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VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD 

over de verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2017 

1 INLEIDING 

Macrofinanciële bijstand (MFB) is een financieel instrument
1
 van de EU dat bedoeld is 

om tegemoet te komen aan uitzonderlijke externe-financieringsbehoeften van landen die 

geografisch, economisch en politiek dicht bij de EU aanleunen. Het voornaamste doel 

ervan is de macro-economische en financiële stabiliteit in kandidaat-lidstaten, potentiële 

kandidaat-lidstaten en landen van het Europees nabuurschapsgebied te herstellen en 

tegelijkertijd macro-economische aanpassingen en structurele hervormingen aan te 

moedigen. MFB wordt verleend in de vorm van leningen, waarvoor de Commissie op de 

kapitaalmarkten de nodige middelen leent en deze doorleent aan het begunstigde land of, 

in bepaalde omstandigheden, in de vorm van uit de EU-begroting gefinancierde 

subsidies. 

De MFB vormt een aanvulling op en is afhankelijk van het bestaan van een met het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeengekomen aanpassings- en 

hervormingsprogramma. MFB wordt ook afhankelijk gesteld van de eerbiediging van de 

mensenrechten en de aanwezigheid van doeltreffende democratische mechanismen in het 

begunstigde land. De bijstand wordt in tranches vrijgegeven, strikt afhankelijk van de 

succesvolle implementatie van doortastende hervormingsmaatregelen die erop gericht 

zijn de economie van het begunstigde land weer duurzaam op een houdbaar pad te 

brengen. Aldus vormt MFB een aanvulling op de reguliere samenwerkingsbijstand van 

de EU en draagt MFB bij tot de verwezenlijking van het bredere doel van het bewaren 

van stabiliteit en het bevorderen van welvaart buiten de EU. Tegen de achtergrond van de 

aanhoudende macro-economische en politieke instabiliteit in het nabuurschap van de EU 

wordt MFB algemeen erkend als een doeltreffend crisisbestrijdingsinstrument, dat de EU 

in staat stelt zichtbaar en flexibel op te treden en aanzienlijk op het beleid te wegen. 

De afgelopen 9 jaar is het volume van de MFB toegenomen van 1,5 miljard EUR aan 

vastleggingen voor de periode 2000-2008 tot 5,2 miljard EUR sinds 2009. De politieke 

en economische omwentelingen in de Arabische partnerlanden rond de Middellandse Zee 

hebben geleid tot een grotere vraag naar MFB sinds 2012. Er worden momenteel MFB-

pakketten uitgevoerd in Jordanië en Tunesië. Het conflict in het oosten van Oekraïne en 

de aanzienlijke verslechtering van de economische en financiële situatie van dat land in 

2014 hebben intussen aanleiding gegeven tot macrofinanciële bijstand van een 

ongekende omvang. Tussen 2014 en 2015 werd in het kader van drie MFB-pakketten in 

totaal 3,4 miljard EUR ter beschikking gesteld van Oekraïne. Dit is het grootste bedrag 

aan financiële bijstand dat ooit in zo'n korte tijd aan een niet-EU-land is verstrekt. 

Om de aanhoudende geopolitieke en economische instabiliteit van de regio aan te 

pakken, is het maximale leningvolume voor MFB-leningen voor het resterende deel van 

het meerjarig financieel kader 2014-2020 verhoogd van 0,5 miljard EUR tot 2 miljard 

EUR per jaar.  

                                                            
1 De rechtsgrondslag voor macrofinanciële bijstand aan andere derde landen dan ontwikkelingslanden is 

artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 
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Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de informatieverplichtingen van de 

Commissie die in de verschillende besluiten van de Raad en gezamenlijke besluiten van 

de Raad en het Europees Parlement over MFB-pakketten zijn neergelegd. Het verslag 

gaat vergezeld van een werkdocument van de diensten van de Commissie met een meer 

gedetailleerde analyse van de macro-economische context en de uitvoering van 

afzonderlijke MFB-pakketten. 

2 MACROFINANCIËLE-BIJSTANDSPAKKETTEN IN 2017 

2.1 Overzicht 

2017 werd gekenmerkt door de voltooiing van MFB-pakketten in Georgië en Tunesië, 

die vertraging had opgelopen om redenen waarop de EU geen vat had, en door 

vooruitgang bij de uitvoering van de nieuwe MFB-programma's in Jordanië en Tunesië 

die in 2016 werden goedgekeurd. In september 2017 stelden het Europees Parlement en 

de Raad een besluit tot toekenning van MFB aan Moldavië vast en stelde de Commissie 

een nieuw MFB-pakket voor Georgië voor. Ten slotte liep het derde MFB-programma in 

Oekraïne in januari 2018 af zonder dat de laatste tranche werd uitbetaald, omdat 

onvoldoende vooruitgang werd geboekt bij de uitvoering van de overeengekomen 

structurele hervormingen. 

In 2017 werden de volgende MFB-programma's uitgevoerd: 

 Georgië MFB II: In augustus 2013 hechtte de EU haar goedkeuring aan een 

MFB-pakket van maximaal 46 miljoen EUR voor Georgië2, uit te betalen in twee 

gelijke tranches van 23 miljoen EUR (10 miljoen EUR aan subsidies en 13 

miljoen EUR aan leningen). De eerste tranche werd in 2015 uitbetaald. De tweede 

tranche liep vertraging op door het gebrek aan vooruitgang in het kader van het 

met het IMF overeengekomen programma en werd in mei 2017 uitbetaald. 

 Jordanië MFB II: Op 14 december 2016 stelden de medewetgevers – in 

aansluiting op het in 2015 voltooide pakket van 180 miljoen EUR – een besluit
3
 

vast om Jordanië maximaal 200 miljoen EUR aan aanvullende MFB (MFB II) te 

verlenen, volledig in de vorm van leningen. Het memorandum van 

overeenstemming (MvO) tussen de EU en Jordanië werd op 19 september 2017 

ondertekend. De bijstand zal in twee tranches worden uitbetaald: de eerste tranche 

van 100 miljoen EUR werd in oktober 2017 uitbetaald en de tweede tranche zal 

naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden uitbetaald. 

