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Voorwoord

De pandemie heeft de hele wereld, en dus ook de kiesgroeplan-
den, zwaar getroffen. De uitdagingen waar zij voor staan zijn in 
het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Gelukkig zijn 
we erin geslaagd om in 2020 door te gaan met het verlenen van 
technische assistentie in deze landen. Hoe we dat hebben 
gedaan en welke lessen we daarbij hebben geleerd, kunt u lezen 
in dit jaarverslag van het Kiesgroepprogramma van het ministe-
rie van Financiën over 2020. 

Sinds 2014 werkt het ministerie van Financiën met veel energie en 
inzet aan de technische samenwerking met de zogenaamde 
kiesgroeplanden. Dit zijn de landen die Nederland vertegenwoor-
digt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de European 
Bank for Reconstruction and Development, zoals Oekraïne, Georgië 
en Noord-Macedonië en ook EU-lidstaten als Kroatië, Bulgarije en 
Roemenië. De economische en financiële uitdagingen in deze 
landen zijn groot. Het Kiesgroepprogramma stelt ons in staat om 
een bijdrage te leveren aan hervormingen in deze landen en onze 
counterparts bij de ministeries van Financiën en centrale banken  
te ondersteunen. 

Door de corona-pandemie verliep de technische samenwerking in 
2020 anders dan in andere jaren. De programmering van het 
Kiesgroepprogramma moest, vanwege de reisbeperkingen, 
compleet worden aangepast. Sommige activiteiten hebben we 
uitgesteld, maar andere konden we online aanbieden. Verder 
hebben we geprobeerd om in te spelen op nieuwe prioriteiten die 
door de crisis naar voren kwamen, zoals crisis respons bij belasting-
diensten en aandacht voor financiële weerbaarheid en kwetsbare 
groepen in ons programma over financiële educatie. Ook kregen we 
typische coronaverzoeken, zoals de vraag hoe we thuiswerken 
organiseerden. 

We zijn blij dat het is gelukt om in 2020 te blijven inspelen op de 
behoefte aan technische ondersteuning in onze kiesgroeplanden. 
Dit is vooral te danken aan de flexibiliteit en de toewijding van de 
medewerkers van het ministerie van Financiën, die ook dit jaar weer 
bereid waren om hun kennis en kunde te delen met hun collega’s in 
het buitenland. Voor hen is het een mooie ervaring om te werken 
met hun counterparts in Skopje, Kiev of Sofia. Dit jaar kreeg de 
samenwerking een extra dimensie, omdat we goed meekregen hoe 
het met onze collega’s ging in deze uitdagende tijden. Door het 
online werken konden we zelfs een kijkje nemen bij elkaar thuis. 
Dit heeft de bijzondere band alleen maar versterkt. 

Ook onze partners, de organisaties in binnen- en buitenland die 
ervoor zorgen dat wij de technische assistentie daadwerkelijk 
kunnen leveren, hebben zich in 2020 van hun beste kant laten zien. 
Wij zijn dankbaar voor hun professionaliteit en inventiviteit in dit 
moeilijke jaar. Ik denk hierbij aan de Rijksacademie, de 
Belastingdienst, de ADR, de Algemene Rekenkamer, de 
Waarderingskamer en Wijzer in Geldzaken, maar ook de OESO en 
het Center of Excellence in Finance in Slovenië. Ook met de 
Nederlandse ambassades in de kiesgroeplanden en onze kiesgroep-
kantoren bij de instellingen zijn we online in contact gebleven over 
de uitvoering van het Kiesgroepprogramma. 

In 2020 zijn we aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de 
evaluatie van het Kiesgroepprogramma. De evaluatie laat zien dat 
we kwalitatief hoogwaardige technische assistentie leveren die in 
een duidelijke behoefte voorziet, maar dat het programma nog aan 
kracht kan winnen door het meer onder de aandacht te brengen. 
Daarom is gewerkt aan een communicatiestrategie zodat meer 
bekend wordt over onze activiteiten en het enthousiasme en 
vakmanschap waarmee we aan het programma werken. Ook dit 
jaarverslag draagt daar een steentje aan bij.

Ondanks de goede ervaringen met online werken in het afgelopen 
jaar staat vast dat niet alle activiteiten zich lenen voor een digitale 
uitvoering. Wanneer we weer kunnen reizen en veilig ter plekke ons 
werk kunnen doen zal dat ook zeker gebeuren. Niet alleen omdat 
het door onze collega’s in de kiesgroeplanden op prijs wordt 
gesteld, maar ook omdat maatwerk ter plekke het meest effectief is. 
Tegelijkertijd heeft dit jaar ons geleerd dat de online activiteiten een 
waardevolle aanvulling zijn op ons programma. Het streven is om in 
de toekomst een hybride programma aan te bieden dat zo goed 
mogelijk aansluit bij de behoeften van de kiesgroeplanden. 

Dit, en nog veel meer, leest u in dit jaarverslag. Er is in 2020 onder 
moeilijke omstandigheden veel tot stand gebracht en daar zijn we 
trots op. Ik wil dan ook iedereen die aan het Kiesgroepprogramma 
heeft meegeholpen, de medewerkers van het ministerie van 
Financiën, hun managers en onze partners, van harte bedanken 
voor hun bijdrage. 

Michel Heijdra
Plaatsvervangend thesaurier-generaal 
en directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen
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Het Kiesgroepprogramma van het ministerie 
van Financiën 
In 2014 werd het budget voor kiesgroepsteun door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken overgeheveld naar de begroting van het 
ministerie van Financiën. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 1,5 
miljoen. Deze middelen worden gebruikt voor het verlenen van 
Technische Assistentie (TA) in landen die behoren tot de 
Nederlandse kiesgroepen bij het IMF, de Wereldbank en de 
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 
Daarnaast beschikt Financiën al jaren over een kleiner, eigen 
budget voor TA in kiesgroeplanden. In totaal was er in 2020 € 1,779 
miljoen beschikbaar voor kiesgroepsteun.

Het Kiesgroepprogramma is momenteel actief in Armenië, Bosnië 
en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Moldavië, Mongolië, 
Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne en Roemenië. Omdat 
het overgehevelde budget van € 1,5 miljoen niet open staat voor 
steun aan EU-kiesgroeplanden is ervoor gekozen deze assistentie te 
financieren uit het kleine budget.

Het Kiesgroepprogramma is gericht op de ministeries van Financiën 
in de kiesgroeplanden inclusief andere publieke organisaties die 
actief zijn op het beleidsterrein van Financiën, zoals de belasting-
dienst (ook als die niet bij het ministerie van Financiën is onderge-
bracht), de rekenkamer en toezichthouders. De assistentie is 
vraaggestuurd, wordt zoveel mogelijk door onze eigen mensen 
uitgevoerd (peer-to-peer), is gericht op het delen van kennis, 
ervaringen en het leveren van maatwerk en wordt afgestemd met 

Internationale Financiële Instellingen (IFI’s), EU en andere 
(bilaterale) donoren. Naast bilaterale missies en studiebezoeken 
organiseren we ook multilaterale activiteiten, trainingen en 
meerjarige programma’s waardoor we langer betrokken kunnen 
blijven bij de hervormingsprocessen in de landen. De activiteiten 
hebben impact in de kiesgroeplanden en geven profiel aan onze rol 
als leider van de kiesgroep. 

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) is budgethou-
der en beleidsverantwoordelijk voor het Kiesgroepprogramma. De 
verantwoording van het programma en het budget loopt mee in 
reguliere verantwoording van de begroting van het ministerie van 
Financiën. De inhoudelijke verantwoording over het 
Kiesgroepprogramma treft u in dit jaarverslag aan. 

Leeswijzer

Het jaarverslag is als volgt opgedeeld:

In hoofdstuk 1 wordt kort een algemeen beeld geschetst van de 
activiteiten in 2020. Daarna worden in hoofdstuk 2 de activiteiten 
in de individuele kiesgroeplanden uitgebreider beschreven. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de multilaterale activiteiten, 
programma’s waar meerdere landen aan kunnen deelnemen. 
Tenslotte volgt in hoofdstuk 4 een vooruitblik naar 2021. In de 
bijlage is een uitgebreide beschrijving van het 
Kiesgroepprogramma opgenomen, een overzicht van de partners 
waarmee we samenwerken en worden feiten en cijfers over het jaar 
2020 gepresenteerd. 
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1.  
2020 in het kort

Corona

De corona-pandemie heeft de wereld hard geraakt. Ook de 
kiesgroeplanden werden zwaar getroffen, met name de landen die 
erg afhankelijk zijn van het toerisme. Kroatië werd in 2020 ook nog 
eens tweemaal getroffen door een aardbeving. De landen hebben, 
binnen hun mogelijkheden, maatregelen genomen om het virus te 
bestrijden en de economie te stutten. De EU en de IFI’s kwamen 
snel in actie met crisis respons, ook voor onze kiesgroeplanden.

Het Kiesgroepprogramma ging in maart 2020 ook in de crisisstand. 
In Nederland, maar ook in veel van onze kiesgroeplanden, werd 
vanaf dat moment thuis gewerkt. Daarnaast was het door de 
reisbeperkingen niet meer mogelijk om experts naar de landen te 
sturen, of om collega’s uit kiesgroeplanden in Nederland te 
ontvangen. Het werd snel duidelijk dat dit grote gevolgen zou 
hebben voor de uitvoering van de geplande activiteiten. Het 
programma voor 2020 moest helemaal op de schop.

Vanaf medio maart hebben we contact gezocht met onze collega’s in 
de kiesgroeplanden. Samen hebben we bezien of de geplande 
activiteiten nog voldeden aan de behoefte op dat moment en zo ja, 
of we die ook online zouden kunnen uitvoeren. Deze eerste 
contacten verliepen niet altijd even soepel. Sommige collega’s 
waren prima bereikbaar, anderen waren een poosje van de radar 
door problemen met thuiswerkfaciliteiten. Later kwamen de 
contacten weer redelijk goed op gang. Er kwamen al snel vragen 
over de manier waarop we in Nederland de coronasteun, bijvoor-
beeld voor ondernemers, hebben georganiseerd. Hierover hebben 
we informatie gedeeld. Verder kwamen er corona gerelateerde 
verzoeken, bijvoorbeeld over hoe we in Nederland het thuiswerken 
organiseren en faciliteren. 

Samen met onze partners hebben we de mogelijkheden bekeken voor 
een snelle omzetting naar een online uitvoering van het programma. 
Het CEF (Center of Excellence in Finance) was eind maart volledig online. Al 
voor de pandemie heeft het CEF veel ervaring opgedaan met blended 
learning, een combinatie van onsite en online onderwijs. Dat kwam 
nu goed van pas. CEF heeft ook inhoudelijk de trainingen aangepast. 
Zo werd de training over change management bij belastingdiensten 
omgevormd om ook te voorzien in crisismanagement en -respons. 
Ook de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) 
was snel omgeschakeld. Ons programma over financiële educatie 
wordt sinds maart 2020 volledig online uitgevoerd. In de uitvoering 
van het programma wordt ook rekening gehouden met de beleids-

implicaties van COVID-19. Zo zal er meer aandacht zijn voor financiële 
weerbaarheid en kwetsbare groepen. Het programma kreeg hierdoor 
een nieuwe dimensie. De RAFEB (Rijksacademie voor Financiën, Economie en 
Bedrijfsvoering) heeft met alle collega’s in de kiesgroeplanden gespro-
ken over de uitvoering van de geplande bilaterale activiteiten op het 
gebied van PIFC (Public Internal Financial Control) en de begroting. 
Soms kozen landen er zelf voor om te wachten op betere tijden. 
Sommige activiteiten moesten worden uitgesteld, omdat aanwezig-
heid van Nederlandse experts ter plekke echt noodzakelijk is. Vaak 
bleek online werken gelukkig wel mogelijk en kon toch een deel van 
de geplande activiteiten met de landen worden opgepakt. RAFEB 
heeft verder twee webinars georganiseerd over spending reviews. De 
Summer Course vond dit keer in oktober plaats, geheel online. 

Summer Course 2020

Ook andere activiteiten hebben we in 2020 digitaal uitgevoerd. In 
het najaar hebben we online fact findings georganiseerd. Dit zijn 
missies waarin we de verzoeken voor TA bespreken met alle 
betrokkenen in de kiesgroeplanden. Op basis van deze gesprekken 
worden de nieuwe programma’s met de landen gemaakt. Verder 
kunnen we nu vanuit Nederland deelnemen aan bijeenkomsten 
voor donorcoördinatie, bijvoorbeeld in Kiev, die nu ook online 
worden georganiseerd. Tenslotte hebben we in 2020 de contacten 
met de ambassades in de kiesgroeplanden online aangehaald.

Wat zijn onze ervaringen met online werken en wat leren we ervan? 
Allereerst dat we de activiteiten makkelijker kunnen organiseren. Er 
zijn geen vergaderzalen, locaties of andere faciliteiten nodig, er is 
geen reistijd en de duur van de activiteit is meestal korter. 



Experts zijn er over het algemeen minder tijd aan kwijt. Het lijkt 
erop dat dit een positieve invloed heeft op de bereidheid van experts 
om mee te doen. Immers, wanneer je een drukke werkweek hebt is 
reizen voor TA niet altijd een aantrekkelijke optie. Voordeel van 
online werken is ook dat we meer deelnemers in de landen kunnen 
bereiken. Online activiteiten zijn verder zeer geschikt voor het delen 
van kennis, dus zenden. Presentaties, documenten en andere 
materialen kunnen worden gedeeld en toegelicht. Ook kunnen er 
vragen worden beantwoord en tot op zekere hoogte kan een 
discussie op gang komen, maar die is vaak niet diepgaand. 

Wat niet uit de verf komt bij een online activiteit is het element 
van netwerkversterking. Insteek van onze programma’s is dat de 
deelnemers niet alleen leren van ons, maar vooral van elkaar. Ze 
gaan met elkaar in discussie, delen kennis en materialen met 
elkaar zodat een community of learning ontstaat. Online is dit niet 
te realiseren. Weliswaar faciliteren we voor sommige programma’s 
een community met een online platform, maar de ervaring leert 
dat dit pas goed werkt als men elkaar ook met enige regelmaat 
face-to-face kan ontmoeten en zo weer inspiratie kan opdoen. Ook 
pilots en assessments op de werkvloer, waarbij veel begeleiding 
van Nederlandse experts komt kijken en maatwerk nodig is, 
kunnen beter per plekke worden aangeboden. Niet alle counter-
parts zijn namelijk in staat om deze pilots zelf te begeleiden met 
alleen onze aanwijzingen op afstand. Men heeft nog niet de kennis 
of de capaciteit om dit te doen. Bij thuiswerken ben je verder erg 
afhankelijk van de ICT-voorzieningen, ook in de landen zelf. Die 
werken niet altijd mee, zodat activiteiten soms met de nodige 
storingen verlopen. Overigens is de ICT ook aan onze kant soms 
een hick-up. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met zaken als de 
introductie van een nieuwe leeromgeving of het feit dat het 
ministerie werkt met Webex. We merken dat counterparts in het 
buitenland en internationale partners bijna allemaal Zoom 
gebruiken en daar een sterke voorkeur voor hebben, zeker als er 
gewerkt moet worden met tolken. 

De ervaringen met de online fact findings zijn wisselend. Het is 
goed om zo met elkaar in contact te kunnen blijven, maar in de 
maanden na de fact findings moest er met sommige landen nog 
vaak contact worden gezocht om verzoeken verder uit te werken. 
Duidelijk is dat je veel minder context meekrijgt tijdens een online 
fact finding dan tijdens een bezoek aan het land. Het lijkt er soms 
ook op dat collega’s via een beeldscherm minder informatie met 
ons durven te delen. Het onderhouden van het netwerk met onze 
counterparts op de werkvloer lukt online redelijk. Het netwerk 
verder uitbouwen en vernieuwen, bijvoorbeeld bij het aantreden 
van nieuwe (deputy) ministers in de landen, is veel moeilijker. 
Daarom is het goed om weer tijd en energie te steken in het 
bezoeken van onze kiesgroeplanden zodra de reisrestricties zijn 
opgeheven. De contacten met beleidsbepalende personen in de 
kiesgroeplanden zijn belangrijk voor ons programma. 

Al met al is de conclusie dat er online veel mogelijk is, maar dat er 
met TA ter plaatste meer maatwerk kan worden geleverd. Verder is 
er face-to-face contact nodig vanwege het belang van netwerken. 

Toch kunnen online activiteiten een waardevolle aanvulling zijn op 
ons programma. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om in 
de toekomst een hybride programma aan te bieden dat zo goed 
mogelijk aansluit bij de behoeften van de kiesgroeplanden. 

Evaluatie

Op verzoek van directie BFB is in 2019/2020 het Kiesgroepprogramma 
geëvalueerd door een externe consultant van ABDTOPConsult. Het 
eindrapport is in mei 2020 in de Bestuursraad van het ministerie van 
Financiën gepresenteerd en is positief ontvangen. Het rapport is ook 
gedeeld en besproken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Doel van de evaluatie is te onderzoeken of het programma voldoet 
aan de doelen die Buitenlandse Zaken bij de overheveling van het 
kiesgroepbudget in 2014 aan Financiën heeft meegegeven en de 
doelen die wij onszelf hebben gesteld: het verstevigen van de relatie 
met de kiesgroeplanden en het ondersteunen van hervormingen. 
Bovenal willen we leren van de evaluatie: wat gaat goed, wat kan 
beter en wat is de impact van onze TA? Ook is gekeken naar de 
manier waarop het programma is georganiseerd. 

Belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het 
Kiesgroepprogramma effectief is, zowel in het verstevigen van de 
relatie met de kiesgroeplanden als in het assisteren bij hervormin-
gen. Conclusie is verder dat de kwaliteit van de TA hoog is en dat er 
met een relatief klein budget veel toegevoegde waarde wordt 
gegenereerd. Verder wordt geconcludeerd dat de structuur van en 
de samenhang in het Kiesgroepprogramma sinds 2014 zonder meer 
is versterkt en dat de samenwerking met de diverse partners en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken bijzonder goed is. 

In de aanbevelingen wordt aangegeven waar het programma nog 
kan worden verbeterd. Zo kan er strakker op resultaten worden 
gestuurd, kunnen de producten die het programma oplevert beter 
worden geborgd en gedeeld (bijvoorbeeld via een website), moet de 
capaciteit van het team bij BFB worden versterkt en kan de 
zichtbaarheid van het programma worden verbeterd. Deze 
aanbevelingen zijn door BFB en onze partners opgepakt. Zo wordt 
vanaf 2021 door de partners in hun programma’s duidelijker de 
relatie tussen de activiteiten en het beoogde resultaat omschreven. 
Resultaten zijn weliswaar niet altijd te meten (onze TA is immers 
vaak gericht op kennisdeling en bewustwording), maar het effect 
ervan kan vaak wel aannemelijk worden gemaakt. Per land en 
onderwerp worden in de programma’s van onze partners doelen 
geformuleerd. Samen met directie Communicatie is er inmiddels 
een communicatiestrategie gemaakt. Regelmatig wordt er op de 
website van het ministerie van Financiën, het Rijksportaal en op 
social media aandacht besteed aan de activiteiten die in het kader 
van het Kiesgroepprogramma worden georganiseerd. Ook onze 
partners, de collega’s in de kiesgroeplanden, de ambassades en  
de kiesgroepkantoren ondersteunen onze communicatie-uitingen 
zodat er in de volle breedte aandacht aan de activiteiten  
wordt besteed. 
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Meerjarige programma’s

Alle programma’s, bilateraal of multilateraal, zijn in 2020 groten-
deels online uitgevoerd. Een aantal van deze programma’s hebben 
een meerjarige insteek, om zoveel mogelijk te kunnen bijdragen 
aan de beoogde resultaten en hervormingen: 

De uitvoering van het vijfjarige programma financiële educatie in 
kiesgroeplanden is ook in het coronajaar 2020 voorspoedig verlopen. 
Dit programma is een samenwerking van het ministerie van 
Financiën - het Kiesgroepprogramma en Wijzer in geldzaken (WiG) 
- met het Internationale Netwerk voor Financiële Educatie (INFE) 
van de OESO. Doel van het programma is om financiële educatie in 
kiesgroeplanden op een hoger plan te krijgen. We richten ons 
daarbij op drie sporen. Ten eerste een analyse (survey) om het 
niveau van financiële geletterdheid in de landen in beeld te 
brengen. Ten tweede de vertaling van deze analyse naar een 
nationale aanpak die aansluit bij de specifieke behoefte van een 
land. Tenslotte is het programma gericht op kennisdeling, met de 
OESO, WiG, maar vooral tussen de landen onderling. Er doen zeven 
kiesgroeplanden mee aan het programma, namelijk Bulgarije, 
Georgië, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië en 
Roemenië. De werkzaamheden in 2020 stonden grotendeels in het 
teken van het opvolgen van de resultaten van de survey die door de 
OESO is uitgevoerd. 

In 2020 is ook doorgewerkt op het gebied van PIFC (Public Internal 
Financial Control). In meerdere kiesgroeplanden zijn we al langere 
tijd op dit terrein actief. In het ene land ging dat in 2020 makkelij-
ker dan in het andere. In Oekraïne kon het programma groten-
deels worden voortgezet, omdat onze experts daar ter plekke 
aanwezig zijn. In andere landen was het voor de collega’s bedui-
dend moeilijker om, online, verder te werken. Omdat we voor PIFC 
een doorlopend traject aanbieden, is in die gevallen besloten om 
activiteiten om te vormen of uit te stellen naar 2021. 

BOX: PIFC
PIFC is een niche in het brede veld van Public Finance Management 
(PFM). Het is het model dat de EU hanteert ter invulling van het 
EU-Acquis Chapter 32, Financial Control. Insteek hierbij is het 
delegeren van de financiële functie bij publieke organisaties om de 
efficiency en effectiviteit van de besteding van publieke middelen te 
bevorderen. Centraal staan 3 elementen:
• “Managerial accountability” bij het opzetten van een ordentelijk 

systeem van Financial Management and Control (FMC). Kern 
hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor de begroting wordt 
gelegd op het niveau van de beleidsverantwoordelijkheid; 

• Een gedecentraliseerde en functioneel onafhankelijke dienst voor 
interne audit (IA);

• Het instellen van een centrale unit (CHU: Central Harmonisation 
Unit) die binnen de overheid verantwoordelijk is voor de imple-
mentatie van PIFC. 

De RAFEB en de Auditdienst Rijk (ADR) voeren het PIFC-programma uit, 
hoofdzakelijk in Oekraïne en Moldavië, maar ook in Noord-
Macedonië, Bosnië en Herzegovina (BiH), Kroatië en Georgië zijn 
we al een aantal jaren actief op dit terrein. We werken daar samen 
met de directies Begrotingszaken, Financieel-Economische Zaken 
(FEZ), internal audit diensten, lijnmanagement en de CHU om de 
praktische implementatie van het PIFC-concept in de publieke 
sector te bevorderen. Hierbij wordt aandacht besteed aan bewust-
wording (delegeren is een moeilijk concept in landen die nog niet 
zo lang geleden een centraal geleid systeem hadden), trainingen, 
het begeleiden van pilots, ontwikkelen van tools/handleidingen 
voor praktische toepassing en het bevorderen van de samenwerking 
tussen het ministerie van Financiën en vakministeries (bijvoorbeeld 
door het opzetten en begeleiden van een IOFEZ-netwerk, een 
interdepartementaal overleg van FEZ-directies). De ontwikkelde 
materialen, handleidingen en trainingsprogramma’s worden breed 
in de kiesgroeplanden ingezet.

Ook andere aspecten van het verbeteren van de financiële functie 
bij de overheid komen, afhankelijk van de behoefte, aan de orde. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om verbeteringen in de diverse stadia 
van het begrotingsproces, verantwoord begroten (link met 
output) of evaluatie (spending reviews). Waar mogelijk zoeken wij 
aansluiting bij de bredere EU-acties op het gebied van PFM, zoals 
in Oekraïne. Hierbij wordt ook gekeken naar de verbanden tussen 
hervormingsinitiatieven zoals Public Administration Reform 
(PAR), PFM en Civil Service Reform.

RAFEB heeft ook een meerjarig programma ontwikkeld over de 
ontwikkeling en organisatie van financiële trainingscapaciteit. Centraal staan 
de opleidingen op het brede gebied van PFM, ter versterking van de 
financiële functie binnen de overheid. De Rijksacademie heeft een 
community of learning opgezet op dit terrein die wordt onder-
steund door een aparte portal op haar website. 

In het kader van het Kiesgroepprogramma werken we ook samen 
met de Algemene Rekenkamer (AR). Een aantal jaren geleden is er door 
de AR een traject uitgevoerd dat is gericht op het verbeteren van 
integriteit binnen rekenkamers en de publieke sector in kiesgroep-
landen, IntoSAINT. Uit dit traject zijn bilaterale activiteiten 
voortgekomen, in 2020 vooral in Moldavië, Georgië en Bulgarije. 
Door de pandemie is een deel van deze activiteiten uitgesteld naar 
2021 of omgevormd. In 2021 wordt ook het horizontale thema 
“strategic audit programming” aan het programma van de AR 
toegevoegd. Dit is een onderwerp dat internationaal steeds meer in 
de belangstelling staat. Bij het strategisch programmeren bezien 
rekenkamers de scope, timing enzovoort van audits in een bredere 
strategische context, wordt er gewerkt met een overheidsbrede 
risicoanalyse en is er speciale aandacht voor de communicatie van 
de uitkomsten van de audits naar alle stakeholders. Het hoofddoel 
is bij te dragen aan de eigen institutionele ontwikkeling en 
profilering van de rekenkamers, maar vooral ook aan de ontwikke-
ling van de publieke sector als geheel. 



We zijn al jaren betrokken bij de trainingen van het CEF in Slovenië 
op het gebied van openbare financiën en dat bevalt goed. Via het 
CEF kunnen we zichtbaar de trainingsbehoefte van kiesgroeplanden 
ondersteunen. Dit kanaal sluit goed aan bij onze andere activiteiten 
in het kader van het Kiesgroepprogramma. Ook in 2020 hebben we 
bijgedragen aan de trainingen van het CEF, met financiering en 
experts. Collega’s van vooral de Belastingdienst en de ADR geven de 
(online) trainingen en zorgen er samen met het team van CEF en de 
bij CEF gestationeerde IMF-adviseurs voor dat de inhoud van de 
activiteiten goed aansluit bij de hervormingsagenda van de landen. 

Kleinere missies

Elk jaar zijn er, naast de meerjarige programma’s, ook kleinere 
activiteiten. Dat zijn bijvoorbeeld korte missies van Nederlandse 
experts naar een kiesgroepland of studiebezoeken van delegaties 
aan Nederland. Meestal zijn dit éénmalige activiteiten, soms vloeit 
er een vervolg uit voert. We proberen de collega’s in de landen na 
een activiteit te blijven volgen. In januari 2020 heeft het Agentschap 
een studiebezoek gebracht aan hun collega’s van het ministerie van 
Financiën en de centrale bank in Georgië over debt management. 
Andere voorbeelden zijn een webinar met de Waarderingskamer voor 
Noord-Macedonië over de waardering van onroerend goed en een 
online Q&A-sessie met Wijzer in geldzaken en Bulgaarse stakehol-
ders over hun nationale strategie voor financiële educatie. Het gaat 
hier om heel zichtbare en gerichte TA die effectief is en veel 
goodwill oplevert voor Nederland als kiesgroepleider. 

Nieuwe activiteiten in 2020

In 2020 is er, met steun uit het Kiesgroepprogramma, gestart met 
de uitvoering van een OESO budget review in Roemenië. Bij een budget 
review wordt de hele begroting en het begrotingsproces doorge-
licht aan de hand van de “ten principles of modern budgeting“ van 
de OESO. Doel is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden 
voor begrotingshervormingen. Het Kiesgroepprogramma onder-
steunt de budget review met co-financiering en expertise. De review 
wordt volledig online uitgevoerd.

Daarnaast zijn we in 2020 begonnen met de activiteiten op het 
gebied van spending reviews. Deze zijn vergelijkbaar met onze 
interdepartementale beleidsonderzoeken en brede heroverwegin-
gen. Oorspronkelijk was het idee om in 2020 hierover een confe-
rentie te organiseren, maar corona gooide roet in het eten. De 
conferentie is uitgesteld naar 2021. In de aanloop naar deze 
conferentie zijn er in 2020 door RAFEB alvast twee webinars over 
spending reviews georganiseerd.
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2.  
Bilaterale activiteiten

Het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën is 
momenteel in 11 kiesgroeplanden actief. Hieronder volgt een 
overzicht van de bilaterale activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd. 

Armenië 

In 2020 hebben we helaas weinig kunnen doen in Armenië. In de 
afgelopen jaren hebben we de CHU van het Armeense ministerie 
van Financiën met TA ondersteund op het gebied van PIFC. Dit 
deden we in samenwerking met de Duitse organisatie GIZ die op dit 
terrein een programma voor de EU uitvoerde. Na het uitvoeren van 
twee FMC-pilots bij vakministeries zijn er aan Armeense kant 
vertragingen ontstaan. Dit had onder andere te maken met een 
reorganisatie van de ministeries. Verder werd de taak van de CHU 
versmald (outsourcen van IA) en vertrokken hierdoor enkele 
ervaren teamleden. Het werk is daarna niet meer hervat. 

In 2020 lag de net opgestarte samenwerking met de Armeense 
belastingdienst SRC (State Revenue Committee) door de pandemie stil. 
Deze is begonnen na een verzoek van SRC aan minister Hoekstra 
voor technische samenwerking met de Belastingdienst. 
Staatssecretaris Snel kreeg een verzoek van de Governor van de 
Armeense centrale bank met dezelfde strekking. Beide bewindsper-
sonen hebben middels een brief hun medewerking toegezegd. 
Hierna is er een bilateraal programma voor technische samenwer-
king tot stand gekomen tussen SRC en de Belastingdienst dat door 
beide diensten is ondertekend. De activiteiten worden door het 
Kiesgroepprogramma ondersteund. In december 2019 vond een 
studiebezoek van SRC aan Nederland plaats. In 2020 vonden er geen 
activiteiten plaats. Er wordt nu samen met SRC bekeken hoe de 
samenwerking kan worden voortgezet. 

In het najaar van 2020 heeft een online fact finding plaatsgevonden 
met het ministerie van Financiën in Yerevan om de prioriteiten 
voor het nieuwe bilaterale programma vast te stellen. Veel van de 
TA-verzoeken die tijdens deze sessie zijn besproken zijn verwerkt in 
het programma voor 2021.

Bosnië en Herzegovina (BiH) 

In BiH zijn we al een aantal jaren actief op het gebied van PIFC. Tot 
nu toe werkten we op dit gebied vooral samen met het ministerie 
van Financiën en Treasury (MoFT) op staatsniveau. De activiteiten 
zijn gericht op de CHU van het MoFT. 

De samenwerking met de CHU verloopt goed. In 2018 is er een 
performance audit manual ontwikkeld die getoetst wordt in de 
praktijk door het begeleiden van pilots. Hiervoor heeft de CHU een 
werkgroep in het leven geroepen waarin de Nederlandse experts met 
de CHU samenwerken om het instrumentarium specifiek te kunnen 
richten op de Bosnische situatie. In dit kader zijn ook afspraken 
gemaakt over het ontwikkelen van een aanvullende handleiding om 
veel voorkomende processen systematisch te auditen. In 2020 heeft 
in november/december een webinar plaatsgevonden als alternatief 
voor de geplande fysieke training over de implementatie van de 
performance audit manual. Door deze training kunnen nu meer 
auditors dit type audit praktisch toepassen. 

In 2020 is ook een start gemaakt met de PIFC-activiteiten bij de 
entiteiten. Begin maart, dus nog net voor de lockdown, zijn twee 
high-level seminars uitgevoerd op het gebied van managerial 
accountability, zowel in de Federatie van Bosnië en Herzegovina als 
in de Republika Srpska. Deze seminars werden volgens dezelfde 
formule uitgevoerd als die op staatsniveau. Het doel is dat er een 
meer uniforme werkwijze ontstaat in de verschillende bestuurlijke 
lagen, doordat op het hogere managementniveau dezelfde taal 
gesproken wordt wat betreft managerial accountability. Dit willen we 
verder versterken door het organiseren van twee vervolgseminars in 
2021, gevolgd door een gezamenlijke activiteit voor de drie CHU’s.

De fact finding met BiH heeft in 2020 schriftelijk plaatsgevonden.  
Een online sessie bleek voor de collega’s in Sarajevo geen optie.  
De verzoeken zijn in het bilaterale programma van 2021 
meegenomen.

Bulgarije 

De samenwerking met het ministerie van Financiën in Sofia 
verloopt voorspoedig, de onderlinge relatie is goed. We krijgen 
veel verzoeken voor assistentie. In de afgelopen periode is er onder 
andere assistentie verleend ter voorbereiding van het Bulgaarse 
EU-Voorzitterschap (in 2018), heeft BFB in Sofia een workshop 
georganiseerd over Europese dossiers (Europees semester, 
voorbereiding van EcoFin Raad en EIB Board) en hebben we de 
OESO budget review, die in 2019 werd uitgevoerd, ondersteund 
met co-financiering en expertise. 

In 2020 kwamen, door de pandemie, veel bilaterale activiteiten 
helaas niet van de grond. Zo was er een activiteit gepland op het 
gebied van financieel management en financiële instrumenten ten behoeve 



van het National Fund, het fonds met daarin de middelen uit de 
diverse EU-programma’s. Het ministerie van Financiën in Sofia is de 
zogenaamde certifying authority en de autoriteit verantwoordelijk 
voor de ontvangst van de middelen, het onderhoudt de relatie met 
de managing authorities van EU-fondsen en is verantwoordelijk 
voor het financieel management en beheer. Er zijn in 2020 afspraken 
gemaakt over het uitwisselen van documenten en er zijn nadere 
vragen ontvangen. In 2021 zal een webinar worden georganiseerd. 

De rekenkamer van Bulgarije heeft in 2017-2018 meegedaan aan het 
IntoSAINT traject (self assessment op gebied van integriteit) dat 
door de AR werd georganiseerd in het kader van het 
Kiesgroepprogramma. Men is aan de slag gegaan met een actieplan 
om integriteit binnen de organisatie verder te verankeren. Daarna 
zou de samenwerking met de Bulgaarse rekenkamer ook op andere 
terreinen worden voortgezet, zoals bij de review van het quality 
assurance systeem. Door de pandemie, maar ook door de beperkte 
capaciteit aan Bulgaarse zijde, zijn deze activiteiten doorgeschoven 
naar 2021 en worden ze online uitgevoerd.

Bulgarije is actief in onze multilaterale circuits, zeker ook in het 
programma over financiële educatie. Het Bulgaarse team onder 
leiding van het ministerie van Financiën heeft een zeer actieve 
inbreng in de diverse webinars die zijn georganiseerd door de 
OESO. Mede door ons programma heeft Bulgarije kunnen werken 
aan de eerste nationale strategie voor financiële educatie waarin 
alle stakeholders zijn vertegenwoordigd. Tijdens een Q&A-sessie in 
december 2020 konden de collega’s uit Sofia nog vragen stellen 
aan WiG om de laatste puntjes op de i te zetten. Begin 2021 kon het 
team trots melden dat de ministerraad in Bulgarije de nationale 
strategie had aangenomen. 

In het najaar heeft een online fact finding plaatsgevonden. Hierbij was 
niet alleen het ministerie van Financiën vertegenwoordigd, maar ook 
de Bulgaarse belastingdienst. Op basis van een breed spectrum aan 
TA-verzoeken is een bilateraal programma voor 2021 samengesteld.

Georgië 

In november 2018 vond een studiebezoek plaats van het Georgische 
ministerie van Financiën aan het Agentschap over cash manage-
ment en cash forecasting. Als vervolg hierop hebben twee experts 
van het Agentschap in januari 2020 in Tbilisi een tweedaagse 
workshop gegeven over debt management voor de medewerkers van 
het Public Debt Management Department van het ministerie van 
Financiën en de Georgische centrale bank (NBG). Er was veel 
belangstelling voor het primary dealer systeem, omdat men binnen 
afzienbare tijd zelf ook met een dergelijk systeem wil starten. 
Daarnaast is er aandacht besteed aan de verschillende veilingme-
thoden en werd er verder gesproken over cash management. 

Sinds 2016 werken wij samen met de CHU van het Georgische 
ministerie van Financiën op het gebied van PFM/PIFC. Dat gaat met 
de nodige ups en downs. Enerzijds is er sprake van een hoog 

ambitieniveau bij de CHU, de afdeling die de modernisering van PFM 
moet stimuleren. Anderzijds is er voor het vele werk veel te weinig 
capaciteit beschikbaar. Dit leidt tot sterke afhankelijkheid van TA. De 
CHU wordt ondersteund door diverse donoren, maar deze komen en 
gaan. Nederland biedt hulp waar het kan en stemt de TA af met 
andere donoren. Het gaat dan vooral om het 2-jarige programma dat 
het Zweedse SIDA vanaf de zomer van 2020 in Georgië uitvoert. SIDA 
concentreert zich hierbij op FMC, wij op IA. In 2020 is er veelvuldig 
contact geweest met de CHU om de mogelijkheden te bezien van het 
online uitvoeren van de geplande activiteiten. De meeste activiteiten 
voor Georgië (assessments, trainingen, workshops) konden alleen ter 
plaatse worden uitgevoerd. Omdat deze nog steeds relevant zijn, 
worden ze doorgeschoven naar 2021. De drie external quality 
assessments (EQA) van de IA-afdelingen werden wel online uitge-
voerd, bij de gemeente Tbilisi en bij twee ministeries (Buitenlandse 
Zaken en Landbouw). Hierdoor kan men nu zelf de assessments 
uitvoeren en heeft men inzicht gekregen in de sterke en zwakke 
punten in de eigen organisatie. 

Het Agentschap in Georgië

 
De voor 2020 geplande activiteiten op het gebied van de begroting 
(performance based budgeting op lokaal niveau en accruel 
accounting) zijn naar 2021 doorgeschoven.

Georgië heeft in 2018 meegedaan aan het IntoSAINT-traject. 
Vervolgens heeft de AR in 2019 samengewerkt met de Georgische 
rekenkamer op het gebied van performance audits en quality control 
(verbeteren van de kwaliteit van de processen en producten van een 
rekenkamer). Tijdens een studiebezoek in Nederland in juni 2019 is 
er ook aandacht besteed aan de budget monitor (portal/data en 
visuals op gebied van PFM). De geplande activiteiten in 2020 
konden geen doorgang vinden door de pandemie en werden 
doorgeschoven naar 2021. Wel is er een online uitwisseling geweest 
over IT-audit. Verder is er door de AR desk research gedaan naar de 
begrotingsuitvoering in Georgië, zodat hiervan gebruik kan worden 
gemaakt bij de activiteiten in 2021. De Georgische rekenkamer wil 
namelijk haar externe audit functie onder de loep nemen en met de 
AR aan verbeteringen werken. Dit traject wordt afgestemd met het 
ministerie van Financiën in Tbilisi. 

Georgië is zeer gecommitteerd aan ons programma over financiële 
educatie. De centrale bank (NBG) heeft hierin het voortouw. 

2. Bilaterale activiteiten | 9



10 | Kiesgroepprogramma ministerie van Financiën - Jaarverslag 2020

Aangezien Georgië al langer actief is op dit terrein heeft het zich in 
het kader van ons programma toegelegd op de evaluatie van hun 
huidige strategie voor financiële educatie en op de samenwerking 
tussen publieke en private partners (met als doel om op een 
duurzame en verantwoorde wijze middelen te mobiliseren voor 
activiteiten op het gebied van financiële educatie). 

Kroatië

De samenwerking met het ministerie van Financiën in Zagreb 
verliep in de afgelopen jaren goed. We hebben de collega’s kunnen 
helpen bij de voorbereidingen van hun EU-Voorzitterschap in de eerste 
helft van 2020. 

Verder ondersteunt RAFEB de CHU van het ministerie van Financiën 
in Zagreb al jaren op het gebied van financieel beheer. Ook voor 2020 
waren er op dit terrein activiteiten gepland. Deze activiteiten zijn 
echter allemaal verschoven naar 2021. Online werken bleek voor de 
CHU geen optie. 

Kroatië is ook een actieve deelnemer in ons project over financiële 
educatie. Het ministerie van Financiën werkt, samen met alle 
stakeholders in Kroatië, aan haar volgende nationale strategie voor 
financiële educatie en richt zich in dat kader ook op het evalueren 
van hun activiteiten.

In het najaar werd een online fact finding met de collega’s in Zagreb 
georganiseerd. Ook de Kroatische belastingdienst deed hieraan 
mee. Op basis van de TA-verzoeken is een bilateraal programma 
voor 2021 samengesteld.

Moldavië 

Onze experts zijn al jaren betrokken bij de uitrol van PIFC in 
Moldavië. Dit zorgt voor continuïteit en vergroot de kans op 
structurele verankering van een goede financiële functie binnen de 
overheid in Moldavië. Dat moet ook, want door het ondertekenen 
van de Associatieovereenkomst met de EU heeft Moldavië zich 
gecommitteerd aan het invoeren van PIFC. 

De CHU, bij het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de 
implementatie van PIFC, is klein (5 FTE, waarvan 4 ingevuld), maar 
is zeer toegewijd en werkt goed samen met betrokkenen binnen en 
buiten het ministerie. De CHU is institutioneel goed ingebed in de 
organisatie van Financiën. Hierdoor hebben wij, ondanks de 
politieke instabiliteit die al jaren aanhoudt, in Moldavië redelijk 
goed kunnen doorwerken op het gebied van PIFC. In de periode 
2018-2020 zijn we betrokken geweest bij de uitvoering van het PIFC 
Action Plan, bijvoorbeeld door het ondersteunen van pilots op het 
gebied van IA en FMC. Hierbij is ook samengewerkt met andere 
donoren op dit gebied, zoals met Duitsland en Roemenië die in 
2018/2019 een EU-Twinning hebben uitgevoerd. Verder is er in de 
afgelopen jaren assistentie geboden bij de opzet en begeleiding van 

een IOFEZ-netwerk ter versterking van de controllersrol van 
directies FEZ en de samenwerking tussen FEZ-directies en het 
ministerie van Financiën.

De inspanningen in 2020 waren gericht op het verder versterken 
van de IA-functie en FMC en bijdragen aan een PIFC-strategie 
2021-2023. In januari 2020 is een missie in Chisinau uitgevoerd 
gericht op de evaluatie van de activiteiten in de afgelopen jaren met 
het oog op de nieuw te ontwikkelen PIFC-strategie. Onze aanbeve-
lingen zijn meegenomen in het strategiedocument. Na maart 2020 
is veel werk door onze experts online uitgevoerd, CHU deed het 
werk ter plaatse. Zo is er bijvoorbeeld een EQA voor IA uitgevoerd 
bij de belastingdienst (State Tax Service, STS). Deze is online gestart 
en erna fysiek uitgevoerd door CHU op basis van onze adviezen. 
Voor CHU is dit een learning experience. Het idee is dat we 
bijdragen aan de ontwikkeling van instrumenten voor EQA en dat 
deze vervolgens in de praktijk worden getoetst door CHU, zodat ze 
deze assessments in de toekomst zelf kunnen uitvoeren. Voor die 
werkzaamheden waarvoor onze experts echt ter plekke aanwezig 
moesten zijn, is besloten die uit te stellen naar 2021. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de horizontale audits, audits die gericht zijn op 
activiteiten die de verantwoordelijkheid van één organisatie 
overstijgen (zoals shared services en investeringsprojecten). 

Een aantal andere activiteiten zijn online juist geïntensiveerd, in 
het bijzonder de totale revisie van alle “normatieve” IA-regelingen 
(standaarden, toelichting op de standaarden, IA-manual). Dit 
laatste betreft het omwerken van het (in de Twinning opgeleverde) 
concept IA-manual naar een op de praktijk gericht compendium 
als bundeling van regelingen en methodologische aanwijzingen. 
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe redactie van de IA-normen en 
een volledig herziene IA-manual. Verder is er online bijgedragen 
aan de verdere ontwikkeling van consolidatietechnieken (samen-
voeging van ontvangen data omtrent IA en FMC) van voortgangs-
rapporten van lijnministeries en andere publieke instituties. 
Tenslotte is er extra tijd besteed aan het opzetten en uitwerken van 
curricula voor FMC- en IA-trainingen en het herzien en ontwikke-
len van trainingsmateriaal. De samenwerking met het nieuwe 
Trainingscentrum voor Financiële Functies in Moldavië verloopt 
goed. Dit instituut biedt een goede ingang om de door ons 
ontwikkelde trainingen onder te brengen. Het is ook nauw 
betrokken bij de community of learning die door RAFEB in het 
kader van het Kiesgroepprogramma is ontwikkeld op het gebied 
van financial training capacity development. 

De AR is in 2020 online doorgegaan met de activiteiten die eerder 
in Moldavië waren opgestart. Dit naar aanleiding van de 
IntoSAINT-training, waar Moldavië in 2016 aan heeft deelgeno-
men en het daaropvolgende verzoek van de President van de 
Moldavische rekenkamer voor verdere samenwerking met de AR. De 
activiteiten van de AR in Moldavië concentreren zich op het 
gebied van performance audits. Bij dergelijke audits worden het 
functioneren en de resultaten van een organisatie/beleid 
onderzocht. Het gaat hierbij om het leereffect en dus niet zozeer 
om financiële verantwoording.  



In 2018 is hiermee gestart door het coachen van twee teams die 
pilots van performance audits uitvoerden. In 2019 is dit werk 
voortgezet door het begeleiden van twee nieuwe teams. In 2020 is 
middels een discussiepaper input geleverd voor het strategische 
plan van de Moldavische rekenkamer en zijn er 4 online workshops 
georganiseerd met de audit teams. Op deze manier blijft de AR 
werken aan een bestendige pool van getrainde performance 
auditors in Moldavië. Ondanks het feit dat er geen fysieke instructie 
voor trainers kon plaatsvinden is er wel doorgewerkt aan het 
training of trainers (ToT)-pakket dat door de AR is ontwikkeld. 

In 2020 is er niet veel vooruitgang geboekt in Moldavië op het 
gebied van financiële educatie, onder andere als gevolg van wisselingen 
in het verantwoordelijke team bij de centrale bank (NBM). In 2021 
wordt de discussie met het nieuwe team bij NBM en de collega’s van 
het ministerie van Financiën en andere stakeholders voortgezet. 

In het najaar heeft een online fact finding plaatsgevonden om de 
prioriteiten voor het nieuwe bilaterale programma te bespreken. 
Een deel van de TA-verzoeken kon in het programma voor 2021 
worden verwerkt.

Mongolië 

Na activiteiten op het gebied van spending reviews in 2018 en 
financiële educatie in 2019 lag het werk in 2020 in Mongolië stil. 
Dit heeft vooral met de pandemie te maken. Er kwam ook weinig 
respons vanuit Ulaanbaatar op onze verzoeken om af te stemmen. 
Een voorgenomen activiteit op het gebied van public investment 
management is daarom gecanceld. Mongolië draait wel mee in  
de multilaterale activiteiten die we organiseren. Zo deed men ook 
mee aan de webinars over spending reviews. Er is helaas niet 
gereageerd op ons verzoek om een online fact finding te houden 
om de prioriteiten vast te stellen voor het bilaterale programma 
van 2021. Dit programma bestaat nu uit de multilaterale  
activiteiten die we aanbieden. De collega’s uit Mongolië kunnen 
hieraan deelnemen. 

Montenegro 

Ook in Montenegro hebben we in 2020 niet veel kunnen doen. Het 
lijkt erop dat de beperkte capaciteit op het ministerie van 
Financiën in Podgorica een belangrijke rol speelt bij het gebrek 
aan verzoeken voor bilaterale TA. Bij het ministerie van Financiën 
(kerndepartement) werken zo’n 200 mensen die deels ook 
betrokken zijn bij de EU-accessie onderhandelingen. De absorptie-
capaciteit voor TA is daardoor beperkt. Daarnaast waren de 
collega’s in Podgorica in de afgelopen periode druk met een 
reorganisatie. Toen de nieuwe regering aantrad hebben er ook de 
nodige personele wisselingen bij het ministerie plaatsgevonden. 
Dit alles heeft de respons niet vergroot. Wel doet men actief mee 
aan de multilaterale activiteiten en trainingen die we organiseren, 
zoals bij RAFEB en het CEF. 

Montenegro is een actieve deelnemer in ons project met OESO en 
WiG over financiële educatie. De centrale bank heeft hierin het 
voortouw. Door de pandemie, de verkiezingen en de leiderschaps-
wisseling is er wel enige vertraging ontstaan. 

In het najaar van 2020 heeft een online fact finding plaatsgevonden 
met het ministerie van Financiën om de prioriteiten voor het 
nieuwe bilaterale programma vast te stellen. Hieruit zijn een aantal 
TA-verzoeken voortgevloeid die zijn verwerkt in het programma 
voor 2021. 

Noord-Macedonië 

In de afgelopen jaren is de samenwerking met Noord-Macedonië 
goed verlopen. Er is intensief contact met de collega’s van het 
ministerie van Financiën en de centrale bank in Skopje. 

Vlak voor de lockdown vond de fact finding plaats voor het bilaterale 
programma met Noord-Macedonië voor 2020 en 2021. We hebben 
in Skopje gesproken met onze contacten binnen en buiten het 
ministerie van Financiën. Op dat moment waren er veel wisselingen 
aan de top geweest bij het ministerie (sinds juni 2019 nieuwe 
minister) en er waren verkiezingen op komst (april 2020). Verder 
was men nog in afwachting van het besluit van de Europese Raad 
over de start van de EU-accessieonderhandelingen. Het bezoek 
leverde niettemin veel verzoeken voor TA op. Deze verzoeken waren 
vooral technisch van aard en zijn niet controversieel zodat ze ook 
door een nieuwe regering zouden kunnen worden uitgevoerd. 

RAFEB en ADR hebben in 2019 drie pilots begeleid om meer inzicht 
te krijgen in de stand van FMC in Noord-Macedonië en de verbete-
ragenda hiervoor. Hiermee heeft RAFEB de basis gelegd voor het 
werk dat men de komende jaren in Noord-Macedonië zal uitvoeren 
in het kader van de EU-Twinning met Bulgarije, Kroatië en Letland. 
Vanuit het Kiesgroepprogramma worden deze activiteiten aange-
vuld en versterkt, bijvoorbeeld met de benodigde trainingen op het 
gebied van performance audit en audit van het financial control 
systeem en assistentie bij het ontwikkelen van het curriculum van 
de nieuwe Public Finance Academy. In 2020 kon één activiteit 
worden uitgevoerd, namelijk een missie voor de pilot onder het 
PIFC Action Plan bij het ministry of Labor and Social Policy. Deze 
activiteit is later vanuit Nederland online afgerond. Door de pilots 
hebben de collega’s in Skopje ervaring kunnen opdoen met het 
assessment instrument voor FMC, is het inzicht hierin vergroot en 
kan men de methodiek nu ook voor andere departementen 
gebruiken. Vanwege de link met de Twinning, die door de pande-
mie aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, moesten de overige 
voor 2020 geplande activiteiten worden uitgesteld naar 2021. 

Op 12 november 2020 heeft de Waarderingskamer een webinar 
georganiseerd voor een delegatie van het ministerie van Financiën 
in Noord-Macedonië over het waarderen (en belasten) van 
onroerend goed en de organisaties die daarbij in Nederland 
betrokken zijn.  
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De Waarderingskamer is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
gemeenten als het gaat om de uitvoering van de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (Wet WOZ). Noord-Macedonië is erg geïnteres-
seerd in het Nederlandse systeem omdat men de belastinggrond-
slag wil verbreden en daarom het systeem van het waarderen en 
belasten van onroerend wil herzien. 

Noord-Macedonië werkt in het kader van ons project over financiële 
educatie aan haar eerste nationale strategie op dit gebied. 
Verantwoordelijk hiervoor is de zogenaamde Coordinating Body 
waarin het ministerie van Financiën, de centrale bank en andere 
toezichthouders zijn vertegenwoordigd. Men is ook geïnteresseerd 
in evaluatie en monitoring en innovatieve mechanismen voor de 
financiering van financiële educatie activiteiten.

Oekraïne 

In 2020 hebben we in Oekraïne, ondanks de pandemie, goed ons 
werk kunnen doen. Belangrijkste reden hiervoor is dat we in Kiev 
“boots on the ground” hebben voor het werk op het gebied van 
PIFC. We werken met twee experts die door RAFEB worden 
ingehuurd. Eén van die experts is werkzaam bij de ADR. Hierdoor 
kon veel van het voor 2020 geplande werk gewoon doorgegaan. In 
de eerste maanden van 2020 en na september zijn onsite activitei-
ten mogelijk geweest. Daarnaast werd er ook goed online gewerkt. 
Wat enorm hielp is dat de CHU al erg bedreven is met online 
werken met hun doelgroepen. Oekraïne is een groot land. De 
contacten met de regio’s werden ook al voor de pandemie vaak 
online onderhouden. 

Net als in voorgaande jaren lag in 2020 de nadruk van ons pro-
gramma in Oekraïne op het terrein van PIFC. Oekraïne heeft zich, 
net als Moldavië, middels het EU-associatieakkoord gecommitteerd 
aan verbeteringen op dit terrein. Het werk in 2020 bouwde voort op 
onze activiteiten in de afgelopen jaren. De Nederlandse experts 
hebben een bijdrage geleverd aan het uitvoeren van het PIFC-
hoofdstuk van de PFM-strategie in de periode 2017-2020. Dit werk 
voorzag in verdere uitwerking van de strategie in werkplannen, 
trainingen, pilots en het uitvoeren van overheidsbrede reviews op 
het gebied van IA (2017) en FMC (2019). De aanbevelingen van deze 
reviews hebben de planning van de PIFC-activiteiten van het 
ministerie van Financiën, en daarmee ook ons werk, vanaf 2019 in 
hoge mate bepaald. Deze activiteiten zijn erop gericht de capaciteit 
van het ministerie van Financiën zodanig te versterken dat zij in 
staat is het financieel management en de IA-functie van de 
lijnministeries en de daar onder vallende organisaties naar een 
hoger niveau te tillen. 

De CHU van het ministerie van Financiën speelt daarin een cruciale 
rol. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsmatige 
vormgeving van PIFC en heeft overheidsbreed een coördinerende 
taak voor de implementatie van dit beleid. Dit is een proces van 
lange adem, waarbij de professionele kennis en kunde van de 
CHU-staf een belangrijke voorwaarde is. In de afgelopen jaren is 

ons werk er dan ook op gericht geweest om de CHU te trainen en 
haar in staat te stellen haar rol te pakken. Dat lukt steeds beter, er 
worden goede stappen gezet. In de samenwerking met de CHU is 
een fundament gelegd waarop de PIFC-hervormingen verder 
gestalte kunnen krijgen, want er moet nog veel gebeuren. De 
verbinding met de bredere hervormingscontext op het gebied van 
PFM en PAR moet daarbij in het oog worden gehouden. De 
Nederlandse experts stemmen hun werk daarom regelmatig af met 
de andere donoren die in Kiev bij het ministerie van Financiën 
werken, met name de EU (EU4PFM-programma). Verder draaien de 
experts mee in het proces dat door het ministerie van Financiën in 
Kiev is ingericht om te komen tot een nieuwe PFM-strategie voor 
2021-2024. Zij nemen deel aan de werkgroep over PIFC. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat de lessen en opbrengsten van ons 
werk in de afgelopen jaren goed worden meegenomen in de 
nieuwe PFM-strategie en toekomstige hervormingen op dit gebied.

Na veel werk op het gebied van IA in de afgelopen jaren, is de 
aandacht binnen ons PIFC-programma in Kiev sinds 2019 langzaam 
verschoven naar de (door)ontwikkeling van FMC. Door het 
uitvoeren van pilots is men op de werkvloer aan de slag gegaan met 
de praktische toepassing van FMC. Onze experts assisteren bij het 
uitvoeren van deze pilots. Al doende ziet men waar de knelpunten 
zitten en proberen we te helpen bij het vinden van oplossingen. Zo 
werden er in 2019 FMC-pilots uitgevoerd bij de ministeries voor 
Energie en Sociale Zaken en is er in 2020 een pilot uitgevoerd bij 
het ministerie van Onderwijs. Verder is er een FMC-pilot opgestart 
bij het ministerie van Cultuur die in 2021 wordt afgerond. Naast de 
pilots zijn er ook praktische tools gemaakt op een aantal FMC-
gerelateerde onderwerpen (zoals een risk management guide).

Onze TA is er ook op gericht om de kennis over FMC verder te 
verbreden. Zo is er in 2020 gewerkt aan het ontwikkelen van een 
training curriculum voor diverse doelgroepen, precies zoals we dat 
in het verleden op het gebied van IA hebben gedaan. Dat curricu-
lum ligt inmiddels klaar. Nu kan er gewerkt worden aan het 
ontwikkelen van trainingsmateriaal en vervolgens het begeleiden 
van FMC-trainingen. We blijven meedenken over de wijze waarop 
de door ons ontwikkelde trainingen (IA en FMC) een duurzaam 
onderkomen kunnen vinden in een trainingsinstituut voor het 
ministerie van Financiën in Kiev, als de plannen daarvoor worden 
doorgezet. 

Onze werkzaamheden zijn niet alleen gericht op de werkvloer, maar 
zeker ook op managers. Veel managers denken namelijk dat FMC 
geen onderdeel is van hun functieomschrijving, terwijl managerial 
accountability natuurlijk in alle lagen van de organisatie van 
toepassing is. In september 2020 is er daarom een grote online 
conferentie georganiseerd over FMC die helemaal gericht was op 
managers. In totaal waren er 489 deelnemers, met (top)managers 
van het ministerie van Financiën (inclusief staatssecretarissen) en 
andere centrale entiteiten. Door deze conferentie heeft een grote 
groep in het topmanagement binnen de Oekraïense overheid 
kennisgenomen van de betekenis van hun eigen bijdrage in het 
versterken van governance, risicobeheersing en financieel beheer. 



Op het gebied van IA hebben we in 2020 auditors kennis laten 
maken met hybride en IT-audits, een snelgroeiend deelgebied van 
IA. Zo is er een pilot performance/IT-audit uitgevoerd bij de State 
Emergency Service in Oekraïne. Deze organisatie valt onder het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en richt zich op de bestrijding 
van rampen en calamiteiten (zoals de pandemie). 

Pilot audit bij State Emergency Service in Oekraïne

Na de TADAT-missie in 2018 bij de Oekraïense belastingdienst, die 
inmiddels State Tax Service (STS) heet, en de fact finding in 2019, 
zijn er afspraken gemaakt over verdere samenwerking met de STS. 
Het ging hierbij onder andere om het onderwerp compliance risk 
management. Door de pandemie, maar ook door de grote 
reorganisatie bij STS (omvorming naar single legal entity met 
centrale bevoegdheden), zijn de geplande activiteiten in 2020 niet 
uitgevoerd. In 2021 wordt bezien of, en zo ja hoe de samenwerking 
kan worden opgepakt. 

In 2020 hebben we tenslotte onderzocht wat wij kunnen doen 
voor Oekraïne op het gebied van financiële educatie. Dit naar 
aanleiding van een verzoek van de centrale bank van Oekraïne 
(NBU) tijdens de fact finding van december 2019. Oekraïne draait 
nu deels mee in het programma met OESO en WiG. Dat wil zeggen 
dat de collega’s van NBU altijd aanwezig zijn bij het annual event. 
In 2020 heeft men ook actief aan alle webinars deelgenomen. 
Samen met OESO en WiG hebben we in 2020 geïnventariseerd wat 
we nog meer voor NBU zouden kunnen doen. Daartoe is ook 
gesproken met andere donoren die in Oekraïne werken op dit 
gebied, zoals USAID. Conclusie is dat er al te veel donoren actief 
zijn op het terrein van financiële educatie om nog een effectieve, 
extra bijdrage op dit gebied te kunnen leveren. Uiteraard blijven 
onze Oekraïense collega’s van harte welkom bij de bijeenkomsten 
die worden georganiseerd in het kader van ons programma met 
OESO en WiG. 

In het najaar van 2020 heeft een online fact finding plaatsgevonden 
met het ministerie van Financiën om de prioriteiten voor het 
nieuwe bilaterale programma vast te stellen. De TA-verzoeken zijn 
besproken en veel daarvan zijn opgenomen in het programma 
voor 2021. 

Roemenië 

Ook met de collega’s van het ministerie van Financiën in Boekarest 
wordt sinds 2016 goed samengewerkt. In de afgelopen jaren 
hebben we het ministerie bijvoorbeeld ondersteund in de voorbe-
reiding van hun EU-Voorzitterschap (eerste helft 2019). Politieke 
wisselingen hadden nog wel eens effect op de respons en het 
ambitieniveau, maar in de afgelopen periode zien we een actievere 
houding en meer verzoeken voor TA. 

Dat zien we bijvoorbeeld op het gebied van de begroting. Begin 
2020 werd duidelijk dat Roemenië een OESO budget review wilde 
uitvoeren. Doel van een budget review is om meer inzicht te krijgen 
in de mogelijkheden voor begrotingshervormingen. Bij een budget 
review wordt de hele begroting en het begrotingsproces doorge-
licht aan de hand van de “OECD 10 Principles of Budgetary 
Governance” (bijvoorbeeld meerjarig begroten, transparantie etc) 
en worden er aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Het feit 
dat Roemenië zelf zo’n review aanvraagt en de resultaten in alle 
openheid wil bespreken, valt zeer te prijzen. De kans dat de 
resultaten van de review daadwerkelijk beklijven is hierdoor groter. 
Om deze reden is besloten de budget review vanuit het 
Kiesgroepprogramma te ondersteunen met € 40.000 aan co-finan-
ciering, net zoals we dat eerder voor Bulgarije hebben gedaan. 
Hiervoor is een contract met de OESO opgesteld. Nederland heeft 
ook een expert voor de review geleverd. De review moest, vanwege 
de pandemie, geheel online worden uitgevoerd. Op 2 oktober 2020 
vond de formele start van de review plaats, middels een online 
event waar ook de Staatssecretaris van Financiën van Roemenië bij 
aanwezig was. In het kader van de review zijn in totaal 27 gesprek-
ken gevoerd met alle betrokken stakeholders in het begrotingspro-
ces. Op 24 november werden online de eerste resultaten besproken. 
Daaruit bleek dat er de laatste jaren op verschillende terreinen 
voortgang is gemaakt, maar ook dat er op diverse onderdelen 
concrete verbeteringen mogelijk zijn. Begin 2021 vonden de laatste 
interviews plaats. Het concept-rapport ligt ter beoordeling bij het 
ministerie van Financiën in Boekarest. Publicatie van de resultaten 
wordt voorzien medio 2021, zo mogelijk tijdens de virtuele meeting 
van het OESO-netwerk SBO-CESEE (Senior Budget Officials in 
Central, Eastern and South-Eastern Europe), een bijeenkomst van 
de directeuren Begrotingszaken uit de regio, die op 24 juni 
plaatsvindt. Vanwege de relatie met de kiesgroeplanden is 
Nederland hierbij aanwezig.

In de afgelopen jaren is er intensief samengewerkt tussen RAFEB 
en haar Roemeense counterpart, de School of Public Finance and 
Customs (SPFC). Doel van de samenwerking is de verdere versterking 
van SPFC door onder andere het ontwikkelen van een nieuw basis 
curriculum, vergelijkbaar met de opleidingen die RAFEB aanbiedt 
(zoals de VOFHA, Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere 
Ambtenaren). Er hebben in de afgelopen jaren bezoeken over en 
weer plaatsgevonden. Samen met de directie en staf van SPFC heeft 
RAFEB gesprekken gevoerd met directeuren en specialisten van 
directies en afdelingen die de belangrijkste doelgroep van SPFC 
vormen. Dat leverde een goed beeld op van de onderwerpen 
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waarop de nieuw te ontwikkelen brede training zich moet richten. 
Verder leverde deze gesprekken commitment op bij de gespreks-
partners, ook voor het leveren van praktijkdocenten. De samen-
werking werd in 2020 voortgezet, maar de verdere ontwikkeling 
van nieuwe opleidingen zijn in Boekarest voorlopig stilgelegd 
vanwege de pandemie. De geplande activiteiten zijn doorgescho-
ven naar 2021. Wel is er in 2020 kennis gedeeld over het online 
aanbieden van het cursusaanbod.

In het kader van ons programma over financiële educatie werkt 
Roemenië aan haar eerste nationale strategie op dit gebied. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Nationale Comité voor 
financiële educatie, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn. 

In het najaar van 2020 heeft een online fact finding plaatsgevonden 
met het ministerie van Financiën om de prioriteiten voor het nieuwe 
bilaterale programma vast te stellen. De TA-verzoeken zijn bespro-
ken en veel ervan zijn opgenomen in het programma voor 2021. 



3.  
Multilaterale activiteiten

Jaarlijkse bijeenkomst programma financiële educatie in kiesgroeplanden

Naast de bilaterale activiteiten worden er ook evenementen 
georganiseerd waaraan meerdere kiesgroeplanden kunnen deelne-
men. Kennisoverdracht door onze experts, maar vooral de uitwisse-
ling van kennis en ervaring tussen de landen onderling, staan hierbij 
centraal. Kennis wordt zoveel mogelijk omgezet in producten die 
onze collega’s in de kiesgroeplanden kunnen helpen bij het 
implementeren van hervormingen. Daarnaast proberen we te komen 
tot learning communities waarin de deelnemers contact kunnen 
houden en met elkaar verder kunnen werken aan implementatie. 

Hieronder volgt een overzicht van de multilaterale activiteiten en 
trainingen die in het kader van het Kiesgroepprogramma in 2020 
zijn uitgevoerd. 

Financiële educatie: Programma met OESO 
en Wijzer in geldzaken
Sinds 2018 voeren we een programma uit in kiesgroeplanden op het 
gebied van financiële educatie. Het programma wordt uitgevoerd 
door INFE, een team binnen de OESO dat is gespecialiseerd in dit 
onderwerp en door de jaren heen veel ervaring heeft opgedaan met 
projecten in diverse landen, onder andere in de landen van de 
voormalige Sovjet-Unie. Verder is WiG betrokken bij de planning en 
uitvoering van het programma. De deelnemende landen zijn 
Bulgarije, Georgië, Kroatië, Moldavië, Montenegro, Noord-
Macedonië en Roemenië. 

Doel van het programma is om de landen te assisteren bij het 
ontwikkelen en implementeren van een strategie voor financiële 
educatie en activiteiten op dat vlak. Het programma richt zich 
daarbij enerzijds op analyse, het meten van het niveau van financial 
literacy en de vertaling van deze analyse naar een nationale 
strategie die aansluit bij de specifieke behoefte per land. Anderzijds 
is het project gericht op kennisdeling, met OESO, WiG, maar vooral 
tussen de landen onderling. Sommige deelnemende land hebben al 
behoorlijke stappen gezet als het gaat om financiële educatie. 
Landen die al wat verder zijn hebben zelf vooral behoefte aan 
instrumenten om hun inspanningen te monitoren en te evalueren 
en zijn tegelijkertijd een inspiratie voor de landen die aan het begin 
van hun ontwikkeling op dit gebied staan. We streven per land naar 
maatwerk en houden rekening met lopende trajecten van andere 
donoren, zoals de Wereldbank en USAID.

Het project heeft een doorlooptijd van 5 jaar. In die periode worden 
de landen bezocht door het team van INFE en WiG en wordt jaarlijks 
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een plenaire bijeenkomst georganiseerd waar deelnemende landen 
hun ervaringen kunnen delen. Armenië en Oekraïne schuiven hier 
ook aan (Armenië is al betrokken bij een ander programma van INFE 
in de voormalige Sovjetlanden). 

Vrijwel alle activiteiten in 2020 zijn online uitgevoerd. In het voorjaar 
van 2020 zijn de resultaten gepresenteerd van de survey die INFE met 
haar Measurement Toolkit heeft uitgevoerd in 2019/2020 onder 
volwassenen van 18-79 jaar in de zeven deelnemende landen. Doel 
van de survey is om in beeld te krijgen hoe het met financial literacy 
is gesteld in een land, in bepaalde gebieden en groepen. Het 
onderzoek kijkt naar drie aspecten van financiële geletterdheid: 
financiële kennis, gedrag en houding. Uit het onderzoek blijkt dat 
het niveau van financiële geletterdheid in de deelnemende kies-
groeplanden onder het gemiddelde van de EU ligt (57 versus 64). De 
variatie tussen de landen op de drie elementen is groot. In landen die 
al veel activiteiten op het gebied van financiële educatie uitvoeren 
zien we hogere kennisniveaus dan bij andere deelnemende landen, 
maar de survey laat zien dat dit zich niet automatisch vertaalt in 
financieel verantwoord gedrag. We zien nog vaak dat er amper 
financiële buffers zijn voor slechtere tijden. Culturele en sociale 
factoren en informele netwerken spelen een grote rol. Ook een laag 
vertrouwen in de financiële sector zorgt ervoor dat men voor de 
financiën vaak terugvalt op familie en vrienden. Verder zien we 
lagere literacy niveaus bij kwetsbare groepen als ouderen, vrouwen, 
plattelandsbewoners, migranten, werklozen en flexwerkers. Ook zien 
we dat een gebrek aan digitale skills sterk doorwerkt in lagere literacy 
niveaus. Door COVID-19 is de kwetsbaarheid van deze groepen alleen 
maar groter geworden. De beleidsimplicaties van de pandemie, met 
name als het gaat om financiële weerbaarheid en kwetsbare groepen, 
worden in het vervolg van het programma meegenomen. 

INFE heeft in 2020 via virtuele missies met de landen over de 
resultaten van de survey gesproken. De uitkomsten van de survey 
zijn verwerkt in landenrapportages. Op basis hiervan is voor elk land 
een actieplan gemaakt met hierin de aandachtspunten waar in de 
komende periode aan wordt gewerkt. Sommige landen hebben al 
een nationale strategie voor financiële educatie, passen die aan op 
basis van deze aandachtspunten en richten zich onder andere op 
evaluatie en monitoring. Andere landen maken hun eerste 
nationale strategie. Zo meldde Bulgarije begin 2021 dat de eerste 
nationale strategie voor financiële educatie door de ministerraad is 
goedgekeurd. Ons programma heeft hieraan bijgedragen, maar ook 
de bilaterale contacten met WiG, onder andere via een Q&A-sessie 
die we in december 2020 hebben georganiseerd. 

In 2020 heeft INFE ook diverse meer thematische webinars 
georganiseerd, zoals over rural areas, evaluatie en monitoring en 
het financieren van activiteiten onder de nationale strategieën. Bij 
dat laatste wordt gekeken naar het bevorderen van de samenwer-
king tussen publieke en niet-publieke partijen en wat daarbij komt 
kijken (bijvoorbeeld om belangenverstrengeling te voorkomen). 
Voor deze webinars werden ook experts uit landen buiten de 
kiesgroepen uitgenodigd die hun kennis en ervaringen hebben 
gedeeld, zoals uit Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Italië, 

Brazilië en Hongkong. INFE heeft ook zogenaamde “policy briefs” 
gemaakt over rural areas en jongeren. 

De jaarlijkse kennisdelingsbijeenkomst in 2020 vond online plaats. 
Centraal thema was de jeugd en hoe programma’s voor financiële 
educatie zo goed mogelijk op hun behoeften kunnen worden 
afgestemd. Digitale delivery speelt hierbij een steeds grotere rol, 
zeker gegeven de ervaringen tijdens de lockdowns met online lessen 
en de ontwikkeling van online lesmateriaal. Verder werd stilgestaan 
bij de integratie van financiële educatie in het school curriculum, 
ToT-trainingen voor leraren en werd speciale aandacht besteed aan 
het hoger- en beroepsonderwijs. In 2021 vindt de jaarlijkse bijeen-
komst hopelijk weer face-to-face plaats, dit keer in Bulgarije.

RAFEB: Summer Course, spending reviews, 
academies
De jaarlijkse Summer Course vond in 2020 plaats in oktober en werd 
online georganiseerd. De Summer Course bestaat uit twee 
parallelle programma’s: één voor Public Expenditure Management 
(PEM) en de andere voor Tax Policy and Administration (TAX). 
Zowel het PEM als TAX programma werden in vijf verschillende 
modules verdeeld die in de loop van een aantal weken werden 
aangeboden. Tussendoor kregen de deelnemers huiswerkopdrach-
ten. In totaal hebben 31 collega’s uit de kiesgroeplanden aan de 
Summer Course van 2020 deelgenomen. 

De oorspronkelijk voor het voorjaar van 2020 geplande conferentie 
over spending reviews werd eerst, vanwege de reisbeperkingen, 
verplaatst naar november en vervolgens naar 2021. Ter voorbereiding 
op deze conferentie is samen met het Bureau Strategische Analyse 
van de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) een webinar ontwikkeld, dat in 
twee delen in juni/juli 2020 is aangeboden aan de deelnemende 
landen. Vooraf werd een questionnaire naar de deelnemende landen 
gestuurd, op basis waarvan het programma van het webinar kon 
worden samengesteld. In 2021 hopen we alsnog de conferentie in 
Den Haag te kunnen organiseren. Voor Oekraïne wordt in 2021 een 
specifieke activiteit op dit terrein ontwikkeld, op basis van een 
concreet verzoek van het ministerie van Financiën in Kiev. 

De Rijksacademie heeft in coronajaar 2020 extra capaciteit ingezet 
voor het verder ontwikkelen van de community of learning, als 
follow-up van de conferenties in 2018 (Den Haag) en 2019 (Tbilisi) 
over de ontwikkeling en implementatie van financiële trainingscapaciteit. De 
landen die actief zijn in dit programma zijn Bulgarije, Georgië, 
Kroatië, Montenegro, Moldavië, Noord-Macedonië, Roemenië en 
Oekraïne. Centraal staan de opleidingen op het brede gebied van 
PFM, ter versterking van de financiële functie binnen de overheid 
(begroting, macro-economie, financieel management, interne 
audit, accounting enzovoort). Sommige ministeries van Financiën 
in kiesgroeplanden hebben, net als Nederland, een opleidings-
instituut of academie, maar in de meeste landen ontbreekt het aan 
geïnstitutionaliseerde, goed werkende opleidingsprogramma’s 
voor financiële specialisten bij de overheid. 



Samen met de deelnemers is gewerkt aan het ontwikkelen van een 
model voor het positioneren van de opleidingsfunctie op het 
gebied van PFM, waarbij de relevante context binnen een land een 
belangrijke rol speelt. Als specifieke aspecten van die context 
worden onderscheiden: de rol die het ministerie van Financiën 
neemt bij het trainen in PFM, de inrichting van het PFM-systeem, 
de trainingsbehoefte vanuit (vak)ministeries en overheidsinstellin-
gen en het bestaande/gewenste aanbod van trainingen. Van en met 
de verschillende landen is een “paspoort” voor de opleidingsfunctie 
ontwikkeld: een factsheet met de belangrijkste kenmerken voor de 
ontwikkeling van de opleidingsfunctie. Hiermee wordt beoogd dat 
de verschillende landen, hoewel heel verschillend georganiseerd en 
met verschillende context, dezelfde taal spreken zodat gezamenlijk 
verder kan worden gewerkt aan het versterken van de PFM-
opleidingsfunctie. Een tweetal nieuwsbrieven is uitgebracht. Er is 
een kerngroep gevormd, bestaande uit Georgië, Moldavië, 
Bulgarije, Roemenië en Kroatië, voor het uitwisselen van kennis 
voor het ontwikkelen van producten voor de gehele community. 
Hiervoor heeft RAFEB een digitaal platform gecreëerd. 

Tenslotte heeft RAFEB in 2020 verder gewerkt aan het materiaal op 
het gebied van FMC om de in de landen opgedane kennis breed 
toegankelijk te maken. Er is een brochure gemaakt over FMC-
assessment. De praktische FMC-guide is ontwikkeld in de vorm van 
een aantal ‘leaflets’, losbladige praktische georiënteerde hoofd-
stukjes die afzonderlijk of in samenhang kunnen worden gebruikt 
als les- of achtergrondmateriaal bij de ontwikkeling van FMC. 

CEF-training tax audit

Auditdienst Rijk

De ADR heeft in 2020 experts geleverd voor trainingen van het CEF 
op het gebied van audit. Verder maakt RAFEB gebruik van experts 
van de ADR voor het uitvoeren van haar deel van het Kiesgroep-
programma, bijvoorbeeld in Kiev. Het betreft hier vooral langer 
doorlopende bilaterale programma’s op het gebied van PIFC.

Belastingdienst

Experts van de Belastingdienst hebben trainingen uitgevoerd bij het 
CEF op fiscaal gebied. Door de pandemie kwamen de geplande 
activiteiten met de Armeense en Oekraïense belastingdienst niet 
van de grond. In 2021 wordt bezien of, en zo ja hoe de samenwer-
king met deze diensten weer opgestart kan worden. 

Center of Excellence in Finance 

Het CEF is een trainingsinstituut in Slovenië waarmee Financiën al 
langere tijd samenwerkt. Sinds 2015 is het CEF een internationale 
organisatie. Programmatisch levert het CEF goed werk, mede door 
de inzet van de regionale IMF-adviseurs die bij het CEF zijn 
gestationeerd. Voor ons is het CEF een goed platform om de 
kiesgroeplanden te bereiken. De trainingen zijn een mooie 
aanvulling op onze bilaterale activiteiten. 

3. Multilaterale activiteiten | 17
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Daarom hebben we in 2020 de samenwerking met het CEF 
voortgezet op het gebied van twee programma’s, belastingen en PIFC. 
Het ministerie van Financiën (BFB) is ook lid van de Advisory Board 
van het CEF. 

Het CEF is vernieuwend in de gebruikte lesmethoden (blended 
learning, gebruik van social media). Met het werken in een online 
leeromgeving heeft men dus al voor de pandemie veel ervaring 
opgedaan. Het kostte het CEF dan ook weinig moeite om, na de 
uitbraak van het coronavirus, het programma om te zetten en 
geheel online aan te bieden. Eind maart 2020 was men al zover. 
Ook programmatisch werd er goed op de pandemie ingespeeld met 
onder andere activiteiten over crisis management bij 
belastingdiensten. 

Vanuit het Kiesgroepprogramma worden reis- en verblijfkosten 
van deelnemers uit kiesgroeplanden vergoed. Hierdoor worden de 
collega’s bij de ministeries van Financiën en de belastingdiensten 
in de kiesgroeplanden in staat gesteld om opleidingen te volgen 
en kennis te vergaren die nodig is om hervormingen door te 
voeren (bijvoorbeeld in het kader van EU-toetreding en -associ-
atie). Ook niet CEF-leden (maar wel kiesgroep) zoals Oekraïne, 
Armenië en Georgië kunnen door onze inzet aan workshops bij het 
CEF deelnemen. In 2020 waren er door de reisbeperkingen echter 
weinig kosten voor deelnemers. Het CEF had daarentegen wel 
meer kosten voor het omzetten van het programma, zoals extra 
ICT-ondersteuning en kosten voor outreach. Een deel van deze 
kosten hebben we uit het Kiesgroepprogramma vergoed. 

In totaal hebben in 2020 343 collega’s uit de kiesgroeplanden aan 
de door ons gesteunde activiteiten bij het CEF deelgenomen. 

Hieronder volgt een overzicht van de trainingen die in 2020 in het 
kader van de twee programma’s zijn uitgevoerd: 

Belastingen
Met het “Tax Policy and Administration Learning Program 2020 for 
Public Finance Officials in South-East Europe” worden belasting-
diensten in de regio ondersteund met als doel het efficiënter 
maken van de inning en het verhogen van de compliance en de 
belastingontvangsten. De trainingen van dit programma worden 
verzorgd door experts van de Belastingdienst, IMF en regionale 
experts en academici. Daarmee wordt een mooie mix aan expertise 
aangeboden. In 2020 zijn de volgende trainingen uitgevoerd:

• Developing tax administration change management
• Tax audit in the context of behavioral compliance risk 

management
• Designing modern tax administration
• Increasing taxpayer compliance and reducing compliance costs
• Identifying tax fraud, including online trade
• Fostering domestic revenue mobilisation through cooperation
• Auditing value-added tax 

PIFC
Doel van het programma “Supporting Public Internal Control 
Systems in South-East Europe in 2020” is de landen bekend te 
maken met internationale en Europese standaarden en best 
practices op het gebied van PIFC. Dit sluit goed aan bij het bilaterale 
werk dat wij op dit gebied al uitvoeren in de meeste kiesgroeplan-
den. Veel van de trainingen worden door Nederlandse experts 
gegeven, met name van de ADR. In 2020 zijn de volgende trainin-
gen uitgevoerd:

• Code of ethics in the profession of internal auditing
• Key steps to effective planning of an internal audit engagement
• Implementing financial management and control
• Developing internal auditor’s communications skills
• Information technology auditing 

PEMPAL 

PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) 
is een multilateraal TA-initiatief waarin de Wereldbank een grote rol 
speelt. Het is een netwerk van professionals op het gebied van 
Public Expenditure Management van 23 landen in Centraal- en 
Oost-Europa en Centraal-Azië, waaronder 10 kiesgroeplanden. 
Experts uit ontwikkelde landen kunnen ook een bijdrage leveren in 
PEMPAL. Doel is het delen van kennis en ervaring en elkaar 
ondersteunen bij capaciteitsontwikkeling. Het secretariaat wordt 
gevoerd door het Wereldbankkantoor in Moskou. PEMPAL werkt 
vraaggestuurd. 

Er zijn 3 zogenaamde Communities of Practice (CoP). Nederland / 
ADR is actief in de CoP voor IA. Deze bestaat uit twee werkgroepen, 
voor IA en FMC, waarmee het hele terrein van PIFC wordt afgedekt. 
Vanuit het Kiesgroepprogramma vergoeden wij reis- en verblijfkos-
ten van de experts die deze bijeenkomsten bijwonen. Door 
deelname aan PEMPAL doen wij aan kennisoverdracht, bouwen we 
aan ons netwerk en krijgen we informatie over hervormingsproces-
sen in onze kiesgroeplanden, wat ook ten goede komt aan de 
activiteiten in ons eigen programma. De door PEMPAL ontwikkelde 
producten worden gebruikt in onze bilaterale activiteiten. 
Andersom worden in de PEMPAL-meetings de resultaten van ons 
eigen werk in het kader van het Kiesgroepprogramma gepresen-
teerd, bijvoorbeeld de eerder ontwikkelde FMC-evaluatie matrix. 

In 2020 konden de door PEMPAL geplande conferenties in Tasjkent 
(over digitalisering binnen de auditfunctie) en een bijeenkomst in 
Praag niet doorgaan. In plaats daarvan is door experts van RAFEB en 
de ADR bijgedragen aan een tweetal online workshops van PEMPAL. 
Het ging om zogenaamde Smart Interactive Talks over de impact 
van de pandemie op IA (auditing on distance) en over de ontwikke-
ling van Key Performance Indicators. 



4.  
Preview 2021

Meerjarige programma’s

In 2021 gaan we door met een aantal meerjarige trajecten, zoals 
PIFC, het programma met OESO en Wijzer in geldzaken over 
financiële educatie, de trainingen bij het CEF, het programma van 
de Algemene Rekenkamer en de activiteiten op het gebied van 
financial training capacity development van RAFEB. 

Verder rondt de OESO in 2021 de budget review in Roemenië af, die 
we vanuit het Kiesgroepprogramma hebben gesteund. Het is de 
bedoeling dat het rapport wordt gedeeld en besproken met peers 
tijdens de vergadering van de directeuren Begrotingszaken uit de 
regio in het SBO-CESEE netwerk van de OESO.

Nieuwe activiteiten

In 2021 is, met enige vertraging door de pandemie, de samenwer-
king met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van start gegaan. De 
basis voor deze samenwerking zijn verzoeken voor TA die wij vorig 
jaar via het CBS en de Oekraïense ambassade in Den Haag hebben 
ontvangen van het statistiekbureau (SSSU) en de centrale bank 
(NBU) in Oekraïne. Het CBS gaat haar kennis en ervaring delen met 
NSSU en NBU op diverse terreinen, onder andere het aanpassen van 
de nationale accounting standaarden aan Europese standaarden. 
Andere topics zijn de toepassing van de SAE-methode (Small Area 
Estimation) om tot gedesaggregeerde statistieken te kunnen komen 
(belangrijk in verband met decentralisatieproces in Oekraïne) en 
het verbeteren van sectorale statistieken. 

In de afgelopen jaren hebben we webinars georganiseerd over 
typische best practices, onderwerpen waarvoor we vaak worden 
gevraagd voor TA. In 2019 was dat een conferentie over Public 
Private Partnerships (PPP). In 2020 zijn we gestart met webinars 
over spending reviews. Kennisdeling tussen deelnemers moet 
hierbij centraal staan, maar omdat dit online niet helemaal uit de 
verf komt volgt er in 2021 een conferentie in Den Haag. De 
conferentie kan een startsein zijn voor een langer doorlopende 
leerlijn, waarbij materialen worden ontwikkeld en in kleinere 
groepen verder kan worden gewerkt aan implementatie. We gaan 
hier in 2021 ook op het terrein van digitale begroting/open data mee 
beginnen.

Verder bieden we in 2021 de collega’s van het ministerie van 
Financiën in Noord-Macedonië een skills training aan, gericht op het 
onderhandelen in de EU-context. De training wordt georganiseerd 
door CENAD, een gespecialiseerd bureau in Brussel. Aanleiding is 
het besluit van de Europese Raad in maart 2020 dat Noord-
Macedonië klaar is om te gaan onderhandelen over toetreding tot 
de Europese Unie. De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen 
wanneer de Europese Raad overeenstemming bereikt over het 
zogenaamde Negotiating Framework. We vinden het belangrijk dat 
de collega’s in Noord-Macedonië zich goed kunnen voorbereiden 
op de aanstaande onderhandelingen over toetreding tot de EU. 

Tijdens de fact findings in het najaar van 2020 zijn er op diverse 
terreinen verzoeken voor TA ontvangen, bijvoorbeeld op het gebied 
van belastingen. Samen met de Belastingdienst en het Directoraat-
Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) worden er in 2021 activiteiten 
gepland voor de ministeries van Financiën en de belastingdiensten 
in Armenië, Bulgarije, Kroatië en Oekraïne, bijvoorbeeld op het 
gebied van informatie-uitwisseling, digitalisering en BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting), in het bijzonder country-by-country 
reporting. De FIOD deelt in 2021 haar kennis over IT-forensics. Het 
Agentschap organiseert een webinar over green bonds. Ook specifieke 
corona-verzoeken worden in 2021 opgepakt. Zo zal directie 
Bedrijfsvoering aandacht besteden aan het hybride werken, dit naar 
aanleiding van een verzoek van Bulgarije. 
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Bijlage I 2020 in cijfers
Er was in 2020 € 1,5 miljoen beschikbaar van het door het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken overgehevelde budget. Hiervan is  
€ 960.000 daadwerkelijk besteed. De totale besteding van 
€ 1.013.166 is inclusief de activiteiten in de EU-kiesgroeplanden die 
worden gefinancierd uit het kleinere, eigen budget voor kies-
groepsteun. Het totaal beschikbare budget in 2020 voor kies-
groepsteun bedroeg € 1,779 miljoen.

De uitputting van het budget lag in 2020 lager dan in 2019 en was 
veel lager dan voorzien. Reden hiervoor is uiteraard de pandemie. 
Het geplande programma voor 2020 moest in de loop van het 
voorjaar compleet op de schop. Het waren met name bilaterale 
activiteiten die moesten worden gecanceld of uitgesteld. Dat gold 
minder voor de multilaterale activiteiten, die konden meestal in 
aangepaste vorm online worden voortgezet. In 2021 worden veel 
activiteiten alsnog georganiseerd. Er is dus sprake van een behoor-
lijke inhaalvraag. Daarnaast hebben we veel nieuwe TA-verzoeken 
ontvangen tijdens de fact findings. De prognose voor de uitputting 
in 2021 ligt dan ook een stuk hoger, op zo’n € 1,7 miljoen.

Uitputting kiesgroepbudget in €’s

966.388
1.102.446

1.382.764
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2021
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2020201920182017201620152014

1.013.166

1.722.521

In 2020 zijn er in het kader van het Kiesgroepprogramma in totaal 
95 activiteiten uitgevoerd. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig 
jaar. Het grootste deel hiervan (64) betreft bilaterale activiteiten, al 
zijn dat er minder dan in 2019. De bilaterale activiteiten werden 
meestal online georganiseerd. Slechts 6 activiteiten en 1 fact finding 
konden nog voor de lockdown ter plekke worden uitgevoerd. In 
2020 zijn er meer multilaterale activiteiten georganiseerd dan het 
jaar ervoor, vrijwel allemaal online. 

Totaal aantal activiteiten: 95

Bilateraal online

6 58

2
9
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Bilateraal f2f
Multilateraal online
Multilateraal f2f
Fact finding

We hebben in 2020 veel kiesgroepcollega’s kunnen bereiken. In 
totaal hebben zo’n 1.637 deelnemers aan onze activiteiten 
meegedaan. Waarschijnlijk zijn het er meer omdat linkjes voor 
webinars werden gedeeld. Er waren meer dan duizend deelnemers 
bij onze bilaterale activiteiten. Het beeld wordt enigszins vertekend 
door een grote online conferentie in Oekraïne over FMC waaraan 
489 managers bij de overheid hebben deelgenomen. Ook deden er 
veel gesprekspartners mee aan de budget review van de OESO in 
Roemenië. Hoe dan ook is het duidelijk dat we, door online te 
werken, meer mensen hebben bereikt dan in voorgaande jaren. De 
webinars van RAFEB, CEF en OESO/WiG werden ook goed bezocht, 
met name het CEF trok meer deelnemers (343) dan het jaar ervoor. 

Totaal aantal deelnemers: 1637

Bilateraal
 Totaal 1073
 Oekraïne 704
 Roemenië 100
 Moldova 94
 BiH 64
 Georgië 35
 Bulgarije 22
 Kroatië 7
 Noord-Macedonië 7
 Montenegro 4
 Armenië 2

Multilateraal
 Totaal 564
 CEF 343
 OESO/WiG 153
 RAFEB: Spending revieuws 37
 RAFEB: Summer course 31



Het zijn vooral de medewerkers van het ministerie van Financiën die 
de activiteiten in het kader van het Kiesgroepprogramma mogelijk 
maken. In 2020 waren er 44 medewerkers van Financiën betrokken 
bij één of meerdere activiteiten, met name van de Belastingdienst, 
de ADR en DG Rijksbegroting. Ook andere ministeries hebben 
bijgedragen aan ons programma, bijvoorbeeld SZW, Defensie en 
J&V. Verder kunnen we rekenen op de teams van de Algemene 
Rekenkamer, de Waarderingskamer, het CEF en de OESO. 

Totaal aantal experts: 66

Ministerie van Financiën
 Totaal 44
 Belastingdienst 17
 ADR 8
 RAFEB 6
 Begrotingzaken (ex. RAFEB) 5
 BFB 2
 Agentschap 2
 IRF 2
 WiG 1
 FEZ 1

Extern
 Totaal 22
 CEF 7
 OESO 7
 RAFEB: Spending revieuws 4
 RAFEB: Summer course 2
 Waarderingskamer 2
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Bijlage II Over het Kiesgroep-
programma van het  
ministerie van Financiën

Budget en doelgroep

In 2014 werd het budget voor kiesgroepsteun door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken overgeheveld naar de begroting van het 
ministerie van Financiën. Het gaat om een jaarlijks bedrag van  
€ 1,5 miljoen. Daarnaast beschikt Financiën over een kleiner, eigen 
budget voor TA in kiesgroeplanden. 

Deze middelen worden gebruikt voor het verlenen van TA in 
landen die behoren tot de Nederlandse kiesgroepen bij het IMF, 
Wereldbank en de EBRD. Het Kiesgroepprogramma is momenteel 
actief in Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, 
Kroatië, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Noord-Macedonië, 
Oekraïne en Roemenië. De assistentie is gericht op de ministeries 
van Financiën in die landen, maar ook op andere publieke 
organisaties die actief zijn op het beleidsterrein van Financiën 
zoals een rekenkamer, belastingdienst (ook als die niet bij het 
ministerie van Financiën is ondergebracht) en toezichthouders. 

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB) is de budget-
houder en beleidsverantwoordelijk voor het Kiesgroepprogramma. 

Beoordelingskader

Doelstelling
Het Kiesgroepprogramma van Financiën is gericht op het verder 
verstevigen van de relatie met de kiesgroeplanden en het vergroten 
van de binding met en de coherentie binnen de kiesgroep. Deze 
relatie is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van onze 
kiesgroepen bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD en daarmee 
voor het verzekeren van de Nederlandse invloed in deze instellingen 
en erbuiten. 

Dit willen we bereiken door een bijdrage te leveren aan belangrijke 
hervormingsprocessen in de kiesgroeplanden, met name de 
implementatie van Europese en internationale standaarden op het 
gebied van transparante en solide openbare financiën. 
Nederlandse best practices kunnen worden gebruikt om de landen 
daarbij te ondersteunen. 

Technische samenwerking kan meer opleveren dan alleen een 
goede relatie met onze kiesgroeplanden en de implementatie van 

hervormingen. Het biedt kansen voor de medewerkers van 
Financiën om kennis te maken met collega’s in de kiesgroeplanden 
die in een totaal andere context werken, wat soms tot nieuwe 
inzichten in het eigen werk kan leiden. Het biedt onze medewer-
kers de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Tenslotte verbreedt 
het ons netwerk en daarmee de kans om ook andere dossiers met 
collega’s in de kiesgroeplanden te bespreken. 

Beoordelingscriteria
Uitgaande van de doelstelling van het Kiesgroepprogramma zijn er 
criteria geformuleerd voor het beoordelen van TA-verzoeken die 
richting geven aan ons werk, maar ook keuzes laten. De criteria 
voor activiteiten die uit het programma gefinancierd kunnen 
worden zijn:

• Vraaggestuurd: er moet een duidelijke behoefte bestaan aan de 
expertise/assistentie van het ministerie van Financiën die 
aansluit bij de beleidsprioriteiten en hervormingsagenda van de 
kiesgroeplanden. De vraag wordt op verschillende manieren 
geïdentificeerd: via directe contacten met de counterparts 
(bijvoorbeeld tijdens fact finding missies in de landen), maar ook 
via kiesgroepkantoren, partners, ambassades, andere bilaterale 
donoren en instellingen als de centrale banken in 
kiesgroeplanden. 

• Eigen experts, kennisoverdracht: er wordt, rekening houdend met de 
capaciteit, zoveel mogelijk gewerkt met experts van het ministe-
rie van Financiën en/of andere publieke organisaties die actief 
zijn op het terrein van Financiën. De experts wisselen kennis en 
ervaring uit met hun collega’s in de betreffende landen en 
leveren daarbij maatwerk.

• Zichtbaarheid: het moet duidelijk zijn dat Nederland en in het 
bijzonder het ministerie van Financiën de assistentie mogelijk 
heeft gemaakt.

• Additioneel: de activiteiten sluiten aan bij het werk van andere 
partijen (IFI’s, donoren, EU).

• Er wordt geen ICT (hardware/software) geleverd, er worden geen 
gebouwen gefinancierd. 

• Er wordt kostenefficiënt gewerkt, overhead wordt beperkt. 

Verzoeken voor TA worden eerst beoordeeld door de TA-coördinator 
bij BFB en de relevante experts bij Financiën. Verzoeken moeten 
voldoen aan de criteria hierboven, maar moeten ook helder en 
concreet geformuleerd zijn en voorzien van context (bijvoorbeeld 



informatie over wet- en regelgeving en hervormingsplannen). 
Helder moet zijn wat de Nederlandse experts zouden kunnen 
bijdragen en wat men met onze bijdrage wil bereiken. In het geval 
van een verzoek om financiering dient een compleet projectplan 
inclusief budget en tijdlijn aan ons te worden voorgelegd. 

De activiteiten worden vastgelegd in een jaarlijks programma dat 
samen met het desbetreffende land wordt vastgesteld, het 
zogenaamde Bilateral Cooperation Program. Raamwerk voor de 
samenwerking is een meerjarige Memorandum of Understanding 
(MoU) dat door beide ministers van Financiën wordt getekend. De 
huidige MoU’s worden uiterlijk eind 2022 weer verlengd.

Vormen van assistentie

De assistentie kan in verschillende vormen worden verleend:

• Korte missies van experts naar de kiesgroeplanden;
• Afhankelijk van het onderwerp en de vraag kan de betrokkenheid 

van de expert(s) langer duren;
• Studiebezoek van counterparts uit de kiesgroeplanden aan 

Nederland;
• (Deelname aan) seminars en workshops, in Nederland of in het 

buitenland, bijvoorbeeld bij het CEF in Slovenië;
• Projecten waarin meerdere kiesgroeplanden samenwerken en 

kennis delen (regionale focus);
• Deelname aan projecten van andere (bilaterale) donoren, EU, 

IFI’s in een kiesgroepland. 
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Bijlage III Partners van het 
Kiesgroepprogramma
De TA in het Kiesgroepprogramma wordt hoofdzakelijk uitgevoerd 
door de medewerkers van het ministerie van Financiën, bijvoor-
beeld van de Generale Thesaurie, DG Rijksbegroting, DG Fiscale 
Zaken en het SG-cluster. We willen in het bijzonder de volgende 
partners binnen Financiën noemen:

• De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) 
voert in de meeste kiesgroeplanden activiteiten uit. Deze 
activiteiten richten zich op concrete ondersteuning bij het 
verbeteren van het begrotingsproces (voorbereiding, uitvoering, 
verantwoording), diverse aspecten van het begrotingsbeleid en 
met name het verbeteren van het financieel management en 
beheer en interne audit bij ministeries en lokale overheden. 

• Belastingdienst, FIOD en Douane: Hierbij gaat het vooral om de inzet 
van experts van de Belastingdienst bij trainingen van het CEF in 
Slovenië. Verder betreft het bilaterale activiteiten en soms de 
inzet van getrainde assessors van de Belastingdienst bij TADAT-
missies. De FIOD werkt in 2021 samen met de Bulgaarse collega’s 
op het gebied van IT-forensics. 

• De experts van de Auditdienst Rijk werken mee aan trainingen bij 
het CEF, zijn betrokken bij PEMPAL en worden ingezet in het 
programma dat RAFEB voor BFB uitvoert. 

• Wijzer in geldzaken is betrokken bij bilaterale activiteiten en het 
programma met de OESO over financiële educatie dat in 2018  
is gestart. 

Buiten het ministerie van Financiën werken wij vooral samen met:
• Andere ministeries: Deze verlenen vooral ondersteuning aan het 

programma van RAFEB (bijvoorbeeld experts van directies FEZ). 
• De Algemene Rekenkamer voerde voor kiesgroeplanden een 

programma uit op het gebied van integriteitmanagement 
(IntoSAINT). Daarnaast is de rekenkamer actief met bilateraal 
werk in een aantal kiesgroeplanden.

• Het CBS voert sinds 2021 een programma uit op het gebied van 
statistiek in Oekraïne. 

• DNB is onder andere betrokken geweest bij bilaterale activiteiten 
op gebied van de bestrijding van witwassen, debt management 
en financiële educatie.

• De Waarderingskamer is verantwoordelijk voor het toezicht op de 
uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet OZB). 
Het heeft activiteiten georganiseerd voor Bulgarije en Noord-
Macedonië over het waarderen en belasten van onroerend goed.

• CENAD is een bureau dat skills trainingen heeft verzorgd, in 
Brussel en in de landen zelf, ter voorbereiding van het 
EU-Voorzitterschap van Bulgarije, Roemenië en Kroatië. 

• BFB maakt elk jaar afspraken met het Center of Excellence in Finance 
(CEF) over de financiering van programma’s op het gebied van 

belastingen en audit. Hierbij wordt ook samengewerkt met de bij 
het CEF geplaatste IMF-adviseurs. De trainingen worden 
grotendeels verzorgd door experts van de Belastingdienst en de 
Auditdienst Rijk. 

• De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Pensioenfederatie hebben 
meegewerkt aan een activiteit op gebied van pensioenen.

• Organisaties betrokken bij de bestrijding van witwassen in Nederland: zoals 
FIU (Financial Intelligence Unit), FEC (Financieel Expertise 
Centrum), BFT (Bureau Financieel Toezicht), Openbaar 
Ministerie, AFM, AMLC (Anti Money Laundering Centre) en de 
Erasmus School of Law. 

• De Academy of the Ministry of Finance (Georgië) helpt ons bij het 
organiseren van activiteiten in Tbilisi, zorgt voor faciliteiten en 
andere ondersteuning en betaalt een deel van de kosten 
(faciliteiten, tolken). 

• Ambassades: 
 - De Nederlandse ambassades in de kiesgroeplanden bieden 

ondersteuning bij fact finding missies, bij het opstellen van de 
bilaterale programma’s en bij de uitvoering daarvan. Ambassades 
dragen ook actief ideeën aan voor TA. Het Kiesgroepprogramma 
kan voor de ambassades soms ook deuren openen bij de 
ministeries van Financiën en centrale banken. 

 - BFB organiseert jaarlijks een kiesgroepontbijt, en marge van de 
Ambassadeursconferentie, voor de Nederlandse ambassadeurs in 
de kiesgroeplanden en de bewindvoerders bij het IMF, 
Wereldbank en EBRD. De deelnemers spreken met elkaar over 
actuele thema’s die zowel de IFI’s als de kiesgroeplanden raken. 

 - In 2019 is er ook een bijeenkomst georganiseerd voor de 
Ambassadeurs van kiesgroeplanden in Nederland. Doel was om 
hen uitgebreider te informeren over de IFI’s en het 
Kiesgroepprogramma.

• De bewindvoerders en adviseurs op de kiesgroepkantoren bij IMF, 
Wereldbank en EBRD denken mee over het Kiesgroepprogramma 
en informeren ons over actuele ontwikkelingen en mogelijkhe-
den voor samenwerking met de instellingen. 

• Bij fact finding missies spreken we altijd met de daar aanwezige 
vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen en andere 
(bilaterale) donoren. Doel is informatie-uitwisseling en het op elkaar 
afstemmen van activiteiten. Met het IMF wordt samengewerkt in 
het kader van het belastingprogramma bij het CEF. Soms doen we 
mee aan TADAT-missies in kiesgroeplanden. In Oekraïne stemmen 
we ons werk op het gebied van PIFC af met de EU. We zijn daar ook 
regelmatig aanwezig bij het donorcoördinatie overleg. 

• Verder werken we samen met het Zweedse SIDA op het gebied 
van PIFC in Georgië, eerder ook met het Duitse GIZ en het GGF 
(VK). Met de OESO werken we aan het programma voor financiële 
educatie en ondersteunen we de budget reviews. 



Colofon

Voor contact over het Kiesgroepprogramma:

Angelique van Haasteren  
E: a.p.m.haasteren@minfin.nl 

Voor Engelstalige informatie over het Kiesgroepprogramma van  
het ministerie van Financiën: 
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance/
transfer-of-knowledge-to-foreign-countries

Annemiek Hellemons 
E: a.e.m.hellemons@minfin.nl
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