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VADEMECUM

Voorwoord

Dit document is een compilatie van de reeds verspreide teksten uit het Vademecum (gedeeltelijke tekst van 9
oktober 2000), Vademecum (eerste vervolg van 18 december 2000) en recent goedgekeurde teksten m.b.t. de
formulering (05 april 2001). Hij bestaat in een Nederlandse en Franstalige versie.
Het moge benadrukt worden, dat het hier gaat om een werkdocument, bestemd als leidraad en referentie
gedurende de attachédagen. In functie van de debatten en opmerkingen, evenals mogelijke wijzigingen ten gronde
zal deze bundel achteraf bijgewerkt en aangepast worden.
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Vademecum – Inhoudstafel

Inleiding
• Algemene inleiding
• Wet 25 mei 1999
• Wet 21 december 1998
• PRIMA (+inleiding)
• Beheerscontract

Hfst. 1. Institutionele actoren
• D01 – "Intern toezicht projecten"
• D02 – Audit, organisatie en methodes
• D10 – Directie Coördinatie
• D20 – Directie Strategieën
• Attachés

Hfst. 2. Begrippen van de pre-cyclus
• PARTNERLAND 
• Strategienota
• Algemeen samenwerkingsakkkoord
• Indicatief samenwerkingsprogramma
• Gemengde Commissie
• "Verkennende studie"

Hfst. 3. Begrippen van de cyclus
• BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID
• T.o.r. identificatie
• Identificatie
• BEOORDELING VAN DE ONTWIKKELINGSRELEVANTIE
• GLOS-SMCL
• T.o.r. formulering
• Prijsofferte voor formulering
• Formulering
• Basismodel bijzondere overeenkomst
• Commentaar van D10 en D20 op de identificatie en t.o.r. formulering 
• Commentaar van D10 en D20 op de formulering 
• Onderhandelingen en prijsofferte voor de uitvoering
• Uitvoering
• Monitoring et opvolging
• Evaluatie

Hfst. 4 PRIMA en logisch kader
• LOGISCH KADER
• PARTICIPATIE VAN DE BEGUNSTIGDEN
• PARTICIPATIEVE PLANNINGWORKSHOP

Hfst. 5. Begrotingsbeleid, begrotingsbeheer, vastleggingen, ordonnanceringen

Hfst. 6. Bijzondere samenwerkingswijzen
• Micro-interventies en kaderakkoord
• Studiefondsen
• Begrotingshulp & programmahulp
1. Tegenwaardefonds
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Een woord vooraf

1. Waarom een vademecum? 

Een levend organisme wordt niet alleen bepaald door zijn anatomie d.w.z. zijn structuur. Even belangrijk is zijn
fysiologie, de wijze waarop het functioneert. Zo ook voor een openbare dienst als DGIS: het volstaat niet zijn
structuur te bepalen; ook de wijze waarop het directoraat-generaal zal functioneren moet uitgewerkt worden. 

Dat is wat dit vademecum wil doen. 

Met andere woorden, het vademecum wil beantwoorden aan aanbeveling III.33 van het rapport van de
“Parlementaire Opvolgingscommissie”: 
• er moeten duidelijker, eenvoudiger en doorzichtiger handleidingen en besluitvormingsprocedures komen; 
• het aantal beslissings- en controleniveau’s moet worden beperkt; 
• de horizontale communicatie en samenwerking dient bevorderd. 

2. Wat is dit vademecum? 

Dit vademecum wil een leidraad zijn voor personeelsleden met zin voor analyse, synthese en initiatief. Het is geen
handboek voor mensen die zuiver uitvoerende taken hebben. 

Het vademecum probeert de juiste middenweg te vinden tussen starheid en vaagheid. De leidraad mag niet te strak
zijn omdat hij anders, in een materie als internationale samenwerking die per definitie heel gevarieerd en veranderlijk
is, verlammend zou gaan werken. Maar hij moet toch voldoende gedetailleerd zijn zodat de diensten weten wat ze
geacht worden te doen en hoe ze moeten samenwerken. 

De richtlijnen moeten ook dienen als basis voor de evaluatie zowel van de diensten als van de individuele
personeelsleden. 

Conform de aanbevelingen van de “Parlementaire Opvolgingscommissie” spelen communicatie en samenwerking
een vitale rol in dit vademecum. De bedoeling is door uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen, iedereen
vanuit zijn eigen bevoegdheidssfeer te laten bijdragen tot een gemeenschappelijk doel. 

In administratieve zin is het vademecum een richtlijn. Maar tezelfdertijd spreekt het vanzelf dat het vademecum niet
eens en voor altijd vastligt. Integendeel, het moet voortdurend aangepast kunnen worden aan de evolutie van het
beleid en van onze relaties met de partnerlanden. 

Tot slot moet vermeld worden dat een vademecum noch het beleid noch de inzet van het personeel vervangt. Om
terug te grijpen naar de metafoor van het levend organisme: anatomie en fysiologie volstaan niet. Om te leven is ook
energie nodig. 
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3. Indeling van het vademecum; voorlopig maar 12 teksten. 

Het vademecum van DGIS moet uiteindelijk uit 6 delen bestaan: 

• De rol en taken van de verschillende directies van DGIS en van de attachés. 

• Het verloop van de fases die voorafgaan aan de beheerscyclus "PRIMA" (Algemeen samenwerkingsakkoord,
Strategienota, Indicatief samenwerkingsprogramma, enz.). 

• De verschillende onderdelen van de beheerscyclus "PRIMA" (identificatie, formulering, tenuitvoerlegging, enz.); 

• "PRIMA" en het logische kader. 

• De budgettaire en financiële procedures en methodes. 

• "Bijzondere vormen van samenwerking" (zoals Studiefonds, Schuldherschikking, Begrotingshulp enz.)

Om verschillende redenen, waaronder tijdsgebrek, zijn momenteel maar 12 hoofdstukken van het vademecum
voltooid. U vindt ze hierbij. Het zijn: 

Uit deel 1: 
• De functies en taken van D10 (directie coördinatie); 
• De functies en taken van D20 (directie strategieën); 
• De functies en taken van de Attachés op post in de partnerlanden; 
• Het jaarverslag van de Attachés op post in de partnerlanden; 
• Correspondentie en contacten. 

Uit deel 2: 
-   Partnerland van de directe bilaterale samenwerking. 

Uit deel 3: 
• Examen de la recevabilité; 
• Beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie; 

Uit deel 4: 
• Het logische kader; 
• Partnerschap in de praktijk; 
• Participatieve planningworkshop. 

Uit deel 6: 
• Het studiefonds. 

Andere teksten zullen daaraan toegevoegd worden naarmate ze afgewerkt worden. Zodra voldoende teksten
beschikbaar zijn zal het vademecum worden uitgegeven onder de vorm van een handige brochure – uiteraard in het
Frans en het Nederlands – en met een systeem van interne verwijzingen. 

Nu alvast worden alle gebruikers van het vademecum opgeroepen om hun ervaringen met het vademecum te laten
kennen aan de heer R. Axters, dienst D02 – Audit en methodes. 
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Deel 1 De rol en taken van de verschillende directies van DGIS en
van de attachés.
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Functies, taken en bevoegdheden van de DIRECTIE COORDINATIE
"D10"

De Directie Coördinatie omvat de volgende diensten:                  

D11 - Budgettaire programmatie en beheer;  
D12 - Statistieken, voorzieningen en rapporten;  
D13 - Executief secretariaat van het interdirectie-forum (IFD/FID);
D14 - Afrika;  
D15 - Latijns-Amerika; 
D16 - Azië; 
D17 - Midden-Oosten & Zuidoost-Europa.  

De Directie Coördinatie is belast met:        

1. De budgettaire en statistische coördinatie van de verschillende door DGIS beheerde samenwerkingsvormen
(direct bilateraal, multilateraal, indirect, speciale programma’s).

2. De organisatie van de horizontale communicatie tussen de geografische, sectorale en thematische diensten van
het departement op het gebied van internationale samenwerking.

3. De beleidsvoorbereiding, programmatie en follow-up van de directe bilaterale samenwerking. In het kader van
deze functie is D10, in nauwe samenwerking met de Attachés, de BTC en de directies B en P, bevoegd voor de
internationale samenwerkingsrelaties met de partnerlanden. Ze ontwikkelt samen met de Attachés, de BTC en
de andere betrokken directies van het departement de instrumenten voor directe bilaterale samenwerking
(algemene AKKOORDEN, landenstrategienota’s, gemengde commissies, indicatieve programma’s, bijzondere
overeenkomsten, toewijzingsovereenkomsten met de BTC). In die context beheert de directie de kredieten die
ingeschreven zijn in programma 1 van de begroting van de internationale samenwerking.   

4. De coördinatie van de relaties met de BTC. 

5. De coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen DGIS en de directies-generaal B (bilaterale betrekkingen
en internationale economische kwesties) en P (multilaterale politieke betrekkingen en thematische kwesties)
over materies die verband houden met internationale samenwerking. 

Bij het uitvoeren van de in dit document beschreven taken van de verschillende diensten wordt rekening gehouden
met de delegaties van bevoegdheid en handtekening die toegekend worden aan de personeelsleden van DGIS. 
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"D11"BUDGETTAIRE PROGRAMMATIE EN BEHEER

De dienst D 11, Budgettaire programmatie en beheer, heeft de volgende functies en taken. 

1. Coördineren van de begrotingscyclus voor het geheel van de begroting internationale samenwerking. 
Dit omvat de volgende taken: 
− in samenwerking met de verschillende directies en diensten van DGIS, de initiële begroting opstellen, de

begrotingscontrole coördineren, de herverdelingen van basisallocaties en andere aanpassingen uitwerken (KB
op basis van een begrotingsruiter, deliberatie in de Ministerraad en wetsontwerp); 

− opstellen van de meerjarenramingen, de rijksmiddelenbegroting, de begroting wetenschapsbeleid en de indeling
van de uitgavenbegroting naar geografische regio, naar sector en naar actor; 

− de kredietbeheerders van DGIS begeleiden bij de opmaak van de programma's 1 tot 4 van de begroting
internationale samenwerking en zo nodig voorstellen tot arbitrage tussen de verschillende basisallocaties en
programma's formuleren. 

− de kredietbeheerders van DGA begeleiden bij de opmaak van programma 0 van de begroting internationale
samenwerking, en zorgen voor de inhoudelijke inbreng van DGIS daarbij; 

− in overleg met DGA-A30, de begroting, de wijzigingen en de kredietbeheerders inbrengen in het centrale
informaticasysteem. 

2. Follow-up van de uitvoering van de begroting internationale samenwerking. 
− de gegevens bijhouden m.b.t. het gebruik van elke basisallocatie van de begroting; 
− maandelijks (of zo nodig vaker) een rapport opmaken met inlichtingen over de stand van zaken bij de uitvoering

van de begroting bestemd voor de directeur-generaal van DGIS en de Staatssecretaris; 
− in overleg met de kredietbeheerders, voorstellen tot bijsturing formuleren en realiseren; 
− waar nodig, meewerken aan antwoorden op vragen en/of opmerkingen van de Inspectie van Financiën, de

Controle van de Vastleggingen en het Rekenhof [daartoe zal D 11 een kopie van alle opmerkingen ontvangen;
zie punt 4]. 

3. Daarnaast heeft D11 een aantal diverse taken: 
− implementeren van de instructies van de Administratie van de Begroting en de Controle op de uitgaven.
− op het geschikte niveau vergaderingen organiseren en deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen.
− instructies opstellen, informatie inwinnen, inlichtingen verstrekken aan diverse instanties en/of documenten ter

beschikking stellen.
− meewerken aan de invoering van nieuwe systemen o.m. de modernisering van de overheidsboekhouding. 
− bijhouden van de wetgeving.
− meewerken aan de opleiding van DGIS-personeel.

4. Een tijdelijke taak: in het kader van het uitwerken van de hervorming, zal D11 meewerken aan het opstellen van
interne richtlijnen en procedures voor de vastleggingen, de ordonnanceringen, de uitgaven van de lokale
vertegenwoordigingen, het opmaken van vastgestelde rechten, en de omloop van de documenten met het oog op
een efficiënte en transparante uitvoering van de begroting. 
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"D12" STATISTIEKEN, VOORZIENINGEN EN RAPPORTEN

De dienst “Statistieken, Voorzieningen en Rapporten” heeft de volgende functies:
− de financiële, budgettaire en statistische rapporten opstellen met betrekking tot internationale samenwerking;

met het oog op de openbaarheid van bestuur moeten deze rapporten begrijpelijk zijn voor buitenstaanders; 
− de budgettaire programmatie voorbereiden wat programma 1 van de begroting betreft, en de besteding ervan

opvolgen;
− de kredieten beheren van de basisallocaties die gemeenschappelijk zijn aan alle diensten van D10.

De dienst vervult daartoe de volgende taken:    

1. de coördinatie en het beheer van de statistische gegevens organiseren, inclusief die van de BTC;         

2. de voorbereiding en de opstelling van de activiteitenrapporten van de internationale samenwerking voor het DAC
van de OESO, met uitzondering van de thematische en strategische aspecten, die tot de bevoegdheid van D20
behoren; 

3. D20 de cijfergegevens bezorgen, zodat ze de verplichte jaarrapporten kan opstellen die ze moet overhandigen
aan het Parlement en aan andere instanties (mensenrechten, vrouwen en ontwikkeling enz.);

4. de antwoorden op de parlementaire vragen coördineren, en dat voor alle directies van DGIS;           

5. het systeem voor het invoeren van de uitgaven beheren die opgenomen zijn in de statistieken van de Officiële
Ontwikkelingshulp (ODA) voor het DAC, inclusief de uitgaven voor de prestaties van de BTC;

6. deelnemen aan de werkgroepen voor de verbetering van de statistieken en de in het DAC gehanteerde
concepten;

7. de documenten, rapporten en richtlijnen van het DAC beheren, verspreiden en klasseren, en de relaties met de
OESO intern coördineren binnen DGIS;              

8. de budgettaire programmatie van de directe bilaterale samenwerking voorbereiden (programma 1 van de
begroting);

9. de besteding van de begroting van programma 1 opvolgen op computer per land en per sector, en de kredieten
van de basisallocaties die erop betrekking hebben, toekomstgericht beheren; 

10. de kredieten van de basisallocaties beheren die gebruikt kunnen worden door alle Attachés (met name studie-
en werkingskredieten voor de Attachés, beheer van het met de BTC gesloten raamcontract voor de kredieten die
bestemd zijn voor de micro-ontwikkelingsprojecten in de 25 landen, specifieke actiefondsen waarvan de
monitoring toevertrouwd is aan de BTC voor de begunstigde landen);

11. de periodieke informatie voorbereiden (in de vorm van overzichtstabellen) die bestemd is voor de administratieve
en politieke overheid en verband houdt met de evolutie van de samenwerkingsprestaties die tot programma 1
behoren; 

12. de samenhang en de standaardisering van de procedures nagaan en van de relaties tussen de geografische
diensten en de Attachés enerzijds en de BTC anderzijds.                 
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"D13" Het INTERDIRECTIE-FORUM (IDF) en zijn SECRETARIAAT

1. Doelstelling. 

Met de oprichting van het INTERDIRECTIE-FORUM (IDF) wil het DGIS tegemoetkomen aan de vitale behoefte aan
horizontale communicatie, samenwerking en coördinatie binnen het Bestuur. In het verleden is dit geen gemakkelijke
taak gebleken, noch bij het ABOS noch bij de centrale diensten van andere donoren. Om de verantwoordelijkheden
duidelijk af te lijnen, maar ook om (vermeende) redenen van 'macht' zijn instituten, structuren en mensen immers
sterk geneigd 'een eigen territorium' af te bakenen. Dat maakt coördinatie problematisch en een coherent beleid
moeilijk. 

Het IDF beantwoordt dus aan drie doelstellingen: 

1. Tijdens de beleidsvoorbereidende fases de betrokken directies en diensten van het hoofdbestuur en de
vertegenwoordigingen overzee maximale kansen geven om hun inbreng te geven voorafgaand aan de
beheerscyclus “PRIMA”. De kennis die aanwezig is bij de geografische, sectorale en thematische diensten – ook
die van DGB en DGP - en bij de Attachés voor Internationale Samenwerking bijeenbrengen en op elkaar in laten
werken. 

2. Rond specifieke problematieken die op dat moment aan de orde zijn, op ad hoc basis een functionele hiërarchie
met “géométrie variable” doen ontstaan op grond van kennis en deskundigheid. 

3. De kennis die aanwezig is bij de geografische, sectorale en thematische diensten – ook die van DGB en DGP -
en bij de Attachés voor Internationale Samenwerking laten circuleren, bijeenbrengen en op elkaar in laten
werken.

