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De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking1 heeft op
19 oktober 2005 een brief gezonden aan de minister voor Ontwikkelings-
samenwerking betreffende het BNC-fiche inzake de commissiemededeling
betreffende de evaluatie van de resultaten van het EOF en voorstel voor
het vrijgeven van de voorwaardelijke saldi van het negende Europees
Ontwikkelingsfonds (22 112, 365)2.
De minister heeft daarop bij brief van 10 februari 2006 geantwoord.
De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schrifte-
lijke overleg.

De griffier van de commissie,
Janssen
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1 Samenstelling:
Leden: Van Gennip (CDA), Luijten (VVD),
Rabbinge (PvdA) (voorzitter), Pormes (GL), De
Graaf (VVD), Van Middelkoop (CU), Meulenbelt
(SP), Klink (CDA), Sylvester (PvdA), Schouw
(D66) en Franken (CDA) (plv. voorzitter).
Plv. leden: Vedder-Wubben (CDA), Dupuis
(VVD), Platvoet (GL), Swenker (VVD), Van den
Berg (SGP), Slagter-Roukema (SP), Walsma
(CDA), Tan (PvdA), Schuyer (D66) en Terpstra
(CDA).
2 Zie ook E050033 op www.europapoort.nl
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BRIEF AAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING

Den Haag, 19 oktober 2005

In de onlangs gehouden procedurevergadering van de vaste commissie
voor Ontwikkelingssamenwerking is het BNC-fiche 22 112, 365 betreffende
het vrijgeven van de voorwaardelijke saldi van het negende Europees
Ontwikkelingsfonds (E-dossier Eerste Kamer E050033) aan de orde
geweest.

Het bevreemdt de commissie dat de RAZEB van 23 mei 2005 heeft gecon-
cludeerd dat de evaluatie van de Europese Commissie van het negende
Europees Ontwikkelingsfonds tot op heden niet voldeed aan de criteria
vastgesteld door de Raad en dat desalniettemin de voorstellen van de
Europese Commissie zijn overgenomen en voorwaardelijk een miljard
wordt vrijgegeven. Zij ontvangt dan ook graag een uitgebreide toelichting
op de achtergrond van de beslissing mee te werken aan het vrijmaken van
deze middelen.

De griffier van de commissie,
Janssen
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AAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL

Van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Den Haag, 10 februari 2006

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van 19 oktober 2005
van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking met kenmerk
133713.5 betreffende de vrijgave van het voorwaardelijk miljard uit het 9e
EOF.

Van de € 13,5 miljard die onder het 9e EOF beschikbaar is gesteld door de
Raad voor de ACS-EG Partnerschapsovereenkomst is, met het oog op de
uitputtingsproblemen van voorgaande EOF middelen, € 1 miljard voor-
waardelijk beschikbaar gesteld. In de Overeenkomst van Cotonou, de
juridische basis voor het EOF, is vastgelegd dat op basis van een evaluatie
besloten zal worden over vrijgave van het voorwaardelijke € 1 miljard. Uit
de evaluatie zou vervolgens moeten blijken in welke mate de tenuitvoer-
legging van betalingsverplichtingen en betalingen uit het EOF zijn gereali-
seerd. Tevens is in een aparte Verklaring van de Raad behorende bij de
Overeenkomst van Cotonou vastgelegd dat «the remaining 1000 million
shall be released on the basis of the performance review».

De eerste evaluatie van het EOF is door de Commissie op 26 januari 2004
gepresenteerd en was er op gericht om het voorwaardelijke miljard voor
een Water Faciliteit vrij te maken. In de betreffende mededeling gaf de
Commissie aan dat de uitputting van het EOF op schema lag en stelde zij
dat alle middelen voor het einde van 2007 gecommitteerd konden
worden.

Omdat de Water Faciliteit duidelijk voldeed aan een behoefte van de
ACS-landen, besloot de Raad op 22 maart 2004 op basis van de eerste
evaluatie de oprichting van de Water Faciliteit goed te keuren. De Raad
wees, vooruitlopend op de vrijgave van het volledige bedrag, € 500
miljoen toe aan de Water Faciliteit, waarvan € 250 miljoen onmiddellijk
beschikbaar kwam. De Raad gaf op dezelfde bijeenkomst aan dat voor de
vrijgave van de tweede tranche van € 250 miljoen voor de Water Faciliteit
en de resterende € 500 miljoen voor andere prioriteiten een uitgebreidere
evaluatie van het EOF zou moeten plaatsvinden.

In dit licht presenteerde de Commissie op 17 februari 2005 een medede-
ling waarin zij verslag doet over de resultaten van het EOF en voorstellen
doet voor de besteding van de resterende € 750 miljoen. De Commissie
concludeerde in haar mededeling dat «de hervormingen die de
Commissie in 2000 heeft opgestart in de afgelopen jaren tot betere resul-
taten hebben geleid, gemeten aan de tenuitvoerlegging van betalings-
verplichtingen en betalingen en dat deze positieve trend verder is
versterkt na de evaluatie halverwege 2004». Nederland was van mening
dat deze laatste evaluatie van de Commissie een grote verbetering was
ten opzichte van de eerste evaluatie. Niet alleen was de evaluatie gron-
diger verricht, maar ook besteedde de Commissie aandacht aan de wijze
waarop zij in de toekomst meer nadruk zou leggen op de impact van de
hulp en outputindicatoren.

Een output-gerichte benadering is niet van de ene op de andere dag te
realiseren, maar vereist een langdurige inzet. De Commissie is volgens de
Nederlandse regering op de goede weg. Uit de toezeggingen van de
Commissie op het High Level Forum on Aid-effectiveness op 2 maart 2005
in Parijs en uit de jaarverslagen van de Commissie over de Europese
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ontwikkelingssamenwerking blijkt dat er een duidelijke ontwikkeling
binnen de Commissie waar te nemen is waarbij de hulpinspanningen in
toenemende mate worden gestuurd en beoordeeld op hun bijdrage aan
de Millennium Doelstellingen. Ook de evaluatie van het EOF en de daarop-
volgende discussie tussen de Raad en de Commissie heeft dusdanige
aanzetten gegeven voor verdere verbeteringen dat Nederland het gerecht-
vaardigd vond om het geld vrij te geven.

De Raad concludeerde in mei 2005 dat «verdere verbetering van de doel-
treffendheid een hoofddoelstelling dient te zijn in het kader van het meer-
jarig financieel samenwerkingsverband van de herziene Overeenkomst
van Cotonou». Verder concludeerde de Raad dat, met het oog op de voort-
gaande verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit, impact en resultaten
van de Gemeenschapshulp, de vrijgave van het voorwaardelijke bedrag
van € 1 miljard, zoals voorgesteld door de Commissie, gerechtvaardigd is.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben over
de Europese besluitvorming over de vrijgave van het voorwaardelijke
bedrag van € 1 miljard uit het Europees Ontwikkelingsfonds,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
A. M. A. van Ardenne-van der Hoeven
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