 Moldavië MFB: Op 13 september 2017 stelden de medewetgevers een besluit 

vast om Moldavië maximaal 100 miljoen EUR aan MFB toe te kennen, waarvan 

maximaal 40 miljoen EUR in de vorm van subsidies en maximaal 60 miljoen 

EUR in de vorm van leningen. Het memorandum van overeenstemming tussen de 

EU en Moldavië werd op 24 november 2017 ondertekend. De bijstand zal in drie 

tranches worden uitbetaald. 

                                                            
2 Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning 

van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15). 
3 Besluit (EU) 2016/2371 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot toekenning 

van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (PB L 352 van 23.12.2016, 

blz. 18). 
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 Tunesië MFB I en II: Het eerste MFB-programma van 300 miljoen EUR werd in 

mei 2014 goedgekeurd
4
 en werd in drie tranches uitbetaald in de periode 2015-

2017. Op 6 juli 2016 hechtte de EU haar goedkeuring aan aanvullende MFB aan 

Tunesië ten belope van maximaal 500 miljoen EUR in de vorm van in drie 

tranches uit te betalen leningen
5
. De eerste tranche van 200 miljoen EUR van het 

MFB II-programma werd op 25 oktober 2017 uitbetaald. De overige twee 

tranches zullen naar verwachting in de loop van 2018 beschikbaar worden 

gesteld. 

 Oekraïne MFB III: In april 2015 keurden de medewetgevers een derde MFB-

pakket voor maximaal 1,8 miljard EUR aan leningen -goed. Samen met de twee 

pakketten die tussen mei 2014 en april 2015
6
 werden uitgevoerd, is sinds het 

begin van de crisis in totaal 3,4 miljard EUR aan MFB ter beschikking gesteld 

aan Oekraïne. Na de uitbetaling van de eerste tranche (600 miljoen EUR) in juli 

2015 werd in april 2017 de tweede tranche van 600 miljoen EUR van het pakket 

uitbetaald in reactie op de maatregelen die de autoriteiten eind 2016 en begin 

2017 hadden genomen. Een aantal beleidstoezeggingen die verbonden waren aan 

de derde en laatste tranche van 600 miljoen EUR, onder meer in verband met 

corruptiebestrijding, waren niet uitgevoerd toen de beschikbaarheidsperiode van 

de bijstand in januari 2018 afliep. Daardoor kon de Commissie de laatste tranche 

van MFB III niet uitbetalen en werd deze op 17 januari 2018 officieel 

geannuleerd. 

In totaal werd in 2017 1,01 miljard EUR uitbetaald. In de bijlagen 1A en 1B wordt nader 

ingegaan op de status van daadwerkelijke uitbetalingen, uitgesplitst naar land en regio, 

per eind december 2017. 

Daarnaast werden twee nieuwe MFB-programma's voorbereid: 

 Georgië MFB III: Naar aanleiding van een verzoek van de regering van Georgië 

keurde de Commissie op 29 september 2017 een voorstel voor een nieuw MFB-

programma van maximaal 45 miljoen EUR goed. De voorgestelde MFB, die in 

april 2018 door het Europees Parlement en de Raad werd goedgekeurd, bestaat 

uit 35 miljoen EUR aan leningen en 10 miljoen EUR aan subsidies, uit te betalen 

in twee tranches in 2018. 

 Oekraïne MFB IV: Op 29 november 2017 ontving de Commissie een officieel 

verzoek om een nieuw MFB-pakket voor Oekraïne. Op 9 maart 2018 diende de 

Commissie een voorstel in om Oekraïne in de periode 2018-2019 nog eens 1 

miljard EUR aan MFB toe te kennen in de vorm van leningen, uit te betalen in 

twee tranches. 

                                                            
4 Besluit nr. 534/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot toekenning van 

macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (PB L 151 van 21.5.2014, blz. 9). 
5 Besluit (EU) 2016/1112 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 tot toekenning van 

verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië (PB L 186 van 9.7.2016, blz. 1). 
6 Besluit (EU) 2015/601 van het Europees Parlement en de Raad van 15 april 2015 tot toekenning van 

macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (PB L 100 van 15.4.2015, blz. 1). 
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2.2 Afzonderlijke MFB-pakketten in de begunstigde landen in 2017 

2.2.1 Georgië 

De macro-economische vooruitzichten van Georgië blijven kwetsbaar. Ondanks de 

stijging van de bbp-groei in 2017 loopt de economie risico's als gevolg van externe 

onevenwichtigheden (met name een groot tekort op de lopende rekening en een 

aanzienlijke buitenlandse schuld) en ontoereikende internationale reserves. 

Het bbp van Georgië steeg in de periode januari-november 2017 met 4,8 % en is in 2017 

met naar schatting meer dan 4 % gestegen dankzij de toename van de investeringen en 

het herstel van zowel de binnenlandse als buitenlandse vraag. De sneller dan verwachte 

economische groei van vorig jaar volgt op twee jaar vertraging als gevolg van externe 

schokken, met name de economische vertraging in de regio. De meevallende 

economische groei heeft het naar verwachting mogelijk gemaakt het begrotingstekort van 

de overheid in 2017 terug te dringen tot 3,5 % van het bbp, tegen 4,1 % in 2016. 

Verwacht wordt dat de Georgische overheidsschuld in 2017 tot ongeveer 42 % van het 

bbp (2016: 45 %) is gedaald. De betalingsbalanspositie van Georgië blijft echter 

kwetsbaar als gevolg van het grote tekort op de lopende rekening (naar verwachting circa 

10 % in 2017) en de hoge buitenlandse schuld (naar verwachting 107 % in 2017). De 

internationale reserves van Georgië zijn in absolute termen min of meer stabiel sinds 

2011 en beliepen eind 2017 in totaal 3,0 miljard USD (dekt ongeveer 3 maanden invoer), 

maar de reservebehoeften zijn toegenomen en liggen momenteel onder het niveau dat 

door het IMF als toereikend wordt beschouwd. 