2. Functies. 

De functies van het IDF zijn af te leiden uit de oorspronkelijke functie van een “forum“, een markt waar kopers,
verkopers en producten eindeloos variabel zijn. Zo ook verschillen de deelnemers aan het IDF en de inhoud van hun
bijdragen, naargelang van de aard van de behandelde zaak, haar belang en het moment. 

Het executief secretariaat van het IDF organiseert het “forum” en bewaakt zijn spelregels. Het executief secretariaat
hangt af van D10 maar heeft initiatiefrecht voor de organisatie van het “forum”1. Het organiseert en zorgt op een pro-
actieve wijze voor de inbreng van alle betrokkenen bij:
1. het opstellen van de geografische, sectorale en thematische strategienota’s; 
2. het opstellen van de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISP) met de partnerlanden. Deze nota's zijn de

basis voor de besluitvorming op Gemengde Commissies; 
3. de voorbereiding van elk ander beleidsvoorbereidend document dat de competentie van één directie te buiten

gaat. 

Het executief secretariaat van het IDF heeft bovendien een bijzondere functie ten aanzien van de decentralisatie
naar de Attachés voor Internationale Samenwerking. Het zorgt er voor dat: 
4. de inhoudelijke inbreng van de Attachés tijdig gegeven wordt en dat er, ondanks de geografische afstand,

rekening mee wordt gehouden; 
5. gevolg wordt gegeven aan de verzoeken van de Attachés om te beschikken over deskundigen in het kader van

de identificatie [zie aldaar].

                                                     
1 De herstructurering mag vanzelfsprekend geen inhoudelijke breuk zijn met het verleden. Daarom kan, zeker in de beginfase, dit
initiatiefrecht ook een inhoudelijke betekenis hebben en kan het executief secretariaat van het IDF, in overleg met D20, pro-actief
meewerken aan het invoeren van nieuwe samenwerkingsinstrumenten waarover het een bijzondere kennis heeft (bijvoorbeeld
begrotings- en programmahulp). 
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3. Hoe functioneert het IDF ? 

Het IDF treedt in werking telkens als een beleidsvoorbereidend document moet worden opgesteld waarvan de
inhoud de bevoegdheid van één directie te buiten gaat. 

In alle gevallen zal er één directie of één dienst zijn die de leiding heeft bij het opstellen van het betrokken document.
Het executief secretariaat van het IDF bepaalt in overleg met de directie van de leidende dienst welke andere
directies en/of diensten bij het inter-directie-overleg moeten worden betrokken. Die lijst is in principe niet limitatief:
alle geïnteresseerden wier kennis en ervaring voor een constructieve inbreng kunnen zorgen, kunnen aan het
“forum” deelnemen. Dit zal vanzelfsprekend verschillen van geval tot geval. 

De inbreng van andere diensten en directies gebeurt eerst d.m.v. schriftelijke commentaren en adviezen en daarna
d.m.v. overleg in een vergadering. 

In het algemeen zal het inter-directie-overleg gebeuren in 5 stappen: 
1. de leidende dienst stelt een eerste ontwerp-document op en bezorgt het voor verspreiding aan het executief

secretariaat van het IDF; 
2. het executief secretariaat stuurt het 1e ontwerp rond en waakt erover dat de schriftelijke commentaren en

adviezen tijdig – het executief secretariaat legt aan de betrokkenen deadlines op - en in de juiste vorm
binnenkomen; 

3. de leidende dienst verwerkt de ingewonnen commentaren en adviezen en maakt een 2e ontwerp; via “bilaterale”
contacten met personen en diensten die commentaren en adviezen hebben gegeven, zal de leidende dienst
pogen de secundaire meningsverschillen te overbruggen; eventuele fundamentele meningsverschillen worden in
het 2e ontwerp aangestipt; 

4. het executief secretariaat stuurt het 2e ontwerp rond, nodigt alle betrokkenen uit voor een vergadering en zit die
voor als moderator; de leidende dienst is rapporteur van de vergadering; Indien nodig komt er een tweede
vergadering waar het uiteindelijke ontwerp nogmaals besproken wordt. 

5. de leidende dienst stelt het definitieve document op (dat via de directeur-generaal van DGIS en met kopie aan
D10, aan de politieke overheid wordt voorgelegd). 
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"D14 t.e.m. D17" DE GEOGRAFISCHE DIENSTEN

1. Functies 

De geografische diensten zijn belast met de voorbereiding en de coördinatie van de samenwerking met elk van de
partnerlanden.               
Ze vervullen deze functies in overleg met de Attachés* en de thematische en sectorale diensten van DGIS (D20*),
en door regelmatige contacten met de andere Belgische overheidsdiensten (binnen of buiten het ministerie van
Buitenlandse Zaken) die zich bezighouden met de samenwerking met de voornoemde landen. 

In die optiek moet elke dienst:            
− de inbreng en bijdragen analyseren van de andere donoren of instellingen ten gunste van de betrokken landen;
− de globale inbreng analyseren van België ten gunste van de betrokken landen;
− een globale samenvatting maken van beide analyses, om de krachtlijnen vast te leggen van het

samenwerkingsbeleid dat moet worden gevoerd met de partnerlanden. 

2. Taken van de geografische diensten 

2.1. De follow-up van de samenwerking in de partnerlanden 

De geografische diensten van de internationale samenwerking moeten regelmatig, in samenwerking met de andere
directies van DGIS, D12 en de Attachés, overzichtstabellen opmaken en bijwerken. Aan de hand van die tabellen
kan de evolutie gevolgd worden van de samenwerkingsacties die DGIS heeft gepland en gefinancierd ten gunste
van de partnerlanden en de landen waarmee nog samenwerkingsacties aan de gang zijn. Ze worden gegroepeerd in
D12 en om de drie maanden bezorgd aan de Staatssecretaris, de hiërarchische verantwoordelijken, de andere
directies van DGIS, DGB en de ambassades in de voornoemde landen. 
De geografische diensten ontvangen regelmatig de door DGB gecoördineerde landennota’s. 

2.2. De geografische strategienota’s       

De geografische diensten zijn belast met het afwerken van de geografische ontwerpstrategienota’s volgens de in het
hoofdstuk “Strategienota” beschreven methode. 

Na de goedkeuring van de Staatssecretaris zorgen ze voor de gepaste verspreiding van de nota’s. 

2.3. De thema- en sectorstrategienota’s                 

De geografische diensten werken actief mee aan het opstellen van de thema- en sectorstrategienota’s van D.20. Die
inbreng is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de sector- en themastrategienota's voldoende praktijkgericht
zijn.

2.4. De algemene samenwerkingsakkoorden    

De geografische diensten bereiden de algemene samenwerkingsakkoorden voor met de betrokken landen. Ze
winnen daartoe vooraf advies in bij de andere betrokken diensten van het ministerie. Zo nodig onderhandelen ze
mee met de ambassades over de akkoorden. 

Vóór het akkoord gesloten wordt, vragen de geografische diensten het door de Beheersovereenkomst (Art. 5, §1, 1e
lid) opgelegde advies aan de BTC. Ze zien erop toe dat de BTC dit advies tijdig en conform de normen geeft
(Beheersovereenkomst Art. 6, §1). 

Ze zorgen voor de coördinatie, zodat de akkoorden ondertekend kunnen worden. Na de ondertekening wordt het
dossier overhandigd aan DGJ, met het oog op de ratificatie door het Belgische Parlement. 
(Zie hoofdstuk Algemene Akkoorden). 

2.5. De indicatieve samenwerkingsprogramma’s (ISP’s)
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De geografische diensten moeten in nauwe samenwerking met de Attachés in de partnerlanden de indicatieve
samenwerkingsprogramma’s voorbereiden en afwerken met elk van de 25 partnerlanden. Deze programma’s
worden opgesteld in overleg met de andere directies binnen het IDF en na verplicht advies van de BTC (Cfr.
Hoofdstuk “ISP’s”). 

De programma’s worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Staatssecretaris. Vervolgens wordt erover
onderhandeld en worden ze officieel bekrachtigd in de gemengde commissies. Zo nodig worden de bestaande ISP’s
aangepast tijdens technische vergaderingen met het partnerland (Follow-up-comités).

De geografische diensten plannen halfjaarlijks de gemengde commissies en follow-up-comités die moeten worden
georganiseerd met de 25 partnerlanden, en de andere bijzondere activiteiten van de dienst. 

2.6. De identificatie (behalve MIP en Noodhulp) 

Indien de ontwikkelingsrelevantie positief beoordeeld wordt, ontvangen de geografische diensten van de
ambassades de identificatieverslagen, samen met de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie* door de GLOS*
en de commentaar van de Attaché*. 

De geografische dienst kan daar desgewenst zijn eigen commentaar aan toevoegen alsmede die van D20 als die
door de attaché gevraagd is (zie "Attaché", punt 3.6) (PRIMA 20). Deze commentaar is geen beoordeling. In deze
context betekent het dat nagegaan wordt of beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie aan de normen beantwoordt.
Zelfs bij negatieve commentaar van D10 en/of D20 moet het verslag van de Attaché ongewijzigd aan de Minister
worden voorgelegd en kan de Minister een positieve beslissing nemen. 

De geografische dienst legt het dossier voor beslissing voor aan de Staatssecretaris. Dit dossier bestaat uit een nota
aan de Staatssecretaris met (i) het identificatieverslag vergezeld van de positieve beoordeling van de
ontwikkelingsrelevantie, (ii) zijn eventuele commentaar en die van D20, (iii) het ontwerp van referentietermen voor
formulering en (iv) een ontwerp van brief aan de BTC met de vraag over te gaan tot formulering. 

Een negatieve beslissing van de Staatssecretaris wordt gemotiveerd, en de weigering om over te gaan tot de
formulering wordt zo vlug mogelijk bekendgemaakt aan de autoriteiten van de partnerlanden. 

In het positieve geval zet de geografische dienst de procedure in voor de formulering door de BTC
(identificatiedossier, de t.o.r. van de formulering, termijn voor de realisatie, vraag voor een prijsofferte)2. 

2.7. De formulering (behalve MIP en Noodhulp). 

De geografische diensten ontvangen en analyseren de prijsofferte en onderhandelen desgewenst over de
referentietermen, de voorwaarden en de termijnen. Ze geven hun akkoord (na advies van de inspectie van
Financiën), waarbij de offerte van de BTC en het schriftelijke antwoord van de geografische diensten gelden als
overeenkomst. 

De geografische diensten volgen de overeenkomst met de BTC op. In het bijzonder gaan ze na of de BTC de
gedragsregels ten aanzien van de begunstigden respecteert (Beheersovereenkomst, Art. 30) en of ze in haar
formulering een uitvoeringsmethode voor de samenwerkingsprestatie voorstelt die het “ownership” ervan door de
begunstigden bevordert. 

De geografische diensten houden de Attachés tijdens deze fase voortdurend op de hoogte.        

                                                     
2 Conform de Beheersovereenkomst Art. 13, §1, moet dit alles gebeuren binnen een termijn van 30 werkdagen na de beoordeling
door de "Gemengde Lokale Overlegstructuur". 
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2.8. De tenuitvoerlegging (behalve MIP en Noodhulp).

De geografische diensten zorgen voor de definitieve oplevering van de formuleringsdossiers, die bestaan uit:
− een technisch en financieel dossier
− een ontwerpovereenkomst voor de tenuitvoerlegging
− een ontwerp van bijzondere overeenkomst 

Het dossier wordt onderzocht en eventueel gewijzigd door de geografische diensten, en vervolgens via de inspecteur
van Financiën naar de Staatssecretaris gestuurd.

Na goedkeuring zetten de geografische diensten de procedure in gang voor de ondertekening van de bijzondere
overeenkomst met de lokale autoriteiten. Ze vragen de volle bevoegdheden voor de ambassadeur of de
Staatssecretaris. Na ondertekening van de bijzondere overeenkomst leggen de geografische diensten de nodige
fondsen vast en leggen ze de tenuitvoerleggingsovereenkomst die de BTC al heeft ondertekend3, ter ondertekening
voor aan de Staatssecretaris of aan zijn afgevaardigde.

De geografische diensten ontvangen en integreren alle door de Attaché en/of de BTC overhandigde tussentijdse of
eindrapporten met betrekking tot alle samenwerkingsprestaties. Ze trekken er de nodige lessen uit voor de toekomst.
Ze brengen de Staatssecretaris onmiddellijk op de hoogte van de belangrijke feiten en gebeurtenissen die zich
voordoen tijdens de uitvoering van de prestatie. 

De geo-desk bezorgt een kopie van alle relevante documenten m.b.t. de tenuitvoerlegging aan de Attaché. 

De geo-desk: 
- ontvangt van de Attaché de voorstellen tot wijziging van de toewijzingsovereenkomst die de gedelegeerde

bevoegdheid van de Attaché te boven gaan; 
- legt, indien nodig, die voorstellen voor advies voor aan de Inspectie van Financiën; 
- notificeert de wijzigingen aan de BTC of, in voorkomend geval, laat die notificeren door het bevoegde

hiërarchische niveau. 

De geo-desk (via D10) bezorgt de directie Begroting en Boekhouding (A30) van DGA alle documenten die nodig zijn
voor de betaling van de BTC conform de, eventueel gewijzigde, toewijzingsovereenkomst. 

De geografische diensten behandelen ook alle materies waarvoor de Attaché geen delegatie van bevoegdheid heeft
gekregen. 

2.9. De evaluatie. 

De geografische diensten: 
- doen jaarlijks suggesties aan de bijzonder evaluator m.b.t. de evaluatie van bepaalde samenwerkingsprestaties; 
- bezorgen desgevraagd de nodige documentatie aan de betrokken dienst; 
- nemen kennis van de conclusies en aanbevelingen van de evaluaties en integreren die in hun

beleidsvoorbereidend werk. 

2.10. Begrotingsvoorzieningen.   

De geografische diensten bereiden de begrotingsvoorzieningen van de directe bilaterale samenwerking voor die
bestemd zijn voor D12, op basis van de indicatieve programma’s en de lopende en in voorbereiding zijnde
programma’s en projecten. 

                                                     
3 Krachtens de Beheersovereenkomst Art. 16, 1e lid, moet de Staat zijn akkoord notifiëren binnen een termijn van 10 werkdagen
na ontvangst van het formuleringsverslag van de BTC, tenzij de bijzondere overeenkomst niet vooraf ondertekend is. 
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Functies, taken en bevoegdheden van de DIRECTIE STRATEGIEEN
"D20"

Indeling van de directie in diensten en cellen: 

D21 – Economische problemen: 
• Sociale economie
• programma ten bate van de private sector
• Schuldverlichting
• Macro-economie en structurele aanpassing

D22 – Plattelandsontwikkeling en infrastructuur: 
• Plattelandsontwikkeling
• Voedselzekerheid en Overlevingsfonds
• Basisinfrastructuur

D23 - Gezondheid, onderwijs, conflictpreventie, "gender" en milieu: 
• Volksgezondheid
• Onderwijs, opleiding en beurzenbeleid
• Maatschappijopbouw en conflictpreventie
• "Gender"
• Milieu

1. Functies. 

De directie D20 is de inhoudelijke denktank van DGIS. De sectorale en thematische cellen waaruit ze is
samengesteld, bereiden de sectorale en thematische strategieën van de Belgische Internationale Samenwerking
voor en zien erop toe dat ze toepassing vinden in de concrete beleidsvoering. 

Zowel de cellen als de directie in haar geheel hebben een dubbele functie: 
- een eerder externe functie, gericht op de voorbereiding van de sector- en themastrategieën in het licht van de

internationale context van de ontwikkelingsproblematiek; 
- een eerder interne functie, gericht op de eigen beleidsvoering van de Belgische Internationale Samenwerking,

zowel directe, indirecte als multilaterale. 
Vanzelfsprekend is er geen absolute scheiding tussen beide functies. 

Daarnaast hebben de cellen "Voedselzekerheid en Overlevingsfonds" en "Maatschappijopbouw en conflictpreventie"
als bijzondere functie de coördinatie en het beheer van respectievelijk het "Overlevingsfonds" en de basisallocatie
"Conflictpreventie en vredesopbouw", inclusief het volgen van de tenuitvoerlegging. Wanneer de tenuitvoerlegging
plaats vindt in het kader van de directe bilaterale samenwerking, doen ze dit overeenkomstig de
beheersovereenkomst met de BTC. 

Les tâches des différents services décrites dans le présent document sont assumées en tenant compte des
délégations de pouvoir et de signature accordées aux agents de la DGCI. 
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2. Taken en activiteiten van de directie. 

