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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stond aan het hoofd van een evaluatieteam dat van de Europese Commissie de 
opdracht had gekregen om een tussentijdse evaluatie uit te voeren met betrekking tot het 
Programma begrotingssteun (BS) aan het speciaal partnerschap (SP) tussen de EU en 
Kaapverdië. De uitvoering van de opdracht vond plaats tussen september 2011 en april 2012. 
Indiener geeft uiting aan zijn ontevredenheid over de manier waarop de Commissie met het 
evaluatieproces omging, vraagt aandacht voor de ernstige tekortkomingen van het betreffende 
programma en oppert bezwaren tegen het huidige rechtskader voor evaluaties. Hij vraagt het 
EP de Commissie ter verantwoording te roepen, de vastgestelde tekortkomingen van het 
programma te corrigeren en het rechtskader voor evaluaties te hervormen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Indiener stelt in zijn verzoekschrift drie hoofdpunten aan de orde: de manier waarop de 
Commissie omging met de evaluatie van het proces van een begrotingssteunprogramma, de 
vermeende tekortkomingen van het programma en het huidige rechtskader voor evaluaties. 

Opmerkingen van de Commissie 
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Begrotingssteun en evaluatie

Begrotingssteun wordt door de OESO gedefinieerd als een methode om de begroting van een 
partnerland te financieren door middel van een overdracht van middelen van een extern 
financieringsorgaan naar de schatkist van de partnerregering. De overgedragen fondsen 
worden beheerd in overeenstemming met de begrotingsprocedures van de ontvanger. 
Begrotingssteun is dus een middel om hulp te verlenen en duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken door de eigen inbreng van partnerlanden met 
betrekking tot ontwikkelingsbeleid en hervormingen te bevorderen. 

De hulp van de Europese Unie (EU) aan ontwikkelingslanden wordt geëvalueerd op grond 
van een beoordeling van de resultaten van interventies/landenprogramma's/thema's van 
externe EU-hulp aan de hand van evaluatiecriteria (relevantie, coherentie, doeltreffendheid, 
efficiëntie, impact, duurzaamheid, Europese meerwaarde). Bij een bepaalde evaluatie mogen 
slechts een paar evaluatiecriteria in aanmerking worden genomen, afhankelijk van het doel 
ervan.

Gezien het specifieke karakter van begrotingssteun is in de ontwerp-
standaardtaakomschrijving1 voor de evaluatie van begrotingssteun bepaald dat de 
belangrijkste verwachte uitkomsten beoordelingen zijn van de mate waarin de begrotingssteun 
een bijdrage kan hebben geleverd aan de resultaten op het niveau van inkomsten en impact 
(oftewel de verwachte positieve veranderingen in het partnerland).

Evaluatie van de begrotingssteun aan Kaapverdië

Het begrotingssteunprogramma voor de ontwikkeling van het speciaal partnerschap (SP) is 
uiteengezet in financieringsovereenkomst nr. CV/FED/2009/021-707. De gesubdelegeerde 
ordonnateur van het EOF (d.w.z. het hoofd van de delegatie) als bedoeld in de technische en 
bestuursrechtelijke bepalingen van deze financieringsovereenkomst kan fondsen toekennen 
aan een tussentijdse evaluatie van bovengenoemd begrotingssteunprogramma. De delegatie 
van de EU in Kaapverdië heeft derhalve besloten een tussentijdse evaluatie van de 
begrotingssteun aan het SP uit te voeren, met het oog op aanbevelingen voor de vaststelling 
van een nieuw begrotingssteunprogramma. 

De EU en de contractant (een particulier bedrijf) hebben met betrekking tot bovengenoemde 
evaluatie een specifieke overeenkomst ondertekend die vergezeld gaat van een 
taakomschrijving. De overeenkomst betreffende de taakomschrijving was de basis voor de 
werkzaamheden van indiener, die contractueel verbonden was aan de contractant als leider 
van een evaluatieteam voor de evaluatie van de begrotingssteun aan Kaapverdië. De taak van 
het evaluatieteam bestond erin een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de begrotingssteun 
aan het SP zoals bepaald in de technische en bestuursrechtelijke bepalingen.

Eerste kwestie in het verzoekschrift: de manier waarop de Commissie omging met het 
evaluatieproces

De EU-delegatie in Kaapverdië heeft alle documenten betreffende het 
begrotingssteunprogramma en het SP naar indiener gezonden en de contractant heeft al deze 
documenten ontvangen (ontvangstbewijs contractant d.d. 15 september 2011). De 
taakomschrijving omvatte een overeengekomen tijdschema voor de verslagen. Aangezien het 
evaluatieteam de ontwerpnota en het voorlopige verslag te laat heeft ingediend, zijn de 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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termijnen niet gehaald. De delegatie en de contractant hebben evenwel geplande gesprekken 
over de evaluatie en de verslagen gevoerd. 

