzaamheden werden afgerond in 2007. De visuele inspectie door de Rekenkamer van een 
deel van 40 km wees uit dat de weg momenteel in goede conditie verkeert. Niettemin werd plaatselijk 
enige voortijdige slijtage waargenomen, zoals spoorvorming in de richting van Ouagadougou en de 
vernieling van een metalen structuur die was neergezet voor de controle van de maximumhoogte 
van vrachtwagens. De spoorvorming ontstaat door de overlading van voertuigen en de onverwachte 
toename van de verkeersdrukte als gevolg van de crisis in Ivoorkust in 2002.

Bobo Dioulasso – Boromo

Het uit het achtste EOF gefinancierde periodiek onderhoud werd voltooid in 2002. Uit toezichtver-
slagen en het eindverslag van de toezichthouder op de werken blijkt dat de weg reeds één jaar na 
het einde van de onderhoudswerkzaamheden ernstige schade vertoonde. De schade trad algemeen 
op en omvatte slijtage van het wegdek, gaten en spoorvorming. Als gevolg hiervan werd snel extra 
periodiek onderhoud uitgevoerd, ditmaal gefinancierd uit het negende EOF. Deze werkzaamheden 
werden afgerond in 2008. Momenteel is de algemene conditie van de weg nog goed. De Rekenkamer 
trof echter tekenen van voortijdige slijtage aan, zoals schade aan het wegdek en spoorvorming. Dit 
wijst erop dat de weg niet zo lang mee zal gaan als werd beoogd. Er werd al voortijdige slijtage waar-
genomen door personeel van de EU-delegatie bij de ceremonie voor de ingebruikname van de weg.

BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
BURKINA FASO
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Magada

Figuil 

Largoy

Womi

Nandéké 
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Mbonso Bembaran
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Bambouti

Letta

Banga
Muyuka

Muéa

Ayos
Pouma

Touboro

Kumba

Ebolowa

Douala

Buea

Bamenda

Ngaoundéré

Garoua

Maroua

Bertoua

Bafoussam

Yaoundé

NIGERIA

CHAD
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7e EOF
Plain Tikar (102 km)
Gerenoveerd in 2001

Totale uitgaven:
14,0 miljoen euro

7e en 8e EOF
Bertoua – Garoua Boulaï (250 km)

Gerenoveerd in 2002
Totale uitgaven: 71,3 miljoen euro

8e EOF
Ngaoundéré – Touboro (265 km)

Aangelegd in 2004
Totale uitgaven: 91,2 miljoen euro

8e EOF
Yaoundé – Ayos (126 km) 

Gerenoveerd in 2005
Totale uitgaven: 51,4 miljoen euro

9e EOF
Lake Nyos (2,5 km)
Gerenoveerd in 2011

Totale uitgaven:
2,2 miljoen euro 10e EOF

Garoua Boulai – Nandéké (86 km)
In aanbouw

Bedrag vastgelegd: 87,0 miljoen euro

10e EOF
Figuil – Magada (50 km)

In aanbouw
Bedrag vastgelegd:
31,0 miljoen euro 

9e EOF
Garoua – Figuil (90 km)
Muéa – Kumba (62 km)
Gerenoveerd in 2010

Douala – Yaoundé
Wegveiligheid

Totale uitgaven: 81,4 miljoen euro

BIJLAGE VI

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN KAMEROEN

© Europese Rekenkamer. 
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Yaoundé – Ayos

De weg is thans in redelijke conditie en kan nog altijd worden gebruikt met de snelheden waarvoor 
hij is aangelegd. Niettemin vertoont de weg slechts zes jaar na de versterkingswerkzaamheden 
reeds tekenen van vermoeidheid, zoals verzakkingen, schade door weggebruikers en regelmatig 
optredende schade aan verkeersborden en vangrails. Het grootste deel van deze voortijdige slijtage 
is toe te schrijven aan de grote verkeersdrukte en structurele gebreken. In het eindverslag van de 
evaluatie betreffende de aanleg van de weg wordt vermeld dat het tracé Awaé – Ayos (83 km) te 
smal is om de verwachte verkeersdrukte aan te kunnen4. Er is periodiek onderhoud nodig om duur-
dere renovatiewerkzaamheden in de nabije toekomst te vermijden. Dergelijke werkzaamheden zijn 
echter nog niet gepland.

Bertoua – Garoua Boulaï

De weg vertoont scheuren en verzakkingen, die grotendeels zijn toe te schrijven aan de overlading 
van voertuigen. Ondanks deze slijtage is de weg nog in redelijke conditie en kan hij nog altijd wor-
den gebruikt met de snelheden waarvoor hij is aangelegd. Weggebruikers hebben tevens schade 
toegebracht aan het wegdek, de horizontale wegmarkeringen en de vangrails. Vanwege de leeftijd 
van de weg is de slijtage niet als voortijdig te beschouwen, maar er is op korte termijn periodiek 
onderhoud nodig om duurdere renovatiewerkzaamheden in de nabije toekomst te vermijden. Der-
gelijk onderhoud is echter nog niet gepland.

N’Gaoundéré – Touboro

De weg is nog altijd in goede conditie en vertoont slechts beperkte tekenen van slijtage. Dit is toe 
te schrijven aan de verkeersdrukte, die aanmerkelijk lager is dan verwacht.