Naast de algemene leiding en coördinatie van de directie, heeft de directie van "D20" enkele karakteristieke taken:
− de inhoudelijke coherentie tussen de benadering van de verschillende cellen;
− de taakverdeling en de coördinatie van het opstellen en bijwerken van de sectorale en thematische

strategienota's, en dit volgens een standaardschema;
− een centraal documentatiesysteem dat toegankelijk is, niet alleen voor de personeelsleden van de directie maar

ook voor andere geïnteresseerden van het ministerie;
− erop toezien dat de sectorale en thematische strategieën hun weerslag vinden in de geografische strategieën; 
− de organisatie van de adviesverlening door de verschillende cellen, zowel d.m.v. nota's als via deelname aan de

bijeenkomsten van het Interdirectie-forum (IDF*).

3. Taken en activiteiten van elke cel. 

3.1. Het formuleren van de sectorale of thematische strategie. 

Elke cel heeft als eerste taak de eigen strategie voor haar sector of thema te formuleren. Met dat doel moet ze: 
- de evolutie volgen van de internationale concepten terzake; 
- lessen trekken uit de realisatie van de Belgische samenwerkingsprogramma's. 

Hoewel de sectorale en thematische cellen van D20, naast ambtenaren die tot de personeelsformatie behoren, ook
bestaan uit deskundigen met bijzondere kwalificaties, kunnen zij onmogelijk alle kennis waaraan ze behoefte hebben
"in huis" hebben. Daarom zal D20 beschikken over een begrotingsallocatie voor externe deskundigen die de cellen
d.m.v. korte opdrachten bijstaan in hun taken. 

De strategie krijgt vorm in de sectorale of thematische strategienota. Krachtens de wet betreffende de Belgische
Internationale Samenwerking moeten strategienota's opgesteld worden voor de volgende sectoren: 

1° basisgezondheidszorg met inbegrip van de reproductieve gezondheidszorg; 
2° onderwijs en vorming; 
3° landbouw en voedselzekerheid, inbegrepen het overlevingsfonds; 
4° basisinfrastructuur; 
5° conflictpreventie en maatschappijopbouw met inbegrip van ondersteuning van de eerbied voor de menselijke

waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden; 
en voor de volgende thema's: 

1° het op evenwichtige wijze rechten en kansen geven aan vrouwen en mannen; 
2° de zorg voor het leefmilieu; 
3° de sociale economie. 

Vanzelfsprekend kan D20 het initiatief nemen om ook voor andere (deel)thema's strategienota's op te stellen,
bijvoorbeeld m.b.t. het beurzenbeleid, de schuldverlichting enzovoort. 

Het opstellen van de strategienota's is een participatief proces dat beschreven wordt in het hoofdstuk
"Strategienota". 

Na goedkeuring door de Staatssecretaris verspreidt D20 de strategienota bij alle betrokkenen, inclusief de BTC
(Beheersovereenkomst Art. 5, §1, 4e lid). 

Op basis van elke strategienota maken de betrokken cellen een actieplan waarin ze indicatoren opnemen die
moeten toelaten de concrete toepassing van de strategie na te gaan in de programma’s van de Belgische
samenwerking. 

De betrokken cellen moeten de strategienota geregeld, en minstens om de 4 jaar, bijwerken om haar aan te passen
aan de wijzigende actualiteit en eventuele nieuwe inzichten. Ze doen dit middels dezelfde overlegprocedure als
hierboven beschreven. 
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3.2. Het uitdragen en de tenuitvoerlegging van de strategie 

Elke cel kan, elk voor haar sector of thema, aangewezen worden om deel te nemen aan c.q. de Staatssecretaris te
vertegenwoordigen op nationale en internationale conferenties, fora, workshops en dergelijke en er de Belgische
standpunten en strategieën kenbaar te maken. 

D20 geeft advies bij het opstellen van de landenstrategienota's* en van de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's*.
De rol van D20 bestaat erin ervoor te zorgen dat de landenstrategieën en de ISP's voldoende rekening houden met
de sectorale en thematische strategieën. 

Elke cel moet documentatie over haar sector of thema bijhouden en voortdurend actualiseren, en deze integreren in
een centraal systeem dat ook voor buitenstaanders toegankelijk is. 

D20 heeft een vormingstaak ten aanzien van de andere diensten van het Ministerie en van DGIS in het bijzonder,
inbegrepen de ambassades en attachés. Hij moet de andere diensten de kennis, interesse en gevoeligheid
bijbrengen voor de samenwerkingsstrategieën in elke sector en rond elk thema. Dit gebeurt d.m.v. vormingssessies,
verspreiding van nota's en documentatie. Voor deze vorming kan D20 eventueel een beroep doen op externe
deskundigen (zie ook onder 3.1.). 

3.3. Taken in het kader van de projectcyclus van de directe bilaterale samenwerking. 

Wanneer bij de identificatie sectorale of thematische deskundigheid nodig is, kan D20, op verzoek van de Attaché
een personeelslid ter beschikking stellen om het partnerland te helpen bij de identificatie van een
samenwerkingsprestatie. 

Wanneer bij de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie van een geïdentificeerde samenwerkingsprestatie
sectorale of thematische deskundigheid nodig is, kan D20, op verzoek van de Attaché een personeelslid ter
beschikking stellen om het "Partnercomité" daarbij te helpen. 

D20 krijgt vanwege de Attaché een kopie van de geïdentificeerde samenwerkingsprestaties waarvan de Attaché
oordeelt dat een deskundig commentaar4 van D20 nodig is. Die commentaar maakt deel uit van het dossier dat door
D10 voor advies aan de Inspectie van Financiën en voor beslissing aan de Staatssecretaris wordt voorgelegd. 

Tijdens de tenuitvoerlegging kan D20, op verzoek van de Attaché, advies geven over de eventuele noodzaak een
lopende samenwerkingsprestatie bij te sturen. 

D20 ontvangt vanwege D10 een kopie van de relevante monitoringverslagen en van alle eindverslagen van de
samenwerkingsprestaties. D20 en de betrokken cellen trekken daaruit de nodige lessen en gebruiken die voor de
terugkoppeling naar het beleid. 

Personeelsleden van D20, in het bijzonder deskundigen, kunnen, op verzoek van de evaluatiedienst, deelnemen aan
evaluaties van samenwerkingsprestaties. 

D20 neemt kennis van de conclusies en aanbevelingen van alle evaluaties en integreert die in zijn
beleidsvoorbereidend werk. 

                                                     
4  Deze commentaar is geen beoordeling. In deze context betekent het dat nagegaan wordt of de beoordeling van de
ontwikkelingsrelevantie aan de normen beantwoordt. Zelfs bij negatieve commentaar moet het verslag ongewijzigd aan de
Minister worden voorgelegd en kan de Minister een positieve beslissing nemen. 
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3.4. Taken in het kader van de indirecte en multilaterale samenwerking. 

Op verzoek van D30 zal D20 voorstellen formuleren om de prioriteiten en beoordelingscriteria m.b.t. de programma's
van de indirecte actoren permanent aan te passen aan de sectorale en thematische strategieën en aan de
wijzigende internationale context. 

In samenwerking D40 zal D20 jaarlijks de programma's met de multilaterale partnerinstellingen toetsen aan de
sectorale en thematische strategieën en aan de wijzigende internationale context. 

D20 zal, op uitnodiging van D30, deelnemen aan de dialoog tussen de administratie en de NGO's en hun federaties
(zie MB van 25 september 1998). 

Op verzoek van D30 zal D20 deelnemen aan de beoordeling van de beleidsprogramma's van de indirecte actoren in
het licht van de sectorale en thematische strategieën. 

3.5. Andere taken en activiteiten. 

Een aantal cellen van D20 - zo bijvoorbeeld "gender", "milieu" en "overlevingsfonds" - hebben de wettige verplichting
jaarlijks te rapporteren ten behoeve van de Staatssecretaris en/of het Parlement. 

De cellen "Voedselzekerheid en Overlevingsfonds" en "Maatschappijopbouw en conflictpreventie" beheren
respectievelijk het "Overlevingsfonds" en de basisallocatie "Conflictpreventie en vredesopbouw", inclusief de follow
up van de met die kredieten gefinancierde projecten. 
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Functies, taken en bevoegdheden van de ATTACHE VOOR
INTERNATIONALE SAMENWERKING

1. Nota over de ambten van de attaché. 

"Attaché voor internationale samenwerking" is één van de vier categorieën van ambtenaren bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. Behalve in welbepaalde gevallen – zie
hieronder – wordt " Attaché" niet gebruikt voor het aanduiden van een ambt, evenmin als men het heeft over een
"ambtenaar van de carrière buitenlandse dienst" wanneer bijvoorbeeld het ambt van ambassaderaad bedoeld wordt. 

Het organiek reglement van het ministerie (Art. 35, D) kent de volgende ambten toe aan de attachés, wanneer zij
toegevoegd zijn aan een diplomatieke zending: 

minister-raad voor internationale samenwerking: attaché 1e klasse;

raad voor internationale samenwerking: attaché 2e klasse

eerste secretaris voor internat. samenwerking: attaché 3e klasse, minimum 6 jr. graadanciënniteit

secretaris voor internationale samenwerking: attaché 3e klasse, minimum 3 jr. graadanciënniteit

attaché voor internationale samenwerking: attaché 3e klasse, minder dan 3 jr. graadanciënniteit

Tenslotte moeten we vermelden dat in wat volgt uitsluitend de attaché bedoeld wordt op post in een partnerland, en
niet de attaché toegevoegd aan de personeelsformatie van het hoofdbestuur, noch de attaché bij een
vertegenwoordiging bij een internationale instelling.

2. Functies. 

Hoewel de Attaché specifieke opdrachten heeft, maakt hij integraal deel uit van de ambassade waaraan hij is
toegevoegd. Hij oefent zijn functies dus uit onder het gezag van het posthoofd. Hij werkt in teamverband met de
andere leden van de post. Hij pleegt geregeld overleg met het posthoofd en de andere leden van het team zowel
over de inhoudelijke als over de operationele aspecten van zijn opdracht. 

Hij brengt bij het posthoofd geregeld verslag uit over zijn activiteiten. Hij doet dit niet alleen op verzoek van het
posthoofd maar ook op eigen initiatief en in iedere geval over alle materies met politieke implicaties of waaruit
politieke implicaties zouden kunnen voortvloeien. Met het oog daarop bepalen het posthoofd en de Attaché
gezamenlijk de frequentie van het overleg en de verslaggeving en de vorm die ze aannemen (samenkomsten,
schriftelijke en mondelinge contacten). Dit is in het bijzonder van belang wanneer de Attaché verblijft in een ander
land dan dat waar het posthoofd gevestigd is. 

Anderzijds wordt de Attaché door het posthoofd maximaal betrokken bij het algemeen beleid van de post
(coördinatievergaderingen, representatieactiviteiten, enz.) en wordt hij door het posthoofd ingelicht over het politieke
kader waarin hij zijn functies uitoefent. 

Inzake internationale samenwerking is de Attaché voor Internationale Samenwerking (hierna Attaché) de spilfiguur in
de relatie met het partnerland. Hij5 moet ervoor zorgen dat "samenwerken" een actief en participatief proces is
waarbij het specifieke karakter van het partnerland in aanmerking wordt genomen met bijzondere aandacht voor de
ontwikkeling van lokale capaciteiten, voor decentralisatie van de interventies naar de doelgroepen toe en voor een
grotere responsabilisering van de partners. Vooral nu de samenwerking wereldwijd meer aandacht heeft voor
"ownership", meer werkt via multi-donor-verbanden en evolueert naar meer begrotingshulp, is de rol van de attaché
van cruciaal belang. 

                                                     
5 Omdat in deze tekst de drager van het ambt bedoeld wordt en niet de fysieke persoon die met het ambt is bekleed, wordt
voorbijgegaan aan het evidente feit dat de attaché zowel een vrouw als een man kan zijn, en wordt overal het mannelijke
voornaamwoord gebruikt. 
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Met het oog daarop moet de Attaché de volgende functies vervullen: 
− actief deelnemen aan de coördinatie onder donoren, en tussen donoren en het partnerland; die coördinatie

stimuleren; 
− nauw contact onderhouden met potentiële doelgroepen in de samenleving van het partnerland en met lokale

groeperingen (NGO's) die in aanmerking kunnen komen als lokale uitvoerders van de directe bilaterale
samenwerking; 

− het beleid van het partnerland volgen in het bijzonder strategisch vitale documenten zoals de "Poverty Reduction
Strategy Papers". 

− in overleg met het partnerland, een pro-actieve en sturende rol spelen bij de voorbereiding van het
samenwerkingsbeleid, d.w.z. de strategienota’s, de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s en de Gemengde
Commissies; 

− de identificatie van projecten en programma's begeleiden en de geïdentificeerde projecten, met de partner,
beoordelen op hun ontwikkelingsrelevantie; 

− in overleg met het partnerland, toezicht uitoefenen op de formulering en uitvoering van de projecten en
programma's en zo nodig wijzigingen (laten) aanbrengen in de desbetreffende uitvoeringscontracten; 

− beslissen over de financiering van kleinschalige lokale projecten en van lokale studiebeurzen; 
− toezicht uitoefenen op de samenwerkingsactiviteiten van de actoren van de indirecte en multilaterale

samenwerking. 

3. Taken en activiteiten m.b.t. tenuitvoerlegging van het Beheerscontract met de BTC, de PRIMA-cyclus en
wat eraan voorafgaat. 

De taken en activiteiten van de Attaché worden hieronder beschreven in hun verband met de verschillende fases die
voorafgaan aan en deel uitmaken van de PRIMA-cyclus. De Attaché oefent die taken uit binnen de grenzen van de
bevoegdheidsdelegatie die hem is toegekend en onder voorbehoud van de bevoegdheid van het posthoofd (KB
Organiek reglement, artikel 13). 

3.1. De situatie in het partnerland. 

De Attaché brengt geregeld verslag uit bij DGIS (D10) over de situatie in het partnerland. Het is niet de bedoeling dat
dit zomaar een herhaling is van de economische en politieke rapporten die de post aan het departement stuurt. De
Attaché moet de situatie specifiek bekijken vanuit de criteria voor de landenkeuze opgenomen in Art. 6 van de wet
van 25 mei 1999 betreffende Belgische Internationale Samenwerking. Net zoals de Attaché meewerkt aan de
algemene rapporten van de post aan het departement, zal hij zijn rapporten maken in samenwerking met de andere
leden van het team. 
Met het oog op die rapportering neemt hij deel aan de desbetreffende internationale bijeenkomsten en
coördinatievergaderingen van donoren, en staat hij in voor het verzamelen en beheren van informatie en
documentatie over het partnerland. 
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3.2. De landenstrategienota's*. 

De Attaché maakt (volgens het standaardschema) een 1e ontwerp-landenstrategienota, en bezorgt dat aan D10. Als
daarvoor een verkennende studie nodig is, vertrouwt de Attaché die toe aan de BTC of aan derden, conform de
Beheersovereenkomst Art. 5 §1, 3e lid, Art. 6 §2 en Art. 28, §1, laatste lid en voor zover het bedrag lager is dan 1,25
miljoen. 

Voor de verdere medewerking van de Attaché aan de landenstrategienota, zie het desbetreffende hoofdstuk. 

3.3. De sector- en themastrategienota's*. 

Voor de medewerking van de Attaché aan de sector- en themastrategienota's, zie het desbetreffende hoofdstuk. 

3.4. De algemene samenwerkingsakkoorden. 

Voor de rol van de Attaché bij de onderhandelingen over het algemeen samenwerkingsakkoord, zie het
desbetreffende hoofdstuk.

3.5. De indicatieve samenwerkingsprogramma's* (ISP) met de partnerlanden. 

De Attaché neemt het initiatief om, in overleg met het partnerland een 1e ontwerp-ISP op te stellen dat als basis zal
dienen voor politieke onderhandelingen ("Gemengde Commissie"). Met het oog daarop staat de Attaché permanent
in voor het verzamelen en beheren van informatie en documentatie over het betrokken partnerland. 

De Attaché zorgt ervoor dat de plaatelijke BTC-vertegenwoordiger, zij het op informele wijze, adviseert bij het
opstellen van het ontwerp-ISP. 

Als voor het opstellen van het ontwerp-ISP een verkennende studie nodig is, vertrouwt de Attaché die toe aan de
BTC of aan derden, conform de Beheersovereenkomst Art. 5 §1, 3e lid, Art. 6 §2 en Art. 28 §1, laatste lid, en voor
zover het bedrag lager is dan 1,25 miljoen.

Voor de verdere medewerking van de Attaché aan het ontwerp-ISP, zie het desbetreffende hoofdstuk. 

De Attaché bereidt, samen met de geo-desk, de Gemengde Commissie voor waar over het ISP wordt onderhandeld.
Hij neemt er zelf aan deel, en geeft, waar nodig, hulp bij het opstellen van de notulen ervan en het ondertekenen
door de politieke overheid beiderzijds. 