Tegen deze achtergrond kwamen Georgië en het IMF in april 2017 een driejarig (2017-

2020) programma in het kader van de uitgebreide financieringsfaciliteit van 285 miljoen 

USD overeen. Na de eerste evaluatie van het programma in oktober 2017 bevestigde het 

IMF dat het programma goed op schema ligt en dat Georgië alle relevante doelstellingen 

heeft gehaald. De tweede evaluatie van Georgiës door het IMF ondersteunde programma 

is gepland voor april 2018. 

Het eerste en tweede MFB-pakket voor Georgië werden toegezegd op de internationale 

donorconferentie in Brussel in oktober 2008, na het militaire conflict tussen Georgië en 

Rusland in augustus 2008. Het tweede pakket van 46 miljoen EUR, voor de helft in de 

vorm van subsidies en voor de helft in de vorm van leningen, werd in de periode 2015-

2017 uitgevoerd, en de laatste tranche werd in mei 2017 uitbetaald. 

Na de voltooiing van het tweede MFB-pakket verzocht de regering van Georgië de EU in 

juni 2017 om verdere MFB. In september 2017 diende de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een voorstel voor MFB van maximaal 45 miljoen EUR in, 

waarvan 35 miljoen EUR in de vorm van leningen en 10 miljoen EUR in de vorm van 

subsidies. Na de vaststelling van het besluit door het Europees Parlement en de Raad en 

de ondertekening van het MvO is het de bedoeling dat de MFB aan Georgië in 2018 in 

twee tranches wordt uitbetaald. 

2.2.2 Jordanië 

De Jordaanse economie had nog steeds te lijden onder de gevolgen van de crisis in Syrië 

en Irak: de geblokkeerde handelsroutes, de lagere buitenlandse directe investeringen en 

de afgenomen externe inkomsten remden de groei af en wogen op de externe en 

begrotingspositie van Jordanië. Bovendien veroorzaakte het Syrische conflict een 

instroom van ongeveer 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen in Jordanië, waardoor de druk 

op de begroting, de openbare diensten en de infrastructuur van Jordanië toenam. 
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In 2017 bleef de groei laag (rond 2,2 %). De werkloosheid steeg van 15,3 % in 2016 tot 

18,5 % in het derde kwartaal van 2017. Mede dankzij de begin 2017 door de autoriteiten 

genomen begrotingsmaatregelen ter grootte van 1,5 % van het bbp liep het totale 

begrotingstekort (inclusief subsidies) terug tot 2,6 % van het bbp. Ondanks de geboekte 

vooruitgang blijft de begrotingssituatie afhankelijk van buitenlandse subsidies, die in 

2017 2,9 % van het bbp bedroegen. Evenzo blijft het tekort op de lopende rekening, 

ondanks de aanpassing ervan in de afgelopen jaren, zeer groot (circa 11,7 % van het bbp 

in 2017), buitenlandse subsidies niet meegerekend. 

Op 24 augustus 2016 keurde de raad van bestuur van het IMF een driejarig programma in 

het kader van de uitgebreide financieringsfaciliteit ten belope van 723 miljoen USD 

(150 % van het quotum) goed, een aanzienlijk lager bedrag dan de 2 miljard USD (of 

800 % van het quotum) van de driejarige stand-by-overeenkomst die in augustus 2015 

werd afgerond. De eerste evaluatie van het IMF-programma werd in juni 2017 met 

succes afgerond. De evaluatie van het tweede programma was oorspronkelijk gepland 

voor september 2017, maar is nog niet afgerond wegens aanslepende besprekingen over 

de naleving van bepaalde IMF-voorwaarden. 

Voorts stelden het Europees Parlement en de Raad op 14 december 2016 een besluit vast 

om een tweede MFB-programma (MFB-II) van 200 miljoen EUR in de vorm van 

leningen uit te voeren. Het MFB-II-programma, dat bovenop de 180 miljoen EUR van de 

in 2015 uitbetaalde MFB-I komt, zal Jordanië helpen om te voorzien in zijn toegenomen 

externe- en budgettaire-financieringsbehoeften, die grotendeels verband houden met de 

regionale instabiliteit, waaronder de aanwezigheid van een groot aantal Syrische 

vluchtelingen in Jordanië. 

Het MvO en de leningsovereenkomst van MFB-II werden op 19 september 2017 

ondertekend. Het MvO bevat een ambitieus hervormingsprogramma dat gekoppeld is aan 

elk van de twee tranches die in het kader van de MFB moeten worden uitbetaald. De 

voorwaarden die worden gesteld, omvatten onder meer hervormingen om: i) het 

belastingstelsel transparanter te maken en de belastingen beter te innen; ii) het beheer van 

de overheidsfinanciën, het sociale vangnet en de arbeidsmarkt te versterken; iii) de 

investeringen en handel te faciliteren; en iv) de prestaties van de watersector te 

verbeteren. 

Op 25 oktober 2017 gaf de Commissie de eerste tranche van 100 miljoen EUR vrij. De 

tweede tranche kon niet worden uitbetaald omdat tot dusver onvoldoende vooruitgang is 

geboekt met vier beleidsmaatregelen (met betrekking tot de wet op de 

inkomstenbelasting, belastingvrijstellingen, overheidsopdrachten en de wet op de 

rekenkamer). 

2.2.3 Moldavië 

In november 2014 brak een groot bankfraudeschandaal uit, waarbij ernstige 

bestuursproblemen aan het licht kwamen die gepaard gingen met politieke instabiliteit. 

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een vertraging van de economische groei, de 

opschorting van de begrotingssteun door internationale partners van Moldavië en een 

verzwakking van de begrotings- en betalingsbalanspositie. Het bbp van Moldavië kromp 

in 2015 met 0,5 %, en pas in 2016 groeide de economie met 4,1 %. Verwacht wordt dat 

de economische groei in de periode 2017-2019 tussen 3,5 % en 4,0 % zal blijven, mede 

dankzij de consumptie en fiscale stimuleringsmaatregelen. De inflatiedruk is binnen de 

perken gebleven: verwacht wordt dat de inflatie op jaarbasis in 2017 stabiel is gebleven 

op 6,5 % en dat ze in 2018 zal afnemen tot 4,4 %. De verbetering van de buitenlandse 

vraag en de stijging van de prijzen hebben de exportgroei gestimuleerd. De stijging van 
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de prijzen van ingevoerde grondstoffen en het herstel van de binnenlandse vraag hebben 

echter het tekort op de lopende rekening doen toenemen. In 2017 kwam dat tekort 

overeen met 6 % van het bbp. In 2017 begonnen de geldovermakingen door werknemers 

in het buitenland zich te herstellen ten opzichte van 2016. De financiële stabiliteit is 

gehandhaafd; er worden brede inspanningen geleverd om de sector te zuiveren, 

waaronder inspanningen om de transparantie voor aandeelhouders en de bankdiagnoses 

te verbeteren. 