Garoua – Figuil

De algemene conditie van de weg is goed, hoewel er enige slijtage werd waargenomen, inclusief 
scheuren, verzakkingen en overtollig bitumen dat aan de oppervlakte verscheen. Deze problemen 
werden veroorzaakt door de lager dan gebruikelijke kwaliteit van de wegwerkzaamheden en de 
overlading van voertuigen. Aangezien deze wegwerkzaamheden pas recentelijk werden voltooid, is 
deze slijtage als voortijdig te beschouwen.

4 Dorsch Consult, eindverslag „Construction de la Route Yaoundé – Ayos CM/6014, Évaluation finale” (Aanleg van het tracé Yaoundé – 

Ayos CM/6014, eindevaluatie), juli 2004.

BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
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Biltine

Abeche

Am Timan

Mao

Doba

Sarh

Lai

Mongo

Ati

Faya-
Largeau

Bol Gini

Mondou

N’Djamena

Koutéré 

Koumra

Kiyabi

Eré

Kélo

CAMEROON

NIGERIA

NIGER

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

8e EOF
Kélo – Moundou (108 km)

Aangelegd in 2004
Totale uitgaven:

28,4 miljoen euro

10e EOF
Sarh – Kyabé (102 km)

Geplande aanleg
Bedrag vastgelegd: 72,0 miljoen euro

9e EOF
Moundou – Doba (101 km)

Doba – Koumra (89 km)
Aangelegd in 2009

Totale uitgaven:
83,3 miljoen euro

7e, 8e en 9e EOF
Moundou – Koutéré (118 km)

Aangelegd in 2006
Totale uitgaven:

46,6 miljoen euro

7e EOF
Eré – Kélo (48 km)
Aangelegd in 2001

Totale uitgaven:
11,8 miljoen euro

BIJLAGE VII

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN TSJAAD

© Europese Rekenkamer. 
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Eré – Kélo

De conditie van de weg is matig, met verschillende gaten, scheuren, rafeling en verzakkingen, die 
alle zijn toe te schrijven aan de waterhoudende bodem, de slechte bouwkwaliteit en de overlading 
van voertuigen. Als gevolg van deze voortijdige slijtage kan de weg niet langer gebruikt worden 
met de snelheden waarvoor hij was bedoeld. In de financieringsovereenkomst werd de noodzaak 
van periodiek onderhoud om de acht jaar genoemd. Hoewel de weg in 2001 werd voltooid, was 
periodiek onderhoud reeds gepland in 2005, hetgeen de voortijdige slijtage bevestigt. Deze werk-
zaamheden zijn echter nog niet uitgevoerd. In werkelijkheid is er in Tsjaad geen sprake van periodiek 
wegenonderhoud. Als gevolg daarvan zal in de toekomst een aanzienlijk duurdere renovatie van 
deze weg nodig zijn.

Kélo – Moundou

In de in juli 2000 ondertekende financieringsovereenkomst werd de noodzaak van periodiek onder-
houd om de vijf jaar genoemd. Tijdens de aanleg werd geconstateerd dat het ontwerp van de weg 
niet geschikt was voor de werkelijke verkeersdrukte. Als gevolg daarvan werd destijds aanbevolen 
de weg twee tot drie jaar na de definitieve oplevering van de werkzaamheden te versterken. Er zijn 
echter geen versterkingswerkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg daarvan is de huidige conditie 
van de weg slecht, met voortijdige slijtage, waaronder vele gaten, die dikwijls groot zijn, en schade 
toegebracht door weggebruikers. De controleurs constateerden tevens dat het reguliere onderhoud 
aan de weg ontoereikend is.

Moundou – Koutéré

De weg is nog in een zeer goede conditie. Er zijn enkele lichte tekenen van voortijdige slijtage, zoals 
kleine scheuren en overtollig bitumen dat verschijnt aan de oppervlakte. Laatstgenoemd probleem 
betreft met name de veiligheid van de weg, aangezien de weg er glad door wordt.

Moundou – Doba, Doba – Koumra

Een deel van ongeveer 40 km nabij Moundou is sinds 2008 in gebruik. Beide wegen verkeren in een 
goede algemene conditie. Het bouwbedrijf verrichtte echter enkele reparaties tijdens de garantie-
periode. Sommige van de gerepareerde gedeelten vertonen opnieuw tekenen van voortijdige slijtage. 
De geconstateerde spoorvorming is een gevolg van de overlading van voertuigen.

BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
TSJAAD
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Nyanguge

Isaka

Bagamoyo

Nzega

Tinde

Iringa

Lindi
Mtwara

Songea

Njombe

Mbeya

Bukoba
Musoma

Dar es Salaam
Morogoro

Zanzibar

TangaTabora

Shinyanga
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Mwanza

Sumbawanga

Singida
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Dodoma

Serengeti
Plain
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UGANDA

MOZAMBIQUE

MALAWI

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE
CONGO

8e EOF
Mwanza (stads-)wegen (21,8 km)
en Mwanza – Nyanguge (34 km)

Gerenoveerd in 2006
Totale uitgaven:

34,9 miljoen euro

8e EOF
Isaka – Nzega (96 km) en

Mwanza grens – Tinde (73 km)
Gerenoveerd in 2007

Totale uitgaven: 114,7 miljoen euro  

8e EOF
Centrale corridor:

Morogoro – Dodoma (253 km)
Gerenoveerd in 2007

Totale uitgaven:
41,9 miljoen euro

7e EOF
Wazo Hill – Bagamoyo (45 km)

Gerenoveerd in 2003
Totale uitgaven: 2,0 miljoen euro

9e EOF
Mandela Road in Dar Es Salaam (16 km)

Gerenoveerd in 2011
Totale uitgaven: 34,0 miljoen euro

7e EOF
Programma wegenonderhoud Ruvuma en zuidelijk Iringa
Vele wegdelen in de regio met een lengte van 2 716 km

Renovatie, regulier, periodiek en noodonderhoud, voltooid in 2007
Totale uitgaven: 21,8 miljoen euro

7e EOF
Programma voor noodreparaties aan wegen (El Nino)

(reparatie van onbegaanbare delen op de centrale en noordelijke corridor)
Totale lengte: niet beschikbaar (weg hersteld waar nodig)

Voltooid in 1999
Totale uitgaven: 7,0 miljoen euro

BIJLAGE VIII

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN TANZANIA

© Europese Rekenkamer. 
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Renovatie van wegen in en rondom de stad Mwanza

Negen wegen in Mwanza en drie wegen buiten de stad werden gerenoveerd. De negen wegen in 
de stad hebben een totale lengte van 9 km en worden onderhouden onder verantwoordelijkheid 
van de gemeenteraad van Mwanza, die zijn eigen budget heeft. Deze wegen zijn nog altijd in zeer 
goede conditie en vereisen uitsluitend regulier onderhoud. De drie wegen buiten de stad, met een 
totale lengte van 46 km, kunnen over het algemeen nog altijd worden gebruikt zoals ze waren be-
doeld, maar vertonen plaatselijk voortijdige slijtage. Op de weg van Mwanza naar Nyanguge is er 
sprake van vervormingen en gaten in drie laagliggende gedeelten met een lengte van 4,1 km die al 
eens zijn gerepareerd door middel van overlagen of bedekking. De weg naar de luchthaven wordt 
gekenmerkt door verslechterde bermen bij kruisingen met opritten en sporen, en op plaatsen waar 
auto’s en bussen regelmatig stoppen. De Kenyata-weg heeft gaten en vervormingen op één plaats. 
Deze problemen hebben te maken met het ontwerp van de weg.

Renovatie en opwaardering van de wegen Mwanza grens – Tinde en Isaka – Nzega

De gerenoveerde wegen zijn in goede tot zeer goede conditie, met uitzondering van een aantal 
plaatsen waar voortijdige slijtage optreedt vanwege overtollig bitumen dat aan de oppervlakte van 
de weg verschijnt, variërend van licht tot ernstig. Daar waar het probleem ernstig is, gaat het soms 
vergezeld van vervorming en spoorvorming. Dit heeft gevolgen voor de wegveiligheid, aangezien de 
weg er gladder door wordt. Spoorvorming treedt ook op voor en na verkeersdrempels, omdat in het 
ontwerp van de weg geen rekening is gehouden met het afremmen en optrekken van het verkeer op 
deze locaties. Op sommige plaatsen is deze spoorvorming ernstig. De horizontale wegmarkeringen 
werden niet onderhouden en zijn nu vervaagd.

Achterstallig onderhoud op de centrale corridor

Over een totale lengte van 95 km is de weg opnieuw aangelegd en 161 km weg is opnieuw geasfal-
teerd. De algemene conditie van de weg is redelijk te noemen, hetgeen betekent dat er reeds peri-
odiek onderhoud nodig is. Dit is sneller dan ten tijde van de wegwerkzaamheden werd verwacht. De 
gedeelten die zijn overlaagd, kampen in het bijzonder met voortijdige slijtage. Sommige gedeelten, 
met een totale lengte van 15 tot 20 km, moeten zelfs worden gerenoveerd. De voortijdige verslech-
tering bestaat uit bitumenuittreding, spoorvorming, verslechtering van de bermen, vervorming, 
scheuren en gaten. In het verslag van de toezichthouder op de werken en het evaluatieverslag van 
de werken5 staat dat de oorspronkelijke ondermaatse bestrating onstabiel is waardoor scheuren, 
verzakkingen en spoorvorming ontstaan. Het wegenagentschap heeft een verslag uitgebracht over 
de gebreken van de bestrating6, hetgeen erop duidt dat het erkent dat er een probleem is.

5 „Evaluation of Backlog Maintenance Programme for the Central Corridor” (Evaluatie van het programma „achterstallig onderhoud” aan 

de centrale corridor), maart 2009.

6 „Backlog Maintenance Works on Central Corridor — Report Pavement Failure” (Achterstallig-onderhoudswerken aan de centrale 
corridor — Verslag over gebreken in de bestrating), TANROADS, april 2007.

BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
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Kapiri
Mposhi Chisamba

Monze

Zimba

Livingstone

Solwezi

Mongu

Chipata

Kasama

Kabwe

Ndola

Mansa

Lusaka

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

ZIMBABWE

MALAWI

BOTSWANA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

7e EOF
Renovatieprogramma aansluitingswegen

in de centrale provincie en de provincie Copperbelt
Totale lengte: 525 km

Gerenoveerd in 1998
Totale uitgaven: 8,7 miljoen euro

8e EOF
Monze - Zimba (212 km)

Gerenoveerd in 2002
Totale uitgaven: 34,3 miljoen euro

9e EOF
Zimba – Livingstone (42,7 km)

Gerenoveerd in 2010
Totale uitgaven:

15,0 miljoen euro

7e EOF
Lusaka – Kabwe (132 km)

Gerenoveerd in 1995
Totale uitgaven:

25,4 miljoen euro 

8e EOF
Kabwe – Kapiri Mposhi (60,5 km)

en Chisamba-weg (21,5 km)  
Gerenoveerd in 2003

Totale uitgaven:
16,8 miljoen euro

BIJLAGE IX

7e–10e EOF: WEGENINFRASTRUCTUUR-PROJECTEN IN ZAMBIA

© Europese Rekenkamer. 
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Renovatie van de weg Monze – Zimba