3.6. De identificatie (behalve MIP, noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn). 

[De paragrafen 2.6, 2.7 en 2.8 worden ingekort en zo nodig aangepast nadat de desbetreffende hoofdstukken
van het vademecum voltooid zijn]

Hoewel het partnerland politiek en juridisch verantwoordelijk is  voor de identificatie speelt de Attaché in deze fase
een belangrijke pro-actieve rol, bestaande uit diverse taken. 

Het is de Attaché die de voorstellen voor samenwerkingsprestaties ontvangt, ongeacht of ze afkomstig zijn van het
partnerland, van DGIS, of van de Minister dan wel, eventueel, door hemzelf zijn gesuggereerd. Binnen de 10 dagen
na ontvangst van zo'n voorstel beslist de Attaché over zijn ontvankelijkheid* in het licht van het ISP en het
beschikbare budget (Beheerscontract Art. 9 §1, 1e lid). Hij doet dit conform het desbetreffende hoofdstuk. 

Tijdens de identificatiefase ziet de Attaché erop toe dat op ad hoc basis en voorlopig alleen informeel, de
"Gemengde Lokale Overlegstructuur" (GLOS*) samengesteld wordt, conform de eventuele regels terzake van het
algemeen samenwerkingsakkoord. Ook hierbij speelt hij een actieve rol. 



22

Zodra de Attaché beschikt over een identificatierapport dat aan de normen beantwoordt (d.w.z. dat in de termen van
de Beheersovereenkomst "ontvankelijk" is: cfr. Art. 9, §1, 4e lid en §3, 3e lid) zorgt hij ervoor dat dit door het GLOS
wordt getoetst aan de ontwikkelingsrelevantie* (zie PRIMA, punt 18). Indien nodig neemt hij het initiatief om een
DGIS-expert met een missie te belasten om daarbij behulpzaam te zijn. 

Ten slotte stuurt de Attaché het aanvaarde voorstel met de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie dadelijk door
aan DGIS (D10). Hij voegt daar desgewenst zijn eigen commentaar aan toe. Als hij van oordeel is dat een
deskundige commentaar van D20 nodig is, stuurt hij een kopie aan D20. 

Als de GLOS een negatieve beslissing neemt, wordt het voorstel geannuleerd. De Attaché brengt daarover rapport
uit aan DGIS (D10). 

De Attaché moet D10 en de directie Begroting en Boekhouding (A30) van DGA steeds volledige informatie en
kopieën bezorgen van alle toewijzingsovereenkomsten die hij met de BTC sluit. Hij komt ook de contractuele
verplichtingen na die hij krachtens die toewijzingsovereenkomsten namens de Staat op zich neemt, in het bijzonder
die welke te maken hebben met de oplevering en de betalingsprocedure. 

3.7. De formulering (behalve MIP, noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn). 

De Attaché ontvangt vanwege de geo-desk alle relevante documenten m.b.t. de formulering. Dit omvat tenminste:
het identificatierapport, de offerte van de BTC, de t.o.r. van de formulering en de eventuele commentaar van DGIS
op de identificatie. 

Tijdens de formulering geeft de Attaché desgevraagd advies aan de BTC, in het bijzonder m.b.t. de bijzondere
overeenkomst en de samenstelling en de functionering van de GLOS2. Hij begeleidt de BTC en voert de formele
onderhandelingen met het partnerland over alle punten van de formulering waarbij de overheid van het partnerland
verbintenissen aangaat. 

De Attaché komt de contractuele verplichtingen na die hij krachtens de toewijzingsovereenkomst m.b.t. de
formulering namens de Staat op zich neemt. 

Als tijdens de formulering blijkt dat zulks nodig is, kan de Attaché in overleg met de BTC de referentietermen en, dus,
de toewijzingsovereenkomst met de BTC aanpassen, onder de volgende voorwaarden:
− de aanpassing moet eenparig door de GLOS voorgesteld of goedgekeurd zijn; 
− door de aanpassing mogen de algemene en specifieke doelstellingen van de te formuleren

samenwerkingsprestatie niet gewijzigd worden; 
− door de aanpassing mag het totale bedrag van de toewijzingsovereenkomst met niet meer dan 1,25 miljoen BEF

gewijzigd worden; 
− de regels m.b.t. de controle door de Inspectie van Financiën moeten geëerbiedigd worden. 
De Attaché bezorgt aan D10 en de directie Begroting en Boekhouding (A30) van DGA alle relevante informatie over
de aldus door hem gewijzigde toewijzingsovereenkomsten. 
De aanpassing moet in principe eenmalig zijn. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen meerdere wijzigingen
nodig zijn. Die verlopen dan volgens dezelfde regels, maar ze moeten uitdrukkelijk gemotiveerd worden. 
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3.8. De tenuitvoerlegging (behalve MIP, noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn). 

Desgevraagd bezorgt de Attaché commentaren bij het formuleringsverslag aan D10. Hij zal daarvoor maar heel
weinig tijd krijgen aangezien de Staat gebonden is aan een termijn van 10 dagen om zijn instemming te geven met
de voorstellen van de BTC (Zie Beheerscontract Art. 16). 

De Attaché ontvangt van D10 het door de BTC opgemaakte ontwerp van bijzondere overeenkomst, en onderhandelt
erover met het partnerland. Zodra overeenstemming is bereikt, stuurt hij de bijzondere overeenkomst naar D10. Als
de ondertekening (door het posthoofd) in het partnerland plaatsvindt, zorgt de Attaché voor de organisatie daarvan. 

De Attaché ontvangt vanwege D10 een kopie van alle relevante documenten m.b.t. de tenuitvoerlegging. 

Tijdens de tenuitvoerlegging vertegenwoordigt de Attaché de Staat bij alle aspecten van de tenuitvoerlegging van de
samenwerkingsprestatie (Beheerscontract Art. 14). D.w.z. hij ontvangt alle door de BTC op te stellen documenten
(planning, technisch dossier, alle verslagen) en hij is de tegenpartij van de BTC bij de opleveringen. Hij brengt
rapport uit bij DGIS (D10, geo-desk) over alle relevante elementen van de tenuitvoerlegging. In het bijzonder stuurt
hij DGIS zijn monitoringverslagen, de notulen van de vergaderingen van de GLOS en de (door de GLOS
medeondertekende, cfr. Beheerscontract Art 11 2, 9°) eindverslagen  van de samenwerkingsprestaties. 

De Attaché neemt het initiatief voor alle voortgangsbewaking en monitoring die aan de Staat toekomt. Met het oog
daarop neemt hij zo nodig het initiatief om een missie van een DGIS-expertvoor te stellen . Hij neemt deel aan de
vergaderingen van de GLOS, waar hij de minister vertegenwoordigt. Hij zorgt voor de behoorlijke werking van de
GLOS. 

Als tijdens de tenuitvoerlegging blijkt dat zulks nodig is, kan de Attaché, op eenparig voorstel van de GLOS en in
overleg met BTC, de desbetreffende toewijzingsovereenkomst wijzigen voor zover:
− de algemene en specifieke doelstellingen van de samenwerkingsprestatie niet gewijzigd worden; 
− door de aanpassing het totale bedrag van de toewijzingsovereenkomst met niet meer dan 1,25 miljoen BEF

gewijzigd wordt; 
− de regels m.b.t. de controle door de Inspectie van Financiën geëerbiedigd worden. 
Als de aanpassing een wijziging van de bijzondere overeenkomst met het partnerland nodig maakt, neemt de
Attaché het initiatief voor zulke wijziging en hij volgt de realisatie ervan. De wijziging zelf valt dan buiten zijn
bevoegdheid. In alle gevallen bezorgt de Attaché aan D10 en de directie Begroting en Boekhouding (A30) van DGA
alle relevante informatie over de aldus door hem gewijzigde toewijzingsovereenkomsten. 

Als de voorgestelde wijziging de aan de Attaché gedelegeerde bevoegdheid te boven gaat, legt hij het betrokken
voorstel voor aan D10 die zorgt voor de realisatie ervan. 

De Attaché trekt uit de voortgangsbewaking de nodige lessen voor de samenwerkingsprestatie zelf en voor
toekomstige andere prestaties. Hij neemt deze lessen op in zijn synthetisch jaarrapport (zie punt 3.6 hieronder) dat
hij (via D10) aan de Minister en aan andere betrokken diensten, inclusief de BTC, bezorgt. 

3.9. De evaluatie. 

De Attaché: 
− doet eventueel suggesties aan de bijzonder evaluator m.b.t. de evaluatie van bepaalde

samenwerkingsprestaties; 
− bezorgt desgevraagd de nodige documentatie aan de bijzonder evaluator; 
− neemt kennis van de conclusies en aanbevelingen van de evaluaties en integreert die in zijn

beleidsvoorbereidend werk en in de voorbereiding van individuele samenwerkingsprestaties. 

3.10. MIP. 

Zie de afzonderlijke richtlijn daarover. 

3.11. Noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn. 
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[De uitvoering van noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn kan in bepaalde omstandigheden aan de BTC
worden toevertrouwd. Gezien haar specificiteit gelden voor de door de BTC uitgevoerde noodhulp en
rehabilitatiehulp op korte termijn bijzondere regels die in het beheerscontract met de BTC gespecifieerd worden.]

[Het bijzondere identificatieverslag (Beheerscontract Art. 9, §5) wordt opgesteld door D50]
De Attache draagt daartoe bij door aan D50 alle relevante informatie te bezorgen (zie daarvoor punt 3.3.)

Tijdens de formulering geeft de Attaché desgevraagd advies aan de plaatselijke BTC-vertegenwoordiger die belast is
met de formulering. 

De Attaché ziet toe op de realisatie door de BTC van de noodhulp en rehabilitatiehulp op korte termijn. Hij ontvangt,
in naam ven de Staat, en indien dit in de overeenkomst met de BTC bepaald is, de voortgangsbewakingsverslagen
en de monitoringverslagen van de BTC (Beheerscontract Art. 15, §§ 2 en 3). Hij brengt daarover verslag uit aan
DGIS-D50. 

3.12. Overleg met de BTC. 

Artikel 32 van de Beheersovereenkomst verplicht de Attaché geregeld overleg te plegen met de lokale BTC-
vertegenwoordiger en met de samenwerkingsdeskundigen die in zijn ambtsgebied werkzaam zijn in het kader van de
directe bilaterale samenwerking. Dit overleg moet een substantiële inhoud hebben. 
Het hoort de Attaché toe dit overleg ter plaatse te organiseren en te structureren. Wat "geregeld" in de praktijk
betekent zal afhangen van geval tot geval maar als algemene regel kan gelden dat overleg nodig is: 
− minstens één keer per week tussen de Attaché en de BTC-vertegenwoordiger; 
− minstens één keer per maand tussen het posthoofd, de Attaché en de BTC-vertegenwoordiger. 

4. Andere taken en activiteiten. 

Opmerking betreffende de jurisdictie: het kan voorkomen dat het ambtsgebied van de attaché m.b.t. de
indirecte en multilaterale samenwerking anders, in concreto uitgebreider, is dan voor wat betreft de directe
bilaterale samenwerking. 

4.1. Taken m.b.t. de indirecte samenwerking. 

Hoewel de partners van de indirecte samenwerking door de respectieve legale en contractuele beschikkingen
"geresponsabiliseerd" zijn geworden, mag en moet de Attaché het initiatief nemen om de activiteiten van deze
partners geregeld te bezoeken. Hij hoeft daarvoor niet te wachten op een instructie van DGIS. 

Met het oog op coördinatie en synergie, moedigt de attaché de dialoog, de uitwisseling van informatie en het overleg
aan onder de verschillende actoren van de directe en indirecte samenwerking in zijn jurisdictie. 
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4.1.1. Taken m.b.t. de erkende NGO's. 

De Attaché wordt geacht de krachtlijnen te kennen van het KB van 18 juli 1997 en van de uitvoeringsmaatregelen
(MB van 25 september 1998). 

De Attaché ontvangt vanwege D30 die gedeelten van de jaarlijkse actieplannen van de NGO's die betrekking
hebben op de landen van zijn jurisdictie. Hij neemt zelf het initiatief om contact te onderhouden met de betrokken
NGO's en hun projecten te bezoeken. De bedoeling daarbij is niet controle, al kan de Attaché wel bij DGIS op zo’n
controle aandringen als hij daar reden toe ziet, maar wel lessen te trekken uit de lopende de projecten ten behoeve
van de beleidsverantwoordelijken van het Departement. Met het oog daarop neemt de Attaché een synthese van de
verslagen van zijn bezoeken op in zijn jaarverslag (zie punt 3.6. hieronder). 

Dank zij zijn terreinkennis is de attaché ook goed geplaatst om DGIS-missies voor de monitoring en controle van
NGO-programma's voor te stellen. 

DGIS bezorgt de Attaché de documenten over de gesubsidieerde projecten en verzoekt de Attaché die te bezoeken.
De Attaché brengt verslag uit over die bezoeken en neemt een synthese ervan op in zijn jaarverslag (zie punt 3.6.
hieronder). 

Wat de NGO-coöperanten betreft zal D30, voor zover het die informatie zelf ontvangt vanwege de NGO's, aan de
Attaché de lijst bezorgen van de coöperanten in de landen van zijn jurisdictie. De Attaché neemt zelf het initiatief om
NGO-coöperanten te bezoeken en neemt eventueel de lessen die hij uit die bezoeken trekt op in zijn jaarverslag. 

4.1.2. Taken m.b.t. de universiteiten en wetenschappelijke instellingen. 

De Attaché ontvangt vanwege D30 alle relevante informatie over de via VLIR, CIUF en ITG gefinancierde
"institutionele samenwerking" en "eigen initiatieven" die betrekking hebben op de landen van zijn jurisdictie. De
Attaché neemt zelf het initiatief om contact te onderhouden met de betrokken projecten en ze minstens één keer per
jaar te bezoeken. De bedoeling daarbij is niet controle maar wel lessen te trekken uit de lopende de projecten ten
behoeve van de beleidsverantwoordelijken van het Departement. Met het oog daarop neemt de Attaché een
synthese van de verslagen van zijn bezoeken op in zijn jaarverslag (zie punt 3.6. hieronder). 

Hoewel inzake beurzenprogramma's alle verantwoordelijkheid bij VLIR en CIUF ligt, dringt DGIS er bij hen op aan
dat ze de lijsten van hun geselecteerde kandidaten ter informatie aan de Attaché meedelen. 

Verder wordt van de Attaché niet verwacht dat hij organisatorische of logistieke steun verleent aan follow-up missies
van VLIR, CIUF en ITG. Wel is een inhoudelijke begeleiding bij zulke missies ten zeerste aanbevolen. 

4.1.3. Taken m.b.t. de gespecialiseerde vzw's en de gedecentraliseerde openbare besturen. 

Desgevraagd door D30 geeft de Attaché voorafgaand advies inzake de jaarprogramma's of individuele acties van de
vzw's en de gedecentraliseerde openbare besturen. 

M.b.t. VVOB/APEFE ontvangt de Attaché vanwege D30 die gedeelten van de jaarprogramma's die betrekking
hebben op de landen van zijn jurisdictie. Hij neemt zelf het initiatief om contact te onderhouden met de
landencoördinator en hij bezoekt minstens één keer per jaar de instellingen waar VVOB/APEFE-coöperanten
werkzaam zijn. De bedoeling daarbij is niet controle maar wel lessen te trekken uit de lopende de projecten ten
behoeve van de beleidsverantwoordelijken van het Departement. Met het oog daarop neemt de Attaché een
synthese van de verslagen van zijn bezoeken op in zijn jaarverslag (zie hieronder). 

De Attaché geeft op verzoek van D30 advies over de acties m.b.t. "coöperanten jonge werkzoekenden",
"terugkeerprogramma's", programma's van gedecentraliseerde openbare besturen en lokale groepsstages. Deze
adviezen kunnen vòòr, tijdens of na de uitvoering van een actie gevraagd worden. 

Dank zij zijn terreinkennis is de attaché ook goed geplaatst om de evaluatie of monitoring- en controlezendingen
voor te stellen van de programma's van de gespecialiseerde vzw's of gedecentraliseerde openbare besturen. 

Voor wat de groepsstages betreft verstrekt de Attaché informatie aan de geselecteerde vzw's die erom vragen. D30
stuurt jaarlijks het goedgekeurde stageprogramma van de geselecteerde vzw's aan de Attaché. 

4.2. Functies met betrekking tot de multilaterale samenwerking. 
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4.2.1. Functies i.v.m. het partenariaat met het systeem van de Verenigde Naties, de regionale
ontwikkelingsbanken en de intergouvernementele agentschappen, die geen deel uitmaken van het
systeem van de verenigde Naties. 

De Attachés zullen de multilaterale politiek van de Belgische samenwerking actief steunen. Daartoe zullen ze zich
ervan vergewissen dat het mandaat en de activiteiten van de partnerorganisaties wel degelijk overeenstemmen met
de prioriteiten van de Belgische samenwerking en dat de organisaties op een performante wijze werken. 

Zij zullen DGIS inlichten over de algemene oriënteringen van politieke, thematische of sectoriele aard in verband met
de internationale ontwikkelingsagenda, die deze organisaties karakteriseren, zowel wat de zetel als de
gedecentraliseerde delegaties betreft. Deze informatie wordt herhaald aan DGB en DGP. 

Bovendien nemen ze actief deel aan de voorbereiding van de administratieve raden en beheersorganen van de
Internationale Organisaties (IO), teneinde deel te nemen aan de definiëring van het beleid van deze organisaties.
Deze laatste taken zullen vooral ten laste vallen van de Attachés bij de permanente Belgische
vertegenwoordigingen.  

DGIS zal hen alle noodzakelijke informatie meedelen betreffende de programmering en toekenning van de bijdragen
aan de algemene werkingsfondsen van de I.O's. 

Voor wat betreft de bijdragen, bestemd ten voordele van één of twee thematische programma's van de I.O's,
zullen de Attachés betrokken worden bij de keuze en uitwerking van de door hen uit te voeren programma's.
Zij zullen vervolgens DGIS informeren over het niveau en de kwaliteit van de binnen hun jurisdictie
uitgevoerde programma's. 

Zij zullen ook de bilaterale overlegronden met de organisaties, vergaderingen waarin de algemene strategie
(financiering, toekenning van de fondsen en evolutie van de lopende programma's) overlegd worden, voorbereiden. 

De Attachés zullen zich ook nog aansluiten bij de voorname rol die de I.O's dienen te spelen in de coördinatie van de
hulp aan de begunstigden, zij het de Europese coördinatie, de Ronde Tafels (Wereldbank, PNUD), of consultatieve
groepen van de agentschappen van de Verenigde Naties. In de mate van het mogelijke zullen ze een pro-actieve rol
spelen om – onder hun voorzitterschap – deze coördinatie van de hulp te verzekeren. 
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4.2.2. Functies i.v.m. het partenariaat met de Europese Unie. 

De internationale samenwerking is vnl betrokken bij de Ontwikkelingsraad, maar kan eveneens bij andere
Raden, o.a. de Raad voor Algemene Zaken, ECOFIN (economie en financiën) of de Begrotingsraad betrokken
worden..

Ter herinnering worden de dossiers, via Coreper, die bij de Raad ingediend worden, op technisch vlak door de
werkgroepen van de Raad (Groep Ontwikkelingssamenwerking, Groep voedselhulp, Groep ACP, Groep ACP/FIN,
enz.) en de Comités van de Raad (Comité FED, MED, ALA, voedselhulp, ECHO, enz.) voorbereid . De positie van
de lidstaten in de werkgroepen wordt meegedeeld door de permanente vertegenwoordigingen op basis van
ministeriële richtlijnen en het werk van de administratie

De rol van de Attachés, in samenwerking met DGIS, bestaat erin de in de Raad en vooral in de Comités te
verdedigen standpunten voor te bereiden, evenals, op tijd en stond, het standpunt van de Belgische
samenwerking op de eventuele ontwikkelingsvragen van de andere Raden te laten gelden. 

De Attachés in de partnerlanden hebben hoofdzakelijk drie taken : 

1. zij waken erover dat de operationele samenwerking bevorderd wordt en nemen er actief aan deel, met een
bijzondere aandacht voor de implicaties voor het partnerland (interne coördinatie bij de EU, algemene
coördinatie uitgebreid tot het geheel van de donorlanden, sectoriele coördinatie). Zoniet organiseren zij een
coördinatie in het betrokken land. Het Belgische Voorzitterschap zal een goede gelegenheid zijn om deze
coördinatie te verzekeren; 

2. voor het betrokken land en op vraag van D40, geven zij hun advies over de programma's en door de Commissie
binnen de comités FED, MED, ALA gedane projectvoorstellen

3. zij geven aan DGIS de voorstellen van de lidstaten en van de Commissie over de besproken vragen door en
informeren de Europese delegatie over het Belgische standpunt m.b.t. die vragen. 

De Attachés hebben een actieve rol tussen de EG en DGIS : enerzijds DGIS informeren over de besproken vragen
en stellingnamen door de Commissie en de lidstaten over die vragen, en anderzijds bij de Commissie de
standpunten van de Belgische samenwerking aangaande die vragen uitleggen en verdedigen. 

Voor en tijdens het Belgische voorzitterschap nemen de Attachés – in samenwerking met de Task Force binnen
DGIS en gecoördineerd door D40 – deel aan de voorbereiding van het Belgische standpunt m.b.t. de voor de
samenwerking prioritaire thema's. Ten voorlopige titel zijn deze thema's de volgende (deze lijst kan achteraf nog
verfijnd of gewijzigd worden) : 

− Welke samenwerking in conflictlanden? 
− Het thema van de transparantie der Europese instellingen, vnl de begroting van FED of de politieke dialoog ACP

– EG. 
− De rol van de privé-sector, in verband met een eerste evaluatie van de regionale economische partenariaten

(APER), ingesteld door de akkoorden van Cotonou (een colloquium wordt mogelijk ter ondersteuning van dit
thema georganiseerd). 

− De gedecentraliseerde samenwerking en de rol van de civiele maatschappij Cotonou (een colloquium wordt
mogelijk ter ondersteuning van dit thema georganiseerd). 

− Vragen i.v.m. het milieu (dit thema zal reeds door het Zweedse voorzitterschap aangebracht worden en door het
Belgische voortgezet worden). 

− De schuldproblematiek. 
− De problematiek van de voedselzekerheid. 
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4.3. Taken m.b.t. de humanitaire hulp en de nood- en rehabilitatiehulp, inclusief de voedselhulp. 

De Attaché brengt bij DGIS/D50 verslag uit over alle gebeurtenissen en situaties, van natuurlijke zowel als van
maatschappelijke of politieke aard, die aanleiding kunnen geven tot humanitaire hulp. Met het oog daarop neemt hij
in het land (de landen) van zijn jurisdictie geregeld deel aan de vergaderingen van de lokale overheid en van ECHO,
OCHA en eventuele andere internationale instellingen die daarbij betrokken zijn. 

Wanneer Belgische organisaties betrokken zijn bij door henzelf of door andere donoren gefinancierde humanitaire
hulp, dan licht hij DGIS/D50 daarover in. 

Wanneer door België gefinancierde humanitaire hulp wordt overwogen of in het vooruitzicht gesteld, geeft hij
DGIS/D50 advies over de (Belgische en internationale) organisaties die hij daartoe het geschiktst acht. 

Wanneer humanitaire hulp door België gefinancierd wordt brengt de Attaché bij DGIS/D50 geregeld verslag uit over
de realisatie daarvan. (In het geval de BTC instaat voor de realisatie, zie punt 2.11, hierboven). 

4.4. Taken van algemene aard. 

Voor de projecten inzake conflictpreventie en die welke gefinancierd worden door het Belgische Overlevingsfonds
geeft de Attaché een voorafgaand advies op verzoek van de betrokken directie van DGIS. 

De attachés zorgen voor de logistieke en inhoudelijke steun aan officiële zendingen van het departement die
betrekking hebben op de internationale samenwerking. 

De attaché neemt de representatietaken waar die inherent zijn aan zijn functie en zijn graad. 

De attaché neemt deel aan de beurtrol van de wachtdienst van de post. 
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Het JAARVERSLAG van de ATTACHE

Het jaarverslag van de attaché voor internationale samenwerking is een essentieel instrument van de
beleidsvoorbereidende taken van het ministerie. In het jaarverslag worden de relevante feiten die zich in de loop van
het jaar voor hebben gedaan - op synthetische wijze - in hun bredere beleidscontext geplaatst en worden uit die
synthese de nodige conclusies voor het beleid getrokken. Het jaarverslag is dus geen opsomming van gegevens
waarover (in principe) in de loop van het jaar al rapport is uitgebracht. 

De attaché is verantwoordelijk voor zijn jaarverslag, maar hij stelt het op in overleg met de andere leden van het
team op de ambassade. Als er over de inhoud van het jaarverslag fundamentele meningsverschillen zijn tussen het
posthoofd en de attaché, dan kan de attaché, die immers verantwoordelijk is, zijn versie behouden en geeft het
posthoofd zijn commentaar in een afzonderlijke nota. De attaché krijgt inzage van die nota. 

Het posthoofd stuurt het jaarverslag van de attaché naar de directeur-generaal van DGIS (D00). Er wordt kopie
gestuurd aan: 
− S00; 
− DGB en DGP; 
− de 6 directies van DGIS; 
− de kabinetten van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking; 
− de ambassades van België in de omliggende landen. 

Het jaarverslag moet uiterlijk 31 januari van het volgende jaar klaar zijn. Het moet tussen 4.000 en 5.000 woorden
(10 à 12 bladzijden) lang zijn en het telt 3 hoofdstukken. 

Hfst. 1. De situatie in het partnerland. 

In dit hoofdstuk wordt de evolutie gegeven van het partnerland ten aanzien van de criteria van de wet van 25 mei
1999 betreffende de Belgische Internationale samenwerking. Daarom bestaat dit hoofdstuk uit 5 of 6 paragrafen. 

1.1. De sociaal-economische ontwikkeling met speciale aandacht voor de armoede. 

1.2. Het ontwikkelingsbeleid en de inspanningen die het partnerland levert met het oog op zijn sociaal-

economische ontwikkeling. 

1.3. De kwaliteit van het bestuur met speciale aandacht voor capaciteit met het oog op "ownership" en

voor begrotingsbeheer. 

1.4. Het beleid ten aanzien van discriminaties en gelijke kansen. 

1.5. De regionale samenwerking van het partnerland. 

1.6. Als het partnerland zich in een crisissituatie bevindt, de rol die de Belgische internationale

samenwerking daarin kan spelen om het conflict op te lossen en geweld te voorkomen. 

Sommige van deze punten worden ook behandeld in andere jaarverslagen die de post moet maken. Het is
vanzelfsprekend niet de bedoeling die rapporten hier te herhalen. In zijn jaarverslag moet de attaché de situatie in
het partnerland bekijken uit het specifieke oogpunt van de internationale samenwerking. 

Hfst. 2. De relevantie van het vigerende beleid. 

Het Belgische beleid ten aanzien van een partnerland is te vinden in de strategienota* en in het indicatief
samenwerkingsprogramma*. Een strategienota is geen statisch document dat vier jaar "in de lade ligt". Integendeel,
een strategienota is de basis voor permanente reflectie over de samenwerking met het betrokken land. Het
jaarverslag is de gelegenheid bij uitstek voor deze reflectie. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het indicatief
samenwerkingsprogramma. Ook dat moet voortdurend worden bijgestuurd, en het jaarverslag is de ideale
gelegenheid om daarover na te denken. 
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Vandaar dat het tweede hoofdstuk uit de volgende paragrafen bestaat. 

2.1. De weerslag van het (wijzigende) beleid van het partnerland op de beleidskeuzes van de

strategienota en het indicatief samenwerkingsprogramma. 

2.2. Belangrijke tendensen in de hulp van andere donoren (evolutie in volume, in vormen van hulp, in

sectoren of thema's). 

2.3. Lessen uit de monitoring van de uitvoering van de Belgische hulp in het afgelopen jaar (directe,

indirecte en eventueel multi-hulp). 

2.4. Conclusies: voorstellen m.b.t. behoud of wijziging van de strategienota en het indicatief

samenwerkingsprogramma. 

Hfst. 3. Externe relaties. 

In dit hoofdstuk worden de relaties geanalyseerd die de attaché onderhoud met andere partners dan de overheid van
het partnerland. 

3.1. De coördinatie onder donoren en de initiatieven die de attaché in dit verband neemt. 

3.2. De relaties met de BTC. 

3.3. De relaties met de gemengde lokale overlegstructuren (GLOS); lessen m.b.t. ownership en

partnership. 
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CONTACTEN EN CORRESPONDENTIE op POST in de
PARTNERLANDEN

Dit hoofdstuk regelt de taakverdeling tussen de attaché en het hoofd van de diplomatieke zending inzake
correspondentie en inzake lokale officiële en niet officiële contacten m.b.t. de internationale samenwerking. 

0. Basisprincipes, onderscheid naar lokalisatie en soort materies. 

0.1. Basisprincipes. 

Deze regeling is louter pragmatisch. Ze doet niets af van het evidente feit dat het hoofd van de diplomatieke zending
de hele Belgische regering en dus ook de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigt noch
van de bevoegdheid van het posthoofd zoals die is bepaald in het Organiek Reglement (KB, Art. 13). Integendeel, ze
streeft ernaar het gezag van het posthoofd te vrijwaren voor de uitoefening van zijn politiek-vertegenwoordigende
taak. Aan de andere kant houdt deze regeling rekening met het feit dat de Attaché een medewerker "sui generis" is
die van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking speciale bevoegdheden en taken heeft gekregen. 

Uiteraard veronderstelt onderstaande regeling onderlinge verstandhouding, teamwerk en voorafgaand wederzijds
advies. In dat verband wordt hier herinnerd aan de noodzaak van minstens maandelijks overleg tussen het
posthoofd, de Attaché en de BTC-vertegenwoordiger. 

De regeling inzake correspondentie geldt ongeacht de wijze waarop gecorrespondeerd wordt (ambtsbrief, fax, e-
mail). 

Het posthoofd krijgt kopie van alle inkomende en uitgaande correspondentie. Het posthoofd en de attaché zullen ter
plaatse zelf een regeling treffen voor de gevallen waarin het posthoofd inzage wil hebben van uitgaande stukken die
hij niet ondertekent.

0.2. Verschillende regeling naar gelang van de lokalisatie van het posthoofd en de attaché. 

In de meeste partnerlanden vallen de standplaats en het ambtsgebied van het posthoofd samen met de standplaats
en het ambtsgebied van de attachés die van hen afhangen, maar in niet weinige gevallen is dat niet zo. 

Het spreekt vanzelf dat de regeling inzake correspondentie en contacten daarmee rekening moet houden. 

De bijlage deelt de partnerlanden in in 6 types op grond van de onderlinge lokalisatie van posthoofden en attachés.
Hieronder wordt eerst de algemene regeling gegeven die geldt voor de partnerlanden van het eerste type. Daarna
worden de specifieke regels daarvan afgeleid die aangepast zijn aan de 5 andere types van situaties. 

Het document is zo opgesteld dat ieder personeelslid, naast de inleiding (punt O) alleen maar de bladzijde hoeft te
lezen die betrekking heeft op zijn eigen situatie. 
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0.3. De behandelde materies: indeling in twee groepen. 

Voor de regeling van de correspondentie en de contacten worden de materies die op post inzake internationale
samenwerking behandeld worden, ingedeeld in twee groepen: 

groep I: samenwerkingsbeleid en materies met politieke weerslag. 
− materies die betrekking hebben op het beleid van de directe bilaterale samenwerking d.w.z. op de voorbereiding,

de goedkeuring, de wijziging of de interpretatie van de landenstrategienota, het algemeen
samenwerkingsakkoord en het indicatief samenwerkingsprogramma; 

− alle materies die een politieke weerslag hebben. 

groep II: tenuitvoerlegging van de samenwerking en materies zonder politieke weerslag, d.w.z. materies die
betrekking hebben op: 

− de identificatie, de formulering, de tenuitvoerlegging of de evaluatie van individuele samenwerkingsprestaties
van de directe bilaterale samenwerking; 

− de uitvoering van de indirecte en multilaterale samenwerking; 
− de nood- rehabilitatie- en voedselhulp; 
− domeinen die geen directe relatie hebben met het ambtsgebied en waarover de attaché, als personeelslid van

DGIS, advies wordt gevraagd (bijvoorbeeld de sector- en themastrategienota's); 
behalve als ze een politieke weerslag hebben. 
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1. Regeling geldig voor partnerlanden van het eerste type. 
(Bolivië, Ecuador, Vietnam, Marokko, RD Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Ethiopië, Burkina Fasso, Senegal,
Ivoorkust, Zuid-Afrika, Palestina)

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
Alle correspondentie (groep I en II) wordt aan het posthoofd gericht met vermelding "t.a.v. de attaché voor IS". Het
posthoofd ziet deze correspondentie en geeft ze dadelijk door aan de attaché. 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; 
− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché onder de woorden "in opdracht". 

1.3. Correspondentie van de post aan de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die
overheid): 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; 
− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan de BTC-vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en
multilaterale samenwerking: 
opgesteld en ondertekend door de attaché, tenzij die correspondentie betrekking heeft op groep I, wat normaliter niet
voor kan komen. 

De attaché staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie.  

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die overheid):
− groep I: het posthoofd vergezeld van de attaché; 
− groep II: de attaché. 

2.2. Met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: de
attaché, tenzij de contacten betrekking hebben op groep I, wat normaliter niet voor kan komen.
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2. Regeling geldig voor partnerlanden van het tweede type. 
(Laos, Benin, Mali, Mozambique) 

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
− groep I: correspondentie wordt aan het posthoofd gericht met vermelding "t.a.v. de attaché voor IS"; het

posthoofd ziet deze correspondentie en stuurt ze dadelijk door aan de attaché; 
− groep II: correspondentie wordt aan de attaché gestuurd met kopie voor het posthoofd. 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als de attaché opstelt,

stuurt hij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan het posthoofd met als doel tot een gezamenlijke redactie te
komen; 

− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché onder de woorden "in opdracht"; kopie wordt gestuurd aan
het posthoofd. 

1.3. Correspondentie van de post aan de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die
overheid): 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als de attaché opstelt,

stuurt hij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan het posthoofd;
− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan de BTC-vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en
multilaterale samenwerking: 
opgesteld en ondertekend door de attaché, tenzij die correspondentie betrekking heeft op groep I, wat normaliter niet
voor kan komen. 

De attaché staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie. 

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die overheid):
− groep I: de attaché, na raadpleging van het posthoofd via telefoon of e-mail, tenzij de urgentie dit onmogelijk

maakt; de attaché brengt daarna verslag uit bij het posthoofd; 
− groep II: de attaché. 

2.2. Met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: de
attaché, tenzij de contacten betrekking hebben op groep I, wat normaliter niet voor kan komen.
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3. Regeling geldig voor partnerlanden van het derde type. 
(Niger) 

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
− groep I: correspondentie wordt aan het posthoofd gericht met vermelding "t.a.v. de attaché voor IS"; het

posthoofd ziet deze correspondentie, geeft ze dadelijk door aan de attaché die ze ziet en doorstuurt aan de
assistent; 

− groep II: correspondentie wordt aan de attaché gestuurd die ze doorstuurt aan de assistent; in dringende
gevallen wordt hiervan afgeweken: correspondentie wordt aan de assistent gestuurd met kopie voor de attaché. . 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als de

assistent opstelt, stuurt hij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan de attaché met als doel tot een gezamenlijke
redactie te komen; 

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent onder de woorden "in opdracht"; kopie wordt gestuurd aan
de attaché. 

1.3. Correspondentie van de post aan de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die
overheid): 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als de

assistent opstelt, stuurt hij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan de attaché met als doel tot een gezamenlijke
redactie te komen;

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent met kopie aan de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan de BTC-vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en
multilaterale samenwerking: 
opgesteld en ondertekend door de assistent, tenzij die correspondentie betrekking heeft op groep I, wat normaliter
niet voor kan komen; kopie wordt gestuurd aan de attaché.

De assistent staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie. 

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die overheid):
− groep I: de attaché die hiervoor ter plaatse gaat, na raadpleging van het posthoofd en de assistent (via telefoon

of e-mail); de attaché brengt daarna verslag uit bij het posthoofd; 
in dringende gevallen wordt hiervan afgeweken en neemt de assistent de contacten, na raadpleging van de
attaché en het posthoofd; 

− groep II: de assistent. 

2.2. Met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: de
assistent, tenzij de contacten betrekking hebben op groep I, wat normaliter niet voor kan komen. 
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4. Regeling geldig voor partnerlanden van het vierde type. 
(Peru, Algerije, Oeganda) 

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
− groep I: correspondentie wordt aan het posthoofd in het partnerland gericht met vermelding "t.a.v. de attaché

voor IS"; het posthoofd ziet deze correspondentie en geeft ze dadelijk door aan de assistant, die een kopie stuurt
aan de verantwoordelijke attaché; 

− groep II: correspondentie wordt aan de verantwoordelijke attaché gestuurd die ze doorstuurt aan de assistent; in
dringende gevallen wordt hiervan afgeweken: correspondentie wordt aan de assistent gestuurd met kopie voor
de attaché. 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd in het partnerland en ondertekend door het

posthoofd in het partnerland; als het posthoofd of de assistent opstellen , sturen zij vooraf een ontwerp via fax of
e-mail aan de verantwoordelijke attaché met als doel tot een gezamenlijke redactie te komen; 

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent onder de woorden "in opdracht"; kopie wordt gestuurd aan
de attaché. 

1.3. Correspondentie van de post aan de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die
overheid): 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als het

posthoofd of de assistent opstellen , sturen zij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan de attaché met als doel
tot een gezamenlijke redactie te komen;

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent met kopie aan de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan de BTC-vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en
multilaterale samenwerking: 
opgesteld en ondertekend door de assistent, tenzij die correspondentie betrekking heeft op groep I, wat normaliter
niet voor kan komen; kopie wordt gestuurd aan de attaché.

De assistent staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie. 

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die overheid):
− groep I: de attaché die hiervoor ter plaatse gaat, na raadpleging van het posthoofd en de assistent (via telefoon

of e-mail); de attaché brengt daarna verslag uit bij het posthoofd; 
in dringende gevallen wordt hiervan afgeweken en neemt de assistent de contacten, na raadpleging van de
attaché en het posthoofd; 

− groep II: de assistent. 

2.2. Met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: de
assistent, tenzij de contacten betrekking hebben op groep I, wat normaliter niet voor kan komen. 
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5. Regeling geldig voor partnerlanden van het vijfde type. 
(Bangladesh, Cambodja) 

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
− groep I: correspondentie wordt aan het posthoofd in het partnerland gericht met vermelding "t.a.v. de attaché

voor IS"; het posthoofd ziet deze correspondentie, stuurt ze dadelijk door aan de assistant en stuurt een kopie
aan de verantwoordelijke attaché; 

− groep II: correspondentie wordt aan de verantwoordelijke attaché gestuurd die ze doorstuurt aan de assistent; in
dringende gevallen wordt hiervan afgeweken: correspondentie wordt aan de assistent gestuurd met kopie voor
de attaché. 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd in het partnerland en ondertekend door het

posthoofd in het partnerland; als het posthoofd of de assistent opstellen , sturen zij vooraf een ontwerp via fax of
e-mail aan de verantwoordelijke attaché met als doel tot een gezamenlijke redactie te komen; 

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent onder de woorden "in opdracht"; kopie wordt gestuurd aan
de attaché. 

1.3. Correspondentie van de post aan de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die
overheid): 
− groep I: opgesteld door de assistent, de attaché of het posthoofd en ondertekend door het posthoofd; als het

posthoofd of de assistent opstellen , sturen zij vooraf een ontwerp via fax of e-mail aan de attaché met als doel
tot een gezamenlijke redactie te komen;

− groep II: opgesteld en ondertekend door de assistent met kopie aan de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan de BTC-vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en
multilaterale samenwerking: 
opgesteld en ondertekend door de assistent, tenzij die correspondentie betrekking heeft op groep I, wat normaliter
niet voor kan komen; kopie wordt gestuurd aan de attaché.

De assistent staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie. 

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met de lokale overheid (ongeacht het politieke of ambtelijke niveau van die overheid):
− groep I: de attaché die hiervoor ter plaatse gaat, na raadpleging van het posthoofd en de assistent (via telefoon

of e-mail); de attaché brengt daarna verslag uit bij het posthoofd; 
in dringende gevallen wordt hiervan afgeweken en neemt de assistent de contacten, na raadpleging van de
attaché en het posthoofd; 

− groep II: de assistent. 

2.2. Met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: de
assistent, tenzij de contacten betrekking hebben op groep I, wat normaliter niet voor kan komen. 
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6. Regeling geldig voor SADC. 

Opgelet: deze regeling heeft uitsluitend betrekking op materies die betrekking hebben op onze regionale
samenwerking met SADC. Voor bilaterale materies, voor zover die voorkomen gelden, mutatis mutandis, de regels
van types 1 tot 5. 

1. Correspondentie. 

1.1. Correspondentie van het departement (ondertekend door de Staatssecretaris of in zijn naam) naar de post: 
− groep I: correspondentie wordt aan het posthoofd te Harare gericht met vermelding "t.a.v. de attaché voor IS";

het posthoofd ziet deze correspondentie en geeft ze dadelijk door aan de attaché; de attaché stuurt een kopie
aan het posthoofd te Pretoria; 

− groep II: correspondentie wordt aan de attaché gestuurd met kopie voor het posthoofd te Harare. 

1.2. Correspondentie van de post aan het departement: 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd te Harare en ondertekend door het posthoofd te Harare; de

attaché stuurt een kopie aan het posthoofd te Pretoria;
− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché onder de woorden "in opdracht"; 

1.3. Correspondentie van de post aan het SADC-secretariaat: 
− groep I: opgesteld door de attaché of het posthoofd te Harare en ondertekend door het posthoofd te Harare; 
− groep II: opgesteld en ondertekend door de attaché. 

1.4. Correspondentie van de post aan een SADC-Unit, aan de overheid van een lidstaat, aan de BTC-
vertegenwoordiger, aan derden en aan partners van de indirecte en multilaterale samenwerking: 
− groep I en II: opgesteld door de attaché en ondertekend door de attaché; kopie gaat naar het posthoofd te

Pretoria en naar het posthoofd dat het betrokken land in zijn ambtsgebied heeft; 

De attaché staat in voor het klassement van alle correspondentie die verband houdt met de internationale
samenwerking. Hij krijgt daarom steeds het origineel van de inkomende stukken en de minuut van de uitgaande
correspondentie. 

2. Contacten. 
Bedoeld zijn alle formele vergaderingen en mondelinge of telefonische contacten van professionele aard. 

2.1. Contacten met het SADC-secretariaat, met een SADC-Unit, of met de overheid van een lidstaat:
− groep I: het posthoofd te Harare of de attaché, na raadpleging van het posthoofd te Harare, tenzij de urgentie dit

onmogelijk maakt; de attaché brengt daarna verslag uit bij de posthoofden te Harare en Pretoria; 
− groep II: de attaché. 

2.2. Contacten met de BTC-vertegenwoordiger, met derden en met partners van de indirecte en multilaterale
samenwerking: de attaché. 
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BIJLAGE: Indeling partnerlanden naar type. 

TYPE 1. Partnerlanden waarvoor de standplaats van de attaché samenvalt met die van het posthoofd en waarbij het
ambtsgebied van de attaché samenvalt met of deel is van het ambtsgebied van datzelfde posthoofd. 

Partnerland Standplaats attaché Standplaats
posthoofd

Bolivië La Paz La Paz
Ecuador Quito Quito
Vietnam Hanoi Hanoi
Marokko Rabat Rabat
RD Congo Kinshasa Kinshasa
Rwanda Kigali Kigali
Burundi Bujumbura Bujumbura
Tanzania Dar es Salaam Dar es Salaam
Ethiopië Addis Abeba Addis Abeba
Burkina Fasso Ouagadougou Ouagadougou
Senegal Dakar Dakar
Ivoorkust Abidjan Abidjan
Zuid-Afrika Pretoria Pretoria
Palestina Jeruzalem Jeruzalem

TYPE 2. Partnerlanden waarvoor de standplaats van de attaché niet samenvalt met die van het posthoofd maar zich
wel in diens ambtsgebied bevindt en waarbij het ambtsgebied van de attaché deel is van het ambtsgebied van
datzelfde posthoofd. 

Partnerland Standplaats attaché Standplaats
posthoofd

Laos Vientiane Bangkok
Benin Cotonou Lagos
Mali Bamako Ouagadougou
Mozambique Maputo Harare

TYPE 3. Partnerlanden waar een assistent gevestigd is die ressorteert onder een attaché wiens standplaats
samenvalt met die van het posthoofd en waarbij het ambtsgebied van de attaché samenvalt met of deel is van het
ambtsgebied van datzelfde posthoofd. 

Partnerland Standplaats
attaché/assistent

Standplaats
posthoofd

Niger Ouagadougou
assistent in Niamey

Ouagadougou
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TYPE 4. Partnerlanden waarvoor de standplaats van de verantwoordelijke attaché zich in het ambtsgebied van een
ander posthoofd bevindt en waar een assistent gevestigd is in de standplaats van het posthoofd die het partnerland
onder zijn ambtsgebied heeft. 

Partnerland Standplaats
attaché/assistent

Standplaats
posthoofd

Peru Quito
assistent in Lima

Lima

Algerije Rabat
assistent in Algiers

Algiers

Oeganda Dar es Salaam
assistent in Kampala

Kampala

TYPE 5. Partnerlanden waarvoor de standplaats van de verantwoordelijke attaché zich in het ambtsgebied van een
ander posthoofd bevindt en waar een assistent gevestigd is buiten de standplaats van het posthoofd die het
partnerland in zijn ambtsgebied heeft. 

Partnerland Standplaats
attaché/assistent

Standplaats
posthoofd

Bangladesh Hanoi
assistent in Dhaka

Bangkok

Cambodja Hanoi
assistent in Phnom
Penh

Bangkok

TYPE 6. Partnerlanden met een situatie sui generis. 

Partnerland Standplaats attaché Standplaats
posthoofd

SADC Harare
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Deel 2 Het verloop van de fases die voorafgaan aan de
beheerscyclus "PRIMA".
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"Partnerland van de directe bilaterale samenwerking"

1. Begrippen. 

1.1. Partnerland. 
Het begrip "partnerland" wordt ondubbelzinnig omschreven zowel door de wet van 21 december 1998 tot oprichting
van de BTC als door de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking: 

een partnerland is een land dat door het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de OESO beschouwd wordt als
een ontwikkelingsland. 

1.2. Partnerland van de directe bilaterale samenwerking. 
In toepassing van artikel 6 §1 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking
heeft het koninklijk besluit van 26 juni 2000 de volgende 24 landen en 1 regio gekozen als "partnerland van de
directe bilaterale samenwerking". 

− in West Afrika: Benin, Burkina Fasso, Ivoorkust, Mali, Niger, Senegal; 

− in Centraal Afrika: Burundi, RD Congo, Rwanda; 

− in Oost Afrika: Ethiopië, Tanzania, Uganda; 

− in Zuidelijk Afrika: Mozambique, SADC (Southern African Development Community), Zuid-Afrika;

− in het Middellandse-Zeegebied: Algerije, Marokko, Palestina; 

− in Azië: Bangladesh, Cambodja, Laos, Vietnam; 

− in Latijns-Amerika: Bolivië, Ecuador, Peru. 

Hoewel de gelijkenis tussen de benamingen misschien voor verwarring kan zorgen, is het onderscheid tussen
"partnerland" en "partnerland van de directe bilaterale samenwerking" dus van wezenlijk belang6. 

Niettemin zullen wij voor het gemak steeds "partnerland" zonder meer gebruiken, ook als we strikt genomen
"partnerland (of –regio) van de directe bilaterale samenwerking" bedoelen. Dit vademecum heeft immers alleen maar
betrekking op de directe bilaterale samenwerking. 

                                                     
6 Het beheerscontract met de BTC maakt dan ook het onderscheid overal waar dit juridisch onontbeerlijk is, zo bijvoorbeeld in zijn
artikels 4 en 31. 
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2. De keuze van de partnerlanden. 

Aan de keuze van de 25 partnerlanden is een vrij lang proces voorafgegaan. 

Allereerst werden in de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking de 7 criteria
vastgelegd die de basis vormen voor de keuze: 

1. de graad van armoede van het partnerland, gemeten op basis van het peil van de socio-economische
ontwikkeling, van de "menselijke ontwikkelingsindex" en van de "menselijke armoede-index";

2. de relevante en actuele ervaring van de Belgische internationale samenwerking met betrekking tot het
partnerland;

3. de inspanningen die het partnerland levert met het oog op zijn socio-economische ontwikkeling;
4. de inachtneming door het partnerland van het principe van goed bestuur;
5. de aanwezigheid van een crisissituatie in het partnerland waarvoor de Belgische internationale samenwerking op

het internationale forum een rol kan spelen in het oplossen van het conflict en het voorkomen van verder geweld;
6. de graad van regionale integratie van het partnerland in het kader van de regionale samenwerking;
7. het voeren door de overheden van het partnerland van een politiek ter wegwerking van discriminaties en van

een beleid gericht op gelijke kansen."

Een team van deskundigen heeft op basis van deze criteria een voorlopige lijst voorgesteld waarover, na
besprekingen en wijzigingen in politieke werkgroepen, overleg werd gepleegd in de ministerraad van 4 mei 2000
waar de definitieve lijst de vorm kreeg van het bovengenoemde koninklijk besluit. 

