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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat de EU, de VS en internationale instellingen veel geld aan 
ontwikkelingshulp uitgeven ten gunste van landen die dergelijke hulp niet verdienen en 
eigenlijk niet op de lijst met hulpbehoevende 'arme' landen thuishoren. Hij geeft het voorbeeld 
van Congo-Brazzaville dat dergelijke ontwikkelingshulp krijgt terwijl de president van dat 
land, Denis Sassou Nguesso 112 bankrekeningen heeft, alleen al in Frankrijk onroerend goed 
ter waarde van 15 miljoen euro bezit en daarnaast nog over bezittingen in een groot aantal 
andere landen beschikt. Hij stelt dat dit land in feite een rijk land is, aangezien het de vierde 
producent van Afrikaanse benzine betreft. Hij verzoekt de Europese instellingen te stoppen 
geld te geven aan landen die dat niet nodig hebben. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

In het verzoekschrift worden diverse kwesties aangehaald. Indiener stelt dat bepaalde landen 
Europese ontwikkelingshulp ontvangen terwijl zij deze hulp niet verdienen, en dat Europese 
ontwikkelingsgelden door de regeringen van de begunstigde landen worden verduisterd.

Opmerkingen van de Commissie
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Het ontwikkelingsbeleid van de EU is gebaseerd op artikel 208 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. Met dit beleid wordt beoogd armoede terug te dringen en 
uiteindelijk uit te roeien. Het vloeit voort uit de beginselen en de doelstellingen van het 
buitenlandse beleid van de EU, onder meer: bestendiging van de democratie en de rechtsstaat, 
eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden, beginselen van gelijkheid en 
solidariteit, internationaal recht enz.

Op grond van de lijst van ontwikkelingslanden die is opgesteld door de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand1, wordt de lijst van landen die in aanmerking komen voor Europese 
ontwikkelingshulp voor ieder Europees instrument voor ontwikkelingshulp (bijvoorbeeld het 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking2 en het Europees 
Ontwikkelingsfonds3) vastgesteld volgens de overeenkomstige wetgevingsprocedure. 

Hoewel de specifieke criteria voor bijstand via de verschillende instrumenten voor 
ontwikkelingshulp van de EU per instrument verschillen, liggen hieraan altijd dezelfde 
beginselen ten grondslag. Deze beginselen zijn in oktober 2011 vastgelegd in de mededeling 
“Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering”4. De 
EU heeft aangegeven haar hulp meer te willen richten op landen die deze het meest nodig 
hebben en waar Europese hulp het grootste effect kan hebben. 

Concreet houdt dit in dat de EU het niveau van haar ontwikkelingshulp afstemt op onder 
meer:

 De behoeften van een land. Zij worden beoordeeld op basis van een aantal indicatoren 
waarin economische trends en trends op het vlak van maatschappelijke en menselijke 
ontwikkeling, met het groeipad en met de kwetsbaarheid en instabiliteit van een land 
worden meegenomen.

 De capaciteiten in een land. Zij worden beoordeeld op basis van het vermogen van het 
land om genoeg financiële, en in het bijzonder binnenlandse middelen te genereren, en 
de mate waarin het land toegang heeft tot andere financieringsbronnen (internationale 
markten, particuliere investeringen of natuurlijke hulpbronnen).

 De verbintenissen en prestaties van een land. Vooruitgang van een land op het gebied
van onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming, milieu, democratie en goed 
bestuur en de bestendigheid van het economische en begrotingsbeleid, met name het 
beheer van de financiën, wordt positief beoordeeld.

De EU richt haar aandacht overigens al sinds lange tijd op de ondersteuning van goed bestuur 
en corruptiebestrijding. Dit aandachtsgebied is kracht bijgezet, want in de “agenda voor 
verandering” staan mensenrechten, democratie en andere aspecten van goed bestuur de 

                                               
1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/listedesbeneficiairesdapdetablieparlecad.htm.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_fr.htm. 
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_fr.htm.
4 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_fr.pdf.
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komende jaren centraal bij ontwikkelingssamenwerking. Steun van de EU voor goed bestuur 
vormt dan ook een belangrijkere pijler onder al haar partnerschappen. 

Vergroting van de transparantie is een ander belangrijk middel ter versterking van de 
verantwoordelijkheid van de begunstigden en de hulpverleners. Informatie over de 
hulpstromen die de Europese Commissie beheert, wordt daarom openbaar gemaakt op de 
Europa-website1. Voorts publiceert de Europese Commissie sinds 2011 recente en 
gedetailleerde gegevens ook via het internationale initiatief voor transparantie van hulp 
(IATI)2.

Tot slot is ontwikkelingshulp die begunstigde landen ontvangen, gebonden aan een groot 
aantal regelmatige controles, audits en beoordelingen. Zo wordt ervoor gezorgd dat Europese 
hulp op de juiste plaats terechtkomt. De hulp kan in verschillende vormen worden verleend 
(financiële steun of cofinanciering van een project via bijvoorbeeld maatschappelijke 
organisaties), zodat een maximaal effect kan worden bereikt naar gelang van de 
omstandigheden in het desbetreffende partnerland.

In het geval van Congo-Brazzaville in het bijzonder leeft de helft van de bevolking in de 
Republiek Congo onder de nationale armoedegrens (1,25 USD per dag), ondanks een redelijk 
gunstige macro-economische situatie die wordt gekenmerkt door groei (naar schatting 3,8 % 
in 2012 en 5,8 % in 2013) en een begrotingsoverschot. Slecht bestuur en institutionele 
tekortkomingen bij de planning en het beheer van bestaande middelen bemoeilijken de uitweg 
uit de paradoxale situatie van groei zonder ontwikkeling.

In dit verband geeft de EU prioriteit aan cofinanciering van projecten voor armoedebestrijding 
en versterking van bestuur en de kwaliteit van de openbare financiën. Deze maatregelen 
omvatten zowel een controle vooraf als systematische audits, waarmee de levensvatbaarheid 
van de projecten wordt gewaarborgd.

Sinds 2010 draagt het project ter versterking van bestuur van openbare financiën (PGFIP) bij 
aan versterking van het begrotingsbeheer en financiële controle door versterking van 
instellingen voor externe en interne controles, verbetering van de invordering van douane-
inkomsten en bestendiging van de planning en uitvoering van openbare investeringen, met 
name in sectoren die zijn gericht op armoedebestrijding. Voorts worden in het kader van het 
Programma ter versterking van commerciële capaciteiten maatregelen voor economisch en 
commercieel bestuur ontwikkeld, waarmee met name wordt beoogd het ondernemingsklimaat 
en de omgeving waarin micro-, kleine en middelgrote bedrijven in Congo opereren, te 
verbeteren. 

De EU biedt bovendien al drie jaar steun aan de juridische sector met het Project voor 
maatregelen ter versterking van de rechtsstaat en verenigingen (PAREDA). De verrichte 
werkzaamheden dragen niet alleen bij tot de bestrijding van corruptie in het juridische 
domein, een van de sectoren waar dit probleem het nijpendst is, maar ook aan de verbetering 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_fr.htm. 
2 http://www.aidtransparency.net/.
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van de werking van het justitiële apparaat voor een striktere toepassing van wetten en 
bestrijding van straffeloosheid, met name in corruptiezaken.

De vrijwillige partnerschapsovereenkomst “Forest Law Enforcement Governance and Trade” 
(APV-FLEGT) is ook een bewijs dat transparantie op alle terreinen hoog op de agenda staat. 
APV-FLEGT omvat een reeks maatregelen waarmee het controlesysteem in de houtsector 
wordt versterkt, in het bijzonder door de invoering van een nationaal traceerbaarheidssysteem. 
Over deze overeenkomst is lang overlegd met de Republiek Congo, en na ratificatie door het 
Europees Parlement en het Congolees parlement is deze op 1 maart van kracht geworden. 

Aangezien de financiële steun aan de Republiek Congo minder dan 3 % van de 
staatsbegroting, van alle donoren, bedraagt, koppelt de EU de cofinanciering van 
ontwikkelingsprojecten aan een zo regelmatig en dynamisch mogelijke politieke dialoog met 
de Congolese regering in sectoren die voor de EU het belangrijkst zijn, zoals mensenrechten, 
justitie, binnenlands beleid, gezondheidszorg, economie, handel en milieuzaken. 

Voor wat betreft transparantie zij erop gewezen dat Congo vooruitgang heeft geboekt. Voor 
wat betreft transparantie zij erop gewezen dat Congo vooruitgang heeft geboekt. Zo heeft de 
Congolese staat bijna EUR 1,4 miljoen uitgaven tussen 2011 en 2012 die onvoldoende waren 
gerechtvaardigd, terugbetaald aan de EU, waaruit duidelijk blijkt dat het niet zozeer aan wil 
ontbreekt, maar het gebrek aan doeltreffendheid van de steun aan Congo ook en vooral te 
wijten is aan de permanente institutionele tekortkomingen. Er wordt dan ook een bijzonder 
belang gehecht aan versterking van de institutionele capaciteiten, die tot een duurzame 
kentering kunnen leiden voor een beter bestuur en meer transparantie.

Conclusie

Voortbordurend op de beginselen in de Agenda voor verandering zal de EU haar 
ontwikkelingshulp de komende jaren meer richten op de landen die deze het meest nodig 
hebben.

Voorts versterkt de EU haar steun voor programma’s waarmee beleid beter kan worden 
uitgestippeld en openbare financiën beter kunnen worden beheerd, met name door de 
invoering en versterking van organen die zich moeten toeleggen op audits, controles en 
fraudebestrijding.

De EU zal zich tevens blijven inzetten voor de invoering van eerlijke en transparante 
nationale belastingstelsels en internationale initiatieven ter versterking van financiële 
transparantie, met name door de verspreiding van belastinginformatie in elk land afzonderlijk 
te steunen.

De EU zal haar partners ook blijven bijstaan in de bestrijding van corruptie door vooral meer 
steun te bieden aan controlerende en toezichthoudende instanties, en de rechterlijke macht en 
actoren uit het maatschappelijk middenveld te versterken.

Tot slot zal de EU extra steun bieden voor hervormingen waarmee een duurzaam en 
transparant beheer van natuurlijke hulpbronnen wordt gestimuleerd.