In de nasleep van de crisis van 2014 verzocht Moldavië het IMF om steun, en in 

november 2016 keurde het IMF het driejarige programma in het kader van de uitgebreide 

kredietfaciliteit/uitgebreide financieringsfaciliteit (ECF/EFF) van 183 miljoen USD goed. 

Na de afronding van de evaluatie van het tweede programma in december 2017 

bevestigde het IMF dat het programma grotendeels op schema ligt. 

In maart 2016 verzocht de regering van Moldavië de EU nogmaals om nieuwe MFB. Op 

13 januari 2017 stelde de Commissie Moldavië een MFB-pakket van maximaal 100 

miljoen EUR voor, waarvan 60 miljoen EUR in de vorm van leningen en 40 miljoen 

EUR in de vorm van subsidies. Op 13 september 2017 ondertekenden het Europees 

Parlement en de Raad het besluit om Moldavië de MFB toe te kennen. De bijstand is 

bedoeld om Moldavië te helpen een deel van zijn resterende externe-

financieringsbehoeften te dekken en zijn betalingsbalans en begroting minder kwetsbaar 

te maken in de komende twee jaar. 

Op 24 november 2017 werden het MvO, de leningsovereenkomst en de 

subsidieovereenkomsten ondertekend met de Moldavische autoriteiten. Op 18 januari 

2018 deelde Moldavië mee dat het aan de nationale procedures voor de inwerkingtreding 

van de drie overeenkomsten had voldaan. Het MvO bevat een ambitieus 

hervormingsprogramma dat gekoppeld is aan elk van de drie tranches die in het kader 

van de MFB moeten worden uitbetaald. De gestelde voorwaarden hebben betrekking op: 

i) hervormingen voor een beter bestuur in de financiële sector, een beter beheer van de 

overheidsfinanciën en een betere bestrijding van corruptie en witwaspraktijken; ii) de 

hervorming van de energiesector; en iii) begeleidende maatregelen om het sociale 

vangnet te versterken, het investeringsklimaat te verbeteren en de uitvoering van de 

DCFTA (diepe en brede vrijhandelsovereenkomst) te ondersteunen. 

2.2.4 Tunesië 

Sinds de revolutie van 2011 wordt Tunesië geconfronteerd met een vertraging van de 

economische activiteit en steeds ernstigere problemen met zijn betalingsbalans. Dit is te 

wijten aan de noodzakelijke aanpassing van de economie na de regimewisseling en aan 

een reeks terroristische aanslagen in 2015 die een aantal van de belangrijkste sectoren 

van het land (bijv. toerisme en transport) zwaar hebben getroffen. In 2017 vertoonde de 

Tunesische economie enige tekenen van herstel, met een geraamde bbp-groei van 

ongeveer 2 % na twee jaar van vrijwel geen groei (0,8 % in 2015 en 1,1 % in 2016). De 

inflatie ging het hele jaar door in stijgende lijn en kwam aan het eind van het jaar uit op 

meer dan 6 %, tegen 4,2 % eind 2016. De toestand van de overheidsfinanciën is in de 

loop der jaren verslechterd, voornamelijk als gevolg van stijgingen van de uitgaven (met 

name voor lonen), die onvoldoende zijn gecompenseerd door de bemoedigende groei van 

de ontvangsten dankzij de belastinghervormingsmaatregelen die sinds 2016 worden 

uitgevoerd. Het begrotingstekort in 2017 wordt op meer dan 6 % van het bbp geraamd, 

terwijl de staatsschuld aan het eind van het jaar naar verwachting 70 % van het bbp 

bereikte. De externe positie is de laatste tijd ook verslechterd: het tekort op de lopende 

rekening nadert 10 % van het bbp, de krimpende internationale reserves dekten eind 2017 
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nog slechts ongeveer 90 dagen invoer en de totale buitenlandse schuld bedraagt ongeveer 

70 % van het bbp. 

Tunesië sloot in juni 2013 voor het eerst een stand-by-overeenkomst met het IMF voor 

1,75 miljard USD. De overeenkomst eindigde in december 2015. In mei 2016 ging een 

tweede IMF-programma in het kader van de uitgebreide financieringsfaciliteit van start 

voor een bedrag van 2,9 miljard USD over een periode van 48 maanden. Als gevolg van 

enige vertraging bij de uitvoering van hervormingen zijn tot dusver slechts twee tranches 

van de uitgebreide financieringsfaciliteit (van elk ongeveer 320 miljoen USD) uitbetaald, 

namelijk bij de start van het programma en bij de afronding van de eerste evaluatie in 

juni 2017. De tweede evaluatie eindigde met een akkoord op technisch niveau in 

december 2017 en werd op 23 maart 2018 door de raad van bestuur goedgekeurd. 

Het eerste MFB-pakket (MFB-I) van 300 miljoen EUR werd in mei 2014 door de 

medewetgevers goedgekeurd en ging in maart 2015 van start. De laatste tranche werd in 

juli 2017 uitbetaald. In augustus 2015 – na de terreuraanslagen van dat jaar en de 

verergering van de crisis – verzochten de Tunesische autoriteiten om een tweede MFB-

pakket (MFB-II). Het MFB-II-pakket werd in juli 2016 door de medewetgevers 

goedgekeurd. Het bestaat uit een lening van 500 miljoen EUR, uit te betalen in drie 

tranches van 200 miljoen EUR, 150 miljoen EUR en 150 miljoen EUR. De eerste 

tranche, die niet afhankelijk was van enige MvO-voorwaarde, werd op 25 oktober 2017 

uitbetaald. De voor de tweede en derde uitbetaling vereiste beleidsmaatregelen hebben 

betrekking op belangrijke hervormingsgebieden, zoals het ambtenarenapparaat en het 

beheer van de overheidsfinanciën in het algemeen, het belastingstelsel, het sociaal en 

werkgelegenheidsbeleid, de banksector en het ondernemingsklimaat. Als alle relevante 

maatregelen worden uitgevoerd, zouden de uitbetalingen vóór eind 2018 kunnen 

plaatsvinden. 