Op verschillende locaties, met name op plaatsen waar er toegangswegen zijn, is er bij de weg sprake 
van verslechtering van de verharde berm, die is toe te schrijven aan het ontwerp van de weg. Voorts 
is de infrastructuur voor verkeersveiligheid, zoals horizontale wegmarkeringen, verkeersborden en 
betonblokken langs de kant van de weg, ook aanzienlijk verslechterd en niet onderhouden. Er is 
nauwelijks of geen regulier onderhoud van voldoende kwaliteit verricht, en hoewel de weg nog al-
tijd kan worden gebruikt zoals was bedoeld, had er reeds zeven jaar nadat de weg was gerenoveerd 
periodiek onderhoud moeten plaatsvinden. Gelet op de ontoereikende middelen en de enorme 
achterstand in het periodiek onderhoud bestaat er geen garantie dat er de komende jaren enig 
periodiek onderhoud zal plaatsvinden. Indien dergelijk onderhoud niet op tijd wordt uitgevoerd, 
nemen de toekomstige onderhoudskosten aanzienlijk toe. Hoewel er nog geen wijdverbreide schade 
zichtbaar is, kan worden geconcludeerd dat de slijtage van de weg voortijdig is.

Renovatie van de wegen Kabwe – Kapiri Mposhi en Chisamba

De weg van Kabwe naar Kapiri Mposhi (60,5 km) is een hoofdweg met een grote verkeersdrukte, 
terwijl de Chisamba-weg (21,5 km) een lage verkeersdrukte kent en een landbouwgebied verbindt 
met een hoofdverkeersweg. Beide hebben te maken met voortijdige slijtage. Eerstgenoemde weg 
vertoont scheuren, ernstige spoorvorming bij verschillende verkeersdrempels, verslechtering van 
de bermen bij toegangswegen en een groot aantal gaten, waarvan het grootste deel is gerepareerd 
tijdens regulier onderhoud. De infrastructuur voor verkeersveiligheid is ook verslechterd. Over het 
geheel genomen is de slijtage tussen Kabwe en Kapiri Mposhi ernstiger dan tussen Monze en Zimba, 
hoewel het eerstgenoemde deel later werd aangelegd. De weg heeft te lijden onder de overlading 
van voertuigen en een grote verkeersdrukte, waarmee geen rekening werd gehouden in de ontwerp-
fase. Bovendien is het reguliere onderhoud ontoereikend. Gelet op de tijd die is verstreken sinds 
de renovatie en op de verkeersdrukte had de weg reeds periodiek onderhoud moeten krijgen. De 
Chisamba-weg vertoont ernstige scheuren over de gehele lengte ervan en er ontstaan diverse gaten. 
Deze zijn een gevolg van een ontoereikende bouwkwaliteit. De weg vereist regulier mechanisch 
onderhoud, zoals het repareren van gaten en scheuren.

Renovatie van de weg Zimba – Livingstone

De weg is in zeer goede conditie, wat normaal is gezien de leeftijd ervan. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de kwaliteit van de weginfrastructuur zal leiden tot een voortijdige slijtage in de toekomst.

BEVINDINGEN VAN DE REKENKAMER BIJ DE CONTROLES TER PLAATSE VAN WEGEN IN 
ZAMBIA
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SAMENVATTING

I.
Afrika bezuiden de Sahara heeft een wegennet van onge-
veer 2,2 miljoen km.

II.
Sinds 2004 heeft de Europese Commissie met subsidies 
bijgedragen aan de bouw, het herstel of het onderhoud 
van meer dan 36 200 km wegen, met specifieke aandacht 
voor een aantal van de belangrijkste verharde wegen van 
het Afrikaanse wegennet, die in totaal 1,7 % van het hele 
wegennet vertegenwoordigen.

IV.
De Commissie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij 
haar steun voor een duurzaam wegennet in Afrika bezui-
den de Sahara.  De vorderingen zi jn echter nog onvol-
doende om de duurzaamheid van het hele Afr ikaanse 
wegennet te garanderen.

V.
De Commissie is het hiermee eens. Zij merkt op dat de 
twee derde van de wegen die de Rekenkamer in behoor-
lijke tot zeer goede staat achtte, 90 % van het totale aantal 
kilometer vertegenwoordigt.

De Commissie is van mening dat de wisselende graad van 
voortijdige slijtage enkel bepaalde secties van deze wegen 
betreft, hetgeen een weerspiegeling is van de prioriteit die 
vaak wordt gegeven aan investeringen boven onderhoud.

VI.
De Commissie is van mening dat de inspanningen van de 
partnerlanden te lijden hebben onder hun beperkte capa-
citeit. De overlading van voertuigen is een hardnekkig pro-
bleem dat moet worden aangepakt op regionaal niveau en 
in veel verschillende deelsectoren (liberalisering van het 
vervoer, hervorming van de havenactiviteiten en gecoördi-
neerde acties op regionaal niveau). De Commissie onder-
streept dat zij al jaren aan een oplossing voor dit probleem 
werkt. Hoewel zij ondertussen vooruitgang heeft geboekt, 
is de strijd nog niet gestreden. De Commissie voert een 
beleidsdialoog met de betrokken regeringen om in dit ver-
band tot betere resultaten te komen.

ANTWOORD 
VAN DE COMMISSIE
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VII.
De Commissie voert een zeer intensieve beleidsdialoog 
met positieve resultaten.

De precieze impact van de Commissie hangt af van de 
inzet en de capaciteit van haar partners, de geïnvesteerde 
bedragen en het beleid van andere donoren in de sector.

VIII.
De Commissie zal waar mogelijk rekening houden met de 
opmerkingen van de Rekenkamer om haar ontwikkelings-
steun nog doeltreffender te maken.

INLEIDING

4.
Sinds 2004 heeft de Europese Commissie met subsidies 
bijgedragen aan de bouw, het herstel of het onderhoud 
van meer dan 36 200 km wegen, met specifieke aandacht 
voor een aantal van de belangrijkste verharde wegen van 
het Afrikaanse wegennet, die in totaal 1,7 % van het hele 
wegennet vertegenwoordigen.

OPMERKINGEN

Antwoord op de titel vóór paragraaf 10
Dit probleem wordt erkend, maar is minder dringend voor 
de uit het EOF gefinancierde wegen.

11.
De Commiss ie  s te l t  vast  dat  de  t wee derde van de 
we g e n  d i e  d e  R e k e n k a m e r  i n  b e h o o r l i j k e  to t  ze e r 
goede staat achtte, 90 % van het totale aantal kilometer 
vertegenwoordigt.

12.
De Commissie erkent dat de overlading van voertuigen in 
verschillende Afrikaanse landen een belangrijke oorzaak 
van voortijdige wegslijtage is en zij werkt op een gestruc-
tureerde manier samen met de nationale autoriteiten om 
dit probleem aan te pakken.

13.
Deze problemen zijn in de meeste ontwikkelingslanden 
inderdaad van terugkerende aard. De Commissie werkt 
momenteel samen met de nationale autoriteiten om dit 
probleem aan te pakken. Al meer dan tien jaar (in Kame-
roen bijv. sinds 1995) worden in de meeste uit het EOF 
gefinancierde samenwerkingsprogramma’s voor het weg-
vervoer richtsnoeren, activiteiten en voorwaarden in ver-
band met wegenonderhoud opgenomen. Vandaag is de 
Commissie samen met de Wereldbank een toonaange-
vende ontwikkelingspartner op dit gebied.

14.
De Commissie erkent dat een matig ontwerp of een matige 
aanleg een impact kunnen hebben op de prestaties van 
wegeninfrastructuur en zij verleent dan ook de gepaste 
technische bijstand aan de nationale autoriteiten om de 
kwaliteit van het ontwerp en het toezicht op wegenwerken 
te verbeteren.

Antwoord op de subtitel vóór paragraaf 16
Hoewel de problemen in het wegenonderhoud bli jven 
bestaan, is de Commissie van mening dat de partnerlanden 
het voorbije decennium hun capaciteiten op het gebied 
van wegenonderhoud aanzienlijk hebben verbeterd. 

17.
De Commissie is van mening dat Afrikaanse landen kun-
nen kiezen voor diverse institutionele structuren om het 
wegenonderhoud te verzekeren. De Commissie werkt op 
nationaal niveau samen met de bevoegde autoriteiten om 
de problemen bij de planning van het wegenonderhoud 
op te lossen. Zij helpt onder meer om de aanbestedings-
procedures te verbeteren zodat een optimaal evenwicht 
wordt gevonden tussen termijn,  aansprakel i jkheid en 
transparantie. Het klopt echter dat de Commissie heel wat 
Afrikaanse landen heeft ondersteund bij de oprichting van 
een wegenagentschap.

18.
De Commissie is het hiermee grotendeels eens. Sinds vele 
jaren tracht zij op een gestructureerde manier de capaci-
teit van de nationale autoriteiten te verbeteren om studies 
op te zetten, gegevens over de conditie van de wegen te 
verzamelen, wegenonderhoud volgens behoefte te pro-
grammeren, aannemingscontracten te beheren en toezicht 
op het onderhoud uit te oefenen.
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19.
De Commissie is het ermee eens dat een groot aantal lan-
den moet werken aan zijn openbare en particuliere tech-
nische capaciteiten voor de uitvoering van en het toezicht 
op wegenonderhoud. Zi j  werkt op dit vlak structureel 
samen met vele landen.

22. a)
De Commissie is van mening dat Burkina Faso en Benin 
recent een grotere bereidheid hebben getoond om iets te 
doen aan de overlading van voertuigen. Dit heeft echter 
nog niet geleid tot noemenswaardige vooruitgang.

22. c)
De Commissie is van mening dat haar inspanningen aan dit 
positieve resultaat hebben bijgedragen.

Antwoord op de titel vóór paragraaf 23
De Commissie bevordert actief de duurzaamheid van de 
wegeninfrastructuur en heeft in veel landen echte vooruit-
gang geboekt. Zij is het ermee eens dat er nog ruimte voor 
verbetering is.

Antwoord op de titel na paragraaf 24 c)
De Commissie acht het effect van voorwaardelijke steun 
toereikend, maar ziet nog ruimte voor verbetering.

25.
De Commissie is van mening dat de financieringsovereen-
komsten steeds vaker duidelijk en gestructureerd aange-
ven welke hervormingen worden verwacht. Dit versterkt de 
basis voor het uitbetalingbesluit.

26.
In landen waar sectorale begrotingssteun voor de wegen-
sector wordt verleend, helpt de Commissie in het kader 
van die steun veelal om het prestatiebeoordelingssysteem 
te versterken zodat de autoriteiten beter gegevens kun-
nen verzamelen en analyseren. Voor de prestatie-indicato-
ren van de variabele tranches baseert de Commissie zich 
gewoonlijk op de doelstellingen die de overheid in haar 
vijf- of tienjarige ontwikkelingsplan voor de wegensector 
heeft vastgesteld. Soms verlaagt een wegenagentschap in 
zijn jaarlijkse werkprogramma de streefdoelen op grond 
van actuele prognoses. Dat betekent niet dat de aanvanke-
lijke doelstellingen onrealistisch zijn. 

27.
Een financieringsovereenkomst voor een EOF-project kan 
een uitvoeringstermijn van vijf tot zeven jaar hebben zodat 
een partnerland in principe voldoende tijd heeft bepaalde 
voorwaarden ten uitvoer te leggen. Omdat EOF-steun bij 
ondertekende overeenkomsten maar moeilijk kan worden 
opgeschort, rest enkel de mogelijkheid om het star ten 
van een overheidsopdracht of de ondertekening van een 
overeenkomst afhankelijk te maken van vooraf te vervullen 
randvoorwaarden (zodat er slechts enkele maanden de tijd 
is om aan de randvoorwaarde te voldoen). Dit systeem is 
vaak weinig succesvol gebleken. Daarom verkiest de Com-
missie realistische en relevante begeleidende maatregelen 
waarbij zij een nauwlettende follow-up combineert met 
stimuli, in plaats van het succes van een programma in het 
gedrang te brengen door strenge randvoorwaarden.

De Commissie heeft zich tegenover de nationale autoritei-
ten vaak bezorgd getoond over het feit dat de geleverde 
inspanningen niet beantwoordden aan de in het kader van 
de financieringsovereenkomst gedane beloften, en meege-
deeld dat dit (indien geen maatregelen werden getroffen) 
zou leiden tot de afkeuring van een contract voor wegen-
werken dat momenteel wordt aanbesteed. Deze aanpak 
heeft gemengde resultaten opgeleverd.

Om in deze situatie verbetering te brengen, hebben de 
Commissie en andere donoren het systeem van directe, 
procesgerichte voorwaarden vervangen door op resultaten 
gebaseerde prestatiebeoordelingskaders.

28.
Het duurt meerdere jaren voordat maatregelen zoals de 
oprichting van wegenfondsen en wegenagentschappen 
of acties tegen een te hoge asdruk resultaten opleveren. 
Daarom is het vaak niet wenselijk om het nemen van der-
gelijke maatregelen als voorwaarde te stellen bij de onder-
tekening van een financieringsovereenkomst. De situatie 
moet geval per geval worden beoordeeld en wat werkt in 
één land is niet noodzakelijk een garantie voor succes in 
een ander land. De Commissie gaat bij voorkeur een uit-
gebreide dialoog aan samen met de andere donoren om 
tot zeer ruime institutionele hervormingen te komen. De 
ervaring leert dat het gebruik van voorwaarden niet altijd 
de beste oplossing is. De afgelopen twintig jaar zijn dertig 
wegenfondsen en twintig wegenagentschappen opgericht 
in de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara. Daarbij zijn 
maar zeer weinig randvoorwaarden gesteld.
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29.
Met name in de landen waar een programma voor secto-
rale begrotingssteun ten uitvoer wordt gelegd, hanteert de 
Commissie op resultaten gebaseerde prestatiebeoordelings-
kaders en stelt  z i j  niet langer str ikte voor waarden voor 
n ieuwe programma’s  (z ie  de antwoorden op paragra -
fen 27 en 28). Alle door de Rekenkamer beschreven sub-
stantiële verbeteringen zijn op basis van deze werkwijze 
verwezenlijkt.

30.
De Commissie moedigt de partnerlanden aan om meer 
aandacht aan de overlading van voertuigen te besteden. 
Het gaat om een complex probleem waarbij ook andere 
belangrijke spelers in de sector betrokken zijn, zoals de 
vervoersondernemingen, expediteurs, logistieke onderne-
mingen, havenautoriteiten en andere diensten, zoals het 
ministerie van Financiën en de douane.

De Commissie stelt haar aanpak van dit probleem bij via 
sectoraal overleg op nationaal niveau en in het kader van 
faciliteringsprogramma’s voor vervoer op regionaal niveau.

31.
Een doeltreffende aanpak van de overlading van voertui-
gen vergt meer dan extra controlepunten, weegbruggen 
en wetgeving. De maatregelen moeten worden uitgebreid 
tot de spelers in de sector die rechtstreeks verantwoorde-
lijk zijn voor de overlading van vrachtwagens, met name 
de vervoersondernemingen, de expediteurs en de logis-
tieke ondernemingen. In Tanzania ontwikkelt de Commis-
sie bijvoorbeeld het bijzonder innovatieve programma 
voor „onestopinspectieposten” om het toezicht op en de 
controle van overlading eff iciënter te maken. Dit pro-
gramma is het resultaat van een lange dialoog met alle 
belanghebbenden uit de publieke en particuliere sector. 
Het toont duidelijk aan dat de aanpak van het probleem 
een uitgebreide reeks maatregelen vergt.

32.
De Commissie streeft een consequente benadering van 
de overlading van voertuigen na en pakt dit probleem nu 
ook op regionaal niveau aan. Wanneer het probleem van 
overlading in het ene land wel en in het andere niet wordt 
aangepakt, kan dit concurrentieverstoringen veroorzaken 
en verkeersstromen verleggen. In het kader van het tiende 
EOF zijn momenteel twee nieuwe regionale faciliterings-
projecten voor vervoer in Westelijk Afrika in voorbereiding. 
Beide bevatten verschillende maatregelen om overlading 
op regionaal niveau aan te pakken.