3. Permanente toetsing. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de wetgever ervoor heeft gekozen niet de lijst van de partnerlanden bij wet vast te
leggen, maar alleen de criteria waarop die lijst gebaseerd is. Op die manier blijft de mogelijkheid open om de lijst zo
nodig aan te passen aan wijzigende situaties zonder de vrij lange weg van de wetgeving te moeten volgen. 

Daarom hoort het tot de taken van de directie coördinatie* en van de attachés* om de situatie in elk partnerland te
volgen, meer bepaald ten aanzien van de 7 criteria voor de landenkeuze, daar verslag over uit te brengen en –
uiteraard alleen in heel uitzonderlijke gevallen - aan de Staatsecretaris voor te stellen een bepaald land van de lijst te
schrappen. 
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STRATEGIENOTA'S

1. Concept. 

1.1. Definitie. 

Een strategie is een geheel van doelstellingen, gedragslijnen en plannen voor activiteiten om, binnen een bepaalde
context, een beleid ten uitvoer te leggen. 

Het Koninklijk besluit van 17 september 2000 definieert een strategienota als een document waarin op coherente en
beargumenteerde wijze de strategie van het Belgische beleid van de directe internationale samenwerking en zijn
context worden uiteengezet en verklaard7. 

1.2. Soorten strategienota's en wettelijk kader. 

De wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking legt de verplichting op drie soorten
strategienota's op te stellen en die minstens om de 4 jaar te evalueren en bij te werken. 
• landenstrategienota's, voor elk partnerland van de directe bilaterale samenwerking; 
• sectorstrategienota's, voor de sectoren: 

− basisgezondheidszorg, met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
− onderwijs en vorming; 
− landbouw en voedselzekerheid; 
− basisinfrastructuur; 
− conflictpreventie en maatschappijopbouw met inbegrip van ondersteuning van de eerbied voor de menselijke

waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. 
• themastrategienota's, voor de thema's: 

− het op evenwichtige wijze rechten en kansen geven aan vrouwen en mannen; 
− de zorg voor het leefmilieu; 
− de sociale economie. 

Al deze strategienota's moeten krachtens artikel 5 van het KB van 17 september 2000 aan de Voorzitters van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat zijn overgezonden, uiterlijk op 31 augustus 20028.. 

Het spreekt vanzelf dat ook voor andere (deel)thema's strategienota's kunnen worden opgesteld, bijvoorbeeld m.b.t.
het beurzenbeleid, de schuldverlichting enzovoort. 

1.3. Gebruik. 

De strategienota's zijn een richtsnoer voor alle personeel van het ministerie, inclusief haar vertegenwoordigingen in
het buitenland, en voor de BTC (Beheerscontract, Art. 5, §2). 

Inzake directe bilaterale samenwerking vormen de strategienota's de grondslag van het overleg (Gemengde
Commissie*) dat, samen met de inbreng van het partnerland, leidt tot het opstellen van de Indicatieve
Samenwerkingsprogramma's (ISP*). De strategienota's zijn dus een werktuig bij de onderhandelingen. 

Bovendien hebben de sector- en de themastrategienota's een richtend karakter bij het opstellen van de
samenwerkingsprogramma's met de multilaterale partners.

                                                     
7  Een Strategienota mag niet verward worden met een "indicatief samenwerkingsprogramma" (ISP*) dat het product is van
politieke onderhandelingen tussen België en het partnerland. 
8 Dit wil zeggen uiterlijk 24 maanden na de datum van de inwerkingtreding van het KB waarin de keuze van de maximum 25
partnerlanden wordt vastgelegd, dit is 31 augustus 2000. 
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Ten slotte bieden de strategienota's een inhoudelijk kader voor een proces van permanente reflectie over het beleid,
over de wijze waarop dat ten uitvoer wordt gelegd en over de kwaliteit van de samenwerking. In de snel evoluerende
context van de internationale samenwerking, zou het fout zijn een strategienota alleen maar te zien als een
afgewerkt product dat om de 4 jaar wordt afgeleverd. Het jaarverslag* van de attachés zal bij uitstek de gelegenheid
zijn voor deze reflectie over de strategieën. We vinden hier ook de vitale band tussen strategie en evaluatie: leidt de
strategie tot de resultaten die het beleid voor ogen heeft?

1.4. Verspreiding. 

De strategienota's worden verspreid bij: 
− de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat (dit is een wettelijke verplichting:

Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking); 
− de BTC (met het oog op de contractuele verplichting; cfr. Beheerscontract, Art. 5, §2); 
− alle betrokken directies en diensten van het ministerie, inclusief haar vertegenwoordigingen in het buitenland (de

attachés in de eerste plaats). 

De verdere verspreiding van de strategienota's hangt af van hun aard: 
− de sector- en themastrategienota's worden algemeen verspreid en met name bij de partnerlanden en de partners

van de indirecte samenwerking; 
− van de landenstrategienota's wordt alleen het tweede deel (zie hieronder) verspreid bij de partnerlanden en de

partners van de indirecte samenwerking. 

2. De inhoud van de strategienota's. 

De Belgische strategieën bevinden zich uiteraard niet in een inhoudelijk vacuüm. Ze zijn ingebed in het brede
referentiekader van de multilaterale en de Europese strategieën, en ze volgen de evolutie van het internationale
ideeëngoed inzake internationale samenwerking. 

2.1. De landenstrategienota's. 

De inhoud van een landenstrategienota zal verschillen van land tot land, maar ze zal in elk geval bestaan uit twee
delen: een eerste deel dat intern Belgisch is en een tweede deel waarover met het partnerland overleg wordt
gepleegd. 

Het eerste, intern Belgische, deel bestaat uit: 
− een korte analyse van de politieke, sociale en economische situatie in het land, met bijzonder aandacht voor de

eerbied voor de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, het evenwicht van rechten en kansen voor vrouwen
en mannen, de kwaliteit van de instellingen, het bestuur en het begrotingsbeheer, alsmede de eigen
inspanningen van het land ten bate van zijn ontwikkeling; 

− een korte analyse van de bilaterale betrekkingen tussen België en het land. 
Deze elementen worden in een afzonderlijk deel ondergebracht omdat we zeker willen vermijden dat een
strategienota een bron is van spanningen tussen België en het partnerland. 

Het tweede deel, dat met het partnerland besproken wordt, bestaat uit: 
− een overzicht van het ontwikkelingsbeleid van het betrokken land met, als dit bestaat, speciale aandacht voor

het Poverty Reduction Strategy Paper; 
− een overzicht, per sector, per thema, van de hulp die het land ontvangt en situering van deze hulp in relatie tot

het BBP en het overheidsbudget; 
− de relevante lessen die getrokken kunnen worden uit vroegere activiteiten van Belgische en andere actoren van

de internationale samenwerking; 
− een beschrijving van de strategie zelf en van haar verantwoording, doelstellingen en prioriteiten, met speciale

aandacht voor (a) de politieke, economische, maatschappelijke en culturele factoren die haar realisatie kunnen
bevorderen of bemoeilijken en (b) voor de situering van de Belgische hulp in relatie tot het BBP en het
overheidsbudget van het partnerland; 

− een beknopte analyse van de coherentie en de complementariteit tussen de beschreven strategie en de
activiteiten van andere actoren van de internationale samenwerking, in het bijzonder die van de Europese Unie
(die haar eigen strategiedocumenten per land maakt). 
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Vier punten vragen hier onze speciale aandacht: 

"Overleg" betekent dat de strategie in algemene termen met het partnerland besproken wordt, dat ze niet in kan
gaan tegen de politieke wil van het partnerland, maar dat het partnerland er geen formeel akkoord over hoeft te
geven. Anders dan een "Indicatief Samenwerkingsprogramma" is een landenstrategienota immers geen
gemeenschappelijk document. 

De beschrijving van de strategie zelf is het essentiële punt van het hele document. Het moet ongeveer de helft van
het volume innemen. 

Een landenstrategienota mag geen herhaling zijn van wat in politieke of economische jaarverslagen van de post te
lezen valt. Essentieel is haar synthetisch karakter. 

Ten slotte is een landenstrategienota een beknopt document: niet meer dan 5.OOO woorden. 

2.2. De sector- en themastrategienota's. 

De sector- en themastrategienota's omvatten de volgende elementen: 
− een korte analyse van de situatie waarop de strategie van toepassing is en van de problemen waaraan ze wil

verhelpen; het is van belang hiervoor zoveel mogelijk te steunen op verifieerbare gegevens; 
− de relevante lessen die getrokken kunnen worden uit vroegere activiteiten van Belgische en andere actoren van

de internationale samenwerking; 
− een beschrijving van de strategie en van haar doelstellingen en prioriteiten, met speciale aandacht voor de

politieke, economische, maatschappelijke en culturele factoren die haar realisatie kunnen bevorderen of
bemoeilijken; 

− een beknopte analyse van de coherentie en de complementariteit tussen de beschreven strategie en de
activiteiten van andere actoren van de internationale samenwerking, in het bijzonder die van de Europese Unie; 

− een ontwerp van tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de strategie en een schatting van de daartoe in te
zetten menselijke, materiële en financiële middelen. 

3. Realisatie.

3.1. Verantwoordelijke directies en consultatie van de indirecte actoren. 

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijwerken van de strategienota's is als volgt verdeeld: 
− directie coördinatie (D10) voor de landenstrategienota's; 
− directie strategieën (D20) voor de sector- en thema-strategienota's. 
Het zijn D10 en D20 die erover waken dat het tijdschema voor het opstellen van de strategienota's (zie punt 3.4.)
gerespecteerd wordt. 

Het opstellen en bijwerken van landenstrategienota's aan de ene kant en sector- en thema-strategienota's aan de
andere kant verloopt volgens een gelijkaardig schema maar verschilt toch voldoende van mekaar om hieronder een
afzonderlijke behandeling te krijgen. 

Met de indirecte actoren werd afgesproken dat hun de kans wordt geboden een adviserende rol te spelen bij het
opstellen van de strategienota's. Wat de NGO's en de universiteiten betreft zullen deze adviezen gevraagd en
gegeven worden via de respectieve koepels (NCOS, CNCD, VLIR, CIUF). 

Om de geïnteresseerde indirecte actoren de kans te geven zich voor te bereiden zullen D10 en D20 ze geregeld een
lijst bezorgen van de strategienota's waaraan in de volgende maanden gewerkt zal worden. De indirecte actoren
moeten hun adviezen schriftelijk geven. Zo nodig nemen zij deel aan de vergadering die voorafgaat aan het
opstellen van het definitieve ontwerp (zie respectievelijk stap 4 en stap 5, hieronder). 
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3.2. De landenstrategienota's

Stap 1. 
De attaché stelt een 1e ontwerp van strategienota op in het Frans of in het Nederlands9. 

Hij verzamelt daartoe de nodige informatie en adviezen, d.w.z.:
− geschreven documentatie; 
− advies van en informeel overleg met "resource persons" (het posthoofd en eventuele andere leden van het

ambassadeteam, de overheid van het land, de BTC-vertegenwoordiger, andere donoren, in het bijzonder de EU
en haar lidstaten, andere actoren); de bedoeling is ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk aansluit bij de
noden van het land; 

− als hij dat nodig acht, een verkennende studie* die hij toevertrouwt aan de (lokale vertegenwoordiger van de)
BTC conform de Beheersovereenkomst Art. 5 §1, 3e lid, Art. 6 §2 en Art. 28, §1, laatste lid; dit wordt
gefinancierd ten laste van een gedelegeerd krediet*. 

De attaché bezorgt het eerste ontwerp aan D10, via het posthoofd. Het posthoofd voegt daar desgewenst zijn
commentaar aan toe in een afzonderlijke nota, waarbij hij vooral waakt over de coherentie tussen de voorgestelde
strategie en het geheel van de betrekkingen tussen België en het partnerland. 

Stap 2. 
D10 (de geografische dienst) verwerkt zo nodig zijn eigen inzichten in het ontwerp om te komen tot een 2e ontwerp.
Dit gebeurt zo veel mogelijk in overleg (via e-mail) met de attaché. 

Stap 3. 
Op verzoek van de geografische dienst, stuurt het executief secretariaat van het IDF* het 2e ontwerp aan alle
betrokken directies en diensten (inclusief kabinet en directies van DGB en DGP) alsmede aan de BTC en aan de
indirecte actoren die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn, met een verzoek om schriftelijke commentaar,
binnen een bepaalde termijn. Het posthoofd en de attaché worden hierbij betrokken zodat zij (in deze fase informeel)
het overleg met het partnerland kunnen inzetten. 

Stap 4. 
D10 verwerkt de ingewonnen commentaren en adviezen en maakt zo nodig (d.w.z. als het volume en de aard van de
commentaren dit nodig maken) een 3e ontwerp. Via “bilaterale” contacten met personen en diensten die
commentaren en adviezen hebben gegeven, probeert de geografische dienst zo veel mogelijk meningsverschillen te
overbruggen. Eventuele fundamentele meningsverschillen die overblijven worden in het derde ontwerp aangestipt. 

Stap 5. 
Als de aard en het volume van de ontvangen commentaren dit noodzakelijk maken, stuurt het executief secretariaat
van het IDF het 3e ontwerp aan alle betrokken directies en diensten en aan de geïnteresseerde indirecte actoren,
nodigt ze uit voor een vergadering en zit die voor als moderator. De geografische dienst is rapporteur van de
vergadering. 

Stap 6. 
D10 stelt het 4e ontwerp op. Dat wordt vertaald in de internationale taal die in het partnerland gebruikelijk is, en
wordt aan de attaché bezorgd voor overleg met het partnerland. Als uit dat overleg geen fundamentele wijzigingen
voortkomen, stelt D10 daarna een definitief ontwerp op. Zijn er wel fundamentele wijzigingen nodig, dan wordt
teruggegaan naar stap 5. 

Stap 7. 
De Staatssecretaris keurt de strategienota goed en legt die voor advies over aan de FRDO en de CVO (zie punt
3.4.). 

                                                     
9 Alles dient in het werk gesteld om dit eerste ontwerp klaar te maken vòòr de eerste preprogrammatiemissie* het land bezoekt,
zodat het als basis kan dienen voor het ontwerp van indicatief samenwerkingsprogramma*. In elke geval moet het eerste ontwerp
klaar zijn vòòr 30 juni 2001.
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3.3. De thema- en sectorstrategienota's. 

Stap 1. 
D20 stelt een 1e ontwerp van strategienota op volgens de inhoud gegeven in punt 2.2 hierboven. Zo nodig laat de
directie daartoe door de BTC een verkennende studie uitvoeren (zie de Beheersovereenkomst Art. 5 §1, 3e lid, Art. 6
§2 en Art. 28, §1, laatste lid) of ze laat zich adviseren door een externe deskundige. 

Stap 2. 
Op verzoek van D20, stuurt het executief secretariaat van het IDF* het 1e ontwerp aan alle betrokken directies en
diensten (inclusief kabinet, directies van DGB en DGP en attachés) alsmede aan de BTC en aan de indirecte
actoren die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn, met een verzoek om schriftelijke commentaar, binnen een
bepaalde termijn. De inbreng van de attachés is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de strategienota's
voldoende praktijkgericht zijn en aangepast aan de concrete situaties in de partnerlanden.. 

Stap 3. 
D20 verwerkt de ingewonnen commentaren en adviezen en maakt een 2e ontwerp. Via “bilaterale” contacten met
personen en diensten die commentaren en adviezen hebben gegeven, probeert D20 zo veel mogelijk
meningsverschillen te overbruggen. Eventuele fundamentele meningsverschillen die overblijven worden in het
tweede ontwerp aangestipt. 

Stap 4. 
Het executief secretariaat van het IDF stuurt het 2e ontwerp aan alle betrokken directies en diensten en aan de
geïnteresseerde indirecte actoren, nodigt ze, indien nodig, uit voor een vergadering en zit die voor als moderator.
D20 is rapporteur van de vergadering. 

Stap 5. 
D20 stelt het definitieve ontwerp op dat via de directeur-generaal van DGIS aan de politieke overheid wordt
voorgelegd. 

Stap 6. 
De Staatssecretaris keurt de strategienota goed en legt die voor advies over aan de FRDO en de CVO (zie punt
3.4.). 

3.4. Externe adviezen, voorleggen aan Kamer en Senaat. 

Conform het KB van 17 september 2000 legt de Staatssecretaris elke strategienota met een verzoek om advies voor
aan: 
− de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), opgericht bij de wet van 5 mei 1997; 
− de voorzitter van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO), opgericht bij koninklijk besluit van 14

december 1993. 

De termijn waarbinnen de adviezen worden ingewacht bedraagt drie maanden. In geval van hoogdringendheid kan
een kortere termijn voorgeschreven worden. Deze termijn kan evenwel niet korter zijn dan twee weken. 

Binnen de tien werkdagen na ontvangst van het laatste van de hierboven bedoelde adviezen of na het verstrijken
van de voor het inwachten van de adviezen bepaalde termijn, zendt de Staatssecretaris de strategienota, met de
ontvangen adviezen over aan de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat. De
adviezen van de FRDO en van de CVO worden niet verwerkt in de betrokken strategienota. 

Opgelet: aangezien normaliter drie maanden nodig zijn voor de adviezen, moeten de nota's klaar zijn uiterlijk op 31
mei 2002. 
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3.5. Evaluatie en herziening. 

Zoals gezegd in punt 1.3. is een strategienota geen statisch product dat men stilaan laat fossiliseren. Het jaarverslag
van de Attaché* zal de ideale gelegenheid zijn voor grondige reflectie over de samenwerking met het betrokken land
en voor eventuele tussentijdse bijwerking van de strategienota. 

In diezelfde geest legt de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking de verplichting
op de strategienota's om de 4 jaar te evalueren en aan te passen. 
Dit moet als volgt gebeuren: 
− in de loop van het vierde jaar volgend op de datum waarop de strategienota aan de Voorzitters van de Kamer

van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat is overgezonden, wordt de strategienota geëvalueerd; deze
evaluatie gebeurt onder leiding van D10 en D20, elk voor wat de strategienota's betreft waarvoor zij
verantwoordelijk zijn; over de aard van die evaluatie legt het KB van 17 september 2000 verder geen
verplichtingen op; 

− D10 en D20 stellen een aangepaste versie van de strategienota op die rekening houdt met de conclusies van de
evaluatie, met de gewijzigde context van de internationale samenwerking en met de evolutie van de elementen
die we zagen onder punt 2.; zij doen dat volgens het schema dat in de punten 3.2. en 3.3. werd gegeven; 

− net als de oorspronkelijke versie, wordt de aangepaste versie voorgelegd aan het advies van de FRDO en van
de CVO; 

− de aangepaste versie wordt aan de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat
overgezonden, uiterlijk vier jaar na de datum waarop ze de vorige versie kregen. 



50

DE ALGEMENE OVEREENKOMST met de partnerlanden van
de bilaterale samenwerking

1. Concept. 

Een algemene overeenkomst regelt het beleidskader en de institutionele en juridische aspecten van de directe
bilaterale samenwerking. 

België sluit een algemene overeenkomst met elk van de 25 landen of regionale organisaties die partner zijn van de
directe bilaterale samenwerking (zie artikel 6 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale
Samenwerking). 

Zo'n algemene overeenkomst is een verdrag, in de zin van artikel 167 van de grondwet. Het is dus pasrechtsgeldig
na goedkeuring door het parlement. 

2. Waarom nieuwe algemene overeenkomsten? 

Nieuwe algemene overeenkomsten zijn noodzakelijk: 
− omdat de huidige situatie juridisch onvoldoende houvast biedt; 
− omwille van de hervorming van de internationale samenwerking. 

De momenteel bestaande algemene overeenkomsten zijn disparaat van inhoud; soms zijn ze niet meer dan een
politieke intentieverklaring, soms zijn ze vrij gedetailleerd. Voor een aantal landen is de algemene overeenkomst
vervallen. Voor andere, nieuwe partners hebben we helemaal geen overeenkomst. Ten slotte – en dat is wel het
belangrijkste – zijn, op één uitzondering na (Zuid-Afrika) deze overeenkomsten niet door het parlement geratificeerd.
Ze zijn dus strikt genomen niet rechtsgeldig. 

De hervorming van de internationale samenwerking verschaft ons extra redenen om werk te maken van nieuwe
algemene overeenkomsten omdat we op die manier, in de relatie met onze partners, de verschillende elementen van
die hervorming een juridisch fundament kunnen geven. 
Deze elementen zijn: 
− de Wet betreffende de Internationale Samenwerking, waar de doelstellingen, prioriteiten en criteria van de

samenwerking duidelijk omschreven worden; 
− de Wet betreffende de oprichting van de BTC en het Beheerscontract, waar de rol van de BTC en de

standaardinhoud van een specifieke overeenkomst bepaald worden; daaraan gekoppeld, de noodzaak de
“privileges en immuniteiten” uit te breiden tot de BTC en zijn personeel; 

− de projectcyclus, waar begrippen als Indicatief Samenwerkingsprogramma, Gemengde Commissie, Gemengde
Lokale Overlegstructuur alsmede de fasen van de projectcyclus gedefinieerd worden; 

− de specifieke bevoegdheden van de Attachés voor Internationale Samenwerking, zoals bepaald in de
Beheersovereenkomst. 

3. Het standaardmodel (zie de bijlage). 

Het aangehechte standaardmodel bevat de essentie van wat België in zijn nieuwe algemene overeenkomsten
opgenomen wenst te zien. Het is de basis van de onderhandelingen (zie punt 4) die moeten leiden tot een nieuwe
algemene overeenkomst. 
Tijdens de onderhandelingen kan het model geamendeerd worden. In de geest van partnership moeten we
openstaan voor inhoudelijke inbreng van onze partnerlanden en ze daartoe zo nodig zelfs aanmoedigen. 
Zo moet het model in de aanhef en in artikel 7 gecompleteerd worden om rekening te houden met de specifieke
situatie van elke partner. Verder is er geen bezwaar tegen een alternatieve tekst voor artikel 8 over privileges en
immuniteiten, zolang de essentie maar gevrijwaard blijft. Schrappingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden
omdat het gevaar bestaat dat de overeenkomst dan wezenlijk gaat veranderen. 
De onderhandelaars aan beide zijden moeten ook beseffen dat een algemene overeenkomst in principe voor lange
tijd geldig moet blijven. Het is dus beter zich hier te beperken tot de grote lijnen, en de details op te nemen in de
Indicatieve Samenwerkingsprogramma's en de Specifieke Overeenkomsten. Zo is het, bijvoorbeeld, aan te bevelen
de 5 sectoren en 3 thema's van artikel 3 te behouden, ook als het momenteel niet de bedoeling is in al deze velden
meteen een programma op te zetten. 
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4. Hoe komt een nieuwe algemene overeenkomst tot stand? 

Uitgangssituatie: een feitelijke dekking. 
We gaan ervan uit dat onze samenwerking van regering tot regering in de partnerlanden de facto gedekt is door een
bestaande algemene overeenkomst, of door een verzameling van specifieke overeenkomsten al dan niet de facto
gewijzigd door een verbaalnota of een uitwisseling van brieven waarbij de BTC het recht gegeven wordt de
samenwerkingsprestaties uit te voeren en daartoe een aantal privileges en immuniteiten krijgt. Het is van vitaal
belang dat de onderhandelingen over een nieuwe algemene overeenkomst die bestaande situatie niet in gevaar
brengen. 

1e stap: voor-onderhandelingen. 
Zodra ze daartoe opdracht heeft gekregen, legt de ambassade het standaardmodel voor aan het partnerland en
voert daarover, ad referendum, onderhandelingen. Met welk(e) ministerie(s) en op welk ambtelijk niveau de
onderhandelingen gevoerd worden zal verschillen van land tot land. Uiteraard is daarbij bepalend welke instantie de
overeenkomst zal ondertekenen. Het hoort de attaché toe zich hierover te informeren voor de onderhandelingen
beginnen.
Zolang bij de voor-onderhandelingen geen wezenlijke wijzigingen ter sprake komen, zal de attaché die voeren
zonder D10 daarbij te betrekken. In het alternatieve geval vraagt hij richtlijnen aan D10. De attaché kan aan DGIS
ook vragen om hem te helpen bij de besprekingen. Eventueel stuurt de geo-desk daartoe een personeelslid ter
plaatse. De attaché betrekt de lokale vertegenwoordiger van de BTC bij de besprekingen, zeker voor die aspecten
waarbij de rol van BTC ter sprake komt: artikels 7 en 8 van het standaardmodel. Dit zal het formele advies van de
BTC (zie 2e stap) gemakkelijker maken. 
Het resultaat van de eerste stap is een ontwerp-overeenkomst die uit inhoudelijk oogpunt af is, d.w.z. waaraan alleen
nog redactionele en juridische aanpassingen nodig zijn. De attaché legt die ontwerp-overeenkomst aan D10 voor. 

2e stap: klaarmaken van de definitieve ontwerp-overeenkomst. 
De geo-desk (via D10) vraagt het advies van de betrokken diensten van het Ministerie over de ontwerp-
overeenkomst. en past de tekst zo nodig aan. Daarna vraagt hij het formele advies van de BTC
(Beheersovereenkomst Art. 5, §1, 1e lid), ziet erop toe dat de BTC dit advies binnen de 20 werkdagen en conform de
normen geeft, en past de tekst zo nodig aan. 

3e stap: klaarmaken van de overeenkomst. 
De geo-desk (via D10) bezorgt de definitieve ontwerp-overeenkomst aan de betrokken attaché die de
onderhandelingen voert om tot een definitieve tekst te komen. Zo nodig zullen de ambassade en het hoofdbestuur
elkaar daarover raadplegen. 

4e stap: ondertekening. 
Als overeenstemming is bereikt, legt de geo-desk de overeenkomst ter ondertekening voor aan de Staatssecretaris
of aan het posthoofd en vraagt hij aan de betrokken dienst volmachten voor de ondertekening. 

5. Instemming van de Kamers, van kracht worden. 

Krachtens artikel 167 §2 van de grondwet heeft een algemene overeenkomst pas gevolg nadat ze de instemming
van de Kamers heeft gekregen. 

Zodra de overeenkomst ondertekend is zullen de betrokken diensten van het hoofdbestuur het initiatief nemen om
de instemming van de Kamers te krijgen door het opstellen van een wetsontwerp. Het is de bedoeling die wet zo te
concipiëren dat de bijzondere overeenkomsten die krachtens de algemeen overeenkomst worden gesloten geen
parlementaire goedkeuring meer behoeven. 

Zodra de parlementaire goedkeuring er is, krijgt de betrokken ambassade de opdracht om dit officieel aan het
partnerland te notificeren. 

De attaché van zijn kant ziet erop toe dat de ratificeringspocedure ook aan de kant van het partnerland zo spoedig
mogelijk tot een goed einde wordt gebracht. De overeenkomst wordt pas van kracht als beide partners aan elkaar de
ratificatie genotificeerd hebben. 

Na het van kracht worden verspreidt de geo-desk de algemene samenwerkingsovereenkomst bij alle betrokkenen,
inclusief de BTC. 



52

6. Overgangsregeling. 

In afwachting van ratificatie van de overeenkomst beiderzijds, blijft de de facto regeling van toepassing: de
samenwerking wordt voortgezet op basis van de bestaande akkoorden en overeenkomsten. 
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Standaardmodel van een 
ALGEMENE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

tussen

het KONINKRIJK BELGIË

en

X

HET KONINKRIJK BELGIË

en 

X

hierna "de Partijen" genoemd,

Zijn vastbesloten om hun partnerschaps- en samenwerkingsrelaties intensiever te maken en wensen deze
relaties te ontwikkelen op basis van wederzijds respect, van de soevereiniteit en van de gelijkheid van de
beide Partijen, van het streven naar een ontwikkeling die duurzaam en harmonieus is en waar alle
geledingen van hun bevolkingen, inzonderheid de minst gegoeden baat bij hebben, 

Bevestigen nogmaals dat ze de volgende beginselen aankleven:

- de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, de waarden van de democratie en de
Rechten van de Mens zoals die erkend worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en van de Wereldconferentie over de Rechten van de Mens die in juni 1993 in Wenen
plaatsvond;

- het 20/20 Concept dat op de Wereldtop in Kopenhagen in maart 1995 over de Sociale Ontwikkeling
werd  aangenomen;

- de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de beginselen en fundamentele rechten op
arbeid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in Genève in juni 1998;

- de waardigheid en de waarde van de mens, mannen en vrouwen, actoren en begunstigden van de
ontwikkeling, gelijke personen in rechte volgens de aanbevelingen van de 4de Wereldconferentie voor
Vrouwen die in september 1995 in Peking werd georganiseerd;

- de bescherming en het behoud van het leefmilieu en de uitvoering van de Agenda 21 die op de
Conferentie van de Verenigde Naties over Leefmilieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro in juni 1992
werd aangenomen;

Zijn overtuigd dat deze beginselen de essentiële fundamenten vormen voor de samenwerkingsrelaties
tussen de beide Partijen,

Menen dat het belangrijk is om voor hun samenwerking een politiek en juridisch kader op te stellen dat
op dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd is; 

[de bovenstaande tekst is eventueel aan de situatie van X aan te passen]
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EN ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Art. 1. Voorwerp. 
De onderhavige Overeenkomst wil het politieke, institutionele en juridische kader vastleggen van de
directe bilaterale samenwerking tussen de beide Partijen. 

Art. 2. Doelstellingen van de directe bilaterale samenwerking 
Deze samenwerking wil prioritair de duurzame menselijke ontwikkeling bevorderen. 
Daartoe beoogt ze de armoede te bestrijden, het partnerschap tussen de bevolkingen van de Partijen te
bevorderen, de democratie, de rechtstaat, de rol van de burgerlijke maatschappij en van goed bestuur
te bevorderen, het respect voor de menselijke waardigheid, de vrijheden en rechten van de Mens te
bevorderen en alle vormen van discriminatie op basis van sociale, etnische, godsdienstige, filosofische
of geslachtsgebonden gronden te bestrijden. 

Art. 3. Prioritaire sectoren en thema's 
De directe bilaterale samenwerking tussen de Partijen zal worden geconcentreerd
op één of meerdere van de volgende sectoren: 
1° de basisgezondheidszorg, inclusief de reproductieve gezondheid; 
2° onderwijs en opleiding; 
3° landbouw en voedselveiligheid; 
4° basisinfrastructuur; 
5° conflictpreventie en maatschappijopbouw; 

en op de volgende sectoroverschrijdende thema's: 
1° de rechten en kansen van mannen en vrouwen opnieuw in evenwicht brengen; 
2° het respect voor het leefmilieu; 
3° de sociale economie. 

Art. 4. Indicatieve samenwerkingsprogramma's. 
De samenwerking zal concreet vorm krijgen door de indicatieve samenwerkingsprogramma's die in
gemeenschappelijk akkoord door de in artikel 5 bedoelde gemengde Commissie worden gevalideerd of
bepaald.
De doelstellingen van die programma's zullen in overeenstemming zijn met de ontwikkelingsplannen
van X en met de in artikel 2 vermelde doelstellingen.
De indicatieve samenwerkingsprogramma's zullen zich situeren binnen de in artikel 3 genoemde
sectoren en thema's en zullen bovendien letten op:
- het versterken van de institutionele en beheerscapaciteiten, waarbij een groeiende rol aan lokaal

beheer en uitvoering wordt toegekend;
- de technische en financiële leefbaarheid na de stopzetting van de Belgische inbreng; 
- een doeltreffende en efficiënte uitvoeringswijze, waarbij de doelgroepen zo nauw mogelijk bij de

besluitvorming worden betrokken. 

Art. 5. Gemengde Commissie. 
Een gemengde Commissie met vertegenwoordigers van de beide partijen zal de in artikel 4 bedoelde
indicatieve samenwerkingsprogramma's valideren of bepalen, en zal de uitvoering ervan volgen en
evalueren, om ze eventueel waar nodig bij te sturen. 
De gemengde Commissie zal ten minste éénmaal om de drie jaar op ministerieel niveau samenkomen
en, als één van de Partijen erom vraagt, jaarlijks op het gepaste niveau van vertegenwoordiging,
afwisselend in België en in [het grondgebied van X]. 
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Art. 6. Samenwerkingsprestaties. 
§1 De indicatieve samenwerkingsprogramma's zullenconcreet vorm krijgen door specifieke
samenwerkingsprestaties. Binnen elke samenwerkingsprestatie zal de Belgische bijdrage uit één - of een
combinatie - van de volgende samenwerkingsvormen bestaan: technische samenwerking, opleidings- of
studieactiviteiten, schenkingen in natura of in geld, waaronder meer bepaald begrotingssteun, leningen,
het nemen van participaties, schuldverlichtingen. 

§2 Elke samenwerkingsprestatie zal voorbereid, gepland en uitgevoerd worden volgens een
geïntegreerde beheerscyclus die op de doelstellingen gericht is en uit 4 fasen zal bestaan:
identificatie, formulering, uitvoering en evaluatie. 

§3 De identificatie van elke samenwerkingsprestatie zal het resultaat zijn