2.2.5 Oekraïne 

In 2014 en 2015 werd de Oekraïense economie getroffen door een diepe recessie, die 

resulteerde in een krimp van het reële bbp met respectievelijk 6,6 % en 9,8 %. De crisis 

was weliswaar een weerspiegeling van de macro-economische en structurele zwakheden 

van Oekraïne, maar werd veroorzaakt door het conflict dat de destabiliserende acties van 

Rusland in het oosten van het land teweegbrachten en dat leidde tot een verlies van 

vertrouwen en tot een aantasting van de productiecapaciteit van het land. De combinatie 

van een krachtige beleidsreactie van de autoriteiten en een grootschalig internationaal 

steunpakket heeft de Oekraïense economie geholpen om in 2016 weer aan te knopen met 

groei (2,3 %). In 2017 zette het herstel door: het land liet in de eerste negen maanden van 

het jaar een groei van 2,3 % jaar-op-jaar optekenen. De expansie van de economische 

activiteit in 2017 was voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de investeringen 

en de gezinsconsumptie dankzij de loonstijging en de stabilisatie van de wisselkoers. 

Ook de houdbaarheid van de overheidsfinanciën is verbeterd: de overheidsschuld 

stabiliseerde zich eind 2017 op naar schatting 75,6 % van het bbp, deels als gevolg van 

de budgettaire consolidatie-inspanningen van de overheid in de afgelopen drie jaar. 

Ondanks de verbetering van de economische situatie van Oekraïne sinds 2015, blijft een 

aantal externe kwetsbaarheden bestaan. Deze worden met name veroorzaakt door de 

langzamer dan verwachte aanvulling van de internationale reserves van Oekraïne, zijn 

afhankelijkheid van de uitvoer van grondstoffen en zijn aanhoudend hoge buitenlandse 

schuld. 

In antwoord op het verzoek van Oekraïne om financiële steun keurde het IMF in maart 

2015 een uitgebreide financieringsfaciliteit van 17,5 miljard USD voor vier jaar goed. 

Deze financieringsfaciliteit loopt in maart 2019 af. Tot dusver is in het kader van deze 
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financieringsfaciliteit in totaal 8,5 miljard USD uitbetaald, soms met aanzienlijke 

vertraging als gevolg van de gebrekkige uitvoering van de hervormingen. De afronding 

van de evaluatie van het lopende programma, die sinds medio 2017 aan de gang is en de 

weg zou kunnen vrijmaken voor een uitbetaling van 1,9 miljard USD, hangt af van de 

vraag of Oekraïne een aantal eerdere maatregelen heeft uitgevoerd. 

De steun van de EU aan Oekraïne is een wezenlijk deel geweest van het door het IMF 

opgezette internationale financiële pakket, waarbij 3,4 miljard EUR aan macrofinanciële 

bijstand van de EU aan Oekraïne ter beschikking is gesteld. Hiervan is in de periode 

2014-2017 2,8 miljard EUR uitbetaald, waarvan 1,6 miljard EUR in het kader van de 

eerste twee MFB-pakketten en twee tranches van 600 miljoen EUR in het kader van een 

derde MFB-pakket. In het kader van het derde MFB-programma was een laatste tranche 

van 600 miljoen EUR beschikbaar voor Oekraïne, afhankelijk van de uitvoering van 21 

beleidsmaatregelen zoals overeengekomen in het MvO. Oekraïne kwam 17 van zijn aan 

deze uitbetaling verbonden beleidstoezeggingen na, waaronder hervormingen van het 

beheer van de overheidsfinanciën, het overheidsapparaat, de energiesector en de 

rechterlijke macht. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de MFB waren vier 

maatregelen echter nog niet ten uitvoer gelegd. Twee daarvan hielden verband met 

corruptiebestrijding, waaronder de invoering van een mechanisme om 

vermogensverklaringen van ambtenaren te controleren. Bijgevolg werd de derde tranche 

van het MFB-programma op 18 januari 2018 geannuleerd. 

Naar aanleiding van een verzoek van Oekraïne diende de Commissie op 9 maart 2018 

een voorstel in om Oekraïne in de periode 2018-2019 nog eens 1 miljard EUR aan MFB 

toe te kennen in de vorm van leningen, uit te betalen in twee tranches. 

 

2.3 Overzicht van de in het kader van MFB-pakketten gesteunde hervormingen 

De in de memoranda van overeenstemming vastgestelde criteria voor structurele 

hervormingen geven aan welke maatregelen het begunstigde land moet nemen om zijn 

macro-economische en financiële stabiliteit te versterken en zijn betalingsbalanspositie 

houdbaarder te maken. 

Voor de MFB-programma's die in 2017 ten uitvoer werden gelegd, verschilt het aantal en 

de aard van de overeengekomen voorwaarden in de oostelijke en zuidelijke 

nabuurschapslanden. In de landen van het Oostelijk Nabuurschap waren de meest 

voorkomende voorwaarden gericht op de verbetering van het bestuur in de publieke 

sector, gevolgd door hervormingen ter verbetering van het ondernemingsklimaat en 

hervormingen gericht op de energiesector en de bestrijding van corruptie en 

witwaspraktijken. In de landen van het Zuidelijk Nabuurschap waren er minder MvO-

voorwaarden en lag de nadruk bij die voorwaarden vooral op goed bestuur in de publieke 

sector, sociale bescherming, het sociale vangnet en arbeidsmarktmaatregelen. 

  

Goed 

bestuu

r in de 

publie

ke 

sector 

Bestrijding 

van 

corruptie en 

witwasprakti

jken 

Energiese

ctor 

Ondernemingskl

imaat 

Financi

ële 

sector 

Sociaal 

vangnet 

en 
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arkt 

Ande

re 

Georgië II 2 0 0 2 2 2 0 

Jordanië II 6 0 0 0 0 4 1 

Moldavië 5 6 5 7 5 0 0 

Tunesië I 2 0 0 2 2 2 1 
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Tunesië II 5 0 0 2 1 6 1 

Oekraïne III 14 4 6 6 2 4 0 

Oostelijk 

Nabuurschap 21 10 11 15 9 6 0 

Zuidelijk 

Nabuurschap 13 0 0 4 3 12 3 

3 GARANDEREN VAN DE GOEDE BESTEDING VAN MFB-MIDDELEN: OPERATIONELE 

BEOORDELINGEN, EVALUATIES ACHTERAF EN CONTROLES 

3.1 Operationele beoordelingen 

Conform de bepalingen van het Financieel Reglement van de EU voert de Commissie 

met de hulp van externe adviseurs operationele beoordelingen uit om een redelijke mate 

van zekerheid te verkrijgen over het functioneren van de administratieve en financiële 

procedures in begunstigde landen. 

Bij de operationele beoordelingen gaat de aandacht vooral uit naar systemen voor het 

beheer van de overheidsfinanciën, met name de organisatie van de ministeries van 

Financiën en de centrale banken en de procedures die zij toepassen, en meer in het 

bijzonder naar het beheer van rekeningen waarop EU-middelen worden gestort. 

Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze van externe controle-

instellingen, hun onafhankelijkheid, hun werkprogramma's en de doeltreffendheid van 

hun controles. Ook worden openbare-aanbestedingsprocedures op centraal niveau 

onderzocht. 

In 2017 voerde de Commissie één operationele beoordeling van Georgië uit ter 

voorbereiding van het nieuwe MFB-pakket. De conclusie van deze beoordeling, die in 

december 2017 werd afgerond, luidde dat de procedures in Georgië voldoende garanties 

boden om het voorgenomen MFB-pakket te kunnen voortzetten. 

3.2 Evaluaties achteraf 

Overeenkomstig het Financieel Reglement van de EU voert de Commissie na afronding 

van MFB-programma's evaluaties achteraf7 uit om het effect ervan te beoordelen. De 

belangrijkste doelstellingen zijn: 

i. het onderzoeken van het effect op de economie van het begunstigde land en met 

name op de duurzaamheid van zijn externe positie; 

ii. het beoordelen van de toegevoegde waarde van het optreden van de EU. 

De verslagen van de externe contractanten over de evaluaties achteraf van het MFB I- en 

MFB II-pakket voor Oekraïne en het MFB I-pakket voor Jordanië werden eind 2017 

voltooid.  

De conclusie van de evaluatie achteraf van de MFB-pakketten I en II voor Oekraïne 

luidde dat de MFB een positief effect op de economie van Oekraïne heeft gehad, deels 

dankzij de snelle tenuitvoerlegging ervan. De MFB heeft met name bijgedragen tot de 

stabilisering van de financiële situatie en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

bevordering van hervormingen op het gebied van het beheer van de overheidsfinanciën 

en het sociale vangnet. Zonder de MFB-programma's hadden aanzienlijke bezuinigingen 

                                                            
7 Alle evaluaties achteraf zijn beschikbaar op de website van DG ECFIN: 

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
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op de overheidsuitgaven ernstige negatieve sociale gevolgen gehad, was het reële bbp in 

2014 en 2015 sterker gekrompen en was het groeipercentage in 2016 lager uitgevallen. 

Wat het MFB I-pakket voor Jordanië betreft, werd in de evaluatie geconcludeerd dat 

de MFB, in combinatie met een gelijktijdig IMF-programma, daadwerkelijk heeft 

bijgedragen tot de tijdige stabilisatie en houdbaarheid op middellange termijn van de 

externe financiële en budgettaire positie van Jordanië. De MFB-voorwaarden zijn op 

bevredigende wijze vervuld en hebben indirect bijgedragen tot de uitvoering van 

structurele hervormingen op diverse gebieden die voor de EU prioritair zijn. Uit de 

evaluatie is echter ook gebleken dat het besluitvormingsproces voor het MFB-pakket kan 

worden verbeterd om onnodige vertragingen te voorkomen. 

3.3 Controles 

De Europese Rekenkamer heeft twee speciale verslagen gepubliceerd waarin de bijstand 

van de EU aan Oekraïne en Tunesië wordt beoordeeld. Wat de MFB betreft, waren de 

verslagen over het algemeen positief, met enkele specifieke aanbevelingen die de 

Commissie heeft aanvaard. 

In december 2016 publiceerde de Europese Rekenkamer een speciaal verslag over de 

EU-bijstand aan Oekraïne waarin zowel de begrotingssteun als de MFB werden 

behandeld
8
. De conclusie van het verslag luidde dat de EU-bijstand aan Oekraïne in de 

periode 2007-2015 deels doeltreffend was in het ondersteunen van de omvorming van het 

land tot een goed bestuurde staat door de verbetering van het beheer van de 

overheidsfinanciën, de bestrijding van de corruptie en de aanpak van de gassector. Wat 

de MFB betreft, werd in het verslag gesteld dat "het door de Commissie beheerde 

instrument voor macrofinanciële bijstand het meest doeltreffende middel was om de aan 

Oekraïne beloofde steun voor de aanpak van zijn moeilijke financiële situatie snel uit te 

betalen". Het uitstellen van MFB-betalingen heeft er ook toe bijgedragen dat bepaalde 

aan het programma verbonden voorwaarden naar behoren werden vervuld. Anderzijds 

werd er in het verslag op gewezen dat in sommige gevallen MFB-voorwaarden werden 

gesteld en dat de naleving ervan werd beoordeeld op een wijze die een ruime 

beoordelingsmarge mogelijk maakte. In het verslag werden vijf aanbevelingen gedaan 

om de EU-bijstand te verbeteren: i) meer nadruk leggen op het beheer van de 

overheidsfinanciën; ii) de voorwaarden voor en de uitbetaling van de financiële bijstand 

beter ontwerpen; iii) nauwlettender toezien op de wijze waarop de EU-bijstand wordt 

uitgevoerd; iv) meer nadruk leggen op de daadwerkelijke uitvoering en duurzaamheid van 

de hervormingen; en v) maatregelen nemen om de bijstand van de Europese Unie aan 

Oekraïne op het gebied van gas doeltreffender te maken. 

Bij de opvolging van deze aanbevelingen heeft de Commissie beleidsdoelstellingen 

nauwkeuriger en gerichter omschreven. De commissie zal zich blijven inspannen om 

tegemoet te komen aan de financiële behoeften van het begunstigde land en zal 

tegelijkertijd belangrijke hervormingen steunen om de economie van het land weer op 

een houdbaar pad te brengen. 

In maart 2017 publiceerde de Europese Rekenkamer een speciaal verslag over de EU-

bijstand aan Tunesië, waarin zowel de begrotingssteun als de MFB werden behandeld
9
. 

                                                            
8 Het verslag is beschikbaar op: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_NL.pdf. 

9 Het verslag is beschikbaar op: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_3/SR_TUNISIA_nl.pdf 
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De conclusie van het verslag luidde dat de EU-financiering een aanzienlijke bijdrage 

heeft geleverd aan de democratische overgang en de economische stabiliteit in Tunesië 

en dat de MFB-lening waardevolle toegang tot financiering heeft geboden, ondanks 

vertragingen bij de uitbetaling. In het verslag werden aanbevelingen gedaan om de EU-

bijstand te verbeteren. In het specifieke geval van MFB beval de Rekenkamer de 

Commissie aan om samen met haar medewetgevers na te gaan welke opties er zijn om de 

goedkeuringsprocedures van latere MFB-programma's te versnellen, met name in 

noodsituaties. 

De Commissie is van oordeel dat de late uitbetaling van MFB-leningen aan Tunesië te 

wijten was aan een combinatie van externe factoren, waaronder factoren waarop de EU 

geen vat heeft. De Commissie erkent ook dat er meer kan worden gedaan om de bijstand 

sneller uit te betalen en zal met de medewetgevers blijven samenwerken om tot een 

efficiënter besluitvormingsproces te komen. 

4 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN IN VERBAND MET HET MFB-

INSTRUMENT 

4.1 Werking van het MFB-instrument 

In de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad van 2013 over 

MFB
10

 wordt de bijstand aangemerkt als zijnde macro-economisch en financieel van aard 

en wordt duidelijk gesteld dat deze moet gericht zijn op "het herstellen van een houdbare 

externe financiële situatie voor in aanmerking komende landen en gebieden die externe 

financieringsmoeilijkheden ondervinden. De bijstand moet dienen als ondersteuning van 

een beleidsprogramma met krachtige aanpassings- en structurele 

hervormingsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de 

betalingsbalanspositie, met name tijdens de programmeringsperiode, en op het 

versterken van de uitvoering van gerelateerde overeenkomsten en 

samenwerkingsprogramma's met de Unie." 

In beginsel 6, onder a), van dezelfde gezamenlijke verklaring wordt het volgende gesteld: 

"Eerbiediging door het in aanmerking komende land of gebied van effectieve 

democratische mechanismen, waaronder een parlementair stelsel met meerdere partijen, 

de rechtsstaat en de mensenrechten, moet een randvoorwaarde zijn voor het verlenen 

van macrofinanciële bijstand". Gedurende de gehele looptijd van het MFB-pakket ziet de 

Commissie er samen met de Europese Dienst voor extern optreden op toe dat aan deze 

politieke randvoorwaarden wordt voldaan, en elke uitbetaling is afhankelijk van de 

vervulling daarvan. 

In 2017 namen de medewetgevers, als onderdeel van het wetgevingsproces voor de 

nieuwe voorstellen voor Moldavië en Georgië, meer gedetailleerde bepalingen over deze 

politieke randvoorwaarden op die verder gingen dan het voorstel van de Commissie dat 

was gebaseerd op het overeengekomen model van de gezamenlijke verklaring van 2013. 

Deze toegenomen aandacht voor de politieke randvoorwaarden heeft geleid tot een langer 

besluitvormingsproces, waardoor de goedkeuring van MFB-besluiten meer tijd in beslag 

neemt. Dit heeft de hoofddoelstelling van de MFB, namelijk het verlenen van 

                                                            
10 Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die samen met het besluit tot 

toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië is aangenomen (Besluit (EU) 2013/778 van 

12 augustus 2013). 
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betalingsbalanssteun in een crisissituatie waarin deze het meest nodig is, in gevaar 

gebracht, zoals ook werd gesteld in het bovengenoemde speciaal verslag van de 

Rekenkamer over de EU-bijstand aan Tunesië. 

De Commissie heeft getracht deze kwestie aan te pakken en heeft contact opgenomen 

met de medewetgevers om na te gaan hoe het huidige besluitvormingsproces 

doeltreffender en efficiënter kan worden gemaakt. 

De Commissie vindt het belangrijk dat alle instellingen zich blijven houden aan de 

beginselen en de wetsteksten die zijn vastgesteld op basis van de gezamenlijke verklaring 

van het Europees Parlement en de Raad van 2013 over MFB. 

Om volledig uitvoering te geven aan het beginsel van gelijke behandeling van het 

Europees Parlement en de Raad voor de uitwisseling van informatie over macrofinanciële 

bijstand overeenkomstig artikel 9 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 

Europees Parlement en de Europese Commissie, troffen de Commissie en de Commissie 

internationale handel (INTA) in 2017 een nieuwe regeling. Zij kwamen overeen binnen 

de Commissie en de Commissie INTA technische contactpunten op te richten. Deze 

contactpunten zorgen ervoor dat de Commissie alle documenten, met name "niet-

comitologiedocumenten" die niet via het register van commissieprocedures worden 

verspreid, tegelijkertijd aan het Europees Parlement en de Raad toezendt.    

4.2 Toekomstige ontwikkelingen: MFB in het volgende meerjarig financieel kader 

Aangezien de geopolitieke en economische instabiliteit in het nabuurschap van de EU 

aanhoudt, zal de behoefte aan macrofinanciële bijstand van de EU de komende jaren 

waarschijnlijk groot blijven. In dit verband heeft de Commissie in het kader van de 

tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader 2014-2020 voorgesteld om MFB 

als een instrument voor macrofinanciële steun te versterken en derhalve de jaarlijkse 

kredietverleningscapaciteit van de MFB te verhogen van 500 miljoen EUR tot 2 000 

miljoen EUR, een voorstel waarmee de medewetgevers hebben ingestemd. 

Op 2 mei 2018 keurde de Commissie een mededeling over het meerjarig financieel kader 

na 2020 goed. Wat het externe optreden van de EU betreft, zijn er plannen om de 

bestaande instrumenten aanzienlijk te stroomlijnen teneinde beter te communiceren over 

wat de EU doet, overlappingen te vermijden, processen minder omslachtig te maken, de 

efficiëntie en complementariteit te vergroten en de toegevoegde waarde van de EU beter 

aan te tonen. Voorgesteld wordt om verschillende instrumenten in het kader van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 te integreren in het nieuwe instrument voor 

nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI). De 

specifieke MFB-pakketten zullen echter wanneer nodig nog steeds worden geactiveerd 

op basis van afzonderlijke ad-hocbesluiten, aangezien wordt erkend dat het 

besluitvormingsproces voor MFB-pakketten gescheiden moet blijven. Op MFB blijft dus 

de gewone wetgevingsprocedure van toepassing, waarbij voor elk specifiek pakket de 

goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad is vereist. Tegelijkertijd zal de 

garantievoorziening voor MFB-leningen worden gedekt door de nieuwe garantie voor 

extern optreden die in het kader van het NDICI zal worden gecreëerd en waarin het 

bestaande Garantiefonds voor extern optreden zal worden opgenomen. Daarnaast zullen 

nog steeds MFB-subsidies worden verleend aan in aanmerking komende landen die zeer 

kwetsbaar zijn.  

5 NIEUWE VERZOEKEN OM BIJSTAND EN TOEKOMSTIGE VOORSTELLEN VAN DE 

COMMISSIE — BEGROTINGSSITUATIE 

Het MFB-programma voor 2018 ziet er als volgt uit: 
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i. uitvoering van lopende MFB-pakketten, zoals hiervoor beschreven. Het 

gaat onder meer om de uitbetaling van de laatste tranches van het MFA II-

pakket voor Jordanië en het MFA II-pakket voor Tunesië, en om het begin 

van de uitbetaling van het bijstandspakket voor Moldavië, mits aan de 

nodige voorwaarden is voldaan; 

ii. goedkeuring en uitvoering van het MFB III-pakket van Georgië, met de 

verwachte uitbetaling van de eerste twee tranches van de bijstand; 

iii. goedkeuring en begin van de uitvoering van een nieuw MFB IV-

programma voor Oekraïne. 

Verwacht wordt dat de totale uitbetalingen van MFB in 2018 995 miljoen EUR zullen 

bedragen, versus 1,01 miljard EUR in 2017. 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vastleggingen en betalingen 

van MFB-subsidies voor 2016, 2017 en (indicatief) 2018. De prognose voor 2018 is van 

voorlopige aard en omvat alleen MFB-pakketten waarvoor de medewetgevers een besluit 

hebben vastgesteld of waarvoor de Commissie een voorstel voor een besluit heeft 

ingediend. 

Ten slotte zal de Commissie, in lijn met eerdere toezeggingen, in 2018 de 

financieringsbehoeften van in aanmerking komende landen die momenteel bijstand in het 

kader van een IMF-programma krijgen, meer in het bijzonder Jordanië en Tunesië, nader 

onderzoeken en zal zij zo nodig aanvullende MFB-pakketten voor deze landen 

voorstellen. 
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2016 2017 2018 (indicatief)

79 669 000 45 828 000 42 086 000

Operationele beoordelingen, PEFA-studies, evaluaties 

achteraf
 331 822  223 715  550 000

MFB Georgië II (voorstel goedgekeurd)* 10 000 000

MFB Moldavië (besluit vastgesteld) 40 000 000

Andere mogelijke MFB-pakketten Te bepalen Te bepalen

Vastleggingen, totaal  331 822 40 223 715 10 550 000

Niet-vastgelegde begrotingstoewijzingen 79 337 178 5 604 285 31 536 000

In de begroting opgenomen betalingskredieten voor subsidies 79 669 000 45 828 000 45 828 000

Operationele beoordelingen, PEFA-studies, evaluaties 

achteraf
 131 195 324840,  36  350 000

MFB Kirgizië (besluit vastgesteld) 5 000 000

MFB Georgië (besluit vastgesteld) 10 000 000

MFB Georgië II (voorstel goedgekeurd)* 10 000 000

MFB Moldavië (besluit vastgesteld) 40 000 000

Andere mogelijke MFB-pakketten Te bepalen Te bepalen

Betalingen, totaal 5 131 195 10 324 840 50 350 000

Ongebruikte toewijzingen voor subsidiebetalingen 74 537 805 35 503 160 -4 522 000

Uitbetalingen van MFB-leningen

MFB Georgië (besluit vastgesteld) 13 000 000

MFB Georgië II (voorstel goedgekeurd)* 35 000 000

MFB Tunesië I (besluit vastgesteld) 100 000 000

MFB Kirgizië (besluit vastgesteld) 10 000 000

MFB Oekraïne III (besluit vastgesteld) 600 000 000

MFB Tunesië II (besluit vastgesteld) 200 000 000 300 000 000

MFB Jordanië II (besluit vastgesteld) 100 000 000 100 000 000

MFB Moldavië (besluit vastgesteld) 60 000 000

MFB Oekraïne IV (voorstel goedgekeurd)* 500 000 000

Andere mogelijke MFB-pakketten Te bepalen Te bepalen

Uitbetalingen van MFB-leningen, totaal 10 000 000 1013 000 000 995 000 000

Vastleggingen en betalingen voor MFB-subsidies en uitbetalingen van MFB-leningen 2016-

2018 (EUR)  

In de begroting opgenomen vastleggingskredieten voor 

subsidies

* Het pakket zal naar verwachting in de loop van 2018 worden goedgekeurd.
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