33.
De Commissie stapt geleidelijk aan over op een meer holis-
tische en pragmatische benadering om het probleem van 
overlading stap voor stap aan te pakken.

Antwoord op de titel vóór paragraaf 34
De Commissie merkt op dat de Rekenkamer zich in de 
paragrafen 35, 36, 38 en 39 meermaals positief uitlaat over 
de beleidsdialoog. De Commissie zal proberen om het 
potentieel van dit instrument ten volle te benutten.

34.
Zie ook de antwoorden op de paragrafen 25 en 33.

37.
Er wordt vooral geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden 
aan het bestaande hoofdwegennet en veel minder in de 
opwaarder ing van het wegennet.  De Commissie wijst 
erop dat haar inspanningen een belangrijke rol hebben 
gespeeld in het verhogen van de uitgaven voor onderhoud 
in de meeste partnerlanden.

38. b)
De Commissie concentreert zich op resultaten en verbindt 
niet langer strenge voorwaarden aan nieuwe programma’s 
(zie het antwoord op paragraaf 27). Het programma wordt 
medegefinancierd door de EIB, het Frans Agentschap voor 
Ontwikkeling (AFD) en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

38. c)
In 2011 hebben de donoren een gestructureerd kader voor 
overleg gecreëerd en de basis gelegd voor de beleids-
dialoog met de regering via het Comité des partenaires 
techniques et financiers (comité van technische en finan-
ciële partners — CPTF). In 2012 werd een werkgroep voor 
vervoer en infrastructuur opgericht. Buiten dit gestructu-
reerde kader wordt nog steeds overleg gepleegd tijdens 
de driemaandelijkse voortgangsvergaderingen tussen ver-
tegenwoordigers van de nationale ordonnateur, het minis-
terie en de EU-delegatie, en tijdens jaarlijkse bijeenkom-
sten op ministerieel en ambassadeursniveau.

De aangehaalde begrot ingsaanpassingen z i jn op het 
hoogste regeringsniveau beslist zonder overleg met de 
verantwoordelijken voor het wegenonderhoud. De aan-
leiding was de bouw van een olieraffinaderij op het Tsja-
dische grondgebied, waardoor het mechanisme voor de 
inning van brandstofheffingen volledig is veranderd. Hoe-
wel zij aanvankelijk de soevereiniteit van de regering om 
haar financiële circuits volgens de veranderende omstan-
digheden van het land bij te stellen, in acht nam, heeft 
de EU-delegatie gereageerd toen zi j  vernam dat deze 
wijzigingen leidden tot een tekort in het budget voor 
wegenonderhoud.
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39.
De Commissie neemt akte van de positieve beoordeling 
door de Rekenkamer en van de recente positieve ontwik-
kelingen in de overige drie landen.

39. d)
Om het pad voor de beleidsdialoog te effenen, zijn stap-
pen ondernomen om het probleem op een technisch 
niveau aan te pakken: de uit het negende en tiende EOF 
gefinancierde technische activiteiten omvatten ook de 
ontwikkeling van strategieën om de overlading van voer-
tuigen aan te pakken (zie de opmerking van de Reken-
kamer in paragraaf 44, onder b)) en de bouw van extra 
infrastructuur om die overlading te meten.

Antwoord op de titel na paragraaf 39 d)
De Commissie is het ermee eens dat de resultaten nuttig 
zijn geweest. Waar beperkte resultaten geboekt zijn, is dit 
te wijten aan de moeilijke omstandigheden en de beperkte 
capaciteit van de nationale overheidsdiensten. 

40. c)
Het programma voor capaciteitsopbouw in Tanzania had 
ook betrekking op het wegenagentschap en in beperkte 
mate op de lokale overheidsinstanties.

42. b)
De aangehaalde moeilijkheden traden op na het rebellen-
offensief van 2008 (tijdens de aanvangsfase van de techni-
sche bijstand). Op één uitzondering na zijn ondertussen de 
beschikbare middelen aan alle contracten toegewezen en 
voor sommige contracten zijn de bedragen verhoogd. Het 
wegenagentschap (AGER) is sinds kort operationeel.

42. d)
Dit maakt deel uit van de sectorale dialoog en de delegatie 
spant zich nu in om de aanbevelingen van de studies te 
doen uitvoeren.

42. e)
De Commiss ie  er k ent  dat  het  decentra l i sat ieproces 
een van de grootste uitdagingen is, met name door de 
beperkte technische en financiële capaciteit van de lokale 
overheden.

43.
De afgelopen twintig jaar heeft de Commissie in vrijwel elk 
land waar zij wegenprojecten financiert, ook de ontwikke-
ling van asbelastingscontroles ondersteund. Vaak gebeurt 
dit ook via technische samenwerking.

44. c)
Ter aanvul l ing hier van zet  de Commissie momenteel 
samen met de bevoegde autoriteiten in Westelijk Afrika 
twee regionale faciliteringsprogramma’s voor vervoer (12,5 
en 15 miljoen euro) op ter ondersteuning van controlesys-
temen voor voertuigoverlading op nationaal en regionaal 
niveau (bijv. weegbruggen, gemeenschappelijke grenspos-
ten, gps-systemen voor het volgen van vrachtwagens en 
containers).

44. e)
Tanzania heeft als lid van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap 
het op ministerieel niveau overeengekomen wetsontwerp 
betreffende de controle van de overlading van voertuigen 
ondertekend. Dit ontwerp zou in 2012 in het Gemeen-
schapsrecht moeten worden opgenomen.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CONCLUSIE

45.
De Commissie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij 
haar steun voor een duurzaam wegennet in Afrika bezui-
den de Sahara.  De vorderingen zi jn echter nog onvol-
doende om de duurzaamheid van het hele Afr ikaanse 
wegennet te garanderen.

46.
De Commissie is het hiermee eens. Zij merkt op dat de 
twee derde van de wegen die de Rekenkamer in behoor-
lijke tot zeer goede staat achtte, 90 % van het totale aantal 
kilometer vertegenwoordigt.

De Commissie is van mening dat de wisselende graad van 
voortijdige slijtage enkel bepaalde secties van deze wegen 
betreft, hetgeen een weerspiegeling is van de prioriteit die 
vaak wordt gegeven aan investeringen boven onderhoud.

47.
De Commissie voert een zeer intensieve beleidsdialoog 
met positieve resultaten en stelt vooruitgang vast in de 
uitgaven voor wegenonderhoud en in de aandacht voor 
de overlading van voertuigen.

De precieze impact van de Commissie hangt af van de 
inzet en de capaciteit van haar partners, de geïnvesteerde 
bedragen en het beleid van andere donoren in de sector.

De Commissie erkent dat de door de Commissie gefinan-
cierde technische samenwerk ing nog succesvoller kan 
worden gemaakt.
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Aanbeveling 1 a)
De Commissie is het ermee eens dat de steun moet gaan 
naar landen die een passend sectoraal beleid voeren en 
specifieke maatregelen nemen om het wegenonderhoud 
te verbeteren en de overlading van voertuigen te contro-
leren. Zij wijst er echter op dat elke door de Commissie 
gefinancierde maatregel uitgaat van een vraag van het 
partnerland.

Aanbeveling 1 b)
De Commissie gaat akkoord met het beginsel. Bij minimale 
vorderingen of wanneer de sectorale dialoog vruchteloos 
blijft, kan de Commissie haar steun intrekken.

Aanbeveling 1 c)
De Commissie stemt in met de aanbeveling.

Aanbeveling 2 a)
In het algemeen is de Commissie het ermee eens dat de 
dialoog versterkt moet worden en dat de prestaties van 
de autoriteiten in de sector permanent moeten worden 
gevolgd.  Overeenkomstig het  beginsel  van doeltref -
fendheid van ontwikkelingshulp en in samenspraak met 
andere donoren schakelt de Commissie geleidelijk over 
van een systeem op basis van directe voorwaarden naar 
een meer geleed systeem van op resultaten gebaseerde 
prestatiebeoordelingskaders.

Aanbeveling 2 b)
De Commissie is het hiermee eens, maar wijst erop dat dit 
om de in paragraaf 27 vermelde redenen slechts in een 
beperkt aantal gevallen mogelijk is.

Aanbeveling 2 c)
De Commissie is het eens met de aanbeveling en voert in 
de meeste landen al periodieke evaluaties uit. Zij is ook 
van plan om voor projecten boven een bepaald financie-
ringsbedrag projectevaluaties achteraf in te voeren.

Aanbeveling 2 d)
De Commissie is het eens met de aanbeveling en geeft in 
de meeste landen al follow-up aan de conclusies van de 
verschillende prestatiebeoordelingen.

Aanbeveling 2 e)
Als de dialoog met een partnerland vruchteloos is, vindt 
de Commissie een terugtrekking uit de sector een goede 
optie. Zij herinnert er echter aan dat zij haar financiering 
niet kan stopzetten wanneer een specifiek contract voor 
de uitvoering van werken ondertekend en lopende is.

Aanbeveling 3 a)
De Commissie is het eens met de aanbeveling.

Aanbeveling 3 b)
De Commissie is het eens met de aanbeveling.

Aanbeveling 3 c)
De Commissie is het eens met de aanbeveling. 
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EUROPESE REKENKAMER

WEGEN ZIJN VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR REGIONALE INTEGRATIE, ECO-

NOMISCHE GROEI, SOCIALE ONT WIKKELING, DOELTREFFEND OPENBAAR 

BESTUUR EN VEILIGHEID. DE REKENKAMER ONDERZOCHT OF HET EOF HEEFT 

BIJGEDRAGEN AAN DE DUURZAAMHEID VAN HET WEGENNET IN AFRIKA BE-

ZUIDEN DE SAHARA. DE REKENKAMER CONCLUDEERT DAT DE COMMISSIE 

DEELS DOELTREFFEND IS IN HET BEVORDEREN VAN DE VASTSTELLING EN 

UIT VOERING DOOR DE PARTNERLANDEN VAN DE HERVORMINGEN VAN HET 

SECTORAAL BELEID DIE NODIG ZIJN OM DE BESTAANDE OBSTAKELS VOOR 

EEN DUURZAAM WEGENNET WEG TE NEMEN. DE AANBEVELINGEN VAN DE 

REKENKAMER ZIJN EROP GERICHT DE EOF-MIDDELEN DAAR IN TE ZET TEN 

WAAR ZE DE GROOTSTE IMPACT KUNNEN HEBBEN EN DE WIJZE TE VERBETE-

REN WAAROP DE COMMISSIE GEBRUIKMAAKT VAN CONDITIONALITEIT, DE 

BELEIDSDIALOOG EN TECHNISCHE SAMENWERKING.
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