De EU-delegatie in Kaapverdië was van mening dat de eindversie van het verslag van 
onvoldoende kwaliteit was. De reikwijdte van het door het evaluatieteam afgegeven 
eindverslag was te ruim. Het verslag was niet zozeer gericht op de evaluatie van het 
begrotingssteunprogramma, maar omvatte wel de planning en de tenuitvoerlegging van 
nationale beleidsmaatregelen en strategieën. De bevindingen op het gebied van veiligheid 
waren nuttig, maar onvoldoende uitgewerkt. Er ontbrak een volledige analyse van de 
institutionele steun en van de begrotingssteun.

Op basis van deze elementen bereikten de EU-delegatie in Kaapverdië en de contractant 
overeenstemming over de betaling van een kleine boete over het in de overeenkomst 
voorziene totaalbedrag. De contractant heeft de betaling voor het afgeleverde eindverslag 
aanvaard. De delegatie en het secretariaat van het SP waren van oordeel dat de bevindingen 
niet zorgvuldig genoeg waren om deze tijdens seminars te verspreiden. In plaats daarvan werd 
er een nabespreking georganiseerd waarvoor andere EU-lidstaten, donateurs en de regering 
een uitnodiging ontvingen.

Tweede kwestie in het verzoekschrift: het programma voor begrotingssteun aan het SP

De bewering van indiener dat het programma voor begrotingssteun aan het SP en het 
programma voor begrotingssteun aan de strategie voor groei en armoedebestrijding elkaar 
zouden overlappen, wordt door de Commissie als ongegrond beschouwd. Hoewel beide 
programma's twee algemene voorwaarden met zich meebrengen waaraan bij alle 
begrotingssteunoperaties moet worden voldaan (macro-economische stabiliteit en een 
geloofwaardig en relevant programma om het beheer van overheidsfinanciën te verbeteren), 
heeft elk programma specifieke doelstellingen en specifieke voorwaarden. 

De EU-delegatie in Kaapverdië heeft de opmerkingen van het evaluatieteam betreffende de 
participatie van het Kaapverdische parlement, de Kaapverdische gemeenten en Kaapverdische 
maatschappelijke organisaties geaccepteerd. De mededeling van de EU inzake de toekomstige 
aanpak van EU-begrotingssteun aan derde landen1 voorziet in feite in deze betrokkenheid. 
Over elk begrotingsdocument wordt in het Kaapverdisch parlement gestemd en de EU-
delegatie in Kaapverdië onderzoekt momenteel hoe het Parlement beter kan worden betrokken 
bij toekomstige begrotingssteunoperaties. Dientengevolge is het Parlement feitelijk betrokken 
bij de tenuitvoerlegging van het begrotingssteunprogramma. Voorts worden maatschappelijke 
organisaties en gemeenten erbij betrokken via nationale systemen.

De in de matrix van de technische en bestuursrechtelijke bepalingen opgenomen indicatoren 
zijn adequaat gebleken en dienen als referentiepunt voor de betalingen in het kader van het 
programma. De Commissie neemt de vaststelling van indicatoren voor 
begrotingssteunprogramma's zeer serieus. De hoofdkantoren en delegaties voeren een 
belangrijk kwaliteitsbeoordelingsonderzoek uit voor elk nieuw begrotingssteunprogramma, 
inclusief de indicatoren2, en het project in Kaapverdië werd ook aan dit proces onderworpen. 
Alles is in het werk gesteld om te waarborgen dat de gebruikte indicatoren "SMART" waren 
(specific, measurable, attainable, realistic, timely - specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant, 
termijngebonden). De resultaten van de evaluatie met betrekking tot de indicatoren zijn door 

                                               
1 COM(2011) 638 definitief van 13 oktober 2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
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de delegatie aanvaard en de diensten van de Commissie proberen de indicatoren voor 
toekomstige begrotingssteunprogramma's in het land te verbeteren.

Derde kwestie in het verzoekschrift: het huidige rechtskader voor evaluaties

De Commissie en de EU-delegatie in Kaapverdië zien erop toe dat onafhankelijke 
evaluatiedeskundigen een geloofwaardige, empirisch onderbouwde beoordeling van het 
onderwerp van evaluatie uitvoeren. Meer informatie over de evaluaties is te vinden op een 
openbaar toegankelijke informatiepagina1. 

Conclusie

Met het oog op bovengenoemde beoordeling is de Commissie tot de conclusie gekomen dat 
deze evaluatie op bevredigende wijze is uitgevoerd en dat de EU-delegatie in Kaapverdië in 
haar optreden de onafhankelijkheid van de evaluatiedeskundigen strikt heeft geëerbiedigd. De 
lagere betaling en de niet-openbaarmaking van het verslag geven slechts blijk van het feit dat 
het verslag methodologische zwakheden bevatte. De contractant en de EU-delegatie in 
Kaapverdië besloten naar aanleiding van de vastgestelde zwakheden van het verslag tezamen 
tot deze verlaging. Indien indiener een speciale schadevergoeding met betrekking tot zijn 
arbeidsvoorwaarden wenst, dient hij zich tot zijn werkgever voor deze evaluatie te wenden. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm


