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Samenvatting 

Context 

In mei 1999 heeft België een wet betreffende de ontwikkelingssamenwerking 

aangenomen, met als doel een grotere coherentie van de hulp te bekomen op het vlak 

van het aantal gesteunde landen en de sectoren waarin hulp wordt verleend. Deze wet 

werd tussen 2000 en 2015 gevolgd door meerdere koninklijke besluiten, die het aantal 

partnerlanden geleidelijk van 25 naar 14 hebben teruggebracht. Het koninklijk besluit 

van 29 mei 2015 specificeert de zes exitlanden waarop de huidige evaluatie betrekking 

heeft: Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Vietnam en Zuid-Afrika.  

Twee centrale documenten vormen de leidraad voor het exitproces. Allereerst de wet van 

19 maart 2013, waarin onder meer het tijdschema voor het exitproces (maximumperiode 

van vier jaar) werd afgebakend en waarin de beginselen van een partnerschap met de 

betrokken landen en van een geïntegreerd beleid met de betrokken Belgische actoren 

werden vastgelegd. Vervolgens de strategienota van juni 2013 over de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking in middeninkomenslanden (Middle Income Countries – MIC), 

de zogeheten 'MIC-nota'. Deze nota legt het analytische kader vast voor de uiteindelijke 

terugtrekking van België uit de bilaterale samenwerking in de MIC-landen en stippelt de 

te volgen koers uit, meer bepaald wat betreft de in aanmerking te nemen factoren bij de 

selectie van de exitlanden, de voortzetting van de samenwerking onder andere vormen 

(niet-gouvernementele of multilaterale samenwerking blijft bijvoorbeeld in de meeste 

gevallen gerechtvaardigd), alsook de afstemming op het Europese ontwikkelingsbeleid. 

In dit verband heeft de Ministerraad van de nieuwe regering geïnstalleerd in oktober 

2014, op 21 mei 2015 officieel besloten zes landen te verlaten. De diensten van de 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking hebben deze beslissing vervolgens meegedeeld 

aan de ambassades van de betrokken landen, waarbij ze aankondigden dat 30 juni 2019 

was vastgelegd als deadline voor de terugtrekking. Deze beslissing gaf uitwerking aan de 

wens van de regering om de Belgische ontwikkelingssamenwerking te concentreren op 

enkele homogene geografische regio's met een hoge armoede- en instabiliteitsgraad, wat 

onder meer een impact heeft op de migratiestromen naar ons land. Het gaat hierbij met 

name om het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika, en om West-Afrika.  

De exitbeslissing heeft een analyse- en reflectieproces in elk betrokken land op gang 

gebracht, waarbij de Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking 

(ANGS), de ambassades en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC, dat op 1 januari 

werd omgedoopt tot Enabel) werden aangezet tot transitiescenario's naar andere vormen 

van samenwerking.  

Op 8 maart 2016 verzond de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking definitieve 

richtlijnen, zowel globaal als per land, die de beschikbare middelen en steun voor de 

overgang sterk beperkten en om een neerwaartse herziening van de eerste 

exitstrategieën vroegen. In die richtlijnen is onder meer bepaald dat er geen sprake kan 

zijn van nieuwe engagementen, noch van de vaststelling van nieuwe projecten of van 

extra budget, met name voor de civiele maatschappij-organisaties. Bovendien moesten 

de begrotingssaldi worden teruggegeven aan de Belgische Thesaurie. Er werd wel een 

communicatiebudget per land toegewezen.  
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Doelstellingen van de evaluatie 

De Dienst van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

(DBE) heeft het studiebureau ADE opdracht gegeven tot deze onafhankelijke evaluatie. 

De evaluatie heeft tot doel een beoordeling te geven van de exitstrategieën voor de 

terugtrekking uit de directe bilaterale samenwerking, die tussen mei 2015 en juni 2019 

in de zes exitlanden zijn toegepast. De doelstellingen van de evaluatie zijn het 

analyseren van: i) de relevantie van de keuze van de exitlanden en de gehanteerde 

criteria; ii) de inhoud en de uitvoering van de exitstrategieën; en iii) de resultaten 

behaald na uitvoering van deze strategieën. Ten slotte is de evaluatie erop gericht lessen 

te trekken uit de ervaring die tijdens de exitperiode is opgedaan, om zo de strategische 

besluitvorming over een mogelijke exit uit nieuwe landen in de toekomst te verbeteren. 

Methodologie 

De algemene methodologische benadering was in eerste instantie gebaseerd op de 

'veranderingstheorie', die de logische oorzaak-gevolg-keten tussen de exitbeslissing en 

de verwachte resultaten heeft nagetrokken. Op basis hiervan werden de acht 

belangrijkste evaluatievragen gedefinieerd, alsook beoordelingscriteria en indicatoren 

voor elk daarvan. Die hebben meer bepaald betrekking op de relevantie, de 

doelmatigheid, de efficiëntie, de duurzaamheid en de zichtbaarheid van de 

exitprocedures en vormen het stramien van dit verslag. Tussen 10 juni en 19 juli 2019 

vonden een dossieronderzoek, een reeks gesprekken op de hoofdzetel van verschillende 

actoren in België en bezoeken aan achtereenvolgens Peru en Bolivia, Algerije, Vietnam 

en Zuid-Afrika plaats. Enkel Ecuador werd niet bezocht, maar het evaluatieteam 

ontmoette in Lima verschillende actoren die betrokken waren bij de samenwerking met 

dit land en heeft telefonische gesprekken gevoerd met actoren in Ecuador. De 

evaluatoren kregen de kans om voor deze zes landen de betrokken personen binnen de 

ambassades en Enabel, nationale en lokale overheden, hoofdactoren van de projecten, 

civiele maatschappij-organisaties en Belgische institutionele actoren te ontmoeten. De 

verzamelde informatie werd getrianguleerd en geanalyseerd om zo de acht 

evaluatievragen te kunnen beantwoorden. Op basis hiervan zijn conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd.  

Algemene beoordeling 

De keuze van de exitlanden was over het algemeen relevant in het licht van de criteria 

die in de MIC-nota worden vermeld. In een moeilijke budgettaire context en ondanks de 

aanvankelijke voornemens om een transitie naar nieuwe vormen van partnerschap tot 

stand te brengen, is er wel geen sprake van een globale strategische aanpak of een 

transitieprogramma. De gevolgde aanpak was bijna uitsluitend gericht op de stopzetting 

van de overheidssamenwerking (parallel aan de volledige sluiting van de Belgische 

ambassade in twee van de zes landen). 

Het zeer duidelijke en strikte karakter van de ministeriële exitrichtlijnen heeft 

bijgedragen aan de algemene naleving van de deadline van 30 juni 2019 in alle landen. 

Toch heeft dit ook veel uitdagingen en moeilijkheden met zich meegebracht, evenals 

negatieve gevolgen voor de resultaten in meerdere landen. De inzet en de flexibiliteit van 

Enabel hebben ook bijgedragen aan de naleving van de deadline en hielpen bovendien 

om het hoofd te bieden aan een deel van deze uitdagingen. 

Het imago van België is over het algemeen gehandhaafd gebleven, maar de 

terugtrekking impliceert duidelijke risico's op verlies van invloed in de exitlanden. 
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Belangrijkste conclusies 

Relevantie 

De keuze van de zes exitlanden lijkt over het algemeen relevant, want de beslissing 

van de regering was gebaseerd op een mix van economische criteria – waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen MIC-landen met laag inkomen en met gemiddeld 

inkomen – en politieke criteria. Bij gebrek aan een officiële verklarende nota lijken deze 

laatste goed afgestemd op de situatie van de betrokken landen, ook al is het gebruik van 

sociaal-economische criteria (ongelijkheden, armoedegraad, enz.) niet duidelijk. Het 

resultaat is een toegenomen concentratie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

in Centraal- en West-Afrika.  

De exitstrategie weerspiegelt ook een streven naar interne samenhang, door zich te 

baseren op een periode van vier jaar, zoals bepaald in de wet van 2013, ook al is de wet 

mogelijk limitatief geïnterpreteerd. Deze periode kwam overeen met een volledige 

legislatuur tussen de exitbeslissing in mei 2015 en de geplande federale verkiezingen van 

mei 2019, wat de Minister in staat stelde om de exit van begin tot eind te beheren.  

De periode van vier jaar bleek echter over het algemeen kort – soms te kort – 

voor alle exitlanden, behalve dan voor Ecuador, waar de projecten ruim voor de uiterste 

datum van 30 juni 2019 werden afgerond. Zelfs al werd deze periode maximaal benut, 

bevatte ze naast de eigenlijke uitvoering ook identificatie- en onderhandelingsfasen, die 

vaak complex waren. Vooral wat de infrastructuurprojecten betreft, voorzag de initiële 

identificatie ervan op realistische wijze in een veel langere uitvoeringstermijn. In de 

praktijk heeft de strikte toepassing van de vierjarige periode de mogelijkheden voor een 

'zachte landing' van de gouvernementele samenwerking beperkt.  

We vinden sporen terug van een analyse gericht op de transitie naar andere 

samenwerkingsvormen – zoals in de MIC-nota was gepland – in de voorstellen van de 

ambassades en in de besprekingen van de initiële 'gemeenschappelijke strategische 

kaders' van de ANGS. Deze denkoefeningen waren echter niet succesvol door een 

gebrek aan politieke wil, budget en flexibiliteit. Integendeel, de richtlijnen van de 

Minister van maart 2016 waren vooral gericht op het afronden van de lopende projecten 

zonder nieuwe toezeggingen te doen. De strategie bood dus noch een concreet 

actieplan voor de transitie, noch een ondersteunend budget, behalve dan voor 

communicatie. 

De zes partnerlanden werden wel geïnformeerd maar niet geraadpleegd over de 

beslissing om een einde te maken aan de bilaterale samenwerking en over de 

terugtrekkingsmodaliteiten. Anderzijds hebben deze landen – met gedeeltelijke 

uitzondering van de Andeslanden –, door (opnieuw) te onderhandelen over de 

modaliteiten van de meest recente samenwerkingsprogramma's, de specifieke verdragen 

en de technische en financiële dossiers van de exitprojecten, wel de kans gekregen om 

nauw betrokken te zijn en hun nationale prioriteiten te integreren. Die prioriteiten 

weerspiegelen doorgaans gebieden van wederzijds belang (milieu, innovatie, 

academische samenwerking, gendergelijkheid). Bepaalde projecten in Zuid-Afrika en 

Algerije werden bovendien specifiek geformuleerd in de geest van de MIC-nota met als 

doel de terugtrekking te ondersteunen en tegelijk – op hun verzoek – de meest 

essentiële capaciteiten van de partners te versterken rond sleutelthema's. 

Het is ook van belang te benadrukken dat Enabel merkbaar dicht bij de 

partnerlanden stond en dat het in het algemeen voldoende flexibiliteit aan de dag 

heeft gelegd om de afronding van projecten te begeleiden. De meeste projecten zijn 

structureel zodanig uitgewerkt door Enabel dat de overname van de activiteiten door 

institutionele partners van de ontvangende landen eenvoudiger werd gemaakt. De 

waarde van deze aanpak werd in sommige gevallen echter beperkt door de sterk 

ingekorte uitvoeringstermijn, om de deadline van 30 juni 2019 niet te overschrijden, en 

door de soms uiteenlopende capaciteiten van de partners. 
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In het algemeen is de beslissing om de bilaterale samenwerking met de hogere MIC-

landen te beëindigen, met het oog op een 'transitie' naar een nieuw soort partnerschap, 

in overeenstemming met de praktijken en de standpunten van de Europese Unie 

(EU), de lidstaten en de andere OESO-donoren. Ze strookt meer bepaald met het 

principe van 'differentiatie' tussen lagere en hogere MIC-landen, dat deel uitmaakt van 

de Agenda voor verandering die de EU in 2011 heeft aangenomen. Door de bilaterale 

samenwerking volledig stop te zetten gaat België echter verder dan de consensus in 

de logica van differentiatie, niet alleen omdat België geen echte 'transitie' heeft 

georganiseerd, maar ook omdat de EU en tal van lidstaten besloten hebben om rekening 

te houden met andere factoren, zoals het belang van het behoud van een vorm van 

samenwerking als hefboom bij mondiale uitdagingen zoals de klimaatverandering en de 

strijd tegen drugs in Latijns-Amerika, of ook om strijd te blijven leveren tegen de 

bedreigingen voor de mensenrechten, tegen de grote ongelijkheden en de fragiliteit van 

bepaalde MIC-landen.  

Doelmatigheid  

De exit werd binnen de gestelde termijnen en zonder budgetoverschrijding tot 

stand gebracht, ondanks de talrijke uitdagingen die daarmee gepaard gingen.  

De operationalisering van de strategieën is echter allerminst bevorderlijk geweest voor 

het bereiken van optimale resultaten. De exitstrategieën focusten uitsluitend op het 

afronden van alle projecten op 30 juni 2019. In dat kader werd enkel aan 

zichtbaarheid een budget toegekend, maar dat budget was dan weer opgesplitst in 

jaarlijkse schijven, waardoor er geen optimale flexibiliteit mogelijk was.  

In de ministeriële richtlijnen van maart 2016 werden drie vervaltermijnen voor de 

terugtrekking vastgelegd in de periode tussen juni 2018 en juni 2019 (respectievelijk 

voor infrastructuurwerken, andere verbintenissen en ten slotte alle uitgaven). Die 

vervaltermijnen verleenden dan wel een zeker perspectief van progressiviteit aan de 

strategie, maar ze waren niet gericht op transitie en ze boden noch flexibiliteit, noch 

mogelijkheden voor aanpassing in overleg met de partners.  

We vinden weinig voorbeelden van een 'nauwe politieke dialoog' in het kader van 

de exitstrategie, ondanks het feit dat in alle landen in eerste instantie werd gezocht naar 

pistes in de richting van een aangepaste transitie, samen met de nationale partners en 

de Belgische ANGS. Door een gebrek aan budget en soms ook aan andere ondersteuning 

werd de aanvankelijke dialoog niet voortgezet. De reeds bestaande vormen van 

samenwerking (universitaire uitwisselingen, civiele maatschappij, private sector, het 

Rode Kruis in Zuid-Afrika) werden dan weer vaak individueel voortgezet, maar zonder 

veel ondersteuning door de hoofdzetel.  

De inkrimping van het personeel voor internationale samenwerking verliep 

soms te overhaast en strookte niet altijd met de strategie. De Bureaus voor 

Ontwikkelingssamenwerking die in Bolivia en Ecuador waren overgebleven na de sluiting 

van de ambassades in 2006, werden in 2015 gesloten. In Algerije en Zuid-Afrika werden 

de diplomatieke posten, die de transitie moesten begeleiden, in 2015 en 2016 

opgeheven. Deze terugtrekkingen gingen gepaard met de relocatie in het buitenland van 

de plaatselijke vertegenwoordigers van Enabel. Dat maakte de relaties met de partners 

en de andere – Belgische of internationale – actoren in die exitlanden er uiteraard niet 

gemakkelijker op.  

De inkrimping van het aantal projectmedewerkers verliep consequenter, op één 

uitzondering na. Het beheer van deze personeelsleden gebeurde progressief, flexibel en 

aangepast in Vietnam en vooral in de Andeslanden, die een voorbeeld zijn van goede 

praktijk op dit gebied (onder meer door een beroep te doen op 'outplacement'). In 

Algerije daarentegen zijn de volledige sluiting van het Enabel-kantoor en het ontslag van 

alle ervaren personeelsleden op 30 juni 2019 – zonder zelfs maar een tijdelijke 

administratieve medewerker te behouden – potentieel contraproductief. 
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Efficiëntie 

Zoals reeds vermeld, was er vaak sprake van een continue en vruchtbare technische 

dialoog in het kader van de projecten. Binnen de programmatische aanpak van 

Enabel – los van de exitstrategie – werd de overdracht van kennis en technologie zo 

systematisch mogelijk geïntegreerd in de formulering van talrijke exitprojecten, in 

overleg met de partners. Hetzelfde geldt voor de institutionalisering en de 

kapitalisatieactiviteiten die, telkens als dat zinvol was, werden uitgevoerd.  

Deze aanpak werd echter soms beïnvloed door de variabele capaciteiten van de partners 

en door de beperking van de projectduur. Zoals we reeds stelden in het kader van de 

relevantie, zijn de maximale periode van vier jaar en de deadline opgelegd door de 

Minister, in de meeste gevallen (te) kort gebleken, behalve in Ecuador. Bij de identificatie 

van de projecten had men vaak een langere uitvoeringsperiode voor ogen, en vaak 

deden er zich vertragingen voor. Als gevolg hiervan heeft de deadline vaak een 

negatieve invloed gehad op de succesvolle voltooiing van de projecten en konden 

bepaalde activiteiten niet worden verwezenlijkt, meer bepaald de 

kapitalisatieactiviteiten die vaak tegen het einde worden gepland, wanneer maximale 

inspanningen vereist zijn om een project op tijd af te ronden. Dit geldt zeker voor 

complexe infrastructuurprojecten, waarvan de inkorting doorgaans ten koste ging van de 

'softe' activiteiten, zoals kapitalisatie. Door de inzet van de actoren en de flexibiliteit bij 

de uitvoering wist men dit negatieve effect echter gedeeltelijk te compenseren.  

Omgekeerd leidde de invoering van een strikte termijn in bepaalde gevallen (de 

Andeslanden) tot een snellere uitvoering dan gewoonlijk, zonder duidelijk merkbaar 

negatief effect op de resultaten.  

Duurzaamheid 

Door bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten op het gebied van 

kennisoverdracht en lokaal ownership in de exitprojecten, heeft Enabel de 

duurzaamheid van de projecten zo goed mogelijk gewaarborgd, rekening 

houdend met de middelen en de soms instabiele situaties, zoals in bepaalde 

Andeslanden. Anderzijds werden enkele projecten specifiek geformuleerd om de 

overdrachten in een exitcontext in Zuid-Afrika en Algerije te optimaliseren. Deze 

projecten (PRCDE en BAPED) bleken effectief in het creëren van optimale voorwaarden 

voor duurzaamheid.  

Zoals reeds vermeld, waren de deadlines voor de afronding niet meteen 

bevorderlijk voor de duurzaamheid van bepaalde projecten. Hetzelfde geldt voor het 

volledige vertrek van Enabel, zonder enige mogelijkheid tot toekomstige ondersteuning, 

ook niet op ad-hocbasis of via projecten voor derden. Er zijn echter een paar 

uitzonderingen, zoals de verlenging van de internationale technische assistent van het 

AGID-project in Algerije, die door de hoofdzetel van Enabel wordt betaald.  

Er kunnen ook een paar lessen worden getrokken op het vlak van duurzaamheid, zoals 

het belang van een goed aangepaste vorm van flexibiliteit die, als ze wordt 

opgenomen in de formulering van exitprojecten, de duurzaamheid ervan kan verhogen.  

Zichtbaarheid 

Het budget van 50.000 euro dat België per exitland heeft uitgetrokken voor 

communicatie, is passend gebleken. De communicatie was over het geheel genomen 

succesvol en het positieve imago van België bleef behouden in de zes landen, ook 

al werd het initiatief overgelaten aan de ambassades, zonder begeleiding door de 

hoofdzetel noch echte uitwisselingen over goede praktijken, en in een context van 

beperkte menselijke middelen. Gelukkig werd de communicatie ook versterkt door 

kapitalisatie-evenementen die individueel binnen de projecten werden georganiseerd en 

die erg op prijs werden gesteld door de partners, en door de actieve samenwerking 

tussen Enabel en de ambassades. 
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De toepassingsmodaliteiten van het communicatiebudget, dat in drie jaarlijkse 

schijven was verdeeld (2016, 2017 en 2018), zorgden voor problemen, behalve in de 

Andeslanden (zie hierna). De onderbezette ambassades hadden voor het einde van de 

exitperiode in 2019 immers geen communicatieactiviteiten gepland en moesten daarom 

met andere middelen slotevenementen organiseren. In Algerije werd dit streven 

gedwarsboomd door politieke spanningen tussen nationale actoren. 

In de Andeslanden heeft de campagne 'Bélgica Contigo' het imago van België verbeterd 

door een concrete strategie voor communicatie en publieke diplomatie te ontwikkelen. 

Die campagne kan daardoor als voorbeeld van een goede praktijk op dit vlak worden 

gezien. Ze richtte zich echter meer op het imago van België dan op de actoren die nog 

steeds actief zijn in de drie landen en dan op nieuwe vormen van partnerschap, wat dan 

weer wel het onderwerp was van de communicatie-inspanningen in andere landen, met 

name in Vietnam en Zuid-Afrika. Tot slot werd de continuïteit van de inspanningen in het 

kader van de campagne 'Bélgica Contigo' niet gewaarborgd na 30 juni 2019 (bv. beheer 

van het Facebookaccount).  

Voornaamste aanbevelingen 

Op strategisch vlak is er nood aan het volgende:  

- bij de keuze van de exitlanden en de terugtrekkingsmodaliteiten systematisch 

rekening houden met andere sociaal-economische indicatoren dan het gemiddelde 

inkomen per capita, naar het voorbeeld van de EU en in overeenstemming met de 

MIC-nota;  

- de exitvoorwaarden aanpassen aan de verschillende landen en soorten projecten 

(met name op het vlak van infrastructuur) door naleving van het beginsel 'one 

size does not fit all';  

- een strategische visie en een actieplan ontwikkelen om een nieuwe vorm van 

partnerschap te definiëren, rekening houdend met kwesties van mandaten en 

bevoegdheden, tijdschema's en de nodige menselijke en budgettaire middelen, in 

overleg met alle betrokken actoren;  

- ad-hocactiviteiten bevorderen die aangepast zijn aan de MIC-landen, zoals 

netwerken van alumni, expertisefondsen of het inschakelen van junior experts;  

- op systematische wijze een echte politieke dialoog ondersteunen, om te evolueren 

naar een nieuw type partnerschap en om vervolgens input te geven aan dit 

partnerschap, in nauw overleg met de betrokken Belgische actoren; 

- in de strategie overwegen om acties te behouden die gericht zijn op mondiale 

kwesties of prioritaire belangen voor België; in overeenstemming met de Agenda 

voor verandering van de EU, actief blijven in Europese en andere multi-donoren 

coördinatieorganen in de sectoren van prioritair belang;  

- de periode van vier jaar laten aanvangen vanaf de ondertekening van de 

bijzondere overeenkomst, om de uitvoering niet in het gedrang te brengen, 

gezien de duur dreigt te worden verkort door lange perioden van identificatie en 

onderhandelingen; 

- begeleiding ontwikkelen en zorgen voor passende budgetten voor de nieuwe 

partnerschappen met de exitlanden;  

- systematisch de mogelijkheid onderzoeken van projecten specifiek geformuleerd 

om de meest essentiële capaciteiten in een exitcontext te versterken, zoals 

BAPED of PRCDE; 

- het mogelijk maken om systematisch van bij de (her)formulering van 

programma's te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor overname door andere 
actoren. 

Op operationeel vlak is er vooral nood aan het volgende: 

- zorgen voor de nodige flexibiliteit op alle niveaus, met het oog op efficiëntie, 

duurzaamheid of communicatie; 

- voortbouwen op de ervaring van de terugtrekking uit de gouvernementele 

samenwerking, door ervoor te zorgen dat de teams die instaan voor de exit 

andere personen kunnen ontmoeten die een vergelijkbare situatie hebben 
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meegemaakt, en een mechanisme opzetten voor het delen van ervaringen voor 

de begeleiding van toekomstige exits;  

- het personeel voor internationale samenwerking geleidelijk terugtrekken, 

naargelang de situatie van de verschillende exitlanden; zich flexibel opstellen en 

eventueel de bestaande teams versterken mocht dat nodig zijn; inspiratie putten 

uit de goede praktijken in de Andeslanden op het vlak van de inkrimping van het 

lokale personeelsbestand, bijvoorbeeld door een beroep te doen op outplacement; 

- de communicatie beter toespitsen op de nieuwe vormen van partnerschap die 

kunnen worden overwogen, onder meer via civiele maatschappij-organisaties, 

institutionele actoren en de private sector; 

- inspiratie putten uit de goede praktijken van 'Bélgica Contigo' op het vlak van 

strategie en tools voor communicatie en publieke diplomatie; zorgen voor de 

opvolging van de belangrijkste tools van de campagne, met het oog op de 

toekomstige communicatie van België in deze landen of zelfs op regionaal niveau; 

ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de overblijvende 

actoren in het land en de beoogde nieuwe vormen van partnerschappen;  

- de communicatiecompetenties en -middelen van DGD inzetten of ontwikkelen ten 

behoeve van het terrein; deze competenties moeten het mogelijk maken om een 

strategie op te stellen op het vlak van communicatie, de actoren te begeleiden en 

de uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen;  

- de Belgische federale en gewestelijke bevoegdheden beter uitleggen aan de 

overheden van de partnerlanden; 

- zorgen voor de systematische implementatie van het 'one roof'-beleid door er zo 

mogelijk ook de gewestelijke investeringsmaatschappijen (FIT, AWEX en Brussel 
Invest & Export) bij te betrekken. 
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1. Inleiding 

De Dienst van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(DBE) heeft het studiebureau ADE opdracht gegeven tot deze onafhankelijke evaluatie.  

Dit document is het eindverslag van die evaluatie. De voorlopige versie werd besproken 
en becommentarieerd door een Begeleidingscomité (BC), dat onder meer bestond uit 
vertegenwoordigers van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp (DGD), van Enabel en van de beleidscel van de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Ook de ambassades in de zes exitlanden en niet-
gouvernementele organisaties kregen de kans om commentaar te leveren op de 
voorlopige versie.  

In dit verslag worden de bevindingen uit de documentstudie en van op het terrein 
samengevat en wordt een koers voor de toekomst uitgezet. Na deze inleiding volgen zes 
hoofdstukken: een samenvatting van de doelstellingen en de scope van de evaluatie, een 
beknopte beschrijving van de context, een kort overzicht van de methodologische 
aanpak, de belangrijkste bevindingen voor elk van de acht evaluatievragen, de 
conclusies en tot slot de aanbevelingen. Voor elke evaluatievraag worden eerst de 
algemene bevindingen op strategisch en operationeel niveau (voor alle landen samen) 
gepresenteerd, gevolgd door specifieke bevindingen voor elk land in alfabetische 
volgorde, wanneer een meer gedetailleerde toelichting nuttig is. 

De hoofdtekst wordt aangevuld met zes bijlagen: (1) het bestek; (2) de lijst van 

geïnterviewde personen; (3) de lijst van onderzochte documenten; (4) een 
gedetailleerde beschrijving van de context en de historiek van de exitstrategieën; (5) 
een beknopte beschrijving van de tien casestudy's; en (6) de presentaties van de 
restituties aan het einde van elk terreinbezoek, die de situatie in de zes landen verder 
belichten. 
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2. Doelstelling en scope van de evaluatie 

Het doel van deze evaluatie is een beoordeling te geven van de exitstrategieën voor de 
terugtrekking uit de Belgische gouvernementele samenwerking1, die werden toegepast in 
zes landen zoals bepaald door het koninklijk besluit van 29 mei 2015 (zie de 
samenvatting van de context hieronder), namelijk Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Zuid-
Afrika en Vietnam. Deze zes landen waarop de terugtrekking betrekking heeft, zijn sinds 
2012 ingedeeld in de categorie van middeninkomenslanden ('Middle Income Countries', 
MIC) van de Wereldbank. In juni 2013 werd in een strategienota reeds het analytische 
kader voorgesteld voor de terugtrekking van België uit de bilaterale samenwerking in de 
MIC-landen. 

De evaluatie moet meer specifiek het volgende analyseren: i) de relevantie van de keuze 

van de exitlanden en de gehanteerde criteria; ii) de inhoud en de uitvoering van de 
exitstrategieën; en iii) de resultaten behaald na uitvoering van deze strategieën. De 
evaluatie is erop gericht lessen te trekken uit de opgedane ervaringen, om zo de 
strategische besluitvorming over de mogelijke exit uit nieuwe landen te verbeteren. 

                                           
1  De termen 'gouvernementele samenwerking' en 'directe bilaterale samenwerking' worden in het rapport 

zonder onderscheid door elkaar gebruikt.  
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3. Context 

Op 25 mei 1999 heeft België een wet betreffende de ontwikkelingssamenwerking 
aangenomen. De wet had als doel te komen tot een grotere coherentie, met inbegrip van 
een concentratie van de hulp in 25 landen, beperkte geografische gebieden en 
welomschreven sectoren. Dit principe zal voortdurend worden bevestigd in de 
opeenvolgende wetswijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 juni 2000 legt een eerste 
terugtrekking uit vier landen vast; het zal worden gevolgd door twee andere koninklijke 
besluiten die de lijst geleidelijk zullen beperken tot achttien landen (26 januari 2004) en 
vervolgens tot veertien (29 mei 2015). Dat laatste koninklijk besluit bepaalt ook de zes 
exitlanden waarop deze evaluatie betrekking heeft.  

Twee centrale documenten vormen de leidraad voor het exitproces: de wet van 19 maart 

2013 over de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de strategienota over de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking in middeninkomenslanden (MIC) van juni 2013, 
bekend als de 'MIC-strategienota'. De wet van 19 maart 2013 bakent het tijdskader voor 
het exitproces (maximumperiode van vier jaar) af, bepaalt dat een 'exitstrategie' moet 
worden uitgevoerd 'in partnerschap' met het partnerland, en bevordert een 'geïntegreerd 
beleid' tussen alle Belgische actoren van de ontwikkelingssamenwerking.  

De MIC-strategienota legt op zijn beurt het analytische kader vast voor de terugtrekking 
van België uit de bilaterale samenwerking in de MIC-landen en stippelt de te volgen 
koers uit, meer bepaald wat betreft de in aanmerking te nemen factoren bij de selectie 
van de exitlanden, de voortzetting van de samenwerking onder andere vormen (niet-
gouvernementele of multilaterale samenwerking blijft in de meeste gevallen 
gerechtvaardigd), alsook de afstemming op het Europese ontwikkelingsbeleid. 

In dit verband heeft de Ministerraad van de nieuwe regering geïnstalleerd in oktober 
2014, op 21 mei 2015 officieel besloten om zes landen te verlaten. De diensten van de 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking hebben deze beslissing vervolgens (26 mei) 
meegedeeld aan de ambassades van de betrokken landen, waarbij ze aankondigden dat 
30 juni 2019 was vastgelegd als deadline voor de terugtrekking. Deze beslissing geeft 
concreet uitwerking aan de wens van de regering om de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking te concentreren op enkele homogene geografische regio's 
met een hoge armoede- en instabiliteitsgraad, wat onder meer een impact heeft op de 
migratiestromen naar ons land. Het gaat hierbij met name om het gebied van de Grote 
Meren in Centraal-Afrika, en om West-Afrika.  

In de daaropvolgende maanden worden in elk land gemeenschappelijke contextanalyses 

(GCA) en gemeenschappelijke strategische kaders (GSK) uitgevoerd door de Belgische 
actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS), op vraag van DGD. Deze 
actoren gebruiken deze oefeningen, als aanvulling op de oefeningen die eerder werden 
uitgevoerd in het kader van de MIC-strategienota, om de transitiescenario's naar andere 
vormen van samenwerking te bespreken. De aanbevelingen van de ANGS zijn 
opgenomen in de exitscenario's die, volgend op de vraag van DGD van 5 juni 2015, 
tegen het einde van dezelfde maand door de ambassades in overleg met de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC) (op 1 januari 2018 herdoopt tot Enabel) en het Forum van 
de Belgische actoren in deze landen moesten worden opgesteld. Deze elementen vormen 
op dat moment de exitstrategie per land. Het is echter pas op 8 maart 2016 dat de 
Minister van Samenwerking zijn definitieve, globale en landspecifieke richtlijnen zal 
bezorgen. Die richtlijnen perken de beschikbare middelen en ondersteuning voor de 
transitie sterk in (geen nieuwe engagementen of identificatie van nieuwe projecten, geen 
extra budgetten voor de civiele maatschappij-organisaties (CMO's), teruggave van alle 
begrotingssaldi aan de Belgische Thesaurie) en vragen vaak om een neerwaartse 
bijstelling van de eerste exitstrategieën. De volledige historiek vindt u in bijlage 4. 



 

  4

4. Methodologische benadering 

De algemene methodologische benadering was in eerste instantie gebaseerd op de 
veranderingstheorie, die het mogelijk maakte om de acht hoofdvragen en de 
bijbehorende evaluatiecriteria te definiëren, of om ze te verfijnen op basis van de 22 
vragen die indicatief in het bestek werden voorgesteld (zie bijlage 1).  

Het schema van de veranderingstheorie van de terugtrekking uit de directe bilaterale 

samenwerking (gereconstrueerd door ADE) wordt op de volgende pagina voorgesteld. 
Het trekt de logische oorzaak-gevolg-keten na vanaf de input via de producten tot de 
verwachte resultaten en impact. Deze veranderingstheorie werd meer concreet 
gereconstrueerd op basis van de MIC-strategienota (2013), de wet van 19 maart 2013 
op de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de informatie uit het bestek over de 
terugtrekking en verkennende interviews. 

De acht evaluatievragen (V), onderverdeeld per criterium, worden hieronder voorgesteld. 

#V Criterium Omschrijving 

V1 Relevantie (ten 

aanzien van België) 

In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de 

gouvernementele samenwerking in de zes betrokken landen 

rekening gehouden met de Belgische politieke en strategische 

oriëntaties, waaronder de strategie met betrekking tot de MIC-

landen en het geïntegreerde beleid van België in elk land? 

V2 Relevantie (ten 

aanzien van de 

partnerlanden) 

In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de 

gouvernementele samenwerking in de zes betrokken landen 

rekening gehouden met de belangen en capaciteiten van de 

partnerlanden? 

V3 Relevantie/Coherentie 

(ten aanzien van de 

betrokken 

internationale 

actoren)  

In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de 

gouvernementele samenwerking in de zes betrokken landen 

rekening gehouden met het standpunt van de Europese Unie, de 

lidstaten en andere OESO-donoren met betrekking tot de 

samenwerking met de exitlanden? 

V4 Doelmatigheid  Op welke manier en met welke onmiddellijke gevolgen – en 

eventueel ook op korte en middellange termijn – werden de 

exitstrategieën in de zes betrokken landen in praktijk gebracht? 

V5 Doelmatigheid  In welke mate heeft de operationalisering van de exitstrategieën 

in elk van de zes betrokken landen de transitie naar een 

partnerschap zonder directe bilaterale samenwerking, maar met 

sterkere banden, in de hand gewerkt? 

V6 Efficiëntie  In welke mate heeft de operationalisering van de exitstrategieën 

in elk van de zes betrokken landen ervoor gezorgd dat de 

verwachte resultaten binnen de voorziene data en budgetten van 

de interventies van de gouvernementele samenwerking konden 

worden bereikt ? 

V7 Duurzaamheid In welke mate heeft de terugtrekking uit de Belgische 

gouvernementele samenwerking in elk van de zes betrokken 

landen gevolgen gehad voor de duurzaamheid van de 

projectresultaten? 

V8 Zichtbaarheid In welke mate heeft de terugtrekking uit de Belgische 
gouvernementele samenwerking in elk van de zes betrokken 
landen plaatsgevonden zonder schadelijke gevolgen voor het 
imago van België? 
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Figuur 1 Veranderingstheorie voor een succesvolle terugtrekking uit de bilaterale samenwerking met een MIC-land 
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Dit stramien heeft geleid tot de evaluatiematrix, waarin ook subvragen, indicatoren, 
tools voor gegevensverzameling en middelen om de informatie te 'meten' werden 
opgenomen. Op basis van de matrix werden handleidingen voor het afnemen van 
interviews opgesteld. De veranderingstheorie, de evaluatiematrix en de details van de te 
hanteren evaluatietechnieken werden voorgesteld en goedgekeurd in de 
methodologische nota van 28 mei 2019.  

Na de afronding van de methodologie heeft het evaluatieteam (drie hoofdevaluatoren, 
een analist en bemiddelaars op het terrein in de bezochte landen) drie opeenvolgende 
stappen uitgevoerd: documentstudie, terreinbezoeken en samenvatting met het 
schrijven van dit rapport. Het team baseerde zich bovendien op een selectie van tien 
casestudy's (zie bijlage 4) om informatie en bevindingen op projectniveau te verstrekken 
bij de vragen waarvoor dat nodig bleek (het blijft uiteraard zo dat de evaluatie zich wel 
degelijk vooral richt op het globale niveau van de strategische benadering). De 
documentstudie had betrekking op documenten zoals wetteksten en koninklijke 
besluiten, strategienota's, officiële nota's, interne correspondentie, exitstrategieën en 
projectverslagen. Tijdens het onderzoek zijn meer dan 120 documenten beoordeeld (zie 
de bibliografie in bijlage 3). Tijdens de fase van de documentstudie werden ook 
hypothesen en punten geïdentificeerd die tijdens de bezoeken ter plaatse moesten 
worden geverifieerd.  

Deze bezoeken vonden plaats tussen 10 juni en 19 juli 2019, achtereenvolgens aan Peru 

en Bolivia, Algerije, Vietnam en Zuid-Afrika. Enkel Ecuador werd niet bezocht, maar het 
team ontmoette in Lima wel verschillende actoren die betrokken waren bij de 
samenwerking met dit land en heeft ook telefonische gesprekken gevoerd met actoren. 
De evaluatoren kregen de kans om de betrokken personen binnen de ambassades en 
Enabel, en binnen de nationale en lokale overheden, de hoofdactoren van de projecten, 
de civiele maatschappij-organisaties en de Belgische institutionele actoren te ontmoeten. 
Meer dan 100 mensen werden geïnterviewd tijdens het onderzoek. De lijst met 
geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 2.  

De evaluatie genoot de volledige medewerking van alle betrokkenen en ondervond geen 
significante beperkingen die de geloofwaardigheid van de bevindingen zouden kunnen 
aantasten. 

We wijzen er nog op dat de termen 'terugtrekking' of 'exit' zonder onderscheid door 
elkaar worden gebruikt in dit rapport, net als in de documenten. Anderzijds worden de 
activiteiten hier 'projecten' genoemd (ook al zijn ze complex), om verwarring te 
voorkomen met de samenwerkingsprogramma's per land. 
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5. Belangrijkste bevindingen 

V1 RELEVANTIE (ten aanzien van België) 

V1: In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de gouvernementele 

samenwerking in de zes betrokken landen rekening gehouden met de Belgische 
politieke en strategische oriëntaties, waaronder de strategie met betrekking tot de 
MIC-landen en het geïntegreerde beleid van België in elk land? 

 

V1: Samenvatting van het antwoord 

De keuze van de zes exitlanden lijkt over het algemeen relevant, want het besluit van de 

beleidscel was gebaseerd op een combinatie van (1) sociaal-economische criteria, die 
met name onderscheid maken tussen hogere en lagere MIC-landen, en (2) politieke 
criteria, die afgestemd lijken op de situatie van de betrokken landen (bij gebrek aan een 
verklarende nota), en die een belangrijke concentratie in Centraal- en West-Afrika tot 
gevolg hebben.  

De uitvoeringsperiode van de exitstrategie van maximaal vier jaar – maar na overleg 
met de partners – is vastgelegd in de wet van 20132. Deze bepaling werd mogelijk 
limitatief manier geïnterpreteerd, want tussen de exitbeslissing in mei 2015 en de 
geplande federale verkiezingen van mei 2019 kwam de strikte termijn van vier jaar 
precies overeen met een volledige legislatuur, wat de Minister in staat stelde om de exit 
van begin tot eind te beheren3. Deze periode werd in alle gevallen maximaal benut 
(behalve in Ecuador, waar dit niet nodig was), maar ze bleek doorgaans kort want ze 
bevatte niet alleen de uitvoeringsfase, maar ook de identificatie- en 
onderhandelingsfasen. Bovendien voorzagen de ISP's en de SP's ((indicatieve) 
samenwerkingsprogramma's) vaak, op realistische wijze, een langere uitvoering, vooral 
dan voor infrastructuurprojecten. In de praktijk (zie sub V4 Doelmatigheid) heeft de 
periode van vier jaar de mogelijkheden voor een 'zachte landing' beperkt. 

Er is wel degelijk voorzien in een strategische transitie in de MIC-strategienota van juni 
2013, en er werden kort na mei 2015 elementen van strategische analyse uitgewerkt 
door de ambassades en de GSK's om een dergelijke transitie te regelen. Deze 
initiatieven zijn doorgaans niet verwezenlijkt, aangezien de richtlijnen van de Minister 
van 8 maart 2016 vooral gericht waren op de volledige afronding tegen 30 juni 2019 
(einde van de lopende projecten, geen nieuwe engagementen), zonder een strategische 
visie op de toekomstige relaties, noch een concreet actieplan of budget, behalve dan 
voor communicatie. 

                                           
2  Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  
3  De termijn van vier jaar werd echter licht overschreden (met 1 maand), wat erop lijkt te wijzen dat de wet 

van 19 maart 2013 niet noodzakelijk bindend was en dat een bijkomende termijn had kunnen worden 
toegekend.  
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BC1.1:  Bepaling van landen die het best voldoen aan de 
objectieve criteria voor terugtrekking uit de 

gouvernementele samenwerking 

In het akkoord van de regering-Michel van 9 oktober 2014 (p. 199), waarin staat dat zij 
het maximumaantal partnerlanden wil terugbrengen tot 15, werden objectieve criteria 
naar voren geschoven, zoals de armoedegraad of de naleving van goed bestuur. In 
overeenstemming met de MIC-strategienota van 2013 is deze vermindering grotendeels 
gebaseerd op sociaal-economische criteria, waaronder de definitie door de Wereldbank, 
die de landen groepeert naargelang hun bruto nationaal inkomen (BNI) per capita in 
landen met een laag inkomen ('Low Income Countries', LIC), landen met een gemiddeld 
inkomen ('Middle Income Countries', MIC) of landen met een hoog inkomen ('High 
Income Countries', HIC). De mediaangroep wordt vervolgens onderverdeeld in lagere en 
hogere MIC4. Daarnaast heeft een aantal indicatoren tot de mate van autonomie van 
landen – zoals het aandeel van de officiële ontwikkelingshulp in het BNI, indicatoren 
inzake fiscale capaciteit en governance – en met betrekking tot de sociale dimensies van 
de ontwikkeling (aandeel van de bevolking dat het hoger onderwijs bereikt, verspreiding 
van het internet, index van menselijke ontwikkeling, enz.) informatie geleverd voor de 
selectie van de landen.  

De MIC-strategienota (§ 63) beoogt duidelijk de exit uit de hogere MIC-landen; de 
essentiële factoren van de strategie worden in herinnering gebracht5, maar ook de 
fragiliteit van de groei van de meeste MIC.  

Binnen dit tamelijk ruime actiekader lijkt de exitbeslissing in de eerste plaats gericht te 

zijn op de vier hogere MIC-landen (Zuid-Afrika, Algerije, Ecuador en Peru). Bij de 
beslissing werden bovendien andere criteria toegepast voor de lagere MIC, evenwel 
zonder een motivering te publiceren of de toepassing van een bepaald criterium te 
bevestigen6. Zoals aangegeven in het antwoord van de regering van juni 2015 op een 
parlementaire vraag7 ging het niet louter om de MIC-strategie, maar ook om een 
'regeringsbeslissing' en lijken ook andere criteria te hebben meegespeeld. De 
beleidsverklaring van 14 november 2014 bevestigt (p. 13) dat de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking moet focussen op kwetsbare landen en post-
conflictgebieden waar de afhankelijkheid van hulp het grootst is, in twee homogene 
geografische regio's: West-Afrika en het gebied van de Grote Meren (al deze landen zijn 
trouwens LIC-landen). Dit streven naar concentratie, dat in de beleidsnota van 
november 20158 van de Minister van Samenwerking werd bevestigd en verder 

                                           
4  Deze limiet varieert jaarlijks naargelang van het bruto nationaal inkomen per capita, zoals dat door de 

Wereldbank berekend wordt aan de hand van de Atlasmethode. Volgens de gegevens voor 2019 is het in 
2013 vastgesteld op een BNI per capita (Atlas-methode) van USD 4.095. Een tabel in de bijlage bij de MIC-
strategienota bevat heel verschillende kleurcodes voor de vijf lagere MIC-landen (BNP/BNI tussen USD 
1.080 en 2.850 - namelijk Senegal, Vietnam, Bolivia, Bolivia, OPT en Marokko) en de vier hogere MIC-
landen (BNP/BNI tussen USD 3.850 en 6.090 - Ecuador, Algerije, Peru en Zuid-Afrika).  

5  Noodzaak om op hoog niveau te communiceren, tijdig te waarschuwen, alle actoren (al dan niet 
gouvernementele) in staat te stellen deel te nemen aan de planning en de uitvoering ervan, verbintenissen 
nakomen, zorgen voor flexibiliteit en waarborgen van voldoende capaciteit, zowel vanwege de donoren als 
vanwege de ontvangende partij. 

6  Hoewel Algerije inderdaad tot de vier hogere MIC-landen behoort (dankzij het gas, dat echter niet ten 
goede komt aan de hele bevolking), werd het land al lang als 'complex' beschouwd. De exitstrategie (versie 
van 6 maart 2018) wees in hoofdstuk 6 met name op de risico's van destabilisering in verband met de 
presidentsverkiezingen van mei 2019, wat bewaarheid werd. De gekozen verzachtende maatregel was de 
'verlenging van de sluiting tot na juni 2019'. Dergelijke hypothesen sluiten niet goed aan bij het beheer 
zonder een plaatselijk vertegenwoordiger (ResRep) van Enabel of een attaché Ontwikkelingssamenwerking 
bij de ambassade, wat de last van de politieke druk vaak heeft gelegd op de schouders van de 
internationale technische assistenten/projectleiders, die noch het mandaat, noch de opleiding hebben om 
die aan te pakken.  

7  Vraag van 17 juni 2015 van de heer Wouter De Vriendt. 
8  "België is van plan om bepaalde bedragen die vrijkomen door de exit te gebruiken om het percentage van 

de hulp dat aan de armste staten wordt toegekend, te verhogen en het op te trekken tot 50 % van de 
totale Belgische officiële ontwikkelingshulp… (we moeten) de officiële ontwikkelingshulp uitvoeren daar 
waar we het verschil kunnen maken ... Ons beleid in Centraal-Afrika blijft een hoeksteen die de rol van 
België in de wereld versterkt. Zeker nu de wereld het geopolitieke belang van het Afrikaanse continent 
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onderbouwd (reallocatie van de begroting en toegevoegde waarde), werd door de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) positief 
beoordeeld tijdens de peer review van 2015. 

Daarnaast hebben criteria die niet officieel werden toegelicht, maar die wel relevant 
lijken, ertoe geleid dat de bezette Palestijnse gebieden (OPT), Marokko en Senegal, alle 
drie lagere MIC-landen, gouvernementele samenwerking blijven genieten. De OPT 
bevinden zich immers in een (post)conflictsituatie, zijn nog steeds instabiel, hun welzijn 
hangt bijna uitsluitend af van internationale hulp, en voor de Europese Unie (EU) zijn ze 
een expliciete politieke prioriteit. Marokko heeft met België zeer sterke 
gemeenschappelijke belangen, met name vanwege de grote migrantenpopulatie9. De 
MIC-status van Senegal is dan weer nog altijd vrij precair, omdat er nog steeds zeer 
grote verschillen en arme gebieden bestaan10. 

Ten slotte speelden ook budgettaire overwegingen een rol in de exitstrategie, in een 
crisiscontext die de overheidssector al vóór 2012 had getroffen (regering-Di Rupo). 
Onder de regering-Michel steeg de schuld tot 105 % van het BBP in 2014, stagneerde de 
groei (ongeveer 1,0 %), en werden we geconfronteerd met de migrantencrisis (vanaf 
2014, piek in 2015) en de toename van het terrorisme.  

Een van de 'slachtoffers' van deze situatie was de internationale 

ontwikkelingssamenwerking, die geen budgettaire prioriteit bleek te zijn. Reeds in 2012 
en 2013 werden de kredieten bevroren, lang voordat het streefcijfer van 0,7 % van het 
bruto nationaal inkomen (BNI) werd bereikt. De geplande bezuinigingen hielden in dat 
het aandeel van de samenwerking van 0,46 % in 2014 zou zakken tot 0,38 % in 2019 
(OESO, 2015, p. 17). Tegen deze achtergrond lijkt het erop dat een combinatie van 
verschillende maatregelen heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering11 van zowel de 
gouvernementele maar ook de niet-gouvernementele samenwerkingshulp – waardoor de 
kansen om de bilaterale samenwerkingsprogramma's in de exitlanden te laten 
overnemen door andere vormen van Belgische samenwerking, met versterkte middelen, 
aanzienlijk worden verminderd of zelfs tenietgedaan. 

BC1.2:  Beslissing op basis van geloofwaardige argumenten en 
objectieve, vooraf gedefinieerde criteria gericht op een 

'zachte landing', in overeenstemming met de MIC-
strategienota 

Een interne mededeling van 26 mei 2015 aan de Belgische samenwerking kondigt aan 
dat zes partnerlanden in het vizier liggen voor de terugtrekking uit de bilaterale 
gouvernementele samenwerking, als gevolg van het beleid van geografische concentratie 
en de wens om zich meer te concentreren op de LIC-landen. Er wordt van uitgegaan dat 
de wettelijke periode van vier jaar om de exit uit te voeren, maximaal zal worden benut.  

Het document voorziet duidelijk in de organisatie van een of andere vorm van transitie 

tijdens deze periode. Er wordt aan toegevoegd dat de exit enkel betrekking heeft op de 
bilaterale gouvernementele samenwerkingsprogramma’s die tot nu toe onderhandeld 
werden in een gemengde commissie. Alle andere vormen van 
ontwikkelingssamenwerking via niet-gouvernementele actoren, of het nu gaat om BIO 
('Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden'), universiteiten, 
multilaterale financiering (EU, VN) of overheidsleningen, zouden behouden blijven. Dat 
zou in principe gunstig moeten zijn voor de transitie en voor een 'zachte landing' bij de 
exit uit de gouvernementele samenwerking. In het antwoord op de parlementaire vraag 

                                                                                                                                   
herontdekt, moeten we onze expertise laten gelden" (Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 november 
2015, en Regeerakkoord van de regering-Michel, 9 oktober 2014). 

9  In de beleidsnota van 17 oktober 2017 wordt ook benadrukt dat "in het nieuwe samenwerkingsprogramma 
met Marokko sterk de nadruk wordt gelegd op het migratievraagstuk". 

10  Senegal is het enige MIC-land op de lijst waar meer dan 1 % van het BNI nodig is om de armsten de 
armoedegrens van 1,25 dollar te laten overstijgen. 

11 De cijfers variëren volgens de bronnen en schommelen van 15 % (VVOB in Zuid-Afrika) tot 20 %. 
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van juni 2015 werd er ook op gewezen dat de exitstrategie bedoeld was om de transitie 
zo goed mogelijk voor te bereiden12. 

Deze aanpak was in overeenstemming met de MIC-strategienota van 2013, waarin werd 
benadrukt dat in domeinen waar een exit uit de gouvernementele samenwerking 
wenselijk was, niet-gouvernementele of multilaterale samenwerking in de meeste 
gevallen gerechtvaardigd bleef. De niet-gouvernementele actoren en de multilaterale 
agentschappen die met middelen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief 
zijn in MIC-landen zouden ook de denkoefening over de opportuniteit van uitfasering 
moeten maken: "Een uitfasering van gouvernementele ontwikkelingssamenwerking 
betekent geen abrupt einde van bilaterale relaties."13  

In de MIC-strategienota wordt het volgende gepreciseerd: "Een exit kan gepaard gaan 
met een parallelle infasering van andere samenwerkingsvormen via diverse actoren, die 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals hogerop aangegeven wil faciliteren." En 
meer in het bijzonder: "de wetgeving op BIO wordt aangepast zodat BIO voortaan ook, 
additioneel aan de commerciële markt, kan investeren in MIC omwille van de blijvende 
ontwikkelingsnoden in deze landen."14 

In dit verband verklaarde de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in 2015, in een 

motivering voor de beslissing om het aantal partnerlanden te verminderen, dat landen 
die uit de Belgische gouvernementele samenwerking treden, "als overgangsmaatregel 
kunnen rekenen op zorgvuldig opgezette exitprogramma's". De Minister bepaalde zelfs 
dat "middelen kunnen worden vrijgemaakt om te voorzien in de behoeften van het 
studiebeurzenprogramma en het expertisefonds"15. 

Dit was echter niet het geval. Terwijl de regering in 2015 en op basis van de 
bovenstaande verklaringen voorstander leek te zijn van een 'zachte' exit, lagen de zaken 
anders in 2016 en werd de exit 'harder', wellicht door een vrij restrictieve interpretatie 
van de wet van 201316. De definitieve richtlijnen van de Minister van 8 maart 201617 
vermelden wel nog steeds de nuttige toepassing van de expertise van de ANGS (actoren 
van de niet-gouvernementele samenwerking), de voortzetting van het 'forum van de 
Belgische actoren' en de zichtbaarheid van BIO, maar leggen duidelijk de nadruk op het 
afsluiten van alle projecten "zonder uitzondering" op 30 juni 2019, alsook op het verbod 
op nieuwe engagementen of extra budget voor het formuleren van projecten door de 
ANGS via het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK). In april 2016 verklaarde de 
Minister: "In tegenstelling tot wat in de nieuwe wet staat, heeft België beslist om geen 
exitprogramma uit te werken. Het huidige ISP werd gebruikt als ISP voor de exit18." Als 
gevolg hiervan werd in de exitstrategie gefocust op de afronding van elk project van het 
ISP, of in ieder geval op wat kon worden afgerond vóór de deadline van 30 juni 2019 
(zie V4 Doelmatigheid en V7 Duurzaamheid). 

Dit nieuwe paradigma is niet langer gericht op een sterke ondersteuning van een 
succesvolle transitie. In de landenfiches omtrent de exit die Enabel opstelde om de 
exitstrategie samen te vatten, vinden we weinig sporen van een strategische analyse om 
deze transitie te organiseren, noch van concrete actieplannen die precies bepalen hoe de 
exitstrategieën zouden moeten worden uitgevoerd ("wie doet wat, en op welke manier 
..."). Men lijkt meer te vertrouwen op de capaciteit van de programma's dan op de 
toegevoegde waarde van de strategie, en er is geen budget voor de implementatie van 

                                           
12  "Deze nota is ter kennis gebracht van alle partnerlanden opdat de zes exitlanden zich zouden kunnen 

voorbereiden op mogelijke exitscenario's, zoals vermeld in deze MIC-strategie." 
13  DGD, MIC-strategienota, Belgische ontwikkelingssamenwerking in middeninkomenslanden (2013) 
14  Ibid. 
15  Het studie- en expertisefonds is een instrument van de Belgische ontwikkelingssamenwerking dat openstaat 

voor openbare instellingen, niet-gouvernementele actoren en verenigingen van actoren uit de private 
sector, gericht op kennisvergroting in een sleuteldomein en capaciteitsversterking. 

16  In de wet wordt voorzien in de implementatie van een vierjarige exitstrategie in overleg met de partners en 
donoren, en niet in een maximale exittermijn van vier jaar na de beleidsbeslissing van mei 2015 – wat 
overeenkomt met een afronding in juni 2019. 

17  Algemene principes toe te passen voor de exitlanden volgens de instructies van de Minister, 8 maart 2016. 
18  Gesprek Coop. Belg (3), 25.04.16. 
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de strategie, behalve 50.000 euro per ambassade voor communicatie. Zo wordt in de 
fiche voor Zuid-Afrika de hoop uitgedrukt dat het BAPED-project (Building Academic 
Partnerships for Economic Development) op min of meer natuurlijke wijze (en zonder 
strategische interventie) zal worden voortgezet via duurzame partnerschappen. De fiche 
voor Algerije vermeldt opportuniteiten voor "projecten voor derden"19 (zie BC7.2) die 
zich zouden kunnen aandienen, maar opnieuw zonder een nauwkeurig actieplan.  

BC1.3:  Naleving van bestaande verplichtingen en politieke 
verbintenissen  

De juridische implicaties van de beslissing tot terugtrekking uit de bilaterale 
samenwerking zijn niet helemaal duidelijk, met name wat betreft de deadline van 30 juni 
2019 en de niet-toewijzing van de niet-bestede begrotingssaldi en de teruggave ervan 
aan de Belgische Thesaurie. De deadline werd dan wel niet betwist omdat de partners 
die als een beleidsbesluit van de Belgische regering beschouwden, maar de niet-
toewijzing van saldi leidde soms wel tot verhitte discussies (in Algerije, Ecuador, 
Vietnam), omdat die in strijd was met eerdere gebruiken. Noch in de documentstudie, 
noch tijdens de terreinbezoeken werden echter officiële klachten vastgesteld van de 
lokale overheden over een gebrekkige naleving van de verplichtingen en verbintenissen 
door België. 

De wet betreffende de ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 (art. 2, 17°) 

bepaalt dat het samenwerkingsprogramma gelijk is aan "het meerjarig programma (...) 
waartoe de Belgische Staat zich verbindt met een partnerland van de gouvernementele 
samenwerking". Deze wet komt tot uiting in alle (al dan niet indicatieve) 
samenwerkingsprogramma's (SP en ISP). In het algemeen worden de modaliteiten voor 
het optreden van België in een partnerland geregeld door een 'algemene overeenkomst’ 
of een 'raamovereenkomst voor samenwerking' waarin het politieke, institutionele en 
juridische kader van de directe bilaterale samenwerking wordt vastgelegd20. Voor elk 
project ondertekent België ook een bijzondere overeenkomst met het partnerland, 
aangevuld met een technisch en financieel dossier (TFD) dat er de modaliteiten van 
specificeert. In deze bijzondere overeenkomsten worden met name de 
verantwoordelijkheden van beide partijen en de duur van de overeenkomst vastgelegd.  

De toepassingsmodaliteiten van de bijzondere overeenkomsten lijken echter voldoende 
soepel te zijn geweest om geen diplomatieke problemen te veroorzaken, hoewel elke 
wijziging van het projectbudget het voorwerp zou moeten uitmaken van een uitwisseling 
van brieven, waarvan we niet altijd een kopie hebben ontvangen en die soms niet werd 
uitgezonden (zie Vietnam hierna).  

De richtlijnen van de Minister van maart 2016 (met name punt 2 over de niet-reallocatie 
van budgetten) waren dan wel strak, maar op zich wel in overeenstemming met 
artikelen 4.2 en 12.3 van de bijzondere overeenkomsten die zijn ondertekend voor de 
laatste lopende projecten21. Anderzijds werden zo snel mogelijk na de aankondiging van 
de exit in mei 2015 speciale partnercomités bijeengeroepen om de voorwaarden ervan 
toe te lichten (de beslissing zelf was niet onderhandelbaar) en om als gevolg hiervan de 
projecten eventueel aan te passen, ditmaal in onderling overleg, en eventuele andere 
vormen van samenwerking te bespreken.  

                                           
19  Enabel voert via de afdeling Global Partnerships projecten uit 'voor derden', dus voor andere donoren, meer 

bepaald de EU in het kader van de gedelegeerde samenwerking. Deze interventies worden uitgevoerd in het 
kader van projecten van bilaterale samenwerking of op een meer onafhankelijke manier, voornamelijk 
(maar niet uitsluitend) in de concentratiesectoren en in de partnerlanden van België. 

20  Merk op dat de 'uitwisselingen van brieven' en bijzondere overeenkomsten gelden als internationale 
verdragen in de zin van het internationale recht en dat ze als zodanig in theorie voorrang hebben op het 
Belgische recht. Er zou echter een grondige juridische analyse nodig zijn om de regelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging van de exit uit de samenwerking door België te beoordelen.  

21  Art. 4.2: De budgetten kunnen worden gewijzigd door een uitwisseling van brieven tussen de partijen; Het 
TFD kan in onderling overleg worden aangepast naargelang de verandering van de context ...; Art. 12.3: 
Na de financiële afsluiting van de interventie zullen de niet-gebruikte middelen terugvloeien naar de 
Belgische Staat.  
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Het gevolg hiervan was dat alle bijzondere overeenkomsten van de projecten die in het 

kader van de laatste SP en ISP werden uitgevoerd, de einddatum van 30 juni 2019 
vermelden, ook al zou de realistische duur van bepaalde van deze projecten normaal 
gesproken tot na die deadline moeten doorlopen om tot een optimaal resultaat te 
komen22.  

Meer bepaald voor de exitlanden omvatten de engagementen met betrekking tot de twee 
projecten in Zuid-Afrika die tijdens het terreinbezoek nog aan de gang waren (Tirelo 
Bosha – "een nieuwe manier van werken" en BAPED – zie onder Doelmatigheid) onder 
meer: de algemene overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen België en 
Zuid-Afrika van 8 juli 2002; de overeenkomst inzake technische assistentie van 18 
oktober 2002; het ISP van 10 november 2006. De projecten staan aan Zuid-Afrikaanse 
zijde onder toezicht van het Directoraat-generaal voor Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking, dat onder de Nationale Thesaurie valt. 

De samenwerking met Algerije wordt geregeld door de algemene overeenkomst inzake 
ontwikkelingssamenwerking van 10 december 2002. Het ISP 2014-2017 werd 
goedgekeurd door de gemengde commissie van 10 december 2013. Dit programma is 
zelf, naast de Belgische wet van maart 2013, gebaseerd op verschillende 
verbintenissen23. We herinneren eraan dat de Belgische samenwerking een grote rol 
speelde in Algerije. Volgens gegevens van de OESO is België op basis van het 
gemiddelde van de laatste vijf jaar de vijfde donor van Algerije (en de vierde bilaterale 
donor) na Frankrijk, de Europese Commissie, Spanje en Duitsland. De beslissing tot 
terugtrekking op 30 juni 2019 vergde een grondige aanpassing van de TFD's van de 
twee belangrijkste projecten, en in het bijzonder voor AGID (Appui à la gestion intégrée 
des déchets). 

Wat de drie Andeslanden betreft, wordt de samenwerking met België geregeld door 

algemene samenwerkingsverdragen, die respectievelijk in oktober 2002 met Peru, in mei 
2009 met Bolivia en in juni 2010 met Ecuador werden ondertekend. In dit verband 
verleenden gemengde commissies hun goedkeuring aan de laatste 
samenwerkingsprogramma's, waarin de prioriteiten en de budgetten werden vastgelegd. 
Van zodra mogelijk na de officiële aankondiging van de exit in mei 2015 werden speciale 
partnercomités bijeengeroepen om de modaliteiten toe te lichten en de projecten in 
overeenstemming daarmee aan te passen. 

In Bolivia moesten het ISP 2008 en het SP 2014 worden voortgezet zoals bepaald 
tijdens de laatste gemengde commissie. Er werden slechts enkele aanpassingen gepland, 
zoals de reallocatie van nog beschikbare middelen aan PROAGRIF (Proyecto de Apoyo a 
la Agricultura Familiar) en aan een opleidingsproject in de gezondheidssector, na het 
schrappen van enkele activiteiten van FOREDES (Programa de Fortalecimiento de Redes 
de Salud). Bij wijze van uitzondering moest een voorbereidende studie voor de bouw van 
een nieuw (energiezuinig) gebouw van het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken worden gefinancierd. 

Wat Ecuador betreft, is het ISP 2007-2010 volledig afgerond in 2016, en de laatste 
lopende interventies waren het PSAS (Programme d’Appui à la Santé, Eau potable et 
Assainissement), het studiefondsproject en het jaarlijkse studiebeurzenproject. Alles 
moest in 2016 afgelopen zijn, inclusief het mandaat van de medewerkers van de 
vertegenwoordiging. Er werd uitsluitend voorzien in aanpassingen voor de reallocatie van 
het saldo van het LIEGSA-project ('Líneas Estratégicas en la Gestión de Salud del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito') aan het studiebeurzenproject en om de 

                                           
22  De bijzondere overeenkomst voor AGID in Algerije voorzag slechts in een uitvoeringstermijn van 42 

maanden, terwijl bij de identificatie aanvankelijk werd bepaald dat de infrastructuurwerken over zeven jaar 

zouden worden gespreid, van 2015 tot 2022. 
23  Het sociaal-economische ontwikkelingsbeleid van de Algerijnse regering, zoals bepaald in het Actieplan van 

de Regering voor de uitvoering van het Programma van de President van de Republiek; de prioriteiten van 
de Belgische samenwerking, zoals bepaald in de Algemene Beleidsnota 2013 van de Minister van 
Samenwerking; de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG 7 – duurzaam leefmilieu) en de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Rio+20-conferentie. 
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saldi van de studie- en expertisefondsen vrij te maken voor teruggave aan de Belgische 
Thesaurie, zoals werd beslist tijdens het laatste speciaal partnercomité24, tegen het jaar 
201625. Om de humanitaire noden in de regio van het PSAS-project als gevolg van de 
aardbeving van april 2016 te lenigen, werd met instemming van België en Ecuador 
beslist om de uitvoering met zes maanden te verlengen, binnen de grenzen van de 
specifieke regeling. De reallocatie aan het studiebeurzenproject werd geweigerd door de 
Minister, in strikte toepassing van zijn richtlijnen. 

In overeenstemming met de richtlijnen van de Verklaring van Parijs over de 
'doelmatigheid, harmonisatie en afstemming van de hulp' en van het Actieprogramma 
van Accra (2008), past het ISP 2011-2015 in Vietnam volledig binnen het Sociaal-
economisch ontwikkelingsplan (SEOP) 2011-2015 – het document inzake strategische 
oriëntatie van Vietnam –, en leeft het de verbintenissen van de donoren na, zoals 
beschreven in het 'Hanoi Core Statement'. Bovendien is de bilaterale samenwerking 
geregeld bij de raamovereenkomst inzake economische, industriële en technische 
samenwerking van 1977 en werd bij de opstelling van het ISP ook rekening gehouden 
met verschillende referentiedocumenten26.  

Bij de beslissing van 30 juni 2019 tot terugtrekking uit de bilaterale samenwerking 
werden de verbintenissen van België ten aanzien van Vietnam echter niet volledig 
nageleefd. De belangrijkste consequentie van de beslissing tot terugtrekking is de 
verkorting van de uitvoeringsperiode van het ISP 2011-2015, waarvan sommige 
projecten aanvankelijk tot 2020 zouden lopen27. Net zoals in andere landen moesten de 
TFD's ingrijpend worden herzien, wat in bepaalde gevallen heeft geleid tot het schrappen 
van activiteiten en een begrotingssaldo dat is teruggevloeid naar de Belgische Thesaurie, 
en wat aanleiding gaf tot een aantal protesten (zie V6).  

Aangezien Vietnam heeft ingestemd met de terugtrekking van België uit de 

gouvernementele samenwerking, heeft de bovenstaande gedeeltelijke niet-naleving van 
de verplichtingen echter geen gevolgen als zodanig gehad. De beslissing om een einde te 
maken aan de gouvernementele samenwerking mocht dan wel gevolgen hebben voor 
Vietnam in het algemeen (zie V4), maar de overheden hebben nota genomen van deze 
beslissing zonder ze aan te vechten. Er werden geen formele klachten ingediend en uit 
de gesprekken kwamen alleen vragen naar voren over de exitmodaliteiten.  

Deze niet-nakoming van de verplichtingen vormde wel een risico dat het exitproces had 
kunnen bemoeilijken. De eenzijdige wijziging van het samenwerkingsprogramma door 
België had door Vietnam kunnen worden aangeklaagd en had kunnen leiden tot een 
ingewikkelder, langduriger en/of conflictrijker onderhandelingsproces. In dit verband 
moeten we wijzen op het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst – 'uitwisseling 
van brieven' – tussen België en Vietnam met betrekking tot de terugtrekking. Uit 
interviews blijkt dat een dergelijke overeenkomst voor België zeer ingewikkeld en 
tijdrovend zou zijn geweest. Aangezien het zo moeilijk was om een handtekening van 
Vietnam inzake de vermindering van het budget van het BIPP-project (Business 
Incubators Policy Project) te verkrijgen, werd ook besloten om geen schriftelijke 
overeenkomst meer na te streven. 

                                           
24  Het speciale partnercomité of 'partner committee' (en soms 'Joint Working Team meeting') is de stuurgroep 

voor de uitvoering van het samenwerkingsprogramma in het partnerland. Het verenigt de verschillende 
Belgische belanghebbenden (in het bijzonder BTC/Enabel) en die uit de partnerlanden.  

25  Een vertraging in de activiteiten van de laatste interventies heeft geleid tot uitstel van de administratieve 
en financiële afsluitingen in 2017. 

26  Europese concerns inzake ontwikkeling (2005); Europese gedragscode (2007); Belgisch plan voor 
harmonisatie en afstemming (2007); wet betreffende gendergelijkheid (2006) en Nationale strategie voor 
gendergelijkheid 2011-2020 (Vietnam); Nationale strategie voor de waterreserves en de herziene 
waterwetgeving (Vietnam, 2008); aanbevelingen van de uitgebreide gemeenschappelijke werkgroep België-
Vietnam (Dec. 2010). 

27  Meer in het bijzonder houdt België zich niet aan de einddata van de specifieke verdragen van het GGSF-
project ('Green Growth Strategy Facility'), het programma inzake de klimaatverandering (CC) en het 
project 'Facility For Capacity Building', respectievelijk 14.08.2020, 20.06.2020 en 10.12.2020.  
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BC1.4:  Inachtneming van de geïntegreerde benadering  

In de wet van 19 maart 2013 wordt het 'geïntegreerde beleid' gedefinieerd als "het 
algemeen beleid met als doel de verbetering van de impact en de kwaliteit van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking via het versterken van synergieën, van de 
coördinatie en van de complementariteit tussen de gouvernementele samenwerking, de 
multilaterale samenwerking, de niet-gouvernementele samenwerking en de humanitaire 
hulp, met inbegrip van de interventies ter ondersteuning van de lokale private sector". 
Alle actoren van de ontwikkelingssamenwerking en de humanitaire hulp komen hierdoor 
in aanmerking voor het grijpen van kansen en overleg binnen een gemeenschappelijk 
strategisch kader (GSK) dat het vertrekpunt vormt voor het geïntegreerde beleid met de 
ANGS. Dit beleid werd in 2017 aangevuld met de 'comprehensive approach'28, die de 
reikwijdte aanzienlijk uitbreidt naar andere gebieden (diplomatie, defensie, handel, 
enz.), maar die geen enkele invloed had op de exitstrategie.  

In het kader van de terugtrekking heeft dit beleid aanleiding gegeven tot een 
'geïntegreerde benadering' (zonder eigen definitie), waarrond een initiële 
intentieverklaring werd opgesteld. Er vonden inderdaad GSK-vergaderingen onder ANGS 
plaats in alle betrokken landen (behalve in Algerije, waar de Belgische civiele 
maatschappij afwezig was). Er dient wel op te worden gewezen dat er, in tegenstelling 
tot de intentie die naar voren kwam in de MIC-strategienota, weinig overleg is gepleegd 
met de ANGS voorafgaand aan de exitbeslissing, meer bepaald over het verwachte effect 
van de exit voor de indirecte samenwerking. Aan hun aanbevelingen en voorstellen werd 
bovendien geen gevolg gegeven. De vergaderingen in het kader van elk GSK waren 
uitsluitend bedoeld om te zorgen voor de algemene opvolging van de strategieën 
uitgevoerd vanuit de niet-gouvernementele samenwerking, van de vormen van 
complementariteit en synergie en van de lessen die gezamenlijk konden worden 
getrokken.  

De praktische resultaten van de geïntegreerde benadering gericht op de versterking van 
de transitie in het kader van de exit waren echter zwak en hebben geen enkel concreet 
initiatief doen ontstaan. Hierna lichten we dit verder toe voor de verschillende betrokken 
landen. Redenen zijn onder meer de richtlijnen van de Minister van maart 2016, die 
geen extra budget voor het formuleren van projecten via de GSK's toestonden, maar ook 
het gebrek aan praktische begeleiding of een gedetailleerd actieplan, in het bijzonder 
wat betreft de synergie tussen de mandaten van Enabel, de ambassades, BIO en 
Finexpo. Terwijl de overlegfora gedurende de hele exitperiode actief bleven in de 
Andeslanden (zonder evenwel te leiden tot projecten die verband hielden met de exit), 
werd het GSK in Zuid-Afrika in 2016 stopgezet als gevolg van het vertrek van de laatste 
samenwerkingsverantwoordelijke op de ambassade. In Vietnam werden op initiatief van 
de ambassade projectvoorstellen ingediend, maar ze liepen vast op een gebrek aan 
monitoring en budget.  

Ook moet worden opgemerkt dat er geen pogingen zijn ondernomen om voort te 

bouwen op ervaringen uit het verleden. In het besluit en de nadere regels voor de 
terugtrekking werd geen rekening gehouden met eerdere episoden van terugtrekking 
door andere donoren29. Er was ook geen wil om medewerkers van Enabel of van 
ambassades die al eerder een dergelijke exit hadden meegemaakt, te raadplegen om 
lessen te trekken uit dergelijke gesprekken.  

                                           
28  De strategienota uit 2017 specificeert als volgt: "Comprehensive Approach zoals hier bedoeld bouwt voort 

op het begrip van dezelfde term in de EU-context, te weten: "[T]o combine, in a coherent and consistent 
manner, policies and tools ranging from diplomacy, security and defence to finance, trade, development 
and human rights, as well as justice and migration."" Er wordt ook vermeld dat het om een 
interdepartementale en interinstitutionele procedure gaat waarbij de desbetreffende overheidsdiensten, de 
parastatalen en de ANGS betrokken zijn, onder leiding van een stuurgroep gecoördineerd door de FOD 
Buitenlandse Zaken, die specifieke Task Forces kan oprichten. De comprehensive approach kan betrekking 
hebben op de samenwerking met MIC-landen, maar ook op conflictsituaties en militair ingrijpen. 

29  Zo is de Nederlandse samenwerking in vijf jaar tijd (2010-2015) uit Zuid-Afrika teruggetrokken. Daarbij 
werd een echte 'transitie' georganiseerd en werd een 'transformatiefonds' gefinancierd waarvan de partners 
konden profiteren.  
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Meer specifiek voor de verschillende landen, werden jaarlijkse GSK-vergaderingen ('Joint 

Strategic Framework') in 2015 en 2016 georganiseerd in Zuid-Afrika door de 
verantwoordelijke voor de samenwerking van de ambassade. Bij gebrek aan personeel 
(hij werd niet vervangen) werden deze vergaderingen stopgezet na zijn pensionering 
eind 201630.  

In de Andeslanden is duidelijk rekening gehouden met de geïntegreerde benadering, 
althans tussen ANGS, Enabel en de ambassade. Dit heeft zich niet uitgebreid tot andere 
actoren. Historisch gezien is de coördinatie tussen de ngo's in de drie landen al meerdere 
decennia aan de gang. Sinds een vijftiental jaar bestaat er een forum van Belgische 
actoren in Peru (FABEP, 2003) en de tegenhangers ervan in Ecuador (FABEC) en in 
Bolivia (FABEB), die gefaciliteerd worden door de ambassade. De ANGS zetelen sinds 
eind 2015 in het GSK. Zij konden er meewerken aan de analyse van de context en aan 
het atelier voor de identificatie van toekomstige interventiegebieden. Ondanks de 
duidelijke wens om na de exit de synergieën en de complementariteit in andere vormen 
van samenwerking voort te zetten, vermelden sommige deelnemers dat zij pas in een 
laat stadium op de hoogte werden gebracht van de ministeriële richtlijnen van maart 
2016, wat het proces geen goed heeft gedaan. Zij konden immers geen nieuwe 
mechanismen vastleggen zonder de nieuwe juridische procedures te kennen. De meeste 
van de voorgestelde initiatieven konden niet worden uitgevoerd, zoals aangegeven in de 
instructies van de Minister met verwijzing naar de budgettaire context. 

Wat Bolivia betreft, werd het eerste GSK gehouden op 20 november 2015 in La Paz, na 
een 'Exit Team'-vergadering in september 2015, die resulteerde in voorstellen van BTC 
en de ANGS. Het GSK kon een opvolging genieten dankzij de contacten met de 
ambassade in Lima. Het GSK werd bijgewerkt in 2017, waarbij de gemeenschappelijke 
doelstellingen van de verschillende actoren in het GSK 2016 werden voortgezet31. 
Dertien Belgische actoren namen een standpunt in over deze doelstellingen32, evenals 
talrijke lokale actoren. Daarnaast vonden in 2017 twee vergaderingen plaats om de 
vooruitgang te analyseren en de strategische dialoog tussen de actoren te coördineren, 
alsook een workshop voor collectief leren binnen het platform van Belgische ngo's, 
PLATONGB, en verschillende vergaderingen van DGD in Brussel en Lima. Niettemin 
vermelden de ngo's dat de procedures en de communicatie met BTC en de ambassade 
occasioneel van aard waren en geen totaaloverzicht gaven van het proces. Bovendien 
heeft het feit dat de ambassade die als contactpunt fungeerde, zich in Lima bevindt, 
deze communicatie niet vergemakkelijkt.  

Het GSK in Ecuador vond in 2016 plaats in Quito en talrijke CMO’sen institutionele 

actoren hebben eraan deelgenomen, ook hier zonder de precieze modaliteiten van de 
exit te kennen, terwijl de bijdrage van de niet-gouvernementele samenwerking in 
Ecuador belangrijker was dan de gouvernementele samenwerking die door BTC werd 
verzorgd33 – wat de Belgische ANGS een zeer goede reputatie had bezorgd. Het GSK gaf 
blijk van de bereidheid om de informatie-uitwisseling tussen actoren te intensiveren (met 
name door gebruik te maken van het FABEC-platform) en de kansen te benutten die 
door de terugtrekking uit de bilaterale samenwerking werden geboden. Deze bereidheid 
nam echter af door het gebrek aan flexibiliteit in de TFD's van Enabel, het verschil in 
timing en financiering, de onmogelijkheid om voorafgaand aan de exit projecten voor 

                                           
30  Het verslag van het laatste GSK (20 april 2016) vermeldt de aanwezigheid van ngo's (niet-

gouvernementele organisaties): BOS+, Artsen Zonder Grenzen, Rode Kruis Vlaanderen, TRIAS) en 
gespecialiseerde instellingen voor onderwijs (VLIR-UOS, VVOB) of gezondheid (Instituut voor Tropische 
Geneeskunde van Antwerpen), evenals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het GSK 
had opportuniteiten voor synergie en complementariteit in vier hoofdgebieden ('Joint Strategic Goals') 
overwogen, met name: gezondheid voor iedereen, inclusief en rechtvaardig onderwijs, inclusieve 
ontwikkeling voor kleine landbouwers en ondernemers, en decentralisatie/goed bestuur in een perspectief 
van duurzame ontwikkeling.  

31  De gemeenschappelijke doelstellingen waren mensenrechten, kinder- en vrouwenrechten, lokaal bestuur, 
milieubescherming, capaciteitsversterking voor plattelands- en inheemse bevolkingsgroepen, duurzame en 
inclusieve groei, inclusief en innovatief onderwijs, en de erkenning van het recht op een gezond leven voor 
alle leeftijdsgroepen. 

32  ADG, ARES, BD, BOS+, HI, Louvain C, MMH, Plan, Solidagro, SOS Faim, VDB, VVSG en VLIR. 
33  Tussen 2008 en 2012 bedroeg de waarde van de projecten van Belgische ANGS 20 miljoen euro, tegenover 

15 miljoen euro voor BTC. 
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derden te financieren, of de verschillende mate van betrokkenheid van de diverse 
overheidsinstellingen. In Peru waren ook 19 actoren en organisaties betrokken bij het 
GSK. 

Bij de exitstrategie in Vietnam werd nauwelijks rekening gehouden met de 
geïntegreerde benadering zoals gedefinieerd in de raamovereenkomst van 7 juli 2015 
(De Croo, 2015). De actoren van de samenwerking in Vietnam werden niet bevraagd 
over de "verwachte impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking", dit in 
tegenstelling tot de aanbevelingen van de MIC-strategienota. De teams op het terrein 
werden ook niet geraadpleegd om input te leveren voor de denkoefening over de 
beslissing om de bilaterale samenwerking met Vietnam te beëindigen.  

Anderzijds verliep de uitwerking van een 'exitstrategie' wel op een geïntegreerde manier, 
want er werd in het kader van de exit een intern verslag – op initiatief van de 
ambassade in Hanoi – opgemaakt met als doel het uitwerken van een "geïntegreerde 
strategie van [de] Belgische samenwerking".34 Op basis van een analyse van de 
strategische oriëntaties van Vietnam, de situatie van de internationale samenwerking en 
de plaats van de ANGS werd in dit verslag de basis gelegd voor een transitiestrategie 
naar een nieuw partnerschap op basis van niet-gouvernementele samenwerking. Dit 
document, opgesteld door de ambassade, werd ter bespreking voorgelegd aan de 
samenwerkingsactoren35 en werd besproken tijdens een vergadering van het 
'Transitieteam Vietnam' (waaraan alle bovengenoemde actoren, behalve de beleidscel, 
deelnamen) in juli 2015 in Brussel.  

De voorgestelde aanpak was om voort te bouwen op de bestaande banden en 

interventies (ISP 2011-2015) om nieuwe kansen te creëren, de samenwerking en de 
synergieën tussen Vietnamese en Belgische actoren van de ontwikkelingssamenwerking 
(ngo's, academische en universitaire sectoren, privésector) te versterken in de sectoren 
van innovatie, groene groei en om een rechtenbenadering te bevorderen. In de 
benadering werden een aantal acties beschreven die gericht zijn op het stimuleren van 
de partnerschappen tussen deze actoren, met de steun van de ambassade. Het voorstel 
stuitte echter op een zekere scepsis, evenals op een gebrek aan budget en op de richtlijn 
om geen nieuwe engagementen meer aan te gaan na 30 juni 2019.  

Nog minder positief is dat de uitwerking van het GSK op basis van de 
gemeenschappelijke contextanalyse uitgevoerd door de ANGS in de loop van 2015 een 
gemiste kans vormde om de ANGS te mobiliseren rond de exit. De ANGS konden zich 
niet baseren op de exitstrategie voordat het GSK (gepubliceerd op 20 april 2016) was 
voltooid, want de richtlijnen werden verder onderzocht in de beleidscel, en ze konden 
evenmin voortbouwen op die coördinatieactiviteiten.  

BC1.5:  Bepaling van een exitstrategie die elk land in staat stelt 
naar andere samenwerkingsvormen te evolueren 

In de MIC-strategie wordt wel degelijk stilgestaan bij de strategische transitie, maar het 
gaat slechts om voorlopige en vrij oppervlakkige analyses om deze transitie te 
organiseren, die doorgaans werden besproken tussen juni en december 2015. De 
ministeriële richtlijnen die in maart 2016 volgden, waren vooral gericht op de exit op 30 
juni 2019 (beëindiging van de lopende projecten, geen nieuwe engagementen na eind 
2018), zonder concrete actieplannen ("wie doet wat, en op welke manier ...") of budget 
(behalve voor de zichtbaarheid). In dit opzicht moeten we spreken van een zuivere en 
eenvoudige exit, veel meer dan van een transitie naar een samenwerking die beter is 
afgestemd op de MIC-landen. 

De strategie van België bleef vaag over concrete transitievormen die rekening zouden 
houden met de mandaten en die middelen en begeleiding zouden bieden. De richtlijnen 

                                           
34  Verslag over de geïntegreerde strategie van onze samenwerking in Vietnam (intern gebruik – N5). 
35  Beleidscel, DGD, Enabel, CNCD/11.11.11, Belspo, BTC, Oxfam, APEFE, TDC, VLIR-UOS Ares, Handicap 

International, VVOB. 
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van de Minister 'moedigen' de ANGS en BIO 'aan', zonder dat er middelen of concrete 
pistes worden aangeboden om de institutionele of operationele obstakels te overwinnen. 
Zo was BIO, dat een mandaat heeft om in 52 landen actief te zijn, in 2016 reeds in 50 
landen actief, wat weinig speelruimte overlaat. Tot dat aantal behoren Ecuador (dat 
weldra het tweede grootste land in termen van engagementen van BIO wordt) en in 
geringe mate Bolivia, Peru en Vietnam, maar zeker niet Algerije (de lokale regels zijn er 
te restrictief) en Zuid-Afrika (de banken hebben er al veel macht). BIO heeft ook niet 
deelgenomen aan de ontwikkeling van exitstrategieën. "De zichtbaarheid stimuleren" van 
BIO in de strategie was bijgevolg voor bepaalde exitlanden weinig realistisch. De 
strategienota-MIC bepaalde dat Finexpo (Exportfinanciering) tegelijk de economische en 
de ontwikkelingsbelangen in de (lagere) MIC-landen zou kunnen bevorderen, in 
overeenstemming met de binnen de OESO gesloten overeenkomsten. Dit was niet het 
geval. 

Als standaard uitganspunt bestond de strategie er veeleer in om de reeds bestaande of 
door de ANGS geplande partnerschappen te 'laten rollen'. In dit verband moeten we 
zeker wijzen op de zeer proactieve rol van Enabel, dat er vaak in is geslaagd om in het 
kader van zijn projecten – en niet gesteund door de strategie – echte 
partnerschapsopportuniteiten tussen Belgische en lokale actoren te bevorderen.  

Andere selectiecriteria en samenwerkingsbenaderingen worden ook voorgesteld in de 
MIC-strategienota, maar zijn niet systematisch terug te vinden in de strategie. Een van 
de prioritaire samenwerkingsdomeinen was bijvoorbeeld de aanpak van milieuproblemen 
via het ontwikkelingsproces van de MIC-landen, waarbij klimaat en milieu als 'mondiale 
collectieve goederen' worden beschouwd. De milieukwestie is terug te vinden in Algerije, 
Peru en Vietnam, waar ze een centrale plaats inneemt in de laatste projecten. De 
samenwerking moest ook steunen op de lokale actoren van de civiele maatschappij 
(ngo's, bemiddelaars, vakbondsorganisaties), die de democratie, de sociale inclusie en 
de mensenrechten konden bevorderen36. De lokale civiele maatschappij werd goed bij 
het proces betrokken in de Andeslanden, maar elders vrijwel niet.  

De strategieën zoals die in eerste instantie voor de verschillende landen zijn opgesteld, 

worden hieronder samengevat.  

Naar aanleiding van de op 21 mei aangekondigde exitbeslissing maakten 
"voorbereidende reflecties over de transitiefase in Zuid-Afrika" deel uit van de 
besprekingen van een gemengde commissie tussen België en Zuid-Afrika eind 2015. Het 
doel was om bestaande projecten voort te zetten en te consolideren (steun voor 
landbouwhervormingen, Tirelo Bosha, studie- en adviesfondsen, studiebeurzen) om de 
uitdagingen van de snelle verstedelijking aan te gaan via capaciteitsversterking en 
uitwisseling van competenties. Deze denkoefening heeft de weg vrijgemaakt voor de 
uitwerking van het BAPED-project (Building Academic Partnerships for Economic 
Development), waarvan de onderdelen door de nationale belanghebbenden werden 
geselecteerd. 

Parallel hieraan vond eind mei 2015 een gezamenlijke workshop rond contextanalyse 
plaats om de participatie van de ANGS (Belgische universiteiten, VVOB, Belgische ngo's 
en vakbonden, lokale CMO's en denktanks) in de exitstrategie te bespreken, evenals 
mogelijke toekomstige samenwerkingsmiddelen in Zuid-Afrika. Erkend werd dat het 
potentieel voor synergieën tussen de bilaterale projecten en de ANGS "eerder beperkt" 
was. Tijdens het denkproces werden ook andere mogelijke vormen van permanente 
samenwerking onderzocht: ontwikkeling van de private sector (Vlaamse regering en 
eventueel BIO), VVOB (professionele leergemeenschappen, Leadership in Education, 
bilaterale competenties in de ondersteuning van de Onderwijsraad) en steun aan de 
lokale civiele maatschappij. 

                                           
36  In de MIC-strategienota werd bepaald dat deze lokale organisaties zich zouden kunnen beroepen op de 

budgetallocatie "rechtstreekse ondersteuning van lokale organisaties van de civiele maatschappij" en de 
budgetlijn "Partners van de niet-gouvernementele samenwerking – Acties in synergie met de 
gouvernementele samenwerking" zouden genieten, evenals op het budget voor consolidatie van de 
samenleving en goed bestuur. 
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BTC en DGD hadden bovendien gesproken over het mogelijke gebruik van de methode 

van gedelegeerde samenwerking voor de exitstrategie, waarbij de volgende opties in 
overweging werden genomen: (1) trilaterale samenwerking met Mozambique 
(gezondheidssector), (2) overdracht van uitvoering voor Tirelo Bosha met Canada na 30 
juni 2019, en (3) aanvullende steun van het Verenigd Koninkrijk (DFID) aan het 
studiefonds. 

Behalve BAPED, dat later volgt, heeft deze denkoefening tegen eind 2015 geleid tot een 
eerste ontwerp van een strategie rond twee krachtlijnen: (1) voortzetting van de 
uitvoering en afronding van het huidige programma tot midden 201937; (2) nieuwe 
financieringen38. Deze veelbelovende start is gedeeltelijk gerealiseerd (zie bijlage 4). De 
elementen van de strategie werden echter niet langer opgenomen in de latere 
'landenfiches', met een verslag over de voortgang van deze strategie, aangezien de 
nodige budgetten niet waren toegewezen. In deze fiches werd alleen commentaar 
gegeven op de voortgang van de projecten met het oog op de afsluiting ervan op 30 juni 
2019, op de human resources van Enabel en op het risico op vertragingen. Ze hadden 
het niet langer over andere vormen van samenwerking of transitie.  

Er werd een ontwerp van een exitstrategie voor Algerije geformuleerd in november 
2015, na bilaterale politieke overlegrondes die op 9 april 2015 in Brussel plaatsvonden, 
waarbij de deelnemers al hun onderlinge relaties hebben geanalyseerd. Bij die 
gelegenheid werd een MoU (Memorandum of Understanding) geparafeerd. Tot de 
krachtlijnen van de beoogde strategie behoorden met name: een verlaging van het 
budget voor het SP 2014-2017 dat werd teruggebracht tot 20 miljoen euro (tegenover 
35,9 miljoen euro voor het ISP 2003-2007); de herschikking van twee belangrijke 
aanvullende bestanddelen van het ISP (de AGID- en PRCDE-projecten39), waarvan de 
uitvoering moest worden stopgezet op 30 juni 2019; zoals vermeld in de lessen die uit 
de vorige programma's werden getrokken, een geografische concentratie (PRCDE in 
Algerije en AGID in de regio Oran) en een focus op de comparatieve voordelen van 
België op milieugebied40. Het derde project (UN Women), ten slotte, had betrekking op 
de genderproblematiek, die ook een gemeenschappelijke prioriteit is voor België en 
Algerije. De synergieën met de gedecentraliseerde instanties die in Algerije actief zijn 
(intercommunales voor afvalverwerking, NMBS, Haven van Antwerpen, enz.) en met de 
EU en andere donoren moesten nog verder worden geoptimaliseerd, en BIO had naar 
verluidt laten verstaan dat ze na een jarenlange afwezigheid naar Algerije zou 
terugkeren (wat niet klopte – zie hieronder). Bovendien werd in de strategie voorgesteld 
om bij de in 2017 geplande evaluaties na te gaan of er aanvullende projecten 
(opleidingen, studiebeurzen, civiele maatschappij) in overweging moesten worden 
genomen op het einde van de projecten. 

Op het vlak van efficiëntie moest de administratie van de ambassade in Algiers voor 

bijzondere omkadering zorgen, want (1) BTC, die wel operationeel aanwezig wou blijven, 
had besloten om zijn plaatselijk vertegenwoordiger terug te trekken en hem vanuit 
Marokko of Brussel te laten werken, en (2) de ambassade beschikte niet langer over een 
medewerker die een opleiding op het vlak van samenwerkingskwesties had genoten. Het 
bovengenoemde programma werd uitgevoerd, afgezien van het feit dat BIO niet is 

                                           
37  Projecten inzake landbouwhervorming voor de rurale ontwikkeling; faciliteit voor de verbetering van het 

openbaar ambt (Tirelo Bosha); voortzetting van het project inzake junior technische assistenten; studie- en 
adviesfondsen; en kapitalisatie- en communicatiestrategie. 

38  Studiebeurzen van 2016 tot 2017, met bijzondere aandacht voor de 'Belgian Campus', en lancering in 2016 
van een 'oproep tot het indienen van voorstellen' in het kader van de budgetlijn 'Consolidatie van de 
samenleving en goed bestuur' voor 1 miljoen euro. 

39  AGID: Appui à la gestion intégrée des déchets (Ondersteuning voor geïntegreerd afvalbeheer); PRCDE: 
Projet de renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement (Project voor 
capaciteitsversterking in het domein van milieu). 

40  De milieusector is om verschillende redenen een goede keuze: hij past perfect binnen de 
ontwikkelingsplannen van Algerije, meerdere donoren (EU, Duitsland) met wie een harmonieuze 
programmering is uitgewerkt, verlenen steun aan de sector en hij voldoet precies aan de verwachtingen 
van de Algerijnse partner. Bovendien vormt het PRCDE (capaciteitsversterking) een flexibel instrument 
waarmee snel kan worden gereageerd op verzoeken van de partners. 
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teruggekeerd, de ambassade niet werd versterkt en de contacten met de andere 
donoren veel te laat zijn aangeknoopt.  

Daarom moeten we benadrukken dat deze exitstrategie, herzien in de landenfiche van 
26 augustus 2015, niet geschikt was in het licht van de Algerijnse context. In de fiche 
werd namelijk overwogen om "meer nadruk te leggen op de andere actoren van de 
civiele maatschappij en de private sector", wat wijst op een gebrek aan analyse van de 
situatie in Algerije41. Van haar kant was BIO na haar vertrek in 2011 niet van plan om 
terug te keren naar Algerije om de private sector te steunen, want de Algerijnse 
regelgeving is veel te ongunstig voor bedrijven, die hun winsten niet kunnen repatriëren 
en geconfronteerd worden met lange procedures voor het verkrijgen van vergunningen, 
enz.  

Anderzijds merken we een verharding van de exitstrategie tussen de landenfiches die in 
augustus 2015 zijn opgesteld en die van maart 2018, evenals een zeker gebrek aan 
samenhang. In 2018 is de toon scherper en wordt er enkel verwezen naar de strikte 
instructies van de Minister, die alle nieuwe engagementen zes maanden voor de 
einddatum verbieden42. Deze instructies vormden een belemmering voor sommige 
besprekingen die de overname door andere actoren en dus de duurzaamheid hadden 
kunnen bevorderen, zoals oorspronkelijk gepland in 2015. Sindsdien is het paradigma 
opnieuw veranderd43 en stimuleert het de zoektocht naar projecten voor derden.  

Voor elk van de drie Andeslanden is tussen juni en november 2015 een "rapport over 

de geïntegreerde exitstrategie uit onze samenwerking in [Bolivia/Ecuador/Peru]" 
opgesteld en besproken. Deze rapporten bevatten "aanbevelingen van de administratie 
aan de Minister", een overzicht van de situatie, mogelijkheden van heroriëntatie van de 
overheidssamenwerking, alsook "voorstellen" van de Belgische ngo's, institutionele 
actoren en Enabel. Zij geven vrij algemene suggesties voor de oriëntatie, maar vormen 
geen duidelijke roadmap, noch bieden ze een visie op een "transitie". 

Zodra de exit was aangekondigd, werd aangekondigd dat er een geïntegreerde 
gezamenlijke exitstrategie zou worden uitgevoerd en besproken met de Boliviaanse 
partners en met het akkoord van de Minister. De exitstrategie werd besproken tijdens 
Skypegesprekken met de attachés van de ontwikkelingssamenwerking in Lima en de 
andere partners. Er zijn echte overlegrondes en voorstellen geweest, onder meer 
geformuleerd door BTC en de ANGS naar aanleiding van de eerste 'Exit Team'-
vergadering in september 2015, waar onder meer het volgende op de agenda stond: de 
continuïteit van de overlegfora tussen donoren en met de regering (met de hulp van BTC 
en de ngo's), de versterking van de academische samenwerking en van talrijke acties 
inzake gedecentraliseerde samenwerking (tussen Belgische en Boliviaanse gemeenten), 
om zo de zichtbaarheid van België te verbeteren, verbeterde zichtbaarheid van BIO en 
steunmaatregelen voor het 'Trade for Development Center', en tot slot de voortzetting 
van de modaliteiten van de junior technische assistenten (TA) van BTC, die zeker door 
de ngo's ten zeerste worden gewaardeerd. Communicatie over de kapitalisatie van 
projecten behoorde ook tot de doelstellingen.  

Op basis hiervan is een exitdocument opgesteld, dat ruimte laat voor andere vormen van 
samenwerking en de actoren uitnodigt om andere aspecten dan de directe bilaterale 
gouvernementele betrekkingen te versterken. Er valt op te merken dat bepaalde 
formuleringen nogal vaag zijn gebleven ("sommige ngo's zouden een toegevoegde 
waarde kunnen bieden ... men zou de instructie moeten geven ...") en niet 
overeenstemmen met echte strategieën met nauwkeurige roadmaps. Aan de andere 
kant lijkt het erop dat er op projectniveau een proces in gang is gezet om dit doel te 
bereiken, en men kan stellen dat er voor sommige projecten een echte strategie is 
opgezet. De duurzame en kwaliteitsvolle relatie van Enabel met de Belgische ambassade 

                                           
41  De actoren van de civiele maatschappij worden sterk gediscrimineerd door de Algerijnse wetgeving (die nog 

steeds socialistisch geïnspireerd is), ze genieten weinig waardering door de instellingen en hebben geen 
toegang tot internationale financiering. 

42  Paradigma: "We gaan weg, dus gaan we geen toezeggingen doen voor nieuwe activiteiten." 
43  "Als er opportuniteiten zijn voor een voortzetting door andere soorten acties, waarom niet?" 
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en vooral dan met het samenwerkingsbureau hebben dit proces bevorderd, net als in 
Ecuador en in Peru.  

In Ecuador werden voorstellen voor de exitstrategie besproken met de hoofdactoren: de 
ambassade, BTC en DGD. Wat de betrokkenheid van de ANGS betreft, kwam uit het GSK 
een wens naar voren om de overlegfora en de synergieën tussen ngo's te behouden en 
was er interesse voor het verlengen van de projecten van junior TA's, die door het 
gebrek aan begrotingsmiddelen werden bedreigd. De meeste partners zijn te weinig op 
de hoogte ven steun aan de private sector, zoals Finexpo of BIO. De Belgische 
universitaire samenwerking met Ecuador wordt duidelijk gewaardeerd voor haar bijdrage 
aan de ontwikkeling van het onderzoek, het studiebeurzenprogramma en de gerichte 
interuniversitaire projecten, maar ondanks de uitgesproken intenties werd de 
universitaire samenwerking met VLIR, ARES en het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde niet versterkt in het kader van de exit. 

Gezien het belang van België als donor van Peru was het essentieel om de negatieve 
impact van de exit te beperken en de duurzaamheid van de resultaten te garanderen. De 
ambassade belegde dus al vroeg een vergadering met de Minister van Buitenlandse 
Zaken en de directrice van het Peruaanse Agentschap voor internationale samenwerking 
(APCI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional), en er werden speciale 
partnercomités belegd om de transitie te bespreken. Er werd besloten dat de aangegane 
engagementen moesten worden nagekomen en dat de capaciteitsversterking en de 
duurzaamheid van de projecten, evenals het ownership van Peru van de activiteiten, op 
de eerste plaats moesten komen. Peru heeft ook belangstelling getoond voor het 
ontwikkelen van samenwerking met de academische en private sector. Er was echter 
geen sprake van een echte specifieke en georganiseerde exitstrategie, maar eerder van 
een proces van voorstellen van de verschillende actoren met initiatieven van elk van 
hen, zoals ook in de andere twee Andeslanden het geval was. Zo heeft de ambassade 
talrijke acties voorgesteld44 en deed de administratie ook meerdere aanbevelingen aan 
de Minister om de geleidelijke terugtrekking uit de samenwerking te regelen, met 
diverse aanvullende financieringen. De enige richtlijn van de Minister was echter om alle 
projecten binnen de voorziene termijnen af te ronden, en alle voorstellen werden 
afgewezen.  

In Vietnam werd de exitbeslissing gevolgd door het opstellen van een "verslag over de 

geïntegreerde strategie voor samenwerking in Vietnam". Dit ambitieuze document heeft 
de richtlijnen vastgelegd voor de exitstrategie, of eerder voor een 'transitie' naar een 
nieuw partnerschap. In het verslag werd voorgesteld om te focussen op enkele 
belangrijke sectoren (zie hierna), werden voorstellen geformuleerd voor de bevordering 
van partnerschappen en mensenrechten en werd opgeroepen tot grotere betrokkenheid 
van de ambassade bij het proces. De drie hoofdsectoren waren: vernieuwing 
(versterking van innovatiecapaciteiten via geoptimaliseerde opportuniteiten voor 
partnerschappen voor samenwerking), groene groei (versterking van partnerschappen 
voor de uitvoering van de Green Growth Strategy), en de naleving van de 
mensenrechten en de versterking van de rechtsstaat45. In het verslag werden ook een 
aantal pistes voor de toekomst van de samenwerking in Vietnam voorgesteld (bv. de 
digitale agenda als horizontaal thema). Het bleek echter onrealistisch gezien de 
beperkingen die uiteindelijk op de exitmodaliteiten hebben gewogen. Een meer 
pragmatische benadering drong zich dus op vanaf 2017, zodra de (vooral budgettaire) 
exitmodaliteiten beter bekend waren, en na de vervanging van drie sleutelposten in het 

                                           
44  Gemengde commissie, dialoog van donoren, lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen 

2016-2018 op basis van de allocatie 'consolidatie van de samenleving' voor projecten inzake 
beleidsanalyse, nieuwe studiebeurzenprojecten en netwerken van oud-studenten ('alumni'), BIO, 
samenwerking met de EU, diverse vormen van pleidooi en facilitering. 

45  Dit aandachtsgebied voor België is opgedeeld in drie subsectoren van activiteiten: het recht om deel te 
nemen aan openbare zaken, het recht om in een gezonde omgeving te leven, en tot slot de steun aan 
mensenrechtenkwesties, steun aan de internationale gemeenschap en aan onze partners wanneer zich 
kansen voordoen. 
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transitieproces46. Net zoals dat voor Zuid-Afrika en Algerije ook het geval was, bevat de 
fiche 'Exit Strategy' die door BTC/Enabel is opgesteld in 2015 en bijgewerkt eind 2018, 
een exitstrategie die geen rekening houdt met de evolutie naar andere vormen van 
samenwerking en nauwelijks melding maakt van de mogelijkheid om over te stappen op 
andere instrumenten. We merken met name een kloof tussen de eerste ambitie van de 
strategie, die trouwens aansluit op de richtlijnen van de MIC-nota, en het gebrek aan 
steun en middelen vanwege de FOD. De strategie is immers deels gebaseerd op de 
uitvoering van activiteiten die extra financiering vereisen, op de reallocatie van 
begrotingssaldi van bepaalde activiteiten van het ISP 2011-2015 en op de identificatie 
van projecten voor de toekomst. Deze benaderingen werden gedwarsboomd door de 
ministeriële richtlijnen en het ontbreken van een budget voor de transitie. De fiches van 
2015 en 2018 richten zich daarentegen op de voortgang van de projecten en de 
maatregelen die nodig zijn om de termijnen te corrigeren, om ervoor te zorgen dat de 
projecten op tijd worden afgerond. Aangezien deze laatste vereiste bijzonder belangrijk 
was voor heel wat projecten in Vietnam, lijkt het erop dat een tijdige afronding de 
hoofdprioriteit was in de exitstrategie. 

V2 RELEVANTIE (ten aanzien van de partnerlanden) 

V2: In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de gouvernementele 

samenwerking in de zes betrokken landen rekening gehouden met de belangen en 
capaciteiten van de partnerlanden? 

 

V2: Samenvatting van het antwoord 

De zes partnerlanden werden wel geïnformeerd maar niet geraadpleegd over de 

beslissing om een einde te maken aan de bilaterale samenwerking en over de 
terugtrekkingsmodaliteiten. Anderzijds hebben de partnerlanden – met gedeeltelijke 
uitzondering van de Andeslanden – door te onderhandelen over de modaliteiten van de 
meest recente samenwerkingsprogramma's, de specifieke verdragen en de technische en 
financiële dossiers van de exitprojecten, wel de kans gekregen om nauw betrokken te 
zijn en hun nationale prioriteiten te integreren. Die prioriteiten weerspiegelen doorgaans 
gebieden van wederzijds belang (milieu, innovatie, academische samenwerking, 
gendergelijkheid). Bepaalde projecten (BAPED, PRCDE) werden bovendien specifiek 
geformuleerd om de terugtrekking te ondersteunen en tegelijk – op hun verzoek – de 
capaciteiten van de partners te versterken. 

De meeste projecten zijn structureel zodanig uitgewerkt door Enabel dat de overname 
van de activiteiten door institutionele partners van de ontvangende landen eenvoudiger 
werd gemaakt. De waarde van deze aanpak werd in sommige gevallen echter beperkt 
door de sterk ingekorte uitvoeringstermijn en door de soms variabele capaciteiten van 
de partners. De richtlijnen van de Minister van 8 maart 2016 zijn vooral gericht op de 
terugtrekking op 30 juni 2019 (einde van de lopende projecten, geen nieuwe 
verbintenissen), zonder een strategische visie op de toekomstige relaties, noch een 
concreet actieplan of budget, behalve dan voor communicatie. 

                                           
46  Het hoofd ontwikkelingssamenwerking in de ambassade, de plaatselijk vertegenwoordiger van Enabel en de 

contactpersoon binnen het 'Ministry of Planning and Investment' (PMI), de partnerinstelling voor de 
samenwerking. 
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BC2.1:  Betrokkenheid bij het terugtrekkingsproces van 
belanghebbenden uit de partnerlanden (nationale en 

lokale overheden, projectactoren, civiele maatschappij, 
universiteiten, private sector, …)  

De ambassades in alle landen waarop de exit betrekking heeft, werden op 26 mei 2015 
officieel op de hoogte gebracht van de beslissing via een intern bericht. Zij hebben de 
bevoegde autoriteiten snel op de hoogte gebracht. Doorgaans bleken die al 
gewaarschuwd te zijn over de mogelijke beleidsoriëntaties, met name naar aanleiding 
van de MIC-strategienota47. De ambassades kregen de opdracht te benadrukken dat het 
slechts om een terugtrekking uit de bilaterale samenwerking ging, en dat een transitie 
door middel van andere samenwerkingskanalen zou worden overwogen. 

Op deze basis hebben de lokale partners niet kunnen onderhandelen over de 

voorwaarden van de beslissing, maar wel over de operationele modaliteiten van de exit 
via de prioriteiten van het ISP of SP48, de specifieke overeenkomsten en de TFD’s; zij 
hebben de exit dus geaccepteerd door deze documenten te bekrachtigen. Er hoort wel 
op te worden gewezen dat deze bepalingen gemeenschappelijk zijn voor alle landen 
waarmee België samenwerkt en op geen enkele wijze verband houden met de exit. Wat 
betreft de duur van de exit wanneer de samenwerking afloopt tussen de twee landen die 
het ISP of het SP hebben ondertekend, bepaalt artikel 17 wet van 19 maart 2013 
betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking het volgende: "In de 
partnerlanden waar beslist wordt de samenwerking af te bouwen, wordt in overleg met 
het betrokken land en de andere aanwezige donoren een exitstrategie uitgewerkt, die 
erop gericht is deze uitstap te organiseren over een periode van maximaal vier jaar." 

In 2004 (KB van 26 januari) had België zijn gouvernementele samenwerking stopgezet 
met de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC, Southern African 
Development Community), waartoe Zuid-Afrika behoort, dat sinds 2004 onafgebroken 
als MIC is gekwalificeerd. De exitbeslissing kwam dus niet als een verrassing, maar de 
voornaamste institutionele partner betreurde het gebrek aan visie van België wat de 
strategie betreft: "het ging om een regelrechte stopzetting" en niet om een transitie, die 
wel werd toegepast door de andere donoren die zich reeds hebben teruggetrokken 
(Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland). Door de complexiteit van 
de Belgische institutionele situatie en de herhaalde veranderingen in de instellingen die 
belast zijn met de ontwikkelingshulp in België, heeft deze partner bovendien tijdens de 
gesprekken onvoldoende inzicht getoond in de federale en gewestelijke bevoegdheden 
die de instrumenten van de Belgische samenwerking beheersen. De continuïteit van de 
rechtstreekse samenwerking van de Vlaamse Regering met Zuid-Afrika lijkt daarentegen 
wel duidelijk.  

De elementen van de voorbereidende besprekingen die eind 2015 plaatsvonden 
(voorbereidende denkoefeningen in een gemengde commissie tussen België en Zuid-
Afrika, gezamenlijke workshop om andere mogelijke vormen van blijvende 
samenwerking te onderzoeken) zijn hierboven nader toegelicht (BC1.5). In deze context 
konden de partners betrokken worden bij de formulering van de twee belangrijkste 
projecten en hebben ze er de nationale prioriteiten in verwerkt. De beschrijving van de 
doelstellingen, de verwachte resultaten en de stand van zaken met betrekking tot de 
verwezenlijkingen van de programma's is opgenomen in bijlage 4.  

                                           
47  Hoewel concrete bewijzen voor de verspreiding van de MIC-nota ontbreken, hebben gesprekken met 

medewerkers van ambassades en partnerinstellingen in België de informele verspreiding van het document 
of in ieder geval van de inhoud ervan aan het licht gebracht.  

48  Het ISP of het SP is het instrument bij uitstek voor de directe bilaterale samenwerking. Het dient om het 
programma op te stellen van de acties die samen met het partnerland zullen worden beheerd en 
uitgevoerd. Het ISP legt de doelstellingen van de directe bilaterale samenwerking vast. Het wordt 
goedgekeurd door een gemengde commissie bestaande uit België en het partnerland. Het legt naast de 
indicatieve begroting ook de sectorale en thematische inhoud vast. Het is opgesteld in overeenstemming 
met de wetgeving van de twee landen, maar ook op basis van internationale overeenkomsten, zoals de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
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Bij de Belgische steun voor het Zuid-Afrikaanse subsidiemechanisme 'Tirelo Bosha' (of 

PSIF: 'Public Service Improvement Facility') waren de lokale overheden sterk betrokken. 
Dit project ondersteunde initiatieven ter versterking van de capaciteit van de Zuid-
Afrikaanse overheidsdienst om de eerstelijnsdiensten, d.w.z. diensten die rechtstreeks 
aan het publiek worden verleend, te verbeteren. De faciliteit heeft een budget van 11 
miljoen euro en is een nationaal programma dat openstaat voor alle bestuursniveaus 
(met name nationale, provinciale en lokale overheden). Het idee van een 
subsidiesysteem voor de verbetering van de openbare dienst is trouwens in 2013 
ontstaan bij het ministerie van Ambtenarenzaken en Bestuur (MPSA), na de derde fase 
van de hervorming van de openbare sector in Zuid-Afrika. 

De mate van betrokkenheid werd gevalideerd tijdens de tussentijdse evaluatie in 
augustus 2016, aangezien Tirelo Bosha in overeenstemming was met de Zuid-Afrikaanse 
(en Belgische) beleidslijnen en systematisch rekening hield met de behoeften en 
prioriteiten van de doelgroepen, waaronder het departement van Ambtenarenzaken en 
Bestuur (DPSA). Via het DPSA werden alle Zuid-Afrikaanse overheidsinstellingen (op 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau) beschouwd als belanghebbenden en 
potentiële begunstigden van de subsidies.  

Anderzijds was de betrokkenheid van lokale partners bij het BAPED-project (Building 
Academic Partnerships for Economic Development) even groot, aangezien dit project tot 
doel had om gebieden van wederzijds belang te ondersteunen door de oprichting van 
een netwerk van Zuid-Afrikaanse en Belgische universitaire instellingen. De 
betrokkenheid wordt verder toegelicht in punt BC2.3.  

De strategie van het ISP 2014-2017 in Algerije was vooral gericht op de prioritaire 

sector van het milieu, die zowel overeenstemt met een specifiek samenwerkingsgebied 
voor de MIC-landen, als met de nationale beleidslijnen van de Algerijnse partner. Deze 
twee projecten, AGID (Appui à la gestion intégrée des déchets) en PRCDE (Projet de 
renforcement de capacités dans le domaine de l’environnement) werden aangevuld met 
een samenwerkingsproject dat werd gedelegeerd aan UN Women (7,5 % van het budget 
van het ISP), omdat de versterking van de gendergelijkheid ook een gemeenschappelijke 
prioriteit van Algerije en België vormt. De goedkeuringsprocedure van het ISP werd 
nageleefd, met een goede betrokkenheid van de lokale partners. Na de vergadering van 
het specia partnercomité (Algiers, 2 februari 2015)49 en de vergadering van het 
kwaliteitscontrolecomité werd het TFD, dat ingrijpend was aangepast, goedgekeurd op 
de vergadering van het lokale overlegcomité in Algiers op 12 oktober 2015. 

Meer in het bijzonder sluit het AGID-project aan op de nieuwe visie van de ontwikkeling 
van een geïntegreerd afvalbeheer in Algerije, de oprichting van recuperatiebedrijven en 
het opzetten van terugwinningsketens. Het project biedt een antwoord dat op technisch 
vlak kan voldoen aan de behoeften en de prioriteiten van het land. We willen er wel op 
wijzen dat de uitvoeringstermijn voor de AGID-infrastructuur oorspronkelijk gepland was 
voor zeven jaar (tot 2022), wat redelijk is gezien de complexiteit van de projecten, maar 
dat de partners zich door de deadline voor de exit op 30 juni 2019 gedwongen zagen om 
het aantal verwachte resultaten terug te brengen van zeven naar vier (zie beschrijving in 
bijlage 5), en vervolgens ook de Belgische bijdrage terug te schroeven van 11 naar 7 
miljoen euro. Deze vermindering heeft eerst een klimaat van wantrouwen gecreëerd, dat 
kon worden verzacht dankzij de vertrouwensrelaties die Enabel met de Algerijnse 
partners heeft opgebouwd. Die hebben zich uiteindelijk neergelegd bij het argument dat 
het resterende bedrag van 4 miljoen euro overeenstemde met activiteiten die niet 
(meer) op tijd konden worden verwezenlijkt en dat het dus in overeenstemming met de 
overeenkomsten moest terugvloeien naar de Belgische Thesaurie.  

Het PRCDE had tot doel bij te dragen aan een betere integratie van het milieubehoud in 
de uitvoering van sectoraal beleid, in samenwerking met bepaalde organisaties van de 
Algerijnse civiele maatschappij. De relevantie van het PRCDE voor de doelstellingen van 
Algerijnse zijde is op alle niveaus duidelijk. De concrete maatregelen zijn in nauwe 

                                           
49  Het speciale partnercomité.  
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samenwerking met de begunstigden vastgesteld en uitgevoerd. Het project maakt deel 
uit van het Algerijnse milieubeleid en draagt daartoe bij door steun te verlenen aan het 
opstellen van verschillende strategische documenten. Het is ook in overeenstemming 
met het Belgische exitbeleid, dat streeft naar samenwerking tussen peers en naar 
competentieoverdracht voor de MIC-landen. De formulering van het PRCDE is een 
geslaagd voorbeeld van een project dat is gewijd aan de terugtrekking en is een 
positieve les om te onthouden, aangezien de formulering een combinatie is van 
flexibiliteit, ondersteuning en focus rond een thema, terwijl ze een breed scala aan 
actiemogelijkheden biedt om de (laatste) prioriteiten van alle betrokken sectoren aan te 
pakken en interne brugfuncties en externe partnerschappen te creëren. De 
randvoorwaarden waren echter 1) partners met voldoende capaciteit en 2) een redelijke 
(niet al te zeer ingekorte) uitvoeringstermijn. In dit opzicht hebben bepaalde partners 
(Water, Gezondheid) aanzienlijke interne vertragingen ondervonden en zijn zij enigszins 
beperkt door de deadline. 

De situatie van het project dat wordt beheerd in gedelegeerde samenwerking door UN 
Women is echter anders en had als zodanig moeten worden opgevat. Dit programma valt 
stricto sensu niet onder de directe bilaterale samenwerking, maar behoort eerder tot de 
voortzetting van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) nr. 5 (gendergelijkheid) 
van de Verenigde Naties tegen 2030, waaraan België beloofd heeft bij te dragen. De 
ontwikkeling van de gelijkheid van vrouwen in Algerije is duidelijk een zaak van lange 
adem. Een plotselinge onderbreking om administratieve redenen kan schadelijk en 
contraproductief zijn voor de resultaten en het partnernetwerk.  

In dit project zijn echter belangrijke resultaten geboekt door een dynamisch team en er 
kwam zelfs een extra ontwikkelingskans tot stand binnen het politieapparaat wat betreft 
de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en de mogelijke uitbreiding 
van het project tot justitie en gezondheidszorg. Deze verwezenlijkingen werden 
toegejuicht in een verbale nota van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, 
waarin de organisatie UN Women uitdrukkelijk wordt aangemoedigd om haar 
inspanningen voort te zetten, wat wel zonder de steun van België zal moeten gebeuren.  

In het exitdocument van Enabel voor Bolivia wordt de bereidheid aangekondigd om met 

alle sectoren en actoren te discussiëren over de mogelijke samenhang tussen elk van 
hen, vooral dan de nationale overheden en de Belgische actoren die in het land aanwezig 
zijn. Het standpunt van de centrale regering van Bolivia bleef onveranderd over het feit 
dat geen enkele steun geacht werd te werken buiten wat in het Nationaal 
Ontwikkelingsplan, de sectorale plannen en Agenda 2025 is aangegeven. Deze Agenda 
2025 telt 13 pijlers, waarvan sommige in het bijzonder door de Belgische samenwerking 
worden ondersteund.50 Bovendien heeft de GRUS (een groepering van alle internationale 
samenwerkingen in Bolivia, 'Grupo de socios para el desarrollo de Bolivia') samen met 
het ministerie van Planning een praktische gids ontwikkeld die zowel door de regering als 
door de samenwerkingsagentschappen kan worden gebruikt met het oog op de 
verbetering van de doelmatigheid van de hulp en de afstemming van de 
samenwerkingsprogramma's op de krachtlijnen van de Agenda 2025 en het 
vijfjarenplan. 

In het GSK van 2016 was er een hoge mate van participatie met maar liefst zestien 
CMO’s en institutionele actoren, gecoördineerd door de ngo's Plan Bélgica en Plan Bolivia 
en door het PLATONGB-platform. Deze werkzaamheden hebben geleid tot een bepaling 
van de gedeelde uitdagingen met België en het standpunt van de actoren (in het 
bijzonder de ngo's). Er vonden ook overlegfora plaats in het kader van de exitstrategie 
om er de doelstellingen van te verduidelijken. In september 2015 werd een 'Exit Team'-

                                           
50  Uitbannen van extreme armoede; socialisering en universalisering van basisdiensten (water, onderwijs, 

gezondheid, infrastructuur en sportonderwijs); productieve soevereiniteit met diversificatie en integrale 
ontwikkeling "zonder de dictatuur van de kapitalistische markt"; soevereiniteit op het vlak van voeding, 
milieu en de natuurlijke hulpbronnen met nationalisering, industrialisering en commercialisering in 
harmonie en evenwicht met de 'Madre Tierra' (Bolivia wil in 2025 het model worden voor het behoud van 
alle componenten, levensgebieden en -systemen van de 'Madre Tierra' in het kader van integraal en 
duurzaam beheer). 
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vergadering gehouden, die resulteerde in voorstellen van BTC en de ANGS. Het lijkt er 
dus op dat er gedurende het hele exitproces een aantal keer sprake is geweest van een 
zekere vorm van betrokkenheid/overleg met de actoren. De ngo's melden echter dat ze 
niet echt een proactieve bereidheid hebben gemerkt vanwege BTC om de ANGS te 
betrekken bij de besprekingen over de duurzaamheid van de in het land gevoerde acties 
(in tegenstelling tot BIO en het TDC). Bovendien konden de suggesties van de actoren 
slechts in beperkte mate in overweging worden genomen gezien de instructies van de 
Minister (zie V1).  

De exitstrategie in Ecuador had veel weg van een duidelijke breuk, afgezwakt door de 
kwaliteit van de lopende programma's en de discussiefora van de ANGS, die betrokken 
bleven, maar dan wel zonder budget. De verplaatsing van de vertegenwoordiging van 
Enabel naar Peru heeft het vermogen om sterke banden te smeden met de 
belanghebbenden in Ecuador aangetast, ook al werden de regelmatige bezoeken om het 
PSAS-programma te beheren, voortgezet. De nationale overheden hebben bevestigd dat 
er geen transitieproces was gepland en dat ze niet betrokken zijn geweest, afgezien van 
de vrij vage informatie over andere samenwerkingsvormen. 

Zoals reeds vermeld hierboven, werden het Peruaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het ACPI meteen na de exitbeslissing geraadpleegd. Ook andere lokale 
overheidsactoren werden op de hoogte gebracht, zoals het ministerie van 
Volksgezondheid en zijn uitvoerend agentschap, het ministerie van Milieu en de 
betrokken regionale en lokale regeringen. Onder de eveneens betrokken ANGS bevinden 
zich ook universitaire actoren (ARES – ex-CIUF, en VLIR), het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde van Antwerpen en ngo's. BIO (onder meer via investeringsfondsen en 
lokale banken actief in Peru) werd ook op de hoogte gebracht. De mogelijkheden voor 
besprekingen over de exit met de autoriteiten waren echter beperkt, vooral door een 
gebrek aan respect, en zijn niet uitgemond in een transitieprogramma.  

In het algemeen werden de belanghebbenden die betrokken zijn bij de terugtrekking van 

België uit de bilaterale samenwerking in Vietnam, geïnformeerd en betrokken bij het 
terugtrekkingsproces. De exitbeslissing werd aan de institutionele partners 
bekendgemaakt tijdens de 'Joint Working Team meeting' van juni 2015, een maand na 
het officiële besluit. De redenen voor de exit werden toegelicht, alsook de implicaties op 
het vlak van de samenwerking voor de toekomst, en de (onbespreekbare) modaliteiten 
van de terugtrekking, zoals de exitdatum of de teruggave van niet-uitgegeven middelen 
aan de Belgische Thesaurie. Deze elementen werden bij elke volgende vergadering 
herhaald. De ondervraagde actoren van de samenwerking erkenden dus dat de 
beslissing gebaseerd was op geloofwaardige argumenten en uitging van welomschreven 
en goed gedocumenteerde criteria.  

Hoewel de Vietnamese partners niet werden geraadpleegd bij de uitwerking van een 
exitstrategie51, werden de belangen van Vietnam wel degelijk in aanmerking genomen in 
het verslag van de geïntegreerde strategie zoals dat door de ambassade werd 
geformuleerd. De strategie was met name gebaseerd op de vaststelling van 
gemeenschappelijke wederzijdse belangen, zoals de steun aan de private sector en aan 
innovatie of groene groei. Bovendien waren de Vietnamese partners sterk betrokken bij 
de implementatie van de exitstrategie op projectniveau. In de mate dat de meeste 
projecten werden beheerd door de Vietnamese belanghebbenden (aangezien de 
belangrijkste partner het Ministry of Planning and Investment (MPI) was), werden zij niet 
enkel betrokken, maar lagen ze ook aan de basis van voorstellen en maatregelen die 
gericht waren op het bespoedigen van de uitvoering van projecten om die tijdig te 
kunnen voltooien, zoals aangegeven in de verslagen van de 'Project Steering 
Committees'. 

                                           
51  We moeten erop wijzen dat een aantal uitdagingen verbonden aan de exit in de eerste plaats België 

aangaan, en anderzijds dat bepaalde overwegingen (zoals de steun aan de civiele maatschappij na het 
vertrek van de bilaterale samenwerking) diplomatiek gevoelig liggen en bijgevolg niet met de Vietnamese 
autoriteiten kunnen worden gedeeld. Het overleg met de Vietnamese autoriteiten kon dus niet over alle 
elementen van de te volgen transitiestrategie gaan.  
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De andere partners van de Belgische samenwerking (ngo's, civiele maatschappij-

organisaties, universiteiten) werden ook snel op de hoogte gebracht van het vertrek uit 
de bilaterale samenwerking en de gevolgen voor hun activiteiten, eerst informeel door 
de ambassade tijdens de gebruikelijke professionele interacties, en vervolgens in het 
kader van het GSK. De verschillende soorten actoren werden echter niet allemaal op 
hetzelfde niveau betrokken. Zoals hierboven vermeld werden alle actoren dan wel op de 
hoogte gebracht van de exitbeslissing en de modaliteiten ervan, maar bij de uitwerking 
van de exitstrategie waren vooral de Belgische samenwerkingsactoren betrokken, terwijl 
de Vietnamese belanghebbenden hoofdzakelijk hebben bijgedragen aan de 
implementatie op projectniveau.  

Bovendien had de communicatie rond de exit te lijden van een zekere temporele 
tegenstrijdigheid tussen de 'zachte transitie' naar een nieuw partnerschap, zoals beoogd 
in de MIC-strategienota, en de boodschap van een 'harde exit' die tot uiting kwam in de 
richtlijnen van de Minister. Tot slot is de informatie over de exitbeslissing en de 
modaliteiten, ondanks de snelle en herhaalde communicatie, niet noodzakelijk tot bij het 
Vietnamese personeel op alle besluitvormingsniveaus geraakt, en sommigen zijn van 
mening dat zij pas zeer laat, officieel dan toch, op de hoogte zijn gebracht van de exit 
(ondanks de informatievergaderingen)52.  

BC2.2:  Volledige overname door de partnerlanden van de 
activiteiten die door België worden medegefinancierd en -

beheerd  

De meeste projecten die zijn geïmplementeerd in het kader van de exit-(I)SP, zijn door 
Enabel structureel zodanig ontwikkeld dat de overname van de activiteiten door de 
institutionele partners van de ontvangende landen wordt bevorderd. Enabel heeft vaak 
blijk gegeven van veel efficiëntie op dit vlak, zeker gezien de beschikbare middelen. De 
waarde van deze aanpak werd echter afgezwakt door (1) de duur van de initiële 
onderhandelingen en de strikte deadline van 30 juni 2019, waardoor de 
uitvoeringsperiode soms zo werd ingekort dat de overnamecapaciteit duidelijk werd 
verminderd (er was ook geen tijd om die te testen), en (2) de soms sterk wisselende 
capaciteiten van de lokale partners. Tot slot was de exitdatum niet altijd ideaal in het 
licht van de nationale context. 

Zoals ook besproken onder V7 Duurzaamheid, stond het toezicht op de projecten Tirelo 

Bosha en BAPED door de Nationale Thesaurie van Zuid-Afrika (Directoraat-generaal 
voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking), een centrale, professionele en goed 
georganiseerde overheidsinstelling, garant voor een optimale overname van de 
activiteiten door de betrokken autoriteiten, ondanks een vrij overhaaste uitvoering om 
de deadline te halen. Alle nationale actoren hebben met hun eigen middelen aan de 
projecten bijgedragen, wat ook het ownership verzekerde. Dit resultaat is te danken aan 
de kwaliteit van de actoren, want administratieve vertragingen hebben een negatief 
effect gehad op de uitvoering (zo had BAPED oorspronkelijk moeten kunnen beschikken 
over een periode van meer dan drie jaar).  

De bevindingen in Algerije zijn dezelfde als die in Zuid-Afrika, behalve dat het AGID-
project vooral zware infrastructuurwerken omvatte, die net op tijd konden worden 
voltooid, maar zonder de kans om het personeel op te leiden of de werken te testen, en 
dus zonder de garantie dat de activiteiten konden worden gevaloriseerd. De financiële en 
technische bijdrage vanwege Algerije was zeer aanzienlijk en een volledige overname 
was dan ook een hoofddoel. Het contract voor de internationale technische assistent 
werd bijgevolg met vijf maanden verlengd op kosten van het hoofdkantoor van Enabel. 

Bovendien vindt de exit op 30 juni 2019 plaats in een uiterst delicate politieke situatie 
voor Algerije (uitgestelde presidentsverkiezingen), na lange politieke schommelingen die 

                                           
52  Dit kan ook de vertolking zijn van een zeker 'wishful thinking' om de Belgische samenwerking in stand te 

houden, meer bepaald in de operationele rangen. 
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hebben geleid tot de regelmatige vervanging van het management van een aantal 
belangrijke partners en het daarmee gepaard gaande uitstel van beslissingen of 
handtekeningen.  

In Bolivia werd vastgesteld dat de overname van de activiteiten die mee werden 
gefinancierd en beheerd door België, afhing van de projecten en de actoren die deze 
activiteiten zouden overnemen. Het PNC2-project (Plan Nacional de Cuencas 2) was 
volgens het eindverslag bijvoorbeeld een succes (betere resultaat- en effectindicatoren 
dan verwacht). Het heeft een stevige institutionele en organisatorische basis gelegd, 
zowel voor het geïntegreerd beheer van de waterreserves als voor het integraal beheer 
van waterkeringen vanuit een lokaal perspectief. Volgens het verslag zal dit de 
toekomstige regeringen in staat stellen om het nationale beleid inzake waterkeringen op 
een duurzame manier voort te zetten, vooral omdat de sturende capaciteit van het 
ministerie van Milieu en Water toereikend lijkt. Het lijkt er echter op dat de kloof op het 
vlak van behoeften aan en beschikbaarheid van personeel om de ambitieuze 
doelstellingen te verwezenlijken, niet makkelijk te dichten zal zijn, zelfs als de 
gezamenlijke financiering (de regeringen van Nederland, Zwitserland, Duitsland en 
Zweden nemen of namen deel aan een gemeenschappelijk fonds) en het trapsgewijze 
planningssysteem van de staat een aanzienlijke flexibiliteit voor een duurzame 
uitvoering van dit beleid garanderen. 

Wat de andere projecten betreft, is de mate van ownership door de lokale actoren 
wisselend. Ondanks de vaak voorkomende moeilijkheden bij de coördinatie (in het 
algemeen vrij bevredigend) of de betrokkenheid van lokale actoren (die vanwege het 
grote institutionele en geografische toepassingsgebied van de betrokken actoren moeten 
worden genuanceerd), lijkt er vaak een solide basis te zijn gelegd voor de institutionele 
capaciteiten en consolidatie. Daarom is een volledig ownership, onder meer ook door de 
kwestie van de financiering, wel mogelijk, maar lang niet overal gegarandeerd. 

Bovendien was de exitdatum niet goed afgestemd op de economische conjunctuur van 

het land. Na een decennium van groei op basis van hoge exportprijzen voor grondstoffen 
is de context sinds 2015-2016 immers ongunstig, met een sterke daling van de 
grondstoffenprijzen en de vertraging van de economische groei, die een negatief effect 
hebben gehad op de overheidsmiddelen, de investeringen en de gemeentebudgetten, die 
met 25 % zijn teruggelopen, wat dus uiteraard gevolgen had op de toewijzing van 
personeel. Bovendien zijn sommige democratische en maatschappelijke problemen in de 
Andeslanden de laatste jaren verergerd, zoals de opkomst van bewegingen die de 
rechten van vrouwen beperken.  

In Ecuador blijkt noch uit de documentaire analyse, noch uit de gesprekken met de 
actoren ter plaatse dat er een planning zou bestaan voor de volledige overname van de 
activiteiten die mee worden gefinancierd en beheerd door België. Het ministerie van 
Volksgezondheid werd aangesteld om een aantal aspecten van het PSAS-programma 
over te nemen, zoals de evaluatie van het geïntegreerde gezondheidszorgmodel, de 
verspreiding van de producten en het in stand houden van de apparatuur. Het gaat dus 
eerder om een verlenging die reeds in de formulering is voorzien, dan om een overname 
van activiteiten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de nieuwe regering, die een andere 
koers vaart dan de vorige, bepaalde activiteiten niet langer als essentieel zal 
beschouwen. 

De meeste projecten die in het kader van het ISP 2011-2015 in Vietnam werden 
uitgevoerd, waren bedoeld om de overname van activiteiten door de institutionele 
partners te bevorderen. Zo werden de projecten 'Responsive Accountable Local 
Governance' (RALG) in de provincies Nghe An en Ha Tinh, 'Climate Change' (i.e. 
'Technical support unit', en in de drie provincies), en 'Capacity Development for the 
Planning Reform' (CDPR) uitgevoerd volgens de methode van nationale uitvoering 
('National Execution', NEX), wat inhoudt dat de activiteiten worden ontplooid binnen het 
administratief en financieel kader van Vietnam met als verklaarde doelstelling de 
bevordering van het ownership en het faciliteren van de institutionalisering van de 
projecten. Bovendien zijn alle projecten, via de programmering in overeenstemming met 
de politieke prioriteiten van Vietnam en de nauwe betrokkenheid van Vietnamese 
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institutionele partners bij de uitvoering, ontworpen om de overname van de activiteiten 
door Vietnam te bevorderen. Zo werden de activiteiten van het project 'steun aan de 
innovatie en het beleid voor de ontwikkeling van bedrijfsincubatoren' (BIPP) uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met het ministerie van Wetenschap en Techniek en maakten ze 
integraal deel uit van de strategie 'Supporting the National Innovation Start-up 
Ecosystem by 2025'. 

De overname van activiteiten door de partner is in de praktijk niet gegarandeerd, ook al 
zijn de projecten ontworpen om de overname van de activiteiten te bevorderen. Het 
gebrek aan echte betrokkenheid van de partnerinstellingen of de onverenigbaarheid van 
het institutioneel kader heeft bovendien de mogelijkheden tot overname afgeremd. De 
exitstrategie heeft niet geleid tot het uitwerken van een specifiek actieplan ter 
ondersteuning van het einde van de projecten in Vietnam. Zo was er geen enkele 
planningsoefening die Vietnam rechtstreeks de kans bood om de projecten van de 
Belgische bilaterale samenwerking integraal over te nemen en werden er geen 
afzonderlijke (financiële of menselijke) middelen specifiek ter beschikking gesteld om de 
ondersteuning van de projecten tot de exit tot een goed einde te brengen. In de praktijk 
hebben de verantwoordelijken voor de uitvoering van de projecten geprobeerd om 
zoveel mogelijk bij te dragen aan de duurzaamheid van de projecten en de volledige 
overname ervan door Vietnam, maar op eigen initiatief, in een moeilijke context en met 
beperkte middelen.  

De overname van de projecten in Vietnam werd ook belemmerd door een aantal 
institutionele blokkeringen en in bepaalde gevallen heeft de tijdsdruk (met name naar 
aanleiding van de terugtrekking) ook negatieve gevolgen gehad voor de duurzaamheid 
van de projecten. Zo zijn er voor het project 'Climate Change' nog steeds grote twijfels 
over de duurzaamheid van bepaalde projecten in de provincies, vooral omdat een aantal 
'softe' activiteiten (in tegenstelling tot de bouw van infrastructuur) niet werd 
verwezenlijkt: effectief gebruik van studies, samenwerking tussen de verschillende 
departementen of interoperabiliteit van de modellen tussen de provincies. De tijdsdruk 
ten gevolge van de deadline van 30 juni 2019 heeft geleid tot de herziening van de 
actieplannen en de stopzetting van dit type activiteiten, die hadden kunnen bijdragen tot 
de duurzaamheid van de resultaten.  

In de eindevaluatie van het GGSF-project wordt ook melding gemaakt van beperkingen 

op het vlak van de duurzaamheid van bepaalde aspecten van het project. Zo werd meer 
bepaald de oprichting van een 'fonds' om buitenlandse investeringen aan te trekken met 
het oog op een vlottere transitie naar een 'groene economie' niet gesteund door het 
'Ministry of Finance' (MoF). Bovendien waren tijdsbeperkingen – met name door de 
noodzaak om de budgetten zo snel mogelijk te besteden – nefast voor de doelmatigheid 
en duurzaamheid van sommige activiteiten. Dit kon er dus toe leiden dat de keuze viel 
op een potentieel duur en weinig 'groen' 'pilootproject'53. Bovendien lijken de 
tijdsbeperkingen in de eerste plaats een negatieve invloed te hebben uitgeoefend op de 
activiteiten die relevant zijn voor de duurzaamheid en het ownership, zoals het 
organiseren van conferenties op nationaal niveau, het zoeken naar alternatieve 
financieringsbronnen of het uitvoeren van een financieringsplan dat een periode bestrijkt 
die verder reikt dan de terugtrekking van België (terwijl de financiële levensvatbaarheid 
een groot obstakel is voor het project).  

Uiteindelijk droeg de exitstrategie niet wezenlijk bij tot de overname van de activiteiten 
door Vietnam – de deadline werkte dit tegen – en werden de activiteiten niet volledig 
hervat. Hoogstens kunnen we stellen dat de praktijken van de Belgische samenwerking 
op het vlak van het ontwerp van projecten gericht op het laten voortduren van de 
activiteiten binnen partnerinstellingen een zekere vorm van veerkracht mogelijk maken 
in het geval van een terugtrekking, en er zijn minder risico's op het vlak van de 
overdracht van activiteiten wanneer de projecten worden ontworpen om te blijven duren. 

                                           
53  Drip irrigation project for urban trees. 
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BC2.3:  Steun voor domeinen van wederzijds belang tussen België 

en elk partnerland 

De ISP's en de exit-ISP's waren naar behoren gefocust op domeinen van wederzijds 
belang waarin België een meerwaarde en een technologieoverdracht kon bieden, zoals 
het milieu (Algerije, Vietnam) of de universitaire samenwerking (Zuid-Afrika, Bolivia). 
Voor België (net als voor de andere partners) behoort het milieu tot de prioritaire 
sectoren voor samenwerking in de MIC-landen (DGD, 2013). De steun aan de private 
sector komt bovendien overeen met de geplande vormen van samenwerking in de MIC-
landen: de overdracht van kennis, technologie en knowhow, met name via academische 
samenwerking, activiteiten van Finexpo en BIO of rechtstreekse partnerschappen met de 
private sector. Er zijn ook projecten in Algerije (PRCDE) en Zuid-Afrika (BAPED) die 
specifiek zijn opgezet om, binnen een kader van terugtrekking, te zorgen voor 
capaciteitsversterking en uitwisselingen in de door het ontvangende land gekozen 
domeinen.  

Terwijl de twee projecten Tirelo Bosha en BAPED beantwoordden aan de prioriteiten van 
de Zuid-Afrikaanse partners, wilde BAPED met een beperkt budget van 1,5 miljoen 
euro op een zeer specifieke manier tegemoetkomen aan de lokale verwachtingen en 
tegelijkertijd het effect van de sterke aanwezigheid van Belgische universiteiten in het 
land maximaliseren. Bij de uitwerking van het programma ontvingen BTC/Enabel en de 
belangrijkste Zuid-Afrikaanse gesprekspartner (de Nationale Thesaurie en haar dienst 
voor internationale samenwerking) verzoeken van talrijke Zuid-Afrikaanse instellingen, 
waarvan er vijf werden geselecteerd, hoewel twee van hen uiteindelijk niet in staat 
waren de partnerschapsovereenkomsten te ondertekenen (zie bijlage 5).  

Met BAPED wilde de Belgisch-Zuid-Afrikaanse samenwerking bijdragen tot de 

economische ontwikkeling van Zuid-Afrika door een netwerk van Zuid-Afrikaanse en 
Belgische universitaire instellingen tot stand te brengen. Het specifieke doel van het 
studiebeurzenproject was de basis te leggen voor langdurige partnerschappen tussen 
instellingen in beide landen ter verbetering van competentieontwikkeling, opleiding en 
onderzoek gericht op ondernemingen in een beperkt aantal prioritaire gebieden die van 
essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling van het land: informatie- en 
communicatietechnologie, gezondheid, de maritieme sector en ondersteuning van het 
financieel en economisch beheer.  

De twee programma's AGID en PRCDE in Algerije sluiten aan op de nieuwe visie van de 
ontwikkeling van een geïntegreerd afvalbeheer in Algerije, de oprichting van 
recuperatiebedrijven en het opzetten van terugwinningsketens. Vooral AGID maakt 
bovendien nuttig gebruik van de Belgische expertise die is ontwikkeld door publiek-
private afvalverwerkingsinstanties, zoals de intercommunale van Charleroi of Net 
Brussel, en gaf een stimulans aan mogelijke toekomstige partnerschappen. 

Het PRCDE werd speciaal opgezet om de exit te vergemakkelijken, en alle onderdelen 
ervan zijn door Algerije uitgekozen. Ook hier werd de Belgische expertise gevaloriseerd 
en werden partnerschappen bevorderd (NMBS, haven van Antwerpen, enz.), hoewel de 
doelmatigheid en de levensvatbaarheid grotendeels afhangen van de capaciteiten van de 
partners (die capaciteiten zijn bijvoorbeeld zeer goed voor het transport, maar 
middelmatig voor het water). We moeten erop wijzen dat de resultaten van het PRCDE in 
sommige gevallen zelfs de verwachtingen van de Algerijnse partners hebben overtroffen, 
zoals op het gebied van de gezondheidszorg54, het partnerschap van instellingen met de 
civiele maatschappij (versterkt netwerk van milieuhuizen in de provincies, in 

                                           
54  De directie Milieu van het ministerie van Volksgezondheid is nieuw (2013). Vroeger dacht men er puur aan 

'gezondheid', maar de impact van het milieu op gezondheid (vervuiling, levensstijl, consumptie, chemische 
producten, enz.) wordt steeds duidelijker. Het PRCDE-programma sloot daarom zeer goed aan bij deze 
nieuwe oriëntatie en gaf er een extra impuls aan. 
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partnerschap met Eco-Conseil) of interinstitutionele brugfuncties (er zijn verbindingen 
tussen ministeries tot stand gebracht).  

Er was geen sprake van een specifieke exitstrategie in Ecuador om de wederzijdse 
belangen van elk van beide landen te ondersteunen, er waren slechts enkele voorstellen: 
DGD en BTC wilden samen de verwezenlijkingen van het laatste ISP versterken via de 
nieuwe programma's van ANGS in de sectoren gezondheid en plattelandsontwikkeling, 
universitaire samenwerking, de zichtbaarheid van BIO en de steunmaatregelen van het 
'Trade for Development Center', en ook de modaliteiten van de junior technisch 
assistenten voortzetten. BTC heeft daar specifieke programma's aan toegevoegd om 
ervoor te zorgen dat de verworvenheden van de samenwerking niet verloren gaan, 
evenals een programma rond zustersteden.  

De directie-generaal voor Samenwerking in Ecuador van haar kant sprak de wens uit dat 
meer projecten met internationale en Belgische ngo's zeer nuttig en welkom zouden 
zijn55. De viceminister van Financiën benadrukte ook dat de uitwisselingen van menselijk 
kapitaal en ervaring belangrijker waren dan financiële bijstand, omdat daarmee mooie 
resultaten kunnen worden geboekt met beperkte middelen. Evenzo zouden de banden 
tussen universiteiten, ngo's of vakbonden duurzamer zijn dan de activiteiten van Enabel 
"waarbij buitenlandse agenten een tijdje samenwerken en vervolgens naar Europa 
terugkeren". 

In de strategievoorstellen die in Peru werden geformuleerd, moest de mogelijke 

ontwikkeling van wederzijdse belangen gericht zijn op de universitaire en 
wetenschappelijke samenwerking, ondersteuning van de private sector, een versterking 
van de institutionele banden tussen Belgische en Peruaanse 'peers' via opleidingen, 
internationale belangenbehartiging, en synergieën en coördinatie tussen overblijvende 
actoren. Bijna alle voorstellen werden echter door de Minister verworpen, omdat zij 
aanvullende financiering vereisten, met uitzondering van maatregelen ter ondersteuning 
van de private sector.  

In het verslag over de geïntegreerde samenwerkingsstrategie in Vietnam werden twee 
prioritaire sectoren voor het toekomstige partnerschap naar voren geschoven: innovatie 
en groene groei. Deze twee sectoren zijn gebieden van gemeenschappelijk belang voor 
België en Vietnam. In het vijfjarenplan voor sociaal-economische ontwikkeling van 
Vietnam56 (2016-2020) wordt een belangrijke rol toebedeeld aan de ontwikkeling van de 
private sector en van de productiviteit (twee van de vijf doelstellingen houden hiermee 
verband), onder meer door de upgrade van de technologische competenties. Daarnaast 
heeft Vietnam in 2012 een strategie van groene groei (Green Growth Strategy) 
aangenomen en bevat het sociaal-economische ontwikkelingsplan (2016-2020) 
milieudoelstellingen.  

In de praktijk streefde de exitstrategie ook naar ondersteuning van de samenwerking in 
de landbouw, met name op het gebied van landbouwinnovatie en de preventie van 
gezondheids- en milieurisico's, een voor Vietnam bijzonder strategische sector.  

                                           
55  De Directie Internationale Samenwerking geeft uitdrukkelijk de boodschap door dat een terugkeer van de 

directe bilaterale hulp, zowel financiële als niet-financiële, zeker welkom zou zijn. Ze verwijst met name 
naar de problemen aan de noordelijke grens van het land in verband met de immigratie van Venezolanen 
die de crisis in hun land ontvluchten. Het land heeft ook te kampen met economische problemen, met name 
door een aanzienlijke daling van de olieprijzen sinds 2015. 

56  Socialist Republic of Vietnam (2016), "The five-year Socio-economic Development Plan 2016-2020", Hanoi.  
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V3 RELEVANTIE/COHERENTIE (ten aanzien van de 
betrokken internationale actoren) 

V3:In welke mate werd bij de (beslissing tot) terugtrekking uit de gouvernementele 
samenwerking in de zes betrokken landen rekening gehouden met het standpunt van 
de Europese Unie, de lidstaten en andere OESO-donoren met betrekking tot de 
samenwerking met de exitlanden? 

 

V3: Samenvatting van het antwoord 

In het algemeen is de beslissing om de bilaterale samenwerking met de hogere MIC-
landen te beëindigen, met het oog op een 'transitie' naar een nieuw soort partnerschap 
in overeenstemming met de praktijken en de standpunten van de EU, de lidstaten en 
andere OESO-donoren. De beslissing sluit meer bepaald aan bij de logica van 
'differentiatie' zoals beschreven in de Agenda voor verandering die de EU in 2011 heeft 
goedgekeurd. Er moet wel worden benadrukt dat België door het stopzetten van de 
bilaterale samenwerking verder gaat in de logica van de differentiatie dan wat wordt 
voorgesteld in de Agenda voor verandering. De EU heeft immers besloten om rekening 
te houden met andere factoren, zoals het belang van de samenwerking als hefboom voor 
mondiale vraagstukken zoals de klimaatverandering, de strijd tegen drugs in Latijns-
Amerika of de grote ongelijkheden en de fragiliteit van sommige MIC-landen. Dit heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de wijziging van het standpunt van de EU, die in 2012-2013 een 
stopzetting van de samenwerking met Peru voor ogen had en in 2017 besloot om de 
samenwerking om te buigen in de richting van mondiale of specifieke kwesties. 

BC3.1:  Inachtneming van het standpunt van de EU en de 

lidstaten inzake de samenwerking 

In de MIC-strategienota van 2013 werd effectief rekening gehouden met de Agenda voor 
verandering die de Europese Commissie in 2011 heeft gepubliceerd en waarin werd 
opgeroepen tot stopzetting van de bilaterale samenwerking met de hogere MIC-landen 
en in de plaats daarvan over te schakelen op een nieuw type partnerschap. In dit opzicht 
is de exitbeslissing van België in overeenstemming met de praktijken en standpunten 
van de EU, de lidstaten en andere OESO-donoren, met het (niet onbelangrijke) verschil 
dat deze instellingen een 'transitie' naar een nieuw partnerschap voor ogen hadden. We 
moeten inderdaad benadrukken dat door de stopzetting van de bilaterale samenwerking 
zonder echte transitiestrategie – de reeds aanwezige Belgische actoren werden 
hoofdzakelijk aangezet om hun verschillende vormen van samenwerking voort te zetten 
– België verder gaat in de logica van de 'differentiatie'57 dan voorgesteld in de Agenda 
voor verandering, waarbij de EU niet beoogde om een einde aan de bilaterale 
samenwerking in de MIC-landen te maken. In tegenstelling tot België heeft de EU 
immers besloten om rekening te houden met andere factoren, onder meer het besef dat 
ontwikkelingssamenwerking een belangrijke hefboom bleef voor de mondiale 
uitdagingen, waaronder de klimaatverandering of de strijd tegen drugs in Latijns-
Amerika. Door de analyse uit te breiden tot buiten het BBP per capita hebben de grote 
ongelijkheden en de fragiliteit van de landen ook geleid tot een nieuwe kijk op de 
institutionele en ontwikkelingskwesties. Bovendien worden de lidstaten in de Agenda 
aangemoedigd om hun gezamenlijke programmering te versterken, wat in de exitlanden 
niet het geval was. Tegen deze achtergrond variëren de relaties van België met de EU – 
die interesse blijft tonen voor het ontvangen van eenmalige steun (experten, 

                                           
57  De Agenda gaat uit van vier beginselen: differentiatie, concentratie, coördinatie en samenhang. 

Differentiatie heeft tot doel om de armste en/of meest fragiele landen te onderscheiden van landen op het 
pad naar ontwikkeling.  
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minifinancieringen) en de uitvoering voor derden vanwege België – en met de andere 
belangrijkste donoren al naargelang de landen en de beschikbare middelen voor de 
coördinatie.  

De betrekkingen van België met de EU-delegatie en de belangrijkste Europese donoren 
in Zuid-Afrika zijn dan wel hartelijk, maar de Belgische deelname aan door de EU 
georganiseerde vergaderingen is onregelmatig wegens het huidige personeelsgebrek58. 
De Nederlandse ambassade merkt bijvoorbeeld op dat de EU-delegatie maandelijkse of 
tweemaandelijkse vergaderingen organiseert die gewijd zijn aan 
ontwikkelingssamenwerking, maar dat België doorgaans afwezig is, omdat de 
ambassade geen attaché Ontwikkelingssamenwerking meer heeft (de twee overblijvende 
diplomaten moeten zeven landen in de regio opvolgen) en de plaatselijk 
vertegenwoordiger (ResRep) van Enabel in Mozambique is gevestigd.59  

Door een gebrek aan 'institutioneel geheugen' zijn de overwegingen die aan het begin 
van de strategie betreffende de coördinatie van de exit met de EU en de andere mogelijk 
geïnteresseerde donoren naar voren werden geschoven, vaag gebleven. In de TFD's van 
de belangrijkste programma's (BAPED en Tirelo Bosha) wordt hierover niets vermeld (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld het hierna geschetste geval van Algerije), ook al werd dit 
thema aangekaart tijdens de 'Steering Committees'. Zoals reeds vermeld in BC2.1 
werden in de voorbereidende gesprekken tussen BTC en DGD eind 2015 een 
gedelegeerde samenwerking met Canada (na de deadline) en steun van het Verenigd 
Koninkrijk overwogen, maar het Verenigd Koninkrijk heeft dit initiatief laten varen. 
Anderzijds hebben de ministeriële richtlijnen om geen besprekingen meer op te starten 
voor andere projecten vanaf eind 2018 de voortzetting van 'projecten voor derden' 
vertraagd.  

De TFD's van AGID en PRCDE in Algerije maken allebei duidelijk dat de coördinatie van 

de hulp met en tussen de EU-lidstaten (vooral Frankrijk, België en Duitsland), het UNDP 
(United Nations Development Programme), de ADB (African Development Bank) en de 
Zuid-Koreaanse Samenwerking is gestructureerd in zes themagroepen, waaronder het 
milieu60. Wat dit laatste thema betreft, werd in de TFD's gewezen op de betrokkenheid 
van de EU (programma PAPSE61) en van Duitsland62 – maar dit was om dubbel werk te 
voorkomen en niet om aan te zetten tot een mogelijke samenwerking. In de exitfiche 
van november 2015 wordt echter het volgende vermeld: "De milieusector is om 
verschillende redenen een goede keuze: hij past perfect binnen de ontwikkelingsplannen 
van Algerije, en meerdere donoren (EU, Duitsland) met wie een harmonieuze 
programmering is uitgewerkt, verlenen steun aan de sector (...)". Wat het AGID-project 
betreft, lijkt een voortzetting door de EU zich af te tekenen tegen 2020. Duitsland is 
daarentegen in andere delen van het land actief (het AGID-project loopt in de buurt van 
Oran).  

Door personeelsgebrek (net zoals in Zuid-Afrika is er niet langer een attaché 
Ontwikkelingssamenwerking op de ambassade, noch een permanente ResRep van Enabel 
in Algerije), waren er geen gestructureerde besprekingen met andere donoren over 
samenwerking tot maart 2018, toen er verkennende contacten plaatsvonden tussen de 

                                           
58  Toen de ambassade in 2015 nog een attaché had, werd de terugtrekking uit de samenwerking 

aangekondigd tijdens een vergadering met de EU-delegatie, zodra de beslissing bekend was. Daarnaast 
werd meermaals vergaderd met de delegatie opdat die in de toekomst de steun voor 
landbouwhervormingen in de toekomst zou overnemen (voortzetting van de bilaterale steun, stopgezet eind 
2015). Deze initiatieven hebben niets opgeleverd door het personeelsgebrek op de ambassade en bij Enabel 
en door problemen met het ministerie van Landbouwhervorming.  

59  Er zijn ook geen bilaterale besprekingen over de ontwikkelingssamenwerking en de informatie over de 
Belgische exit lijkt niet op alle niveaus verspreid te zijn onder de donoren.  

60  1. Financieel en economisch bestuur, private sector, handel en werkgelegenheid. 2. Civiele maatschappij, 
democratische hervormingen en gender. 3. Justitie. 4. Landbouw en visserij. 5. Onderwijs. 6. Milieu, water 
en sanering. Deze themagroepen vormen een forum voor reflectie en dialoog, een mechanisme voor 
overleg en een kader voor de uitwisseling van informatie; zij komen van tijd tot tijd bijeen met of zonder 
een vertegenwoordiger van het voogdijministerie. 

61  Programma voor steun aan het sectorbeleid rond milieu 2013-2017, budget 34 miljoen euro. 
62  Programma's voor milieugovernance en biodiversiteit (4 miljoen euro), Afvalbeheer en circulaire economie 

Annaba 2 (3 miljoen euro) en Steun voor de uitvoering van het Nationaal Klimaatplan (2 miljoen euro). 
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EU-delegatie en Enabel. Deze contacten waren aanvankelijk 'opportunistisch' en niet in 
het kader van een pleidooi voor de exitstrategie. De delegatie was met name op zoek 
naar nieuwe reeds 'pillar assessed'63 partners die een Europese meerwaarde kunnen 
bieden en die kunnen worden gecontracteerd in het kader van een gedelegeerde 
samenwerking voor de implementatie van EU-projecten in Algerije, met name op het 
gebied van afvalbeheer.64 

De prioriteiten van de EU in Bolivia zijn: steun voor justitiële hervorming, 
drugsbestrijding, alternatieve ontwikkeling op het gebied van voedselzekerheid en 
waterbeheer. De Europese Unie en haar lidstaten verstrekken 50% van de totale 
ontwikkelingshulp aan Bolivia, dat volgens de Wereldbank geen deel uitmaakt van de 
hogere MIC-landen; de afstemming van België op het beleid van de EU wordt dus niet 
strikt nageleefd. In maart 2012, vóór de exitbeslissing, nam België deel aan de Europese 
gezamenlijke programmering in La Paz tussen de EU-delegatie en de lidstaten die 
geïnteresseerd zijn in ontwikkelingsprogramma's voor de periode 2014-2020. Het 
resultaat was een Europees document, de ECR (European Coordinated Response), dat 
door Bolivia zeer op prijs wordt gesteld. Zodra de exitbeslissing bekend was, deelde 
België de andere lidstaten mee dat het, gezien de schrapping van Bolivia van de lijst van 
zijn partnerlanden, niet zou deelnemen aan deze gezamenlijke programmeringsoefening 
in 2017. De bilaterale samenwerking werd in stand gehouden door Duitsland, Spanje, 
Frankrijk, Italië en Zweden (ook Nederland en Denemarken hebben zich 
teruggetrokken). Het is dan ook duidelijk dat de meeste andere lidstaten de keuze om 
de bilaterale samenwerking te verlaten, niet delen. Wat daarentegen de actiedomeinen 
voor andere vormen van samenwerking betreft, zijn de sectoren water en milieu, die de 
kern vormden van de Belgische interventie, prioritaire gebieden voor de lidstaten, met 
uitzondering van Frankrijk. 

De Europese Unie en haar lidstaten (Spanje, Duitsland, Italië, Spanje) zijn de 
belangrijkste donoren in Ecuador en nemen er bijna twee derde van de 
ontwikkelingssamenwerking voor hun rekening. Ecuador is nog steeds een van de landen 
die voor EU-steun in aanmerking komen, ondanks zijn status van hoger MIC-land, met 
de nadruk op productie en handel. België heeft dus rekening gehouden met het 
standpunt van de EU over de MIC-landen, zonder echter de EU te volgen wat betreft het 
specifieke geval van Ecuador. 

In Peru overwoog de EU een stopzetting van de samenwerking in 2012-2013, zo 

vernamen we in de interviews. Voor 2014-2017 was zelfs een phasing out uitgewerkt. In 
2017 heeft de EU haar standpunt echter herzien. De geplande exit is een 'transformatie' 
geworden. Zo heeft de EU haar budget niet verlaagd, maar wel toegekend aan andere 
thema's (en via andere instrumenten): 1) mondiale uitdagingen (waaronder 
economische relaties, 'blending', drugsbestrijding, klimaatverandering); 2) institutionele 
uitdagingen en uitdagingen op het vlak van de ontwikkeling; en 3) gemeenschappelijke 
waarden (multilateralisme, mensenrechten, gender, ...). De EU heeft haar perspectief 
inderdaad gewijzigd en beschouwt Peru nu als een belangrijk land om het hoofd te 
bieden aan mondiale uitdagingen, als een interessante handelspartner, als een politieke 
partner die een aantal kernwaarden deelt (multilateralisme, mensenrechten, enz.), maar 
ook in het licht van de aanzienlijke ongelijkheden en kwetsbare elementen die nog 
steeds in het land bestaan.  

De EU onderstreepte ook haar belangstelling om te blijven profiteren van de sterke 
punten van België en om ad-hocsteun te ontvangen voor de politieke dialoog en de 
bijbehorende programma's: bezoeken van experts, bedrijfsleiders en gespecialiseerde 
agentschappen, huur van conferentiezalen, communicatiecentra, enz. Zo beschikt België 
over toonaangevende expertise (bv. op het vlak van recyclage) en een van de grootste 

                                           
63  'Pillar assessed' - gecontroleerd door de EU en betrouwbaar geacht om middelen te beheren volgens hun 

eigen procedures. 
64  De EU-delegatie maakt reeds gebruik van GIZ (landbouw), AFD (mobilisatie van kredieten) en ONUDI 

(groene economie), en binnenkort wellicht ook van de Nederlandse samenwerking (gedecentraliseerd 
bestuur) voor een jaarlijkse portefeuille van 40 miljoen euro. 
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havens ter wereld, met een enorm commercieel potentieel, maar ook een toegangspoort 
voor drugs uit Latijns-Amerika.  

Een vertegenwoordiger van Spanje gaf ook aan dat zijn land een heel andere kijk heeft 
en dat hij de beslissing van België om een einde te maken aan de gouvernementele 
samenwerking, die zo belangrijk is voor de relaties tussen staten, niet kan begrijpen.  

Net als Bolivia hierboven is ook Vietnam een specifiek geval, in die zin dat het een lager 
MIC-land is. Ze vormen de twee uitzonderingen in de lijst van zes exitlanden. Wat het 
overleg met andere donoren en de EU betreft, bracht België de EU en de lidstaten in een 
vrij vroeg stadium op de hoogte van de nakende stopzetting van zijn bilaterale 
samenwerking met Vietnam. De beslissing werd niet genomen in overleg of zelfs niet in 
coördinatie met de lidstaten, maar ze kwam niet als een verrassing, aangezien een 
aantal middelgrote donoren (zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Luxemburg of 
Noorwegen) reeds waren vertrokken uit Vietnam of hun samenwerkingswijze hadden 
aangepast. Dit had tot gevolg dat België was opgeklommen van elfde tot achtste 
bilaterale donor in Vietnam. Van de lidstaten hebben Frankrijk en Duitsland tot nu toe 
hun samenwerking gehandhaafd.  

BC3.2:  Inachtneming van het standpunt van de andere OESO-

donoren en de WTO inzake de samenwerking  

Om de vier of vijf jaar voert het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de OESO een 
peer review uit om de inspanningen van de lidstaten op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking te evalueren. Het doel van deze studie is om de kwaliteit en 
doelmatigheid van de samenwerking te verbeteren en de impact van het beleid van de 
verschillende landen te vergroten (OESO, 2015). 

De beschikbare documenten bevatten echter slechts beperkte informatie over de exit, 
afgezien van de goedkeuring van de OESO, in de peer review van 2015, van de 
bereidheid van de Belgische samenwerking om het percentage van de hulp die aan de 
armste landen wordt toegekend (gebruikmakend van de besparingen als gevolg van de 
exit uit de MIC-landen) te verhogen tot 50% van de totale Belgische officiële 
ontwikkelingshulp (BC1.2). Er valt echter op te merken dat de LIC-landen, die geen deel 
uitmaakten van de exitlanden, hun budget in 2016 zagen dalen (bv. 60% van het budget 
van Mozambique). Daarnaast maakt de concentratie van de steun in een meer 
geconcentreerd geografisch gebied (Afrika en de Palestijnse gebieden) ook deel uit van 
de aanbevelingen van de OESO (DAC Peer Review, OESO, 2015). 

V4 DOELMATIGHEID (effecten van de strategie) 

V4: Op welke manier en met welke onmiddellijke gevolgen – en eventueel ook op 
korte en middellange termijn – werden de exitstrategieën in de zes betrokken landen 
in praktijk gebracht? 

 

V4: Samenvatting van het antwoord 

Overeenkomstig de richtlijnen van de Minister werd de stopzetting op 30 juni 2019 

voorafgegaan door drie termijnen die een zeker vooruitzicht boden op een geleidelijke 

terugtrekking, maar zonder flexibiliteit ('geen uitzonderingen') noch mogelijkheden voor 

aanpassing in overleg met de partners. 

We vinden weinig voorbeelden van 'nauwe politieke dialoog' in het kader van de 

exitstrategie, ondanks het feit dat in alle landen in eerste instantie werd gezocht naar 

pistes in de richting van een aangepaste transitie, samen met de nationale partners en 

de ANGS. Door een gebrek aan budget en aan andere ondersteuning werd de 

aanvankelijke dialoog niet voortgezet. De reeds bestaande vormen van samenwerking 
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(academische uitwisselingen, civiele maatschappij, private sector) werden dan weer vaak 

individueel voortgezet, maar zonder veel ondersteuning door de strategie. Er was 

daarentegen wel vaak een continue en vruchtbare technische dialoog in het kader van de 

projecten. 

De personeelsinkrimping verliep niet altijd in overeenstemming met de strategie. De 

ambassades in Bolivia en Ecuador zijn sinds 2015 gesloten. In Algerije en Zuid-Afrika 

werden de diplomatieke posten die de transitie moesten begeleiden in 2015 en 2016 

opgeheven. Deze terugtrekkingen gingen gepaard met de relocatie in het buitenland van 

de plaatselijke vertegenwoordigers van Enabel. Dat maakte de relaties met de partners 

en de andere – Belgische of internationale – actoren in deze landen er uiteraard niet 

gemakkelijker op.  

Het beheer van de lokale personeelsleden verliep progressief, flexibel en aangepast in 
Vietnam en zeker in de Andeslanden, die een voorbeeld zijn van goede praktijk op dit 
gebied. In Algerije daarentegen bleken de volledige sluiting van het Enabel-kantoor en 
het ontslag van alle ervaren personeelsleden op 30 juni 2019 – zonder zelfs maar een 
tijdelijke administratieve medewerker te behouden – contraproductief. 

BC4.1:  Nauwe politieke dialoog met het partnerland 

Zoals hoger vermeld (V2) hebben de partnerlanden nota genomen van de exitbeslissing 
waarvan ze in mei 2015 in kennis werden gesteld. Ze hebben die aanvaard als een 
beleidsbeslissing van de Belgische regering en hebben gedaan wat ze konden om er de 
gevolgen ervan te beheren.  

In deze context was er geen sprake van een 'nauwe politieke dialoog' voortvloeiend uit 
een exitstrategie, ondanks de aanvankelijke zoektocht naar pistes. Er zijn geen fondsen 
(zelfs geen minimale) of arbitragemechanismen vastgesteld. De diplomatieke 
terugtrekking uit sommige landen (Bolivia, Ecuador) laat bijna geen beschikbare 
hefbomen meer over. Er was daarentegen wel een continue en vruchtbare technische 
dialoog in het kader van de projecten (zie V2). Zo stellen we in Vietnam vast dat er in de 
gebruikelijke context van de vergaderingen van de 'Joint Economic Committees' en de 
'Joint Working Team meetings' een permanente, nauwe dialoog op hoog niveau65 
plaatsvond over de terugtrekking van België uit de bilaterale samenwerking en niet over 
de 'transitie' naar maar over de 'inkanteling' in een nieuw partnerschap, dat met name 
gericht is op de academische samenwerking.  

De drastische personeelsinkrimping van de ambassades in Zuid-Afrika en Algerije vanaf 

het begin van de strategie (of de volledige sluiting ervan in Bolivia en Ecuador) was niet 
bevorderlijk voor een mogelijke dialoog. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de 
belangrijkste institutionele partner in Zuid-Afrika, de Nationale Thesaurie, het gebrek 
aan kansen voor een politieke dialoog heeft betreurd en op een beleefd maar krachtig 
"this is it" botste. Concreet had men meer uitleg kunnen geven over de 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten (Vlaanderen is meer 
expliciet) met betrekking tot de samenwerkingsinstrumenten.  

In tegenstelling tot de verhoopte dialoog bleek de terugtrekking soms brutaal qua 
gehanteerde modaliteiten en sommige regeringen werden tijdens de exit net niet 
beledigd (Algerije, Ecuador, Vietnam – zie V2).  

                                           
65  Het 'Joint Economic Committee' bestaat onder meer uit de viceministers van Buitenlandse Zaken, Landbouw 

en Ontwikkeling, en van het Plan en de Investeringen. 
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BC4.2:  Fase van geleidelijke en flexibele terugtrekking in 
samenwerking met elk partnerland 

Er vallen nauwelijks sporen van een 'progressieve en flexibele' terugtrekking vast te 
stellen. In de ministeriële richtlijnen van maart 2016 gaat het enkel om het vooruitzicht 
van een volledige stopzetting op 30 juni 2019 van alle lopende projecten, voorafgegaan 
door drie termijnen (zie hieronder). Aangezien deze deadline in de meeste landen erg 
kort bleek om bepaalde projecten op tijd af te ronden, was een voorafgaande geleidelijke 
terugtrekking niet haalbaar. Bovendien is het opleggen van een deadline niet 
noodzakelijk 'neutraal', afhankelijk van het soort project. Met name 
infrastructuurprojecten volgen doorgaans een progressieve uitgavenagenda66. Daaruit 
valt af te leiden dat one size does not fit all. Alle partners zijn het er ook over eens dat 
er op strategisch niveau geen onderhandelingen mogelijk waren over de 
exitvoorwaarden, maar enkel binnen elk project, met Enabel.  

In de richtlijnen van de Minister werd voorzien in drie termijnen die de stopzetting 

moesten voorafgaan en die een zeker vooruitzicht boden op een geleidelijke 
terugtrekking, maar zonder flexibiliteit ('geen uitzonderingen') noch mogelijkheden voor 
aanpassing in overleg met de partners.  

 vanaf 30 juni 2018 geen nieuwe vastleggingen meer voor 
infrastructuurwerken van meer dan 200.000 euro 

 vanaf 31 december 2018 geen nieuwe vastleggingen meer  

 vanaf 30 juni 2019 geen nieuwe uitgaven meer 

Volledig in tegenstelling tot een beleid van geleidelijke en flexibele terugtrekking werd in 
Vietnam in de periode onmiddellijk voorafgaand aan de exitstrategie het ISP-budget 
2011-2015 aanzienlijk verhoogd tot 60 miljoen euro, vergeleken met 37 miljoen euro 
voor het ISP 2007-2010. In deze context werd de maximumtermijn van vier jaar waarin 
de wet voorziet, helemaal niet afgestemd op de programmering van het ISP 2011-2015, 
zodat sommige projecten abrupt en zonder overleg werden ingekort.  

BC4.3:  Geleidelijke inkrimping van het personeelsbestand van de 

Belgische overheidssamenwerking 

De personeelsinkrimping verliep niet altijd uniform en was niet altijd in 
overeenstemming met de strategie. In vier exitlanden verliep de inkrimping van het 
personeelsbestand van de samenwerking in de ambassades tegelijk krachtig en snel 
(sluiting van de samenwerkingsbureaus in Bolivia en Ecuador in 201567, vertrek van de 
attachés ontwikkelingssamenwerking in Algerije in 2015 en in Zuid-Afrika in 2016). In 
diezelfde landen ging de inkrimping van het ambassadepersoneel gepaard met de 
overplaatsing naar het buitenland van de plaatselijke vertegenwoordigers (ResRep) van 
Enabel, dat budgettaire keuzes had moeten maken68. Deze situatie heeft de relaties met 
de partnerlanden en de andere internationale donoren en actoren zeker niet 
vergemakkelijkt, zoals hierboven vermeld. 

                                           
66  De eerste jaren zijn gewijd aan de validatie van het administratieve kader, analyses en oriëntatiestudies, 

die slechts een klein deel van het totale budget uitmaken. Pas tijdens de bouwwerkzaamheden die in een 
tweede fase plaatsvinden, wordt het grootste deel van het budget uitbetaald. Het opleggen van een strikte 
deadline stelt dus vooral de infrastructuurprojecten bloot aan het risico dat ze niet op tijd worden voltooid. 

67  De ambassades in Bolivia en Ecuador werden in 2006 gesloten, maar de samenwerkingsbureaus bleven tot 
2015 bestaan.  

68  BTC/Enabel moest niet enkel de zes exitstrategieën beheren, maar ook enerzijds de opstart van nieuwe 
programma's in de twee nieuwe partnerlanden (Burkina Faso en Guinee) en de nieuwe 
ontwikkelingsthema's die de voornaamste beleidsprioriteiten van de Minister vormden, en anderzijds een 
programma voor een globale budgetvermindering met 20%. Deze context was des te delicater omdat er 
niet in extra budget werd voorzien voor het specifieke beheer van de exitstrategieën. In een dergelijk kader 
moesten keuzes worden gemaakt op basis van een kosten-batenanalyse. Zo leek de overplaatsing van de 
ResRep naar een buurland voor Ecuador of Zuid-Afrika Enabel de beste oplossing omdat het programma 
beperkt was (Zuid-Afrika) en/of omdat bijna alle activiteiten en programma's zich in de afrondingsfase 
bevonden (Ecuador). 



Belangrijkste bevindingen 

Evaluatie van de Belgische exitstrategieën in zes landen van de directe bilaterale samenwerking 37 

Het personeelsbeheer van de Enabelkantoren was bovendien niet altijd consequent: 

terwijl de overblijvende ResRep in Peru wel degelijk heeft getracht het personeel van de 
drie landen van de regio opnieuw in te schakelen ('outplacement'), was de beslissing tot 
totale sluiting van het kantoor in Algiers en het ontslag van het voltallige personeel op 
30 juni 2019, zonder zelfs maar een tijdelijk administratief medewerker te behouden, 
contraproductief (zie hieronder).  

In Zuid-Afrika heeft het adjunct-diensthoofd belast met de samenwerking zijn functies 
in de ambassade eind 2016 opgezegd, zonder dat hij werd vervangen. De twee 
overblijvende diplomaten moeten zeven landen van de regio opvolgen. Bovendien is de 
ResRep van Enabel sinds 2010-2011 in Mozambique gevestigd en moet hij zich 
verplaatsen voor elke vergadering van het stuurcomité69. De coördinatie werd echter 
gewaarborgd, met de hulp van een lokale administratief en financieel medewerker van 
Enabel die een kantoor binnen de ambassade heeft, in overeenstemming met het 
principe om de diensten van Enabel en het Belgische openbare ambt onder een dak te 
samen te brengen ('one roof'). 

In Algerije werd de afdeling samenwerking in de ambassade (drie personen) vanaf 
september 2015 opgeheven. Sindsdien moet de ambassadeur alleen handelen, ter 
'ondersteuning' van Enabel wanneer daarom wordt verzocht (en wanneer hij het nodig 
acht70), maar (1)zijn hoge status leidt tot een protocolair probleem, en (2) hij kan de 
permanente ResRep, die sinds augustus 2014 is vertrokken, niet vervangen. Om een 
antwoord te bieden op de complexe problemen die zich regelmatig voordoen in Algerije, 
werden de betrekkingen op hoog niveau van Enabel dus afwisselend beheerd vanuit 
Rabat in Marokko (ondanks de soms ingewikkelde politieke situatie) en vanuit Brussel. 
De twee internationale technische assistenten (ITA's) van Enabel die verantwoordelijk 
zijn voor de programma's, kregen echter vaak te kampen met problemen (zoals 
frequente veranderingen in het ministerie van Milieu), zonder dat zij over de vereiste 
bevoegdheid beschikten. Het feit dat de ITA's erin zijn geslaagd om een klimaat van 
vertrouwen te creëren en de projecten op tijd af te ronden, is een bewijs van hun 
doelmatigheid. Tot slot moet worden benadrukt dat de volledige sluiting van het 
Enabelkantoor in Algiers en het ontslag op 30 juni 2019 van het hele team van nationale 
technische assistenten die tot op het laatste ogenblik nodig waren om de programma's 
op tijd af te ronden, dan wel een weerspiegeling vormt van de deadline, maar noodlottig 
is voor de efficiëntie. Er moeten nog veel administratieve kwesties worden opgelost na 
het stopzetten van de activiteiten, en deze volledige sluiting, zonder exitceremonie na 
vele jaren van succesvolle aanwezigheid, is in de ogen van de nationale partners grof en 
overhaast. Bovendien berooft ze de samenwerking van expertise en van lokale 
netwerken, die van pas hadden kunnen komen voor de toekomstige projecten voor 
derden. 

In de Andeslanden is alleen de ambassade in Lima behouden, hoewel het 

personeelsbestand duidelijk is ingekrompen. De overblijvende samenwerkingsbureaus in 
Bolivia en Ecuador werden in 2015 gesloten, in een tijdspanne van ongeveer een half 
jaar. Als gevolg hiervan is de politieke vertegenwoordiging van België in de drie 
Andeslanden sterk gedaald, evenals de contacten met de overheden en andere actoren 
en de deelname aan de verschillende fora en platforms. De Belgische actoren hebben in 
dit verband gewezen op het gebrek aan begeleiding bij het herdefiniëren van de rol van 
de ambassade en van wat van de ambassade mag worden verwacht. Verscheidene ngo-
vertegenwoordigers hebben er wel op gewezen dat ze erg verheugd waren over het feit 
dat een personeelslid met een lokaal contract verantwoordelijk blijft voor het toezicht op 
de samenwerkingsprogramma's op het gebied van de CMO's en IA's in de drie landen. 
Dit maakt het ook mogelijk om rechtstreekse contacten in stand te houden tussen 
vertegenwoordigers van de Belgische staat en de Belgische actoren op lokaal niveau, 

                                           
69  Het adjunct-diensthoofd heeft tot aan zijn vertrek de projecten gedeeltelijk beheerd. Dit compenseerde 

enigszins de afgelegen vestigingsplaats van de ResRep van Enabel in Mozambique.  
70  Zo is de ambassadeur tussengekomen voor de levering van de genomische laboratoriumuitrusting voor het 

Pasteur-instituut, die door Enabel om administratieve redenen dreigde te worden geannuleerd 

(facturering); hij protesteerde (terecht) ook fel tegen het besluit om het UN Women-programma op te 

nemen in de exit.  
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onder meer op het vlak van onderwerpen van wederzijds belang (mensenrechten, civiele 
maatschappij, milieu, enz.). Wat Enabel betreft, verliep de personeelsinkrimping 
geleidelijker en werd ze gespreid over eind 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019. 
Het verklaarde doel was "te zorgen voor een manoeuvreerruimte om de programma's te 
voltooien, door te beschikken over de nodige personeelsleden tot het einde van de 
uiterste termijnen voor de exit". Bovendien wordt in de inkrimpingsprocedure echt 
rekening gehouden met de lokale medewerkers van Enabel, die al vele jaren aanwezig 
zijn, en kan de procedure als voorbeeld dienen voor toekomstige exits. Er is een 
duidelijke en open communicatie tot stand gebracht met de werknemers over het einde 
van hun contract, met relatief lange termijnen en een voorbeeldige vertrekbegeleiding, 
volgens verschillende bronnen, door omscholing of externe herinschakeling 
(outplacement).  

Ook in Vietnam verliep het personeelsbeheer over het algemeen geleidelijk, flexibel en 
aangepast. Vanaf 2015 werd een plan opgesteld om het internationale en nationale 
personeelsbestand (waarvan het grootste deel werd beheerd door de lokale ministeries, 
en niet door Enabel, in overeenstemming met het systeem van nationale uitvoering) 
geleidelijk in te krimpen volgens de behoeften van de verschillende projecten. Dit plan 
werd herzien naarmate de projecten vertraging opliepen, omdat men een tijdige 
uitvoering wou verzekeren. Zo waren er contractverlengingen en promoties voor het 
nationale en internationale personeel en werden er zo nodig soms extra mensen 
aangeworven (op korte termijn71). Daarom moet de nadruk worden gelegd op de 
flexibiliteit in het personeelsbeheer en het anticiperen van mogelijke administratieve en 
juridische risico's. Binnen de ambassade waren er in 2015 drie attachés 
Ontwikkelingssamenwerking (twee internationale en één lokale). Eén attaché werd niet 
vervangen, een andere attaché Ontwikkelingssamenwerking werd in 2017 vervangen 
door een post die dankzij de wil van de ambassadeur en de steun van de DGB72 (maar 
niet van DGD) in stand werd gehouden. De plaatselijke attaché kon niet op basis van 
een gelijkwaardige salarisschaal worden vervangen en beschikt dus niet over de 
capaciteit om de ontwikkelingssamenwerking naar behoren te beheren. Op dit moment 
zijn twee personen verantwoordelijk voor politieke en economische zaken; een van hen 
is ook in grotere mate verantwoordelijk voor de samenwerking en de transitie naar een 
nieuw partnerschap.  

BC4.4:  Dialoog met de CMO's over het stopzetten van de 
gouvernementele bilaterale samenwerking en over de rol 

van de CMO's 

Net zoals in de overige samenwerkingslanden werden in alle exitlanden vergaderingen 
rond gemeenschappelijke strategische kaders (GSK) gehouden, behalve in Algerije, waar 
de Belgische civiele maatschappij niet aanwezig was. We merken met name in de GSK's 
in Latijns-Amerika en in Vietnam een uiting van een sterke wil tot versterkte 
samenwerking tussen ANGS (meer bepaald ngo's en universiteiten). Door een gebrek 
aan budget en voortgezette steun heeft deze dialoog echter geen invloed gehad op het 
verloop van de strategie.  

In Zuid-Afrika heeft de inkrimping van het diplomatiek personeel sinds het begin van 

de strategie geleid tot het snelle einde van het GSK. Het hoofd van de samenwerking bij 
de ambassade (eerste adviseur, adjunct-diensthoofd) heeft tot in april 2016 jaarlijkse 
GSK-vergaderingen georganiseerd, waaraan alle aanwezige Belgische actoren 
deelnamen. Deze vergaderingen zijn stopgezet met het vertrek van deze diplomaat, en 
de mogelijke bijdragen van de ANGS aan de exitstrategie hebben geen vruchten 
afgeworpen. We moeten echter opmerken dat de Belgische ANGS nog steeds erg actief 
zijn in Zuid-Afrika met hun individuele programma's (die niet gekoppeld zijn aan een 

                                           
71  Bijvoorbeeld een ITA voor het toezicht op het RALG-project vanwege de vertragingen. 
72  Directie-generaal Bilaterale Zaken. 
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echte gemeenschappelijke strategie), zoals de universiteiten en de VVOB73 in de 
onderwijssector, of het Rode Kruis op het vlak van humanitaire hulp.  

Met de steun van het Vlaamse Rode Kruis op het vlak van uitrusting en opleiding wil het 
Zuid-Afrikaanse Rode Kruis de vele zeer kansarme gemeenschappen – die niet of al te 
weinig profiteren van de economische ontwikkeling en het statuut van hoger MIC-land – 
bereiken. Als zodanig is het Rode Kruis een goed voorbeeld van de bijstand die in een 
strategisch kader kan worden verleend aan bevolkingsgroepen die getroffen worden door 
de ongelijkheden in de MIC-landen.  

In Algerije heeft het ontbreken van ANGS ter plaatse ertoe geleid dat er geen GSK werd 
ingevoerd. De lokale CMO's genoten wel aanzienlijke steun in het kader van de twee 
projecten AGID en PRCDE, waar Enabel de banden tussen institutionele actoren en 
netwerken van Algerijnse CMO's die gespecialiseerd zijn in de milieuproblematiek, maar 
ook met Belgische ANGS, tot stand heeft gebracht of versterkt. Enabel was bovendien de 
enige buitenlandse donor die aan de lokale CMO's naast opleidingen en uitwisseling met 
buitenlandse partners ook steun op het vlak van financiering bood. Er valt wel nog heel 
veel te doen, want de nationale CMO's en de internationale ANGS worden nog al te vaak 
scheef bekeken door de regering, en een 'strategische' steun op langere termijn was 
welkom geweest74.  

In de Andeslanden werden de ANGS na de eerste exitvergaderingen van eind 2015 

geraadpleegd naar aanleiding van het GSK dat vanaf begin 2016 werd ingevoerd. In dit 
kader hebben de ngo's gestreefd naar een gewaarborgde ruimte voor de civiele 
maatschappij, onafhankelijk van de relaties van de ontwikkelingssamenwerking, om 
samen met hun partners hun rol als tegenwicht en motor van de verandering te kunnen 
blijven spelen. Alle actoren bevestigden nogmaals de wens om de zeer positieve 
dynamiek van de uitwisselingen binnen de fora van de Belgische actoren per land 
(FABEB, enz.) en de totstandbrenging van coördinatie en synergieën tussen deze 
verschillende actoren te behouden. Bepaalde organisaties hebben voorgesteld om de 
leiding op zich te nemen van de sectoren waarvoor zij de nodige competenties hebben, 
maar deze ambitie werd gedwarsboomd door het gebrek aan middelen.  

In de gesprekken werd bevestigd dat er weinig voorbeelden zijn van versterkte 
samenwerking tussen de verschillende soorten Belgische samenwerking en actoren. In 
Ecuador werd gezondheid, die een van de meerwaarden is van de Belgische 
samenwerking, bijvoorbeeld niet beschouwd als een van de acht besproken strategische 
doelstellingen75, omdat geen van de deelnemende organisaties volop actief was in deze 
sector. Sommige ANGS hebben er ook hun belangstelling getoond om het systeem van 
junior technische assistenten over te nemen in het kader van hun meerjarenprogramma 
2017-2021. Het inzetten van junior technische assistenten is echter voorbehouden aan 
'partnerlanden' en hiervoor is geen budget uitgetrokken.  

In Vietnam steunde het tweede luik van de exitstrategie op het onder de aandacht 
brengen van de resterende samenwerkingsinstrumenten, met name de ngo's, de 
academische en universitaire samenwerking en de instrumenten voor steun aan en 
ontwikkeling van de private sector, Finexpo en BIO. Daarom is op verschillende niveaus 
een permanente dialoog met de ANGS gevoerd om het nieuwe partnerschap voor 
samenwerking met Vietnam voor te bereiden, voornamelijk via de ambassade. Het GSK 

                                           
73  Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand. 
74  In Algerije vallen de CMO's onder de wet 1206, die vereist dat ze door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken worden erkend, na een lange procedure, die echter niet steeds garant staat voor hun capaciteiten. Er 
heerst nog steeds achterdocht en om veiligheidsredenen is het hun verboden om internationale fondsen 
(onder meer van internationale ngo's) te ontvangen. Gezien de CMO's nog steeds slecht liggen bij de 
instellingen, ontvangen ze geen overheidssubsidies (behalve van sommige lokale overheden en 
ondernemingen) en treden ze niet op als contactpunt met de bevolking, bijvoorbeeld op het gebied van het 
milieu of vrouwenrechten. In Algerije zijn er dan ook erg weinig CMO's die zich inzetten voor het milieu 
(90% van de verenigingen heeft een sportief doel). Dergelijke CMO's zijn moeilijk op te richten en in stand 
te houden. 

75  Landbouw, milieu, water, onderwijs, onderzoek, lokaal bestuur, mensenrechten en een eerlijke verdeling 
van de middelen. 
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heeft dus ongeveer om de zes maanden dienst gedaan als gespreksplatform en de 
ambassade heeft er dankbaar gebruik van gemaakt om haar exitstrategie in te voeren. 
De Ambassade heeft verder getracht de banden met BIO en Finexpo aan te halen door 
de bestaande opportuniteiten en mogelijke synergieën met de academische 
gemeenschap te benadrukken, bijvoorbeeld via netwerken van oud-studenten (zeer 
talrijk aanwezig in Vietnam). Tot slot werkte de ambassade samen met de lokale ngo 
'Towards Transparency', die werk maakt van vraagstukken rond de rechtstaat en 
corruptie in Vietnam. 

BC4.5:  Invoering van andere vormen van samenwerking via 
verschillende actoren 

Naast de oorspronkelijk bekendgemaakte voornemens zijn er geen concrete voorbeelden 
die aantonen dat andere vormen van samenwerking rechtstreeks door de werking van de 
strategie tot stand zijn gekomen. Integendeel zelfs, de ngo's zijn, net als alle andere 
vormen van de ontwikkelingssamenwerking, zwaar getroffen door de bezuinigingen. Er 
werden wel andere vormen van samenwerking met de ANGS gevonden, maar die vloeien 
ofwel voort uit individuele en vaak reeds bestaande initiatieven, ofwel uit de steun die in 
het kader van de projecten wordt ontvangen.  

Zo lijkt de universitaire samenwerking met Zuid-Afrika stevig genoeg verankerd via een 

groot aantal zeer gewaardeerde reeds bestaande partnerschappen (Erasmus Mundus+, 
het 'Public Management Training Scheme' door de Universiteit Antwerpen) zodat ze niet 
hebben geleden onder het einde van BAPED. We herinneren er ook aan dat, hoewel 
cultuur een volledig gewestelijke bevoegdheid is, de universitaire samenwerking een 
gedeelde bevoegdheid is76. Deze bijzonderheid zou beter moeten worden toegelicht aan 
de verschillende Zuid-Afrikaanse partners.  

In Algerije waren de projecten AGID en PRCDE allebei bevorderlijk voor 
partnerschappen met Belgische ondernemingen, zoals raamovereenkomsten met 
operatoren uit de afvalsector (Net Brussel en de intercommunales Intradel en ICDI) voor 
de actoren van AGID, of met de haven van Antwerpen en de NMBS voor de 
opleidingscentra ten behoeve van het ministerie van Transport, indirect dankzij PRCDE. 
Zo zouden projecten voor derden tot stand kunnen komen voor rekening van de EU, 
misschien al in de tweede helft van 2020. 

De implementatie van de exitstrategie in Vietnam ging gepaard met de versterking van 
de indirecte samenwerking (of minstens van de zichtbaarheid ervan), meer bepaald rond 
landbouw. We benadrukken de centrale rol van de ambassade, die heeft getracht de 
contacten tussen de verschillende actoren (universiteiten, de private sector, ngo's) te 
versterken, met name door de organisatie van conferenties en evenementen waarop 
deze actoren werden uitgenodigd. De ambassade steunde ook sterk op het 'Study and 
consultancy fund' (SCF), het enige project dat ze hielp beheren, en dat werd gebruikt als 
een 'seeding tool' om partnerschappen met nieuwe ministeries te ontwikkelen, en om 
tegelijk de universitaire en academische expertise van België en van bepaalde ngo's in 
de verf te zetten77. Het partnerschap tussen het MARD (Ministry of Agriculture and Rural 
Development) en de betrokken Belgische FOD78 is dan weer het begin van een nieuwe 
vorm van samenwerking tussen België en Vietnam79, en de ambassade heeft ook 
getracht om zoveel mogelijke verschillende actoren van de indirecte samenwerking die 

                                           
76  Op universitair niveau zijn er zowel regionale als federale financieringen (VLIR/ARES) in Zuid-Afrika. In het 

algemeen worden de universitaire samenwerking, de VVOB en APEFE grotendeels medegefinancierd door 
DGD. 

77  Het SCF heeft het met name mogelijk gemaakt om projecten in de landbouwsector uit te voeren om zo de 
banden met het MARD te verstevigen. Zo heeft het SCF een haalbaarheidsstudie voor een ontziltingsproject 
gefinancierd en het MARD liet vervolgens weten dat men zich tot Finexpo moest wenden voor het zoeken 
naar financieringsmogelijkheden. Ook VLIR-UOS werd betrokken bij deze studies op het gebied van 'food 
smart city' en van voedselveiligheid voor varkens en pluimvee.  

78  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, opgericht in 2001 
79  Het partnerschap werd ondertekend naar aanleiding van een initiatief van de ambassade om de Belgische 

(federale) Minister van Landbouw, die op missie was in China, uit te nodigen naar Vietnam. 
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actief zijn in de landbouwsector (ngo's, BIO80, Vietnam National University of 
Agriculture).  

Het enige echt nieuwe samenwerkingsinstrument is het door Finexpo voorgestelde 
instrument om innovatieve KMO's te ondersteunen. De mogelijke komst ervan naar 
Vietnam is echter niet gekoppeld aan de exitstrategie, maar deze nieuwe kans is door de 
ambassade aangegrepen81. Tot slot is de samenwerking met derden voor rekening van 
de EU ook een kans voor Enabel in Vietnam, meer bepaald in het kader van de 
klimaatverandering.  

BC4.6:  Pleidooiwerk voor een permanente samenwerking op 
Europees en internationaal niveau 

Er is geen sprake van pleidooiwerk met andere donoren of internationale actoren in de 
toepassing van de strategie. Integendeel, de ministeriële richtlijn van maart 2016 die 
expliciet benadrukte (punt 5) dat het "niet mogelijk was om nieuwe financiële 
engagementen aan te gaan of nieuwe projecten te identificeren" werd misschien te 
letterlijk geïnterpreteerd door in de praktijk ook het pleidooiwerk ten voordele van 
'projecten voor derden' af te remmen82.  

In bepaalde gevallen (Algerije) werden de aanverwante activiteiten van de EU en 
bepaalde lidstaten, vooral dan in het domein van milieu, al in het TFD goed 
geïdentificeerd, maar het doel was om dubbel werk te voorkomen, eerder dan te streven 
naar toekomstige samenwerking. Meer in het algemeen hebben de inkrimpingen van het 
personeel dat instond voor de samenwerking België vaak deelname verhinderd aan de 
coördinatievergaderingen die door de EU-delegaties met de lidstaten werden 
georganiseerd en waar een pleidooi had kunnen worden gevoerd. Als er al dialogen 
plaatsvonden, werden die vaak opgestart in een informele context (ontmoetingen tijdens 
seminaries) en kwamen ze te laat om een soepele transitie te waarborgen (Algerije, 
Zuid-Afrika).  

  

                                           
80  De ambassade nodigde BIO uit om haar activiteiten voor te stellen, met name het project van de European 

Management School in Vietnam.  
81  Finexpo biedt de mogelijkheid om kmo's te financieren tot een bedrag van 1 miljoen euro, als ze voorstellen 

om nieuwe technologieën die betere resultaten opleveren dan de reeds beschikbare, naar Vietnam te 
exporteren. In dit kader werden twee projecten goedgekeurd voor 100% financiering, waaronder een 
lekreductietechnologie voor het waterbedrijf van Haiphong en de implementatie van een innovatieve en 
doelmatige techniek tegen het ontbladeringsmiddel 'agent orange'. 

82  De exitlandenfiche voor Algerije, bijgewerkt op 6 maart 2018, vermeldt echter wel degelijk dat "er 
mogelijkheden bestaan voor opdrachten voor derden" en dat de 'prospectiewerkzaamheden kunnen worden 
overwogen vanaf 2019", maar dat aan de Algerijnse overheden duidelijk moet worden gemaakt dat dit "in 
geen geval een terugkeer van de Belgische samenwerking inhoudt". 
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V5 DOELMATIGHEID (operationalisering) 

V5 In welke mate heeft de operationalisering van de exitstrategieën in elk van de zes 

betrokken landen de transitie naar een partnerschap zonder directe bilaterale 
samenwerking, maar met sterkere banden, in de hand gewerkt? 

V5: Samenvatting van het antwoord 

Binnen de programmatische aanpak van Enabel – los van de exitstrategie – werd de 

overdracht van kennis en technologie geïntegreerd in de formulering van talrijke 
exitprojecten, in overleg met de partners. Hetzelfde geldt voor de institutionalisering en 
de kapitalisatieactiviteiten die, telkens als dat zinvol was, werden uitgevoerd, behalve in 
Ecuador. Deze aanpak had soms te lijden onder de variabele capaciteiten van de 
partners, en onder de beperking van de projectduur, want de kapitalisatieverrichtingen 
zijn vaak gepland tegen het einde, wanneer maximale inspanningen vereist zijn om alles 
af te ronden voor de deadline. Dit is zeker zo voor complexe infrastructuurprojecten, die 
doorgaans moesten worden ingekort. Door de inzet van de actoren en de flexibiliteit bij 
de uitvoering wist men dit negatieve effect echter gedeeltelijk te compenseren. 

BC5.1:  Kapitalisatie en overdracht van kennis, technologie en 
knowhow 

In het kader van de exitprogramma's voor de zes landen zijn veel projecten 
(bijvoorbeeld AGID en PRCDE in Algerije, BAPED en Tirelo Bosha in Zuid-Afrika) specifiek 
geformuleerd om kennis- en/of technologieoverdracht te optimaliseren. Zoals voorzien in 
het 'business plan' van Enabel83 werden ook kapitalisatieactiviteiten uitgevoerd telkens 
wanneer dat nodig was, behalve in Ecuador. 

In Algerije was er bijvoorbeeld sprake van een effectieve kapitalisatie van het PRCDE-
project, maar dit was (nog) niet het geval voor AGID, waarvan de 'softe' activiteiten op 
30 juni nog niet waren voltooid. Er werd ook een belangrijk kapitalisatieseminarie 
georganiseerd voor het Tirelo Bosha-project in Zuid-Afrika (1.000 deelnemers in een 
van de betrokken plattelandsgemeenten), maar niet voor BAPED, omdat dit project veel 
kleiner in omvang was. Enabel publiceerde soms ook kapitalisatiebrochures, zoals in 
november 2017 in verband met het vorige PSDS-project (Participatory Settlement and 
Development Support) voor landhervormingen ten voordele van arme landbouwers, om 
andere potentiële donoren te informeren.84 

Deze programmatische benadering van Enabel – die werd gedefinieerd in overleg met de 
partnerlanden – lijkt niet te zijn beïnvloed door de exitstrategieën, behalve dan in 
negatieve zin voor wat betreft de beperking van de duur van de projecten die met 
vertraging van start zijn gegaan in bepaalde landen (om verschillende redenen, onder 
meer de formalisering van de exitstrategie) en op 30 juni 2019 afgerond moesten zijn.  

In het algemeen worden kapitalisatieactiviteiten vaak gepland aan het einde van het 

project en zijn ze dus vatbaarder voor de negatieve impact van een te korte deadline. 
Dit geldt met name voor complexe infrastructuurprojecten (AGID in Algerije of 'Climate 
Change' in Vietnam), die moesten worden ingekort en daarom aan het einde van de 
uitvoeringsperiode een maximale inspanning vereisten. Het AGID-project werd zo 
teruggebracht van 72 naar 42 maanden, terwijl uit de identificatie (TFD) duidelijk bleek 
dat de grote infrastructuurwerken veel tijd in beslag zouden nemen, maar wel onmisbaar 
zouden zijn om als basis voor kennisoverdracht te dienen. Meer bijzonderheden vindt u 
in bijlage 5. 

                                           
83  Enabel volgt een strategische krachtlijn van kapitalisatie en systematisering van huidige en eerdere 

ervaringen. De referentie op dit punt is Enabels doelstelling bij het opstellen van het businessplan 2019: 
"Enabel is een organisatie die actief leert en kennis deelt met andere actoren." 

84  Dit project was niet een van de voor deze evaluatie geselecteerde casestudy's. 
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We hebben een vergelijkbare situatie aangetroffen in de Andeslanden en in Vietnam. In 

Peru en Bolivia is veel aandacht besteed aan het proces van kapitalisatie en 
kennisoverdracht, zowel binnen de programma's als in het kader van de exit. In Peru 
waren de twee prioriteiten van Enabel voor de exit het succesvol afronden van de laatste 
projecten door de doelstellingen te bereiken, en het invoeren van een 
kapitalisatiestrategie vóór 2019 om een 'verantwoorde' exit te garanderen, evenals een 
duurzame impact van bijna vijftig jaar aanwezigheid in het land. Op projectniveau 
(PRODERN, SISTEC en SISFIN85) heeft Enabel ook duidelijke systematiserings- en 
kapitalisatiestrategieën uitgewerkt en succesvol geïmplementeerd in het kader van de 
programmatische aanpak (en niet als onderdeel van de exitstrategie). De 
kapitalisatiebrochures, in het Spaans, zijn beschikbaar op het internet. 

In Bolivia heeft de exit meteen na de aankondiging ervan een streven naar kapitalisatie 
opgewekt, dat steunde op een goede focus van de projecten op kapitalisatie en 
overdracht. Duidelijke systematisatie- en kapitalisatiestrategieën werden in 2018 
ontwikkeld en begin 2019 afgewerkt. Dit heeft geleid tot drie documenten. In het 
belangrijkste document, '20 años compartiendo compartiendo experiencia en Bolivia en 
el sector del agua y medio ambiente', probeerde men de ervaring en de lessen die 
werden getrokken uit twintig jaar samenwerking van BTC/Enabel op het gebied van 
milieu en water te kapitaliseren. Instellingen en actoren werden uitgenodigd om bij te 
dragen tot deze inspanningen om de voorbije ervaringen te reconstrueren, wat hen de 
kans zou moeten bieden om zich de inhoud meer toe te eigenen. De 
technologieoverdracht vond dan weer eerder binnen de projecten plaats. 

In Ecuador was er recentelijk geen kapitalisatie- en overdrachtsproces, want er was 
reeds in 2010 een samenvattend document opgesteld ('Encuentros'), waarin een beeld 
werd gegeven van dertig jaar Belgische samenwerking, van 1977 tot 2007. Bovendien 
bleek voor het belangrijke PSAS-project dat een te grote rotatie van de onderdelen en 
een zeker gebrek aan medewerking van het ministerie van Volksgezondheid het proces 
van kapitaliseren en systematiseren van de informatie in de weg stonden. 

In Vietnam (net als in Algerije) heeft de aan de deadline gekoppelde tijdsdruk de 

activiteiten die gericht waren op de duurzaamheid en de kapitalisatie van de projecten, 
automatisch meer aangetast. De inzet van de actoren en de flexibiliteit bij de uitvoering 
wisten dit negatieve effect echter gedeeltelijk te compenseren. Bij de uitvoering van het 
project 'Climat Change' was het hoofddoel bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de 
infrastructuur op 30 juni 2019 klaar zou zijn voor gebruik. De beschikbare tijd werd in de 
eerste plaats daaraan besteed, ten nadele van de 
kapitalisatie/duurzaamheidsactiviteiten, die bovendien ook te kampen hadden met een 
seizoensgebonden dimensie86. Er blijft dan ook grote twijfel bestaan over de 
duurzaamheid van sommige subprojecten waar de 'softe' activiteiten niet zijn uitgevoerd 
om reden van de deadline.  

In het geval van het RALG-project heeft de exitbeslissing geleid tot een verkorting van 
de uitvoeringstermijn met zes maanden. Door vertragingen bij het begin van de 
uitvoering had dit een aanzienlijk effect op de uiteindelijke consolidatie van het project. 
Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om te controleren hoe de instrumenten die aan de 
lokale overheden ter beschikking werden gesteld, daadwerkelijk werden gebruikt, noch 
om ze in overeenstemming daarmee aan te passen. Dit was onder meer het geval voor 
het GGSF-project.  

De sterke betrokkenheid van de verantwoordelijken voor de uitvoering van de projecten, 
zowel van Belgische als van Vietnamese zijde, en de flexibiliteit die Enabel aan de dag 

                                           
85  PRODERN: Duurzame economische ontwikkeling en strategisch beheer van natuurlijke rijkdommen; 

SISFIN: Programma voor Integrale Gezondheidszorg ter versterking van het systeem van universele 
verzekeringen en ter verbetering van de gezondheidsdiensten voor de arme bevolking van Peru. 

86  Een van de doelstellingen van het project 'Climat Change' was het opzetten ven aan 
overstromingsbeheersysteem, en de seizoensgebonden dimensie was hierbij cruciaal voor educatieve en 
kapitalisatieactiviteiten, want de infrastructuur moest worden getest in reële omstandigheden tijdens de 
moessonperiode. Door de vertraging bij de uitvoering kon dit niet op tijd gebeuren.  
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heeft gelegd, hebben echter vaak de kwaliteit van de activiteiten inzake kapitalisatie en 
kennisoverdracht kunnen garanderen, onder meer door vertegenwoordigers van de 
gemeenschappen zo vroeg mogelijk uit te nodigen om deel te nemen aan de activiteiten. 
Daarnaast heeft Enabel voor 'Climat Change' met eigen middelen een consultant 
ingehuurd die de resultaten van de verschillende onderzoekswerkzaamheden moest 
samenvatten en de lacunes moest opsporen om de verworvenheden van het project te 
consolideren. Die heeft een 'nationaal rapport met aanbevelingen' opgesteld om de 
blijvende resultaten samen te vatten en manieren voor te stellen om de duurzaamheid te 
verbeteren.  

BC5.2:  Institutionalisering van succesvol ontwikkelde 
benaderingen in het kader van de bilaterale 

samenwerking 

Institutionalisering maakte deel uit van de inherente programmatische doelstellingen van 
Enabel en werd niet versterkt door activiteiten of budgetten eigen aan de exitstrategie. 
De mate van institutionalisering was over het algemeen goed, maar varieerde soms 
aanzienlijk binnen de projecten, afhankelijk van de intrinsieke capaciteiten van de 
partners.  

Een sleutelelement van de goede institutionalisering in Zuid-Afrika moet worden 
gevonden in het strenge toezicht op de projecten door de Nationale Thesaurie (directie 
Internationale Samenwerking), waarvan het mandaat specifiek gericht is op een 
optimale aanwending van de ontvangen middelen. Alle begunstigde instellingen87 hebben 
naar behoren met eigen middelen bijgedragen aan de projecten en de Nationale 
Thesaurie verzekert dat zij deze initiatieven zullen voortzetten en dat de investeringen 
'zullen blijven renderen' ("investments will continue to pay off"). 

Ook in Algerije was de institutionalisering goed, ze lag immers aan de basis van het 

ontwerp van de twee projecten. Het PRCDE-project heeft het zelfs mogelijk gemaakt om 
nieuwe interinstitutionele bruggen te bouwen tussen de ministeries (Vervoer, Milieu, 
Water en Gezondheid) en tussen de verschillende afdelingen van bepaalde ministeries 
(Vervoer, Gezondheid). De institutionaliseringsgraad zal daarentegen wellicht kwetsbaar 
blijven bij bepaalde partners (Water) waarvan de capaciteiten zwakker leken.  

Omwille van de doelmatigheid en de efficiëntie werden de infrastructuurwerken van 
AGID uitgevoerd 'in regie' (volgens de Belgische regelgeving op het vlak van 
overheidsaankopen) om te vermijden dat de lokale administratieve traagheid tot 
bepaalde vertragingen zou leiden. Deze benadering was in wezen echter strijdig met de 
geest van een gelijkwaardig partnerschap met de hogere MIC-landen en kon daarom een 
belemmering vormen voor ownership en institutionalisering, wat gelukkig niet het geval 
is geweest.  

In het kapitalisatiedocument over de 20 jaar ervaring van BTC/Enabel in Bolivia wordt 
benadrukt dat institutionele versterking deel uitmaakte van alle projecten via het 
integraliteitsprincipe. In Ecuador merken we op dat de institutionalisering van het 
PSAS-project beter is verlopen wat het deel Water betreft (zowel het beheer door de 
Waterregie als de hydrologische systemen zijn functioneel) dan met het ministerie van 
Gezondheid, waar de activiteiten te lijden hadden onder bepaalde misverstanden tussen 
de twee landen, koerswijzigingen of het instabiele personeelsbestand. De deadline was 
niet bevorderlijk voor de consolidatie van het proces. In Peru werd dan wel gestreefd 
naar systematisering van de institutionele betrekkingen in de projecten van Enabel (met 
vooral voor PRODERN goede resultaten), zowel op institutioneel als op politiek vlak, 
maar de resultaten zijn genuanceerder, omdat er een aanzienlijk personeelsverloop heeft 

                                           
87  Op te merken valt dat, ondanks de inspanningen van de Thesaurie, twee op de vijf geïdentificeerde BAPED-

partners om interne redenen niet in staat waren om de overeenkomsten (MuO) te ondertekenen en dus ook 
niet in staat waren om de verworvenheden te institutionaliseren.  
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plaatsgevonden en de ingewikkelde politieke context dit proces enigszins heeft 
verstoord. 

In Vietnam werd een groot deel van de projecten uitgevoerd volgens de modaliteit 
'nationale uitvoering' (NEX), die het Vietnamese wetgevende en administratieve kader 
volgt. Dit heeft de institutionalisering van de aanpak in de hand gewerkt, los van de 
exitstrategie.  

Een meer negatieve kanttekening is dat de strikte toepassing van de exitstrategie 
ongunstige gevolgen kan hebben gehad voor de institutionalisering. De ministeriële 
richtlijnen om de niet-bestede budgetten terug te geven aan de Belgische Thesaurie en 
geen nieuwe projecten te bespreken, vormden een obstakel voor de overdracht van de 
niet-uitgekeerde middelen (ongeveer 5 miljoen euro) van het 'Climate Change'-project 
naar de structuur (een investeringsfonds) die in het kader van het GGSF-project was 
opgericht, waar Vietnam meermaals uitdrukkelijk om had verzocht en wat de 
institutionalisering had kunnen bevorderen88. Deze redenering moet wel enigszins 
gerelativeerd worden. Een van de redenen voor het gebrek aan steun vanwege België 
(en vervolgens vanwege de EU) was immers dat het GGSF-project nooit een duurzaam 
instrument voor de financiering van de groene groei in Vietnam is geweest.  

BC5.3:  Versterking van de wederzijdse belangen tussen België en 

elk partnerland 

We gaven reeds aan dat de strategieën vooral gericht waren op het stopzetten van de 
programma's (die een goede weerspiegeling vormden van de gemeenschappelijke 
prioriteiten) en dus een regelrechte exit op 30 juni 2019, eerder dan op de versterking 
van de wederzijdse belangen via nieuwe partnerschappen. De initiële voorstellen en 
intentieverklaringen van de verschillende actoren binnen de GSK's hebben nergens 
geleid tot nieuwe strategische initiatieven. Er werd evenmin gevolg gegeven aan 
sommige verzoeken van partnerlanden89. De bestaande partnerschappen (vooral dan de 
universitaire) en andere partnerschappen die werden aangemoedigd door sommige 
programma's (bv. BAPED in Zuid-Afrika, AGID en PRCDE in Algerije, landbouw en 
veiligheid van de voedselketen in Vietnam, en verschillende Belgische actoren die 
deelnamen aan de Cacao- en Chocoladebeurs van Lima) hebben tot op zekere hoogte de 
leemten als gevolg van een gebrek aan strategische langetermijnvisie opgevuld. 

  

                                           
88  De reden hiervoor was dat alle GGSF-fondsen waren uitgekeerd en dat de herverdeling van het saldo van 

het 'Climate Change'-project (de twee programma's stonden immers onder de verantwoordelijkheid van 
hetzelfde 'Ministry of Planning and Investment' - MPI) het mogelijk maakte om te vermijden dat er op een 
negatieve manier en met een aanzienlijk saldo een einde moest worden gemaakt aan de bilaterale 
samenwerking in de sector van de klimaatverandering en de groene economie. Anderzijds zorgde dit voor 
een bijdrage aan de institutionalisering van het project door Vietnam de middelen te geven om de 
activiteiten van het GGSF-project voort te zetten onder volledig Vietnamees beheer, wat ruimte gaf voor 
een hefboomeffect om extra middelen aan te trekken. 

89  Zo heeft de directie Internationale Samenwerking in Ecuador aangegeven dat het land geïnteresseerd zou 
zijn in een input van technische, financiële en niet-financiële middelen vanwege België en bijkomende 
ngo's.  
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V6 EFFICIËNTIE 

V6: In welke mate heeft de operationalisering van de exitstrategieën in elk van de zes 

betrokken landen ervoor gezorgd dat de verwachte resultaten binnen de voorziene 
data en budgetten van de interventies van de gouvernementele samenwerking konden 
worden bereikt? 

 

V6: Samenvatting van het antwoord 

De exitstrategieën waren vrijwel uitsluitend gefocust op het afsluiten van alle projecten 
op 30 juni 2019, zonder rekening te houden met aspecten van doelmatigheid en 
efficiëntie.  

De algemene aanpak en de modaliteiten van de exit waren duidelijk nadelig voor het 
behalen van resultaten in de helft van de landen (Algerije, Zuid-Afrika en Vietnam). De 
maximale periode van vier jaar en de deadline opgelegd door de Minister zijn in deze 
gevallen (te) kort gebleken. Bij de identificatie van de projecten had men vaak een 
langere uitvoeringsperiode voor ogen, en bovendien deden er zich vaak vertragingen 
voor. De deadline was daarom vaak nadelig voor een goede voltooiing van de projecten 
en bepaalde activiteiten konden niet worden uitgevoerd. 

Enkel de zichtbaarheid kreeg een budget toegekend, weliswaar van een redelijk niveau, 

maar opgesplitst in jaarlijkse schijven die geen optimale flexibiliteit mogelijk maakten.  

BC6.1:  De nodige flexibiliteit om lopende interventies de 
mogelijkheid te geven de verwachte resultaten te 

bereiken 

In overeenstemming met de ministeriële richtlijnen van maart 2016 was het enige 
budget dat voor de transitie werd uitgetrokken, bestemd voor zichtbaarheid; het bedrag 
van 50.000 euro per post werd op een niet-flexibele manier verdeeld in drie jaarlijkse 
schijven. Dit was allerminst optimaal, doordat in 2019 enkel de laatste schijf nog 
beschikbaar was voor de slotactiviteiten van de ambassades die zich hier nog niet eerder 
toe hadden verbonden (zie BC8.4). 

Integendeel, de getrianguleerde bevindingen in alle landen wijzen op een toegenomen 
gebrek aan flexibiliteit als gevolg van bezuinigingen die alle actoren van de 
samenwerking troffen, met inbegrip van de ANGS die borg moesten staan voor de 
transitie90. 

Ook de eventuele saldi mochten (in tegenstelling tot bepaalde eerdere praktijken) niet 

lokaal worden herverdeeld, maar moesten terugvloeien naar de Belgische Thesaurie. We 
wijzen in het bijzonder op het saldo van 4 miljoen euro voor AGID in Algerije, of de 
halvering (2 miljoen euro) van het BIPP-programma in Vietnam zonder dat een lokale 
herverdeling mogelijk was. In zeer uitzonderlijke gevallen werd in het kader van de 
exitstrategie een akkoord gegeven, bijvoorbeeld voor de toewijzing van een budget van 
300.000 euro voor een nieuw energiezuinig gebouw voor het ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Bolivia (dit budget was afkomstig van een andere interventie die niet kon 
worden uitgevoerd). 

Verder werden enkel bepaalde herverdelingen tussen exitprojecten uitgevoerd in geval 
van moeilijkheden, meer bepaald in de Andeslanden. In die gevallen betrof het 
waarschijnlijk operationele beslissingen van Enabel die geen invloed hadden op de 

                                           
90  Zo hebben de meeste van de 16 ANGS die deelnamen aan het GSK in Bolivia in 2016 hun budget zien 

krimpen, en drie van hen hebben sindsdien geen verdere financiering meer ontvangen. 
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exitrichtlijnen. In Bolivia bijvoorbeeld is een deel van de aan FOREDES toegewezen 
middelen opnieuw toegewezen aan PROAGRIF (115.166 euro) naar aanleiding van het 
schrappen van een aantal activiteiten van FOREDES, dat te kampen had met grote 
uitvoeringsmoeilijkheden. Deze beslissing ging vooraf aan de exit.  

Ook in Vietnam merken we enkele voorbeelden van flexibiliteit op het vlak van de 
herverdeling van de budgetten binnen eenzelfde budget. Ook daar betreft het vrij 
zeldzame operationele beslissingen die enkel bedoeld waren om de verwachte resultaten 
te behalen. Uit de verslagen van de 'Project Steering Committees' (PSC) blijkt 
bijvoorbeeld dat er diverse budgettaire regelingen zijn getroffen voor het 'Climat 
Change'-project in de provincie Ninh Thuan (verlenging van expertise met 15 maanden, 
overdracht tussen begrotingsonderdelen voor een totaalbedrag van ongeveer 300.000 
euro). De meeste van deze activiteitenwijzigingen werden oorspronkelijk voorgesteld 
door de Vietnamese partner en werden aanvaard tijdens de PSC's.  

BC6.2:  Realistische tijdschema's voor het bereiken van de 
verwachte resultaten 

De maximale cyclus van vier jaar en de deadline van 30 juni 2019 opgelegd door de 
Minister, bleken in de meeste gevallen te kort (in de identificaties van de projecten werd 
vaak en op basis van redelijke argumenten voorzien in een langere uitvoering), 
aangezien de periode de verschillende vertragingen die zich vaak voordeden niet kon 
dekken. Hierdoor pakte de deadline vaak nadelig uit voor een succesvolle afronding van 
de projecten. Dit wekte de indruk van een overhaaste stopzetting en soms van 
onderbroken of onvolledige projecten.  

Wel heeft de eis van de Minister om deze termijn strikt te respecteren, onder meer 
geïnspireerd door de ervaring met eerdere exitprocessen in andere landen, die meerdere 
jaren langer hadden geduurd dan aanvankelijk gepland, de daadwerkelijke en (bijna) 
volledige beëindiging van de gouvernementele samenwerking binnen de bij de wet 
vastgestelde termijn van vier jaar in de hand gewerkt. Het feit dat deze periode 
overeenstemde met het einde van een legislatuur was ook nuttig, omdat één enkele 
Minister de volledige verantwoordelijkheid voor het proces kon dragen.  

Evaluaties van het vertrek van andere donoren (Groot-Brittannië en Nederland) wijzen 
erop dat ook in hun geval de exitprocessen binnen de geplande termijnen verliepen, 
maar soms ten koste van de getroffen relaties en de resultaten (ICAI, 2016, en IOB, 
2016). 

Voor het Tirelo Bosha-project in Zuid-Afrika kon de deadline van 30 juni 2019 worden 

gehaald, maar ten koste van een zekere overhaasting, die deels te wijten was aan grote 
vertragingen in de beginfase: de specifieke overeenkomst werd ondertekend op 28 juni 
2013, de opstart vond plaats in april 2014, maar bepaalde activiteiten gingen pas in april 
2017 van start. Bovendien werden veel van de 67 gerealiseerde deelprojecten voor 
eerstelijnsdiensten aan de doelgroepen afgesloten met gemeenten die niet erg 
vertrouwd waren met deze procedures en die voor vertraging hebben gezorgd. Als 
gevolg hiervan kenden slechts zeven piloot-deelprojecten een replicatiefase, en kon er 
geen grootschalige verspreiding worden verwezenlijkt91.  

Het BAPED-project wist zich dan weer wel aan te passen. In het TFD werd er van bij de 
identificatie van het project voor gewaarschuwd dat de 'traditionele' universitaire 
diploma's, zoals licentie-, master- en doctoraatsdiploma's, door de beperkte tijd van het 
project (maximale duur van 31 maanden) veel te lang zouden zijn. Bijgevolg richtte het 
project zich vooral op de institutionele versterking van de onderwijsinstellingen dankzij 
de financiering van 'versnelde' masters of doctoraten voor onderwijzend personeel. De 
'traditionele' bachelors, masters en doctoraten konden nog worden gefinancierd op 

                                           
91 Aanvankelijk zou de replicatie onder de verantwoordelijkheid van Zuid-Afrika vallen. Er kwam steun vanuit 

Canada, maar door de vertragingen bij de uitvoering werden de middelen weer ingetrokken. Uiteindelijk 
werd beslist om een deel van de Belgische middelen te gebruiken om de replicatie-oefening op te starten.  
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voorwaarde dat de lokale partner in Zuid-Afrika garanties kon geven de extra 
financiering die nodig is voor de jaren na afloop van het project. 

In Algerije was oorspronkelijk een looptijd van vijf jaar gepland voor het PRCDE-
project. Die termijn werd 'kunstmatig' ingekort ("charcutée à la dernière minute", dixit 
een betrokken Belgische actor) tot drieënhalf jaar, zonder plan voor begeleiding in de 
richting van andere samenwerkingsvormen. Alle acties zijn net op tijd beëindigd 
(behalve enkele laatste expertenverslagen die nog moeten worden gevalideerd door het 
hoofdkantoor van Enabel, omdat het kantoor in Algiers op 30 juni de deuren heeft 
gesloten), maar de inkorting van het PRCDE-project vormde met name een hinderpaal 
voor de monitoring en de bijstand bij de uitvoering van vier van de negen projecten ter 
bestrijding van het broeikaseffect (in totaal 1,2 miljoen euro). Deze projecten konden 
pas in november 2018 worden ondertekend, omdat de technische besprekingen meer 
dan een jaar vertraging opliepen, en de overblijvende periode van zes maanden voor de 
uitvoering was dus te kort. 

Ook moet worden opgemerkt dat de volledige sluiting van het kantoor van Enabel op 30 
juni 2019 (zonder zelfs maar een administratief medewerker over te houden om de 
laatste details te regelen) contraproductief is. Er zijn uiteraard nog tal van kwesties die 
moeten worden opgelost, vaak kleine maar tijdrovende zaken, zoals het afsluiten van 
rekeningen (voor elektriciteit duurt dit zes maanden), attesten, archivering, enz. 

AGID was oorspronkelijk een programma van 72 maanden, dat werd teruggebracht tot 

42 maanden. Dit vergde een diepgaande revisie van het TFD – de revisie zelf 
veroorzaakte grote vertragingen, voornamelijk te wijten aan de Algerijnse partner – en 
het aantal resultaten werd van zeven teruggebracht tot vier. Bovendien konden in een 
tweede fase de activiteiten die overeenstemmen met een saldo van 4 miljoen euro niet 
worden gepland wegens tijdsgebrek. De goede relaties die door de technische assistentie 
van Enabel tot stand zijn gebracht, hebben duidelijk gemaakt dat deze beslissing logisch 
was en overeenkwam met wat daadwerkelijk haalbaar was (en werd bereikt). Dit saldo 
werd teruggegeven aan de Belgische Thesaurie.  

De relevantie en samenhang van AGID zijn bewezen, maar het project heeft te lijden 
onder een gebrek aan doelmatigheid en efficiëntie van de uitvoering, deels ten gevolge 
van een al te veel ingekorte uitvoeringstermijn, maar ook van de vertragingen die zich 
vanaf de opstart hebben opgestapeld (zie BC5.1 en bijlage 5). De belangrijkste 
aanbevelingen van de tussentijdse evaluatiemissie waren om alle nodige steun te 
verlenen om het project binnen de gestelde termijn af te ronden en te zorgen voor een 
geleidelijke overdracht/overname, die zou moeten zorgen voor een goed ownership van 
alle tools door de Algerijnse partners. Deze aanbeveling werd gevolgd door het behoud 
van de internationale technische assistent gedurende vijf maanden, maar dan voor 
rekening van het hoofdkantoor van Enabel.  

De deadline van 30 juni 2019 werd door de actoren in Bolivia gezien als een vereiste – 
er was geen enkele vorm van flexibiliteit mogelijk – die een zo efficiënt mogelijke 
toewijzing van middelen (onder meer personeel), beheerd volgens een strikt 
stappenplan, afdwong. In de exitfiche van Enabel wordt benadrukt dat "deze druk op de 
uitvoering en de noodzaak van efficiëntie ons dwingt om ons opnieuw in eerste instantie 
te focussen op de activiteiten die het bereiken van een duurzame impact van onze 
interventies bevorderen". 

Voor Ecuador daarentegen was de termijn tussen de aankondiging van de terugtrekking 

en de stopzetting van alle activiteiten een heel stuk comfortabeler, omdat de stopzetting 
van de meeste interventies immers reeds gepland was voor 2016. Vanaf 2016 waren alle 
activiteiten dus afgerond en was het personeel vertrokken, in 2017 werden de laatste 
financiële en administratieve regelingen afgerond. Desalniettemin werd een zekere mate 
van flexibiliteit toegestaan voor het PSAS-project, dat door de aardbevingen van april 
2016 vertraging opliep in de uitvoering. Daarom werd de mogelijkheid van een 
verlenging van het project met enkele maanden, tot oktober 2016, toegekend. In Peru 
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zouden de drie grote projecten normaal gezien in 2018 en 2019 worden afgerond92, wat 
betekende dat er geen drastische maatregelen nodig waren om de deadline te halen. 
Deze uitdaging kon zonder al te grote problemen tot een goed einde worden gebracht.  

De deadlines die werden opgelegd in het kader van de terugtrekking uit Vietnam 
hebben duidelijk een negatieve invloed uitgeoefend op de uitvoering van de projecten en 
op de verwachte resultaten. Zoals hierboven vermeld (zie 5.5.1) had het opleggen van 
een uiterste datum voor de exit rechtstreeks tot gevolg dat de termijn voor de uitvoering 
van de projecten (Climate Change, RALG FCB en GGSF) werd beperkt, terwijl men wel 
nog bleef streven naar de meeste resultaten, onder tijdsdruk. Een aanzienlijke 
vermindering van de scope van de projecten zou immers ook een vermindering van de 
toegekende budgetten hebben betekend, wat moeilijk denkbaar was. Zo is door het 
opleggen van een deadline de duur van het FCB-project teruggebracht van 54 tot 48 
maanden93. De actieplannen werden herzien en het project moest met een zekere 
hoogdringendheid worden uitgevoerd. Bepaalde activiteiten hadden hier echter onder te 
lijden, vooral de activiteiten op iets langere termijn (twee jaar), die ondanks de 
inspanningen niet konden worden verwezenlijkt. Als gevolg hiervan kon de Universiteit 
van Natuurwetenschappen bijvoorbeeld slechts 70% van het beschikbare budget voor de 
ontwikkeling van een leerplan besteden. Evenzo werden voor het project 'Climate 
Change' de lange en complexe activiteiten aan de kant geschoven, zoals het 
kredietmechanisme voor woningrenovatie of de activiteiten in verband met de 
capaciteitsontwikkeling en de overdracht van kennis en technieken.  

De sterke betrokkenheid van de projectteams, in combinatie met een zekere flexibiliteit 
bij de uitvoering, heeft de impact op de resultaten wel weten te minimaliseren. Dit 
vergde dubbele inspanningen van de teams met het oog op een versnelde uitvoering van 
de projecten die bij de start vertraging hadden opgelopen, met name om redenen die 
niet afhingen van Enabel, maar van de Vietnamese instellingen.  

V7 DUURZAAMHEID 

V7: In welke mate heeft de terugtrekking uit de Belgische gouvernementele 
samenwerking in elk van de zes betrokken landen gevolgen gehad voor de 
duurzaamheid van de projectresultaten? 

 

V7: Samenvatting van het antwoord 

Door bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten op het gebied van 
kennisoverdracht en lokaal ownership in de exitprojecten, heeft Enabel de duurzaamheid 
van de projecten zo goed mogelijk gewaarborgd, rekening houdend met de middelen en 
de soms instabiele situaties, zoals in bepaalde Andeslanden. Enkele projecten werden 
ook specifiek geformuleerd om de overdrachten in een exitcontext in Zuid-Afrika en 
Algerije te optimaliseren. Deze projecten (PRCDE en BAPED) bleken effectief. Ook op het 
vlak van duurzaamheid kunnen bepaalde lessen worden getrokken: de verankering van 
de projecten binnen een grote en goed georganiseerde nationale instelling, zoals de 
Nationale Thesaurie in Zuid-Afrika, die garant staat voor een goed gebruik van de 
middelen, vormt op zich een belangrijke duurzaamheidsfactor. Ook een zekere 
flexibiliteit die verwerkt wordt in de formulering van de exitprojecten, kan de 
duurzaamheid ervan versterken. 

 

Zoals hierboven vermeld hebben de bezuinigingen de voltooiing van meerdere 

initiatieven die op middellange en lange termijn waren gepland, gedwarsboomd, en de 

tijdsdruk bij de uitvoering van de projecten vóór de verplichte en definitieve stopzetting 

                                           
92  De activiteiten van PRODERN zijn eind 2018 beëindigd. De afronding van SISFIN was gepland voor februari 

2018. Op 30 juni 2019 werd ook de financiële en administratieve beëindiging van SISTEC voltooid. 
93  De impact van de deadline was vooral goed merkbaar omdat het project vertraging had opgelopen bij de 

opstart, zodat een aantal activiteiten die twee jaar zouden moeten duren, slechts één jaar hebben geduurd. 
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op 30 juni 2019 heeft de duurzaamheid van de projecten in kwestie aangetast, meer 

bepaald wat betreft de infrastructuurwerken, die vaak meer tijd in beslag nemen. De 

soms drastische personeelsinkrimping heeft ook geleid tot het definitieve vertrek van 

goed opgeleide en betrokken mensen, het uiteenvallen van netwerken van lokale 

actoren, en dus tot verliezen in termen van menselijk kapitaal. 

BC7.1:  Specifieke maatregelen om de duurzaamheid van de 

projectresultaten te waarborgen 

Aangezien de exit-ISP's of -SP's gericht waren op MIC-landen, heeft Enabel de 
aanbevelingen toegepast die gericht waren op de concentratie op kennisoverdracht en 
capaciteitsversterking in plaats van op 'traditionele' hulp. Deze aanpak heeft het lokale 
ownership bevorderd. Sommige projecten zijn ook specifiek geformuleerd om de 
overdrachten in een exitcontext te optimaliseren, waarbij de nadruk ligt op versterking 
en uitwisseling rond een thema van gemeenschappelijk belang, met verschillende door 
het partnerland aangewezen instanties. Deze projecten, waaronder BAPED in Zuid-Afrika 
en PRCDE in Algerije, hebben hun doelmatigheid bewezen.  

Wat de bezochte landen betreft, werd de duurzaamheid van het subsidiemechanisme van 
Tirelo Bosha in Zuid-Afrika bij de tussentijdse evaluatie in augustus 2016 beoordeeld 
als "zeer bevredigend". De betrokkenheid van de Nationale Thesaurie, een centrale en 
zeer invloedrijke speler binnen de regering, vormt immers op zich al een garantie voor 
optimale duurzaamheid94. Deze implicatie beantwoordt volledig aan artikel 10 van de 
bijzondere overeenkomst van 28 juni 2013, waarin wordt gespecificeerd dat Zuid-Afrika 
alle institutionele, administratieve en budgettaire maatregelen zal nemen om de 
duurzaamheid van de programmaresultaten te waarborgen. Bovendien is het Zuid-
Afrikaanse ownership van het ontwerp en de uitvoering op alle niveaus erg duidelijk (de 
piloot-deelprojecten van Tirelo Bosha zijn stevig verankerd in de ministeries en andere 
overheidsstructuren), en genieten de projecten volledige politieke steun. Tot slot staat 
de capaciteitsontwikkeling in de zin van het bevorderen van een innovatiecultuur en van 
het gebruik van het project als leermiddel centraal in de interventies. 

In Algerije is de kans groot dat de resultaten en voordelen van het AGID-project op een 

passend niveau worden gehandhaafd, dankzij de sterke betrokkenheid van de partners 
bij de uitvoering, de verankering van de interventie in het strategische kader van het 
partnerland en de technische assistentie die met vijf maanden is verlengd om de 
opleidingsactiviteiten voor het personeel, het opzetten van netwerken en de nuttige 
toepassing van afval af te werken.  

Het project heeft namelijk de herstructurering, de reorganisatie en de 
capaciteitsversterking van de Nationale Afvalmaatschappij bevorderd. Zo wist het project 
een nieuwe dynamiek voor een transitie naar een geïntegreerd afvalbeheer tot stand te 
brengen. Hiervoor poogde men een nieuwe beheersmethode in te voeren die alle 
betrokkenen op elk niveau van de afvalwaardeketen via de vermindering van afval aan 
de basis, het sorteren, het hergebruik en de promotie van de nuttige toepassing van 
afval betrekt in de denkwijze van een transitie naar een echt geïntegreerd afvalbeheer. 

Ook voor het PRCDE stellen we vast dat de meeste partners zich de interventie goed toe-
eigenen, wat van doorslaggevend belang is voor de duurzaamheid van de 
verworvenheden van het project. De verschillende partners gaven blijk van een grote 
betrokkenheid bij het beheer en de uitvoering van de verschillende deelprojecten. 
Bovendien bevordert de aard zelf van de activiteiten van het PRCDE en de gebruikte 
tools (opleidingen, partnerschappen, subsidieovereenkomsten en begeleiding) de 
duurzaamheid, hoewel de duurzaamheid waarschijnlijk ook afhangt van de capaciteiten 
van de partners. 

                                           
94  Zie: Final Report of the Mid-Term Review of the Intervention Facility for Front Line Service Delivery 

Improvement (Tirelo Bosha), Zuid-Afrika, augustus 2016. 
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Ondanks een aanvankelijke vertraging (beschreven in het jaarverslag 2016) is UN 

Women erin geslaagd om alle geplande activiteiten op tijd af te ronden, maar zonder de 
duurzaamheid ervan te garanderen, omdat de terugtrekking op 30 juni 2019 een 
bedreiging vormt voor de financiering. Er moet nog veel worden gedaan: hoewel de 
gelijkheid van mannen en vrouwen in de Algerijnse grondwet is verankerd en de kieswet 
de gelijkheid van mannen en vrouwen aanmoedigt, is er nog steeds veel discriminatie in 
de praktijk en in de gewoonten en blijven in het (reeds in 2005 hervormde) wetboek van 
familierecht vormen van discriminatie aanwezig (bijvoorbeeld op het gebied van 
echtscheiding, erfenis, strafwetboek, enz.). 

In de Andeslanden werden heel wat specifieke maatregelen uitgedacht en voorgesteld 
tijdens de overlegprocedure om de duurzaamheid van de lopende projecten te 
waarborgen. Het lijkt er echter op dat slechts weinig van deze voorstellen het onderwerp 
zijn geweest van beslissingen en terbeschikkingstellingen van budgetten voor een 
daadwerkelijke uitvoering. Zo werden in Bolivia extra middelen overwogen voor 
bepaalde ngo's om de resultaten van de laatste projecten van BTC te versterken en te 
verlengen, maar deze budgetten lijken eerder te zijn teruggeschroefd. Ook de rol van de 
junior technische assistenten moest worden versterkt om BTC-projecten via de 
betrokken ngo's te consolideren, maar een richtlijn van de Minister verbood de 
aanwerving van junioren voor BTC/Enabel-projecten in de exitlanden.  

Anderzijds heeft Enabel kapitalisatieworkshops georganiseerd en brochures gepubliceerd 
om de verworvenheden van de Belgische samenwerkingsprogramma's tijdens de laatste 
ISP's te verspreiden. De kapitalisatie van ervaringen en geleerde lessen zorgt voor een 
groter ownership door de lokale projectactoren en bevordert de duurzaamheid. Zo werd 
in Peru een strategie gericht op de continuïteit na de exit opgenomen in het PRODERN-
project vanaf de tweede helft van de uitvoering ervan. De strategie beoogde de 
verworvenheden met de begunstigden te consolideren, ervoor te zorgen dat de 
belangrijkste medewerkers binnen de instelling hun functie konden behouden (met name 
op regionaal niveau) en ten slotte op zoek te gaan naar actoren die de maatregelen van 
het programma kunnen overnemen en contact met hen op te nemen. 

In Ecuador werden tijdens enkele overlegrondes specifieke maatregelen voorgesteld om 

de duurzaamheid van de resultaten te waarborgen, zoals de overname van activiteiten 
van de samenwerking door ngo's die de steun van een extra budget zouden kunnen 
genieten. Door een gebrek aan middelen waren deze voornemens tevergeefs. Daarnaast 
is er tot op zekere hoogte een systematisering van de activiteiten gerealiseerd en 
werden evenementen rond 'afronding en duurzaamheid' georganiseerd. Het 
Ecuadoraanse Directoraat voor de samenwerking heeft van zijn kant bevestigd dat de 
projecten goed zijn afgerond, dat de exit noch de resultaten noch de houdbaarheid ervan 
heeft aangetast (blijkbaar positief, met name voor het onderdeel Water van het PSAS-
programma) en dat de duurzaamheid vanaf nu in handen is van de Ecuadoraanse Staat 
en zijn instellingen. 

BC7.2: Specifieke maatregelen uitgevoerd om de duurzaamheid 
van de projectresultaten te garanderen  

Het BC5.1 hierboven, dat handelt over de maatregelen ten voordele van kapitalisatie, 
kennisoverdracht en de institutionalisering van de aanpak, bestrijkt al grotendeels 
bepaalde aspecten van duurzaamheid. 

In de normale werking van de meeste programma's werden partnerschappen opgericht 

of bevorderd om de duurzaamheid ervan te waarborgen. Een les die men kan leren is dat 
de projecten die met een zekere flexibiliteit zijn ingevoerd, zich het meest duurzaam 
hebben verankerd. 

In het kader van het AGID-project in Algerije werden er sinds november 2017 

partnerschappen ontwikkeld met een intercommunale uit Charleroi en sinds oktober 

2018 met Net Brussel. Deze organisaties, die de steun genieten van Eco-Conseil in 

verband met het recente opgerichte netwerk van 'milieuhuizen' in alle wilaya's (voorheen 
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departementen)95, hebben op het terrein voorbeelden gegeven van wat er samen met 

civiele maatschappij-organisaties kan worden gedaan op het vlak van de bewustmaking 

van de bevolking voor de afvalinzameling (een grote uitdaging voor de toekomst). Deze 

partnerschappen bieden een meerwaarde aan beide partijen, die vragende partij zijn 

voor de voortzetting van de samenwerking na afloop van het project. Bovendien bestaat 

de mogelijkheid van duurzaamheid via door de EU gefinancierde 'projecten voor derden' 

op het gebied van afvalverwerking. Enabel zou bij de uitvoering kunnen worden 

betrokken, maar die zal naar verwachting niet voor de tweede helft van 2020, in het 
beste geval, van start gaan. 

Er zijn dan in Bolivia wel weinig specifieke beslissingen in verband met duurzaamheid 
genomen, maar dit geldt natuurlijk ook voor de uitvoering van specifieke maatregelen in 
dit verband. In verband met V5 (vooral dan het BC.5.2) vond echter al in de ontwerpfase 
een proces van institutionalisering van de projecten plaats, gericht op de duurzaamheid 
van de resultaten door middel van het ownership door de lokale actoren. In het 
algemeen is de Belgische samenwerking er de laatste jaren in geslaagd om de 
tekortkomingen te corrigeren en de verschillende lokale actoren te betrekken bij het 
beheer en de financiering van de projecten, waardoor een zekere vorm van 
ownership/duurzaamheid mogelijk werd, en dus meteen ook de institutionalisering van 
BTC-programma's. Het betreft hier wel een gebruikelijke aanpak van Enabel, en niet een 
specifiek initiatief voor de exit. Deze duurzaamheid is met name opgebouwd op basis 
van partnerschappen en flexibiliteit (rond het hoofdthema milieu en water in Bolivia) om 
een gunstig klimaat te creëren dat synergie tussen sectoren, institutionele versterking 
van overheidsorganisaties en producenten alsook van capaciteiten en de herhaalbaarheid 
van projecten mogelijk maakt. Opgemerkt moet echter worden – zoals in het geval van 
PRODERN in Peru – dat de duurzaamheid van alle projecten is beïnvloed door frequente 
veranderingen op het vlak van personeel (zowel in de ministeries als op projectniveau) 
en van strategieën. Ook het gebrek aan stabiliteit in de directie en het beheer van het 
SISTEC-project (met inbegrip van wijzigingen in strategieën en prioriteiten) heeft de 
duurzaamheid en doelmatigheid ervan sterk aangetast. In dit verband had een 
permanente politieke dialoog op hoog niveau tussen de Peruaanse en Belgische 
autoriteiten zeer nuttig kunnen zijn, volgens de gesprekspartners, om de continuïteit van 
de programma's meer gewicht te geven – maar de aangekondigde terugtrekking kwam 
dit niet ten goede. 

Anders dan in Peru en Bolivia konden de inspanningen gericht op de kapitalisatie van 

ervaringen niet zo diepgaand worden uitgevoerd in Ecuador. De beschikbare informatie 
heeft wel enkel betrekking op het PSAS-project, dat vrij complex was. Wat het onderdeel 
'gezondheid' betreft, lijken de positieve effecten duurzaam te zijn, want de PSAS-normen 
zijn vanaf nu verankerd in een volksgezondheidssysteem dat voorziet in een grote 
duurzaamheid van de investeringen. Het onderdeel 'water' van het PSAS-project is ook 
bevredigend sinds de grote veranderingen waartoe in 2014-15 werd beslist en de 
versterking van de nationale instantie voor waterbeheer, die de basis hebben gelegd 
voor de technische en financiële duurzaamheid. Toch bestaat er nog steeds een risico in 
verband met de onzekere continuïteit van de technische en sociale promotoren die het 
waterbeheer tot nu toe hebben begeleid. 

                                           
95  Dit netwerk wordt overkoepeld door het CNFE (Conservatoire national des Formations à 
l'Environnement), een instelling die gericht is op openheid en samenwerking met de betrokken ngo's.  
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V8 ZICHTBAARHEID 

V8 In welke mate heeft de terugtrekking uit de Belgische gouvernementele 
samenwerking in elk van de zes betrokken landen plaatsgevonden zonder schadelijke 
gevolgen voor het imago van België? 

 

V8: Samenvatting van het antwoord 

De beleidscel en DGD hebben per exitland een budget van 50.000 euro toegekend "om 

te communiceren over de resultaten van het partnerschap in gouvernementele 

samenwerking tussen België en de betrokken landen". Dit communicatiebudget was 

opgesplitst in drie jaarlijkse schijven, wat weinig doelmatig was en niet vergezeld ging 

van begeleiding (bv. in termen van doelstellingen en resultaten, doelgroep, aanbevolen 

activiteiten of van een specifieke aanpak met een thema en een logo). Het initiatief werd 

overgelaten aan de ambassades. Er waren evenmin echte systematische uitwisselingen 

over goede praktijken tussen de ambassades of met de hoofdzetel, hoewel er wel een 

paar contacten hebben plaatsgevonden. De inspanningen op het vlak van communicatie 

werden bovendien bemoeilijkt door een geringe diplomatieke aanwezigheid en beperkte 

menselijke middelen. 

Ondanks deze moeilijkheden verliep de communicatie over het algemeen geslaagd en 
kon het positieve imago van België in de zes exitlanden behouden blijven. In de 
Andeslanden heeft de campagne 'Bélgica Contigo' het imago van België verbeterd en kan 
ze als voorbeeld van een goede praktijk op het vlak van communicatiestrategie en 
publieke diplomatie worden beschouwd. Er werd ook actief samengewerkt tussen Enabel 
en de ambassade rond de stopzetting van de projecten van gouvernementele 
samenwerking. Deze campagne was echter onvoldoende gericht op de transitie naar 
andere vormen van samenwerking en partnerschappen, en de continuïteit van de 
inspanningen na 30 juni 2019 was op die datum niet gegarandeerd.  

In de andere exitlanden kan het resultaat omschreven worden als 'neutraal/positief': de 
zichtbaarheidsinspanningen hebben bijgedragen tot het behoud van het imago van 
België, dat ook de vruchten heeft geplukt van de succesvolle uitvoering van de projecten 
door Enabel. In Vietnam en Zuid-Afrika moesten ambassades slotevenementen 
organiseren met het nog beschikbare deel van het communicatiebudget. Dit is echter 
niet gebeurd in Algerije, waar de projecten elk hun eigen zichtbaarheid ontwikkelden in 
het kader van de kapitalisatie. 

De stopzetting van de gouvernementele samenwerking en de sterke daling van het 
aantal Belgische vertegenwoordigers (ambassades en Enabel), gekoppeld aan het gebrek 
aan tools en middelen voor nieuwe vormen van partnerschap, heeft de invloed van 
België in de zes landen wel duidelijk aangetast.  

BC8.1:  Promotie van het imago van België 

In Zuid-Afrika kon de ambassade het nog beschikbare deel van het 
communicatiebudget optimaal benutten om eind juni 2019 een seminarie te organiseren 
in aanwezigheid van de directeurs van Enabel en DGD, de belangrijkste Zuid-Afrikaanse 
partners (de Nationale Thesaurie) en de Belgische actoren. Dit seminarie werd 
gewaardeerd en droeg bij tot het behoud van het positieve imago van België. De 
ambassade kon ook het gebrek aan institutioneel geheugen in Zuid-Afrika aanpakken en 
profiteerde in eerste instantie van een aantal adviezen van Peru en Vietnam, 
bijvoorbeeld om de nadruk te leggen op de transitie naar andere vormen van 
samenwerking. Dit resulteerde in veelzeggende logo's zoals "afwerken, vieren en 
doorgaan" en "het ene hoofdstuk eindigt, het andere begint". 
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In Algerije, en ondanks bepaalde moeilijkheden tijdens de exitperiode (weinig vast 

personeel, saldo van 4 miljoen euro dat terugvloeit naar de Belgische Thesaurie, gebrek 
aan zichtbaarheidsheidsactiviteiten), is de perceptie van België door de belangrijkste 
actoren nog steeds positief – volgens wat we vernamen in de gesprekken – en is ze 
gebaseerd op de naleving van de langetermijnverbintenissen, concrete 
verwezenlijkingen, vertrouwen en het ontbreken van arrogantie of manipulatiepogingen, 
waar enkele andere donoren zich wel schuldig aan hebben gemaakt.  

De ambassade was niet in staat om een 'globale' exitceremonie te organiseren en heeft 
bijgevolg haar budget niet opgebruikt, maar er vond wel op initiatief van Enabel op 18 
april in de ambassade een slotseminarie voor het PRCDE-programma plaats, waarop alle 
begunstigden, de andere donoren (onder meer de EU) en het ministerie van Milieu 
werden uitgenodigd, met een lunch en een workshop over kapitalisatie. Voor AGID was 
er geen soortgelijke ceremonie, vanwege de werkdruk en de locatie van het programma 
in de Oran-regio en niet in Algiers. UN Women hield dan weer wel een eigen 
slotplechtigheid op 26 juni. We wijzen er ook op dat het afsluitende seminarie van het 
PRCDE plaatsvond in een gespannen politieke sfeer vanwege de betwisting van de 
regering door de civiele maatschappij-organisaties en sommige media, waardoor de 
organisatie van een 'globale' zichtbaarheidsceremonie door de ambassade werd 
vertraagd.  

In de drie 3 Andeslanden had de campagne 'Bélgica Contigo, más cerca de lo que 
creías96' tot algemeen doel om het imago van België te promoten door een veelvoud 
aan evenementen op poten te zetten en de documenten inzake de kapitalisatie van de 
ervaring van Enabel in deze landen en van zijn resultaten te verspreiden. Het ging om 
een integrale communicatiecampagne voor Peru, Bolivia en Ecuador, waarvan de 
budgetten zijn gebundeld, voor een totaal van 150.000 euro. Deze aanpak werd 
vereenvoudigd door één enkel regionaal beheer, door de ambassade in Lima, die sinds 
2015 alle drie de landen bestrijkt. Het oorspronkelijke idee was om gewoonweg 
brochures opnieuw uit te geven en te verspreiden, naar het voorbeeld van de 
Nederlandse samenwerking. Al snel werden andere opties overwogen en ontwikkeld, met 
de steun van een lokaal team van specialisten, onder nauwlettend toezicht en met 
medewerking van de ambassade. 

De doelgroep was een zo groot mogelijke populatie en het hoofddoel was om het behoud 

van duurzame banden tussen België en elk van de drie landen in de kijker te zetten. De 
nadruk werd gelegd op het succes van de overheidssamenwerkingsprogramma's en de 
troeven van België (chocolade, strips, enz.) en de thema's die het land na aan het hart 
liggen (mensenrechten, enz.). Sommige acties verenigden een aantal Belgische acteurs 
zoals chocolatiers, Enabel, ngo's en de ambassade in het kader van de Cacao- en 
Chocoladebeurs van Lima. De gevolgde aanpak (een zogeheten 360°-aanpak) 
combineerde verschillende communicatiekanalen, verschillende soorten acties (een 
veertigtal evenementen in twee jaar tijd) en een reeks persconferenties, dit alles om te 
komen tot directe communicatie met de verschillende doelgroepen. Het resultaat ziet u 
rechtstreeks op de website van de campagne (belgicacontigo.com) en via haar 
Facebookaccount (belgicacontigo). Er waren wel twee belangrijke valse noten, namelijk 
(1) de geringe focus op de nieuwe concrete samenwerkingsvormen door bijvoorbeeld 
meer aandacht te besteden aan de Belgische actoren die nog actief zijn in het land 
(universiteiten, ngo's, ondernemingen, enz.) en hun samenwerkingsthema's 
(mensenrechten, milieu, enz.) en (2) de opvolging van de tools en activiteiten rond 
communicatie van Bélgica contigo (bv. het zeer populaire Facebookaccount), die op de 
deadline van 30 juni 2019 niet langer verzekerd was. De ambassade heeft in juni 2019 
een voorstel in die zin gedaan aan DGD om een campagne van publieke diplomatie op te 
zetten gericht op alle Spaanstalige landen. Verschillende Belgische ngo's ter plaatse 
verwijten de campagne ook dat ze zich heeft beperkt tot 'positieve' onderwerpen of 
'marketing', zonder al te zeer in te gaan op meer gevoelige thema's. Zij betwijfelen ook 
of een communicatiedoelstelling die duidelijk gericht is op het behoud of zelfs de 

                                           
96  "België is met jou, dichterbij dan je dacht." 

http://belgicacontigo.com/
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verbetering van het imago van België, wel verenigbaar is met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking.  

In Vietnam vond een aantal communicatieactiviteiten ter ondersteuning van de transitie 
plaats. De strategie bestond erin de communicatie vooral te richten op de transitie naar 
een nieuw partnerschap en zo de aandacht te vestigen op de tools voor indirecte 
samenwerking die na de terugtrekking zullen blijven bestaan97, en tegelijkertijd van de 
gelegenheid gebruik te maken om de banden tussen de verschillende actoren nauwer 
aan te halen. De communicatiestrategie was dan ook grotendeels gebaseerd op de 
organisatie van talrijke evenementen, conferenties en seminaries waarop de 
verschillende actoren van de indirecte samenwerking, alsook vertegenwoordigers van 
Vietnamese instellingen en de private sector werden uitgenodigd, afhankelijk van de 
mogelijke synergieën. Daarnaast werd een algemene inspanning geleverd om de 
zichtbaarheid van de Belgische activiteiten te verhogen, zowel in de pers als op sociale 
netwerken. 

BC8.2: Resultaten van de communicatie over de volledige 
Belgische samenwerking 

In de Andeslanden waren de specifieke doelstellingen van de campagne Bélgica 
Contigo onder meer de verbetering en de consolidatie van het imago van België, en de 
totstandbrenging van synergieën en samenhang tussen de Belgische actoren in de drie 
landen. Er werden zoveel mogelijk evenementen georganiseerd om ruchtbaarheid te 
geven aan België in de media en om strategische allianties aan te gaan met instellingen 
en belangrijke personen, om zo de effecten van de campagne te verveelvoudigen.  

Uit het verslag over de campagne, die vooral een jong publiek, tussen 25 en 45 jaar, 
bereikte, blijkt dat alle doelstellingen werden behaald. Wedstrijden, bijvoorbeeld rond 
journalistiek of stripverhalen, waren zeer doelmatig en vielen erg in de smaak. Het 
Facebookaccount telde meer dan 50.000 inschrijvingen. Uit de enquêtes blijkt ook dat de 
deelnemers België associëren met meer sociale en strategische sectoren voor de landen 
van de regio. Tot slot genoot de ambassade een positief imago: 51% van de 
respondenten was van mening dat deze instelling het meest in de kijker liep tijdens de 
campagne. De meeste actoren met wie we spraken (met uitzondering van meerdere 
ngo's) bevestigden ook doorgaans zeer positieve beoordeling van de campagne in de 
drie landen. Los daarvan kon de campagne in Peru de fysieke steun van de ambassade 
in Lima (die de drie landen vertegenwoordigt) genieten, wat minder het geval was voor 
Ecuador en Bolivia. 

Terwijl in Zuid-Afrika slechts één slotseminarie werd georganiseerd door de 
ambassade, werden in Vietnam tal van communicatieactiviteiten op het getouw gezet. 
Ze wisten een breed publiek te bereiken en waren vooral bedoeld om de Belgische 
verwezenlijkingen onder de aandacht te brengen en de actoren van de samenwerking die 
de fakkel moeten overnemen, in de verf te zetten. Eind mei 2019 organiseerden de 
ambassade en Enabel een slotweek met als titel 'Belgium-Viet Nam: A successful 
Development Partnership'. In die week stonden slotevenementen van bepaalde projecten 
en ervaringsuitwisselingen op de agenda, evenals activiteiten die meer verband hielden 
met de toekomst van de samenwerking.98 De communicatie van de ambassade berustte 
ook op behoorlijke media-aandacht voor de verschillende activiteiten van België. De 
persattaché van de ambassade wist de media doeltreffend te mobiliseren rond de 
verschillende activiteiten die in het kader van de exit werden georganiseerd. 

                                           
97  Men vond het geen goed moment en nogal contraproductief om de realisaties van België tijdens de 

decennia van bilaterale samenwerking in de verf te zetten, in die zin dat dit wees in de richting van het 
vertrek van België, en niet van de toekomst van de samenwerking tussen Vietnam en België. Deze aanpak 
is slechts gedeeltelijk overgenomen in Zuid-Afrika, dat wel heeft geprofiteerd van het advies van Hanoi.  

98  We denken bijvoorbeeld aan de informatieworkshops rond de Green Growth Strategy Facility en een 
conferentie over waterbeheer en klimaatverandering, gezamenlijk georganiseerd door Enabel, KU Leuven, 
ULiège, ULB en Vietnamese academische partners. 
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BC8.3: Resultaten van de promotie van het imago van België 

Het grote bereik van de communicatie van Bélgica Contigo, ongeacht de gebruikte 
communicatiekanalen of evenementen, laat vermoeden dat het imago van België veel 
baat heeft gehad bij deze inspanning. Uit een enquête over de campagne, die in het 
eindverslag is opgenomen, blijkt dat 87% van de respondenten de verspreide informatie 
nuttig vindt en dat bijna de helft van hen van mening is dat deze informatie de deur 
opent voor opportuniteiten en de interesse voor België heeft aangewakkerd. 45% is van 
mening dat de toegang is toegenomen tot informatie over de verschillende activiteiten 
van België. 

In Zuid-Afrika en Vietnam, waar België geen hoofdspeler van de bilaterale 
samenwerking was en de meeste middelgrote donoren (Verenigd Koninkrijk, Zweden, 
Zwitserland, Nederland, enz.) al waren weggetrokken, kwam de terugtrekking van België 
niet als een grote verrassing en werd het imago van het land niet noemenswaardig 
aangetast door de terugtrekking. De situatie was enigszins anders in Algerije, waar 
België de vierde bilaterale donor was en waar de exit plaatsvond midden in een politieke 
crisis. Het imago van België is vooral intact gebleven door de positieve relaties die 
binnen de programma's werden ontwikkeld. Men kan er ook nog aan herinneren dat de 
drastische verminderingen van het ambassadepersoneel (in het bijzonder van de 
attachés Ontwikkelingssamenwerking) de zichtbaarheid heeft aangetast van bepaalde 
Belgische samenwerkingsinstrumenten die sterk afhangen van de betrokkenheid van de 
ambassade: dynamisering van de alumninetwerken, steun aan de civiele maatschappij, 
contactpunt voor BIO, de ANGS en de ondernemingen. Ook de herstructurering van DGD 
heeft de uitwisseling van goede praktijken tussen ambassades niet bevorderd: binnen de 
eenheid D1 bestond er niet langer een coördinatiedienst die dergelijke uitwisselingen had 
kunnen organiseren. 

BC8.4:  Naleving van de voorziene termijnen en budgetten door 

de campagne (efficiëntie)  

Het totale bedrag van het communicatiebudget dat is toegekend aan de terugtrekking, is 
bevredigend, maar de betalingsvoorwaarden waren restrictief en onaangepast vanwege 
de administratieve vereisten99. Het budget per land was immers verdeeld in drie schijven 
van respectievelijk 10.000 euro, 20.000 euro en 20.000 euro voor 2016, 2017 en 2018, 
zonder dat het mogelijk was om het saldo van de vorige jaren te benutten. Dit heeft 
geleid tot een situatie die volledig in strijd was met het doel zelf van de 
communicatiebegroting, aangezien er in 2019 – precies het jaar van de terugtrekking – 
weinig budget beschikbaar was voor ambassades die zich hier niet vroeger op hadden 
toegelegd, meestal wegens gebrek aan personeelsleden. Terwijl alleen de laatste schijf 
nog beschikbaar was in Zuid-Afrika – wat het mogelijk maakte om een exitseminarie te 
organiseren – werd in Vietnam een groot deel van de communicatieactiviteiten 
gefinancierd uit het eigen budget van de ambassade, inclusief de slotweek. Algerije, 
waar men niet voor eind juni een officieel slotevenement had kunnen organiseren, heeft 
waarschijnlijk zijn budget verloren. Bélgica Contigo, waarvan de campagne werd 
gespreid over een periode van drie jaar, vormt een uitzondering. De bundeling van de 
drie budgetschijven maakte het mogelijk om een bureau in te huren met specialisten op 
het vlak van persrelaties en digitale communicatie, ontwerpers en grafisch ontwerpers, 
fotografen en videoprofessionals. Nauwe samenwerking met de ambassade heeft ook 
geleid tot resultaten die de verwachtingen overstegen. 

                                           
99 Het communicatiebudget moest elk jaar worden aangevraagd en was onderhevig aan 

begrotingsschommelingen. 
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6. Conclusies  

Dit hoofdstuk bevat (i) een algemene beoordeling van de terugtrekking uit de 
gouvernementele samenwerking in zes landen en (ii) de specifieke conclusies (C) van 
deze evaluatie, volgens het stramien van de evaluatievragen (V).  

Algemene beoordeling 

De keuze van de exitlanden was over het algemeen relevant in het licht van de criteria 
die in de MIC-nota worden vermeld. In een moeilijke budgettaire context en ondanks de 
aanvankelijke voornemens om een transitie naar nieuwe vormen van partnerschap tot 
stand te brengen, is er wel geen sprake van een globale strategische aanpak of een 
transitieprogramma. De gevolgde aanpak was bijna uitsluitend gericht op de stopzetting 
van de overheidssamenwerking (parallel aan de sluiting van de Belgische ambassade in 
twee van de zes landen).  

Het zeer duidelijke en strikte karakter van de ministeriële exitrichtlijnen heeft 
bijgedragen aan de algemene naleving van de deadline van 30 juni 2019 in alle landen. 
Toch heeft dit ook veel uitdagingen en moeilijkheden met zich meegebracht, evenals 
negatieve gevolgen voor de resultaten in meerdere landen. De inzet en de flexibiliteit 
van Enabel hebben ook bijgedragen aan de naleving van de deadline en hielpen 
bovendien om het hoofd te bieden aan een deel van deze uitdagingen. 

Het imago van België is over het algemeen gehandhaafd gebleven, maar de 
terugtrekking impliceert duidelijke risico's op verlies van invloed in de exitlanden. 

V1: Relevantie van de exitstrategie ten aanzien van België 

C1. De keuze van de zes exitlanden lijkt over het algemeen relevant, want de beslissing 

van de beleidscel was gebaseerd op een combinatie van (1) economische criteria, die 
met name een onderscheid maken tussen landen met laag en gemiddeld inkomen –
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen hogere en lagere MIC-landen – en (2) 
politieke criteria, die afgestemd lijken op de situatie van de betrokken landen (bij gebrek 
aan een toelichting), en waaruit een belangrijke concentratie in Centraal- en West-Afrika 
voortvloeit. Het gebruik van sociaal-economische criteria (ongelijkheden, armoedegraad, 
enz.) is echter niet duidelijk.  

C2. De exitstrategie weerspiegelt ook een streven naar interne samenhang door zich te 
baseren op een periode van vier jaar, zoals bepaald in de wet van 2013, een periode die 
volledig werd benut, ook al is de wet mogelijk limitatief geïnterpreteerd. Deze periode 
kwam overeen met een volledige legislatuur tussen de exitbeslissing in mei 2015 en de 
geplande federale verkiezingen van mei 2019, wat de Minister in staat stelde om de exit 
van begin tot eind te beheren.  

C3. De periode van vier jaar bleek over het algemeen kort – soms te kort – voor alle 
exitlanden, behalve dan in Ecuador waar de projecten ruim voor de uiterste datum van 
30 juni 2019 werden afgerond. Zelfs al werd deze periode maximaal benut, wel bevatte 
ze naast de eigenlijke uitvoering ook identificatie- en onderhandelingsfasen, die vaak 
complex waren. Vooral wat de infrastructuurprojecten betreft, voorzag de initiële 
identificatie ervan op realistische wijze in een veel langere uitvoeringstermijn. In de 
praktijk heeft de strikte toepassing van de vierjarige periode de mogelijkheden voor een 
'zachte landing' beperkt, meer bepaald omdat er meerdere bijzondere overeenkomsten 
zijn ondertekend na 30 juni 2015. We moeten er wel op wijzen dat de tijd die nodig is 
om een vlotte exit te garanderen in het algemeen vooral afhangt van de beschikbare en 
uitgevoerde begeleidende maatregelen (budget, overdracht naar een andere partner, 
transitieprogramma, enz.).  
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C4. We vinden sporen terug van een strategische analyse gericht op de transitie – zoals 

die was gepland in de MIC-nota van juni 2013 – in de strategische elementen die door 
de ambassades en in de eerste GSK's zijn voorgesteld, maar deze denkoefeningen waren 
niet succesvol, door een gebrek aan politieke wil, budget en flexibiliteit. Integendeel, de 
richtlijnen van de Minister van 8 maart 2016 waren vooral gericht op het afronden van 
de lopende projecten zonder nieuwe toezeggingen te doen. De strategie bood noch een 
concreet actieplan voor de transitie, noch een ondersteunend budget, behalve dan voor 
communicatie. 

V2: Relevantie ten aanzien van de partnerlanden 

C5. De zes partnerlanden werden wel geïnformeerd maar niet geraadpleegd over de 
beslissing om een einde te maken aan de bilaterale samenwerking en over de 
terugtrekkingsmodaliteiten. Anderzijds hebben deze landen – met gedeeltelijke 
uitzondering van de Andeslanden –, door (opnieuw) te onderhandelen over de 
modaliteiten van de meest recente samenwerkingsprogramma's, de specifieke verdragen 
en de technische en financiële dossiers van de exitprojecten, wel de kans gekregen om 
nauw betrokken te zijn en hun nationale prioriteiten te integreren. Die prioriteiten 
weerspiegelen doorgaans gebieden van wederzijds belang (milieu, innovatie, 
academische samenwerking, gendergelijkheid). Bepaalde projecten (BAPED, PRCDE) 
werden bovendien specifiek geformuleerd in de geest van de MIC-nota met als doel de 
terugtrekking te ondersteunen en tegelijk – op hun verzoek – de meest essentiële 
capaciteiten van de partners te versterken rond sleutelthema's. 

C6. Enabel stond merkbaar dicht bij de partnerlanden en heeft in het algemeen 

voldoende flexibiliteit aan de dag gelegd om de afronding van projecten te begeleiden. 
De meeste projecten zijn structureel zodanig uitgewerkt door Enabel dat de overname 
van de activiteiten door institutionele partners van de ontvangende landen eenvoudiger 
werd gemaakt. De waarde van deze aanpak werd in sommige gevallen echter beperkt 
door de sterk ingekorte uitvoeringstermijn en door de soms uiteenlopende capaciteiten 
van de partners. 

V3: Relevantie ten aanzien van internationale actoren 

C7. In het algemeen is de beslissing om de bilaterale samenwerking met de hogere MIC-
landen te beëindigen, met het oog op een 'transitie' naar een nieuw soort partnerschap, 
in overeenstemming met de praktijken en de standpunten van de EU, de lidstaten en 
andere OESO-donoren. Ze strookt meer bepaald met het principe van 'differentiatie' 
tussen lagere en hogere MIC-landen, dat deel uitmaakt van de Agenda voor verandering 
die de EU in 2011 heeft aangenomen.  

C8. Door de bilaterale samenwerking volledig stop te zetten gaat België echter verder 

dan de consensus in de logica van differentiatie, niet alleen omdat België geen echte 
'transitie' heeft georganiseerd, maar ook omdat de EU en tal van lidstaten besloten 
hebben om rekening te houden met andere factoren, zoals het belang van het behoud 
van een vorm van samenwerking als hefboom bij de mondiale uitdagingen zoals de 
klimaatverandering en de drugsbestrijding in Latijns-Amerika, of ook om strijd te blijven 
leveren tegen de bedreigingen voor de mensenrechten, tegen de grote ongelijkheden en 
de fragiliteit van bepaalde MIC-landen. De situatie in Peru (zie BC3.1) is hier een goed 
voorbeeld van. In het kader van de internationale overeenkomsten maakte het door UN 
Women in gedelegeerde samenwerking beheerde project in Algerije deel uit van de exit, 
ondanks de multilaterale dimensie ervan en het feit dat het project rechtstreeks binnen 
het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr. 5 valt (UN Women is de 
leidende instantie voor dit SDG).  

C9. Bovendien heeft België door de vaak drastische inkrimping van zijn 
vertegenwoordigingen zichzelf niet de middelen verschaft om invulling te geven aan het 
principe van 'coördinatie' van de Agenda.  
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V4: Doelmatigheid van de strategie 

C10. De exit werd effectief binnen de gestelde termijnen en zonder budgetoverschrijding 
tot stand gebracht, ondanks de talrijke uitdagingen die daarmee gepaard gingen.  

C11. De drie vervaltermijnen in de terugtrekking vanaf juni 2018, zoals vastgelegd in de 
ministeriële richtlijnen, verleenden dan wel een zeker perspectief van progressiviteit aan 
de strategie, maar ze waren niet gericht op transitie en ze boden noch flexibiliteit, noch 
mogelijkheden voor aanpassing in overleg met de partners. 

C12. We vinden weinig voorbeelden van een 'nauwe politieke dialoog' in het kader van 

de exitstrategie, ondanks het feit dat in alle landen in eerste instantie werd gezocht naar 
pistes in de richting van een aangepaste transitie, samen met de nationale partners en 
de Belgische ANGS. Door een gebrek aan budget en soms ook aan andere ondersteuning 
werd de aanvankelijke dialoog niet voortgezet. De reeds bestaande vormen van 
samenwerking (universitaire uitwisselingen, civiele maatschappij, private sector, het 
Rode Kruis in Zuid-Afrika) werden dan weer vaak individueel voortgezet, maar zonder 
veel ondersteuning door de hoofdzetel.  

C13. Er was daarentegen wel vaak een continue en vruchtbare technische dialoog in het 
kader van de projecten. 

C14. De inkrimping van het personeel voor internationale samenwerking verliep soms te 
overhaast en strookte niet altijd met de strategie. De samenwerkingsbureaus die in 
Bolivia en Ecuador waren overgebleven na de sluiting van de ambassades in 2006, 
werden in 2015 gesloten. In Algerije en Zuid-Afrika werden de diplomatieke posten die 
de transitie moesten begeleiden, in 2015 en 2016 opgeheven. Deze terugtrekkingen 
gingen gepaard met de relocatie in het buitenland van de plaatselijke 
vertegenwoordigers van Enabel. Dat maakte de relaties met de partners en de andere – 
Belgische of internationale – actoren in deze landen er uiteraard niet gemakkelijker op.  

C15. De inkrimping van het aantal projectmedewerkers verliep consequenter, op één 

uitzondering na. Het beheer van deze personeelsleden gebeurde progressief, flexibel en 
aangepast in Vietnam en vooral in de Andeslanden, die een voorbeeld zijn van goede 
praktijk op dit gebied (onder meer door een beroep te doen op 'outplacement'). In 
Algerije daarentegen moeten de volledige sluiting van het Enabel-kantoor en het ontslag 
van alle ervaren personeelsleden op 30 juni 2019 – zonder zelfs maar een tijdelijke 
administratieve medewerker te behouden – als potentieel contraproductief worden 
beschouwd. 

V5: Operationalisering van de strategie 

C16. Binnen de programmatische aanpak van Enabel – los van de exitstrategie – werd 

de overdracht van kennis en technologie zo systematisch mogelijk geïntegreerd in de 
formulering van talrijke exitprojecten, in overleg met de partners. Hetzelfde geldt voor 
de institutionalisering en de kapitalisatieactiviteiten die, telkens als dat zinvol was, 
werden uitgevoerd.  

C17. Deze aanpak werd echter soms beïnvloed door de variabele capaciteiten van de 
partners en door de beperking van de projectduur, want de kapitalisatieactiviteiten zijn 
vaak gepland tegen het einde, wanneer maximale inspanningen vereist zijn om alles af 
te ronden voor de deadline. Dit geldt zeker voor complexe infrastructuurprojecten, 
waarvan de inkorting vaak ten koste ging van 'softe' activiteiten, zoals kapitalisatie.  

C18. Door de inzet van de actoren en de flexibiliteit bij de uitvoering wist men dit 
negatieve effect echter gedeeltelijk te compenseren. Door de uitvoering van de evaluatie 
op het moment van de exit was het niet mogelijk om de waarde van de kapitalisatie of 
de duurzaamheid te beoordelen.  

V6: Efficiëntie 

C19. De operationalisering van de strategieën is allerminst bevorderlijk geweest voor het 
bereiken van optimale resultaten. De exitstrategieën focusten uitsluitend op het afronden 
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van alle projecten op 30 juni 2019. In dat kader werd enkel aan zichtbaarheid een 
budget toegekend, maar dat budget was dan weer opgesplitst in jaarlijkse schijven, 
waardoor er geen optimale flexibiliteit mogelijk was.  

C20. De maximale periode van vier jaar (wet van 19 maart 2013) en de deadline 
opgelegd door de Minister, zijn in de meeste gevallen (te) kort gebleken, behalve dan in 
Ecuador. Bij de identificatie van de projecten had men vaak een langere 
uitvoeringsperiode voor ogen, en vaak deden er zich vertragingen voor. De deadline was 
daarom vaak nadelig voor een goede voltooiing van de projecten en bepaalde activiteiten 
konden niet worden uitgevoerd. Omgekeerd leidde de invoering van een strikte termijn 
in bepaalde gevallen (de Andeslanden) tot een snellere uitvoering dan gewoonlijk, 
zonder duidelijk merkbaar negatief effect op de resultaten.  

V7: Duurzaamheid 

C21. Door bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten op het gebied van 
kennisoverdracht en lokaal ownership in de exitprojecten, heeft Enabel de duurzaamheid 
van de projecten zo goed mogelijk gewaarborgd, rekening houdend met de middelen en 
de soms instabiele situaties, zoals in bepaalde Andeslanden.  

C22. Enkele projecten werden specifiek geformuleerd om de overdrachten in een 
exitcontext in Zuid-Afrika en Algerije te optimaliseren. Deze projecten (PRCDE en 
BAPED) bleken effectief in het creëren van optimale voorwaarden voor duurzaamheid.  

C23. De deadlines voor de afronding waren niet meteen bevorderlijk voor de 

duurzaamheid van bepaalde projecten. Hetzelfde geldt voor het volledige vertrek van 
Enabel, zonder enige mogelijkheid tot toekomstige ondersteuning, ook niet op ad-
hocbasis of via projecten voor derden. Er zijn echter een paar uitzonderingen, zoals de 
verlenging van de internationale technische assistent van het AGID-project in Algerije, 
die door de hoofdzetel van Enabel wordt betaald.  

C24. Ook op het vlak van duurzaamheid kunnen bepaalde lessen worden getrokken: de 
verankering van de projecten binnen een grote en goed georganiseerde nationale 
instelling, zoals de Nationale Thesaurie in Zuid-Afrika, die garant staat voor een goed 
gebruik van de middelen, vormt op zich een belangrijke duurzaamheidsfactor. Ook een 
goed aangepaste vorm van flexibiliteit, opgenomen in de formulering van de 
exitprojecten, kan de duurzaamheid ervan versterken.  

V8: Zichtbaarheid 

C25. Het budget van 50.000 euro dat België per exitland heeft uitgetrokken voor 
communicatie, is passend gebleken. Het initiatief werd overgelaten aan de ambassades. 
Er was geen sprake van begeleiding vanuit de hoofdzetel, noch van echte uitwisselingen 
van goede praktijken tussen ambassades of met de hoofdzetel, op een paar 
uitzonderingen na. De inspanningen op het vlak van communicatie werden echter 
bemoeilijkt door een geringe diplomatieke aanwezigheid en beperkte menselijke 
middelen. 

C26. De toepassingsmodaliteiten van het communicatiebudget, dat in drie jaarlijkse 
schijven was verdeeld, zorgden in drie landen voor problemen (alle landen behalve de 
Andeslanden). De onderbezette ambassades hadden voor het einde van de exitperiode 
immers geen activiteiten op het vlak van zichtbaarheid gepland en moesten daarom 
slotevenementen organiseren met het nog beschikbare deel van het 
communicatiebudget. In Algerije werd dit streven gedwarsboomd door politieke 
spanningen tussen nationale actoren. 

C27. Ondanks deze moeilijkheden verliep de communicatie over het algemeen geslaagd 

en kon het positieve imago van België in de zes landen behouden blijven.  

C28. In de Andeslanden heeft de campagne 'Bélgica Contigo' het imago van België 
verbeterd door een concrete strategie voor communicatie en publieke diplomatie te 
ontwikkelen. Die campagne kan daardoor als voorbeeld van een goede praktijk op dit 
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vlak worden gezien. Ze richtte zich echter meer op het imago van België dan op de 
actoren die nog steeds actief zijn in de drie landen en dan op nieuwe vormen van 
partnerschap, wat dan weer wel het onderwerp was van de communicatie-inspanningen 
in andere landen, met name in Vietnam en Zuid-Afrika. Tot slot werd de continuïteit van 
de inspanningen in het kader van de campagne 'Bélgica Contigo' niet gewaarborgd na 30 
juni 2019 (bv. beheer van het Facebookaccount).  

C29. Gelukkig werd de communicatie versterkt door kapitalisatie-evenementen die 
individueel binnen de projecten werden georganiseerd en die erg op prijs werden gesteld 
door de partners, en op de actieve samenwerking tussen Enabel en de ambassades. 
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7. Aanbevelingen 

De analyses uitgevoerd om de verschillende aspecten (relevantie, doelmatigheid, 
efficiëntie, duurzaamheid en zichtbaarheid) van de implementatie van de exitstrategieën 
te beoordelen, hebben geleid tot een reeks aanbevelingen. Deze worden hieronder 
voorgesteld op basis van (1) hun strategisch of operationeel belang, (2) hun 
prioriteitsgraad en (3) de bestemmelingen. 

7.1  Strategische aanbevelingen 

SA1. Naar het voorbeeld van de EU en in overeenstemming met de MIC-nota, naast het 
gemiddelde inkomen per capita systematisch rekening houden met meer sociaal-
economische indicatoren (index van menselijke ontwikkeling, index van economische 
fragiliteit, enz.) bij de keuze van de exitlanden en de modaliteiten van de strategie 
(Minister, DGD).100  

SA2. De exitvoorwaarden aanpassen aan de verschillende landen en soorten projecten 
(met name op het vlak van infrastructuur) door naleving van het beginsel 'one size does 
not fit all'101 (Minister, DGD). 

SA3. Een strategische visie en een actieplan ontwikkelen om een nieuwe vorm van 

partnerschap te definiëren, rekening houdend met kwesties van mandaten en 
bevoegdheden, tijdschema's en de nodige menselijke en budgettaire middelen, in 
overleg met alle betrokken actoren.102 De strategie moet ook ad-hocactiviteiten 
bevorderen die aangepast zijn aan de MIC-landen, zoals netwerken van alumni, 
expertisefondsen103 voor de versterking van capaciteiten, communicatie of 
uitwisselingen, en het inschakelen van junior experts (DGD, Enabel).  

SA4. Op systematische wijze een echte politieke dialoog ondersteunen, om te evolueren 
naar een nieuw type partnerschap en om vervolgens input te geven aan dit 
partnerschap. Met dit doel voor ogen steunen op een nauwere coördinatie met de 
Belgische actoren die bij de exit en bij het toekomstige partnerschap in die landen 
betrokken zijn, met respect voor hun recht op autonomie en initiatief. 

SA5. In de strategie overwegen om acties te behouden die gericht zijn op mondiale 
uitdagingen of prioritaire belangen voor België en de Belgische actoren (Minister, DGD).  

SA6. De periode van vier jaar laten aanvangen vanaf de ondertekening van de 

bijzondere overeenkomst, om de uitvoering niet in het gedrang te brengen, gezien de 

                                           
100  Een recente studie over de terugtrekking uit de hulpverlening door elf donoren (ODI, 2019) en de evaluatie 

van de terugtrekking van Nederland (IOB, 2016) beveelt verder aan dat vertrekkende donoren een globale 
analyse maken van het financieringssysteem van het partnerland, vooral als het een belangrijke donor voor 
het ontvangende land betreft, en dat ze overleg moeten plegen met andere donoren om te zorgen voor de 
best mogelijke voorwaarden op het vlak van de omvang en de modaliteiten van de hulp. In de evaluatie 
van de stopzetting van de Britse samenwerking in zeven landen (ICAI, 2016) wordt ook aanbevolen een 
impactevaluatie uit te voeren over de risico's en gevolgen van de stopzetting van de programma's voor de 
begunstigden.  

101  Dit belang van flexibiliteit blijkt ook uit de aanbevelingen van een recente studie (ODI, 2019). 
102  In de drie bovengenoemde studies (ODI, 2019; IOB, 2016 en ICAI, 2016) wordt ook aanbevolen de 

partnerlanden zoveel mogelijk te betrekken bij de vaststelling van een exitstrategie per land. 
103  DFID heeft bijvoorbeeld een flexibel fonds voor technische bijstand in India in stand gehouden (ICAI, 

2016). 
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duur dreigt te worden verkort door lange perioden van identificatie en onderhandelingen 
(Minister, DGD). 

SA7. Begeleiding ontwikkelen en zorgen voor passende budgetten voor de nieuwe 
partnerschappen met de exitlanden via civiele maatschappij-organisaties, institutionele 
actoren en andere betrokken actoren (DGD).  

SA8. Systematisch de mogelijkheid onderzoeken van projecten specifiek geformuleerd 
om de meest essentiële capaciteiten – op vraag van de partners – in een exitcontext 
rond een thema van gezamenlijk belang te versterken, zoals BAPED of PRCDE (Enabel). 

SA9. In overeenstemming met de Agenda voor verandering van de EU, actief blijven in 

Europese en multidonor-coördinatieorganen in de sectoren van prioritair belang104 (DGD, 
Enabel). 

SA10. Het mogelijk maken om systematisch van bij de (her)formulering van 
programma's te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor overname door andere 
actoren (Minister, Enabel). 

7.2.  Operationele aanbevelingen 

OA1. Zorgen voor de nodige flexibiliteit op alle niveaus: de geleerde lessen wijzen erop 
dat een goed aangepaste flexibiliteit, opgenomen in de formulering van de exitprojecten, 
de duurzaamheid ervan kan versterken. Een grotere flexibiliteit in de 
communicatiebudgetten zou ook de doelmatigheid van de communicatie verbeteren 
(DGD, Enabel). 

OA2. Voortbouwen op de ervaring van de terugtrekking uit de gouvernementele 

samenwerking, door ervoor te zorgen dat de teams die instaan voor de exit andere 
personen kunnen ontmoeten die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt, en een 
mechanisme opzetten voor het delen van ervaringen (verslagen, zo nodig met vertaling, 
databanken, contacten, verspreidingsactiviteiten) voor de begeleiding van toekomstige 
exits (DGD, Enabel).  

OA3. Het personeel voor internationale samenwerking geleidelijk terugtrekken, 
naargelang de situatie van de verschillende exitlanden. Zich flexibel opstellen en 
eventueel zo nodig de bestaande teams versterken volgens het principe 'one size does 
not fit all' (DGD, Enabel).  

OA4. Inspiratie putten uit de goede praktijken in de Andeslanden op het vlak van het 
beheer van de inkrimping van het lokale personeelsbestand, zoals outplacement (DGD, 
Enabel). 

OA5. In het kader van een systematische kapitalisatie moet de toonaangevende 

expertise die in de loop van de projecten is verworven, beter worden behouden om ze 
ook in andere landen te reproduceren (bv. IT-vaardigheden voor openbare 
dienstverlening die in het Tirelo Bosha-project zijn verworven), eventueel door middel 
van een driehoeksaanpak (d.w.z. 'Zuid-Zuid' met medewerking van Enabel): 
Marokkaanse experten zouden een dergelijke expertise kunnen aanbieden in Senegal of 
Niger (Enabel). 

OA6. De communicatie beter toespitsen op de nieuwe vormen van partnerschap die 
kunnen worden overwogen, onder meer via CMO's, institutionele actoren en de private 
sector. Er moet ook worden gesproken van 'communicatie' en niet van 'zichtbaarheid' 
(DGD). 

                                           
104  Ambassades die geen bilaterale coöperatie meer hebben, kunnen nog steeds deelnemen / een impuls geven 

aan gezamenlijke acties met partners van de EU, de Verenigde Naties, ngo's of andere actoren, rond 
thema's die belangrijk zijn voor de Belgische aanwezigheid (coherentie van beleidslijnen), zoals de 
klimaatverandering en het milieu, mensenrechten, gender, de kringloopeconomie, enz. 
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OA7. Inspiratie putten uit de goede praktijken van 'Bélgica contigo' op het vlak van 

strategie en tools voor communicatie en publieke diplomatie. Zorgen voor de opvolging 
van de belangrijkste tools van deze campagne, met het oog op de toekomstige 
communicatie van België in deze landen of zelfs op regionaal niveau. Ervoor zorgen dat 
er voldoende aandacht wordt besteed aan de overblijvende actoren in het land en aan de 
beoogde nieuwe vormen van partnerschappen (DGD).  

OA8. De communicatiecompetenties en -middelen van DGD105 inzetten of ontwikkelen 
ten behoeve van het terrein. Deze competenties moeten het mogelijk maken om een 
strategie op te stellen op het vlak van communicatie, de actoren te begeleiden en de 
uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen (DGD).  

OA9. De Belgische federale en gewestelijke bevoegdheden beter uitleggen aan de 
overheden van de partnerlanden (DGD). 

OA10. Zorgen voor de systematische implementatie van het 'one roof'-beleid door er zo 

mogelijk ook de gewestelijke investeringsmaatschappijen (FIT, AWEX en Brussel Invest 
& Export) bij te betrekken. 

                                           
105  Als de communicatie niet hoofdzakelijk gericht is op samenwerkingsdoelstellingen (maar bijvoorbeeld op de 

bevordering van het imago van België in het algemeen), zouden de middelen logischerwijs uit een ander 
budget dan dat van DGD moeten komen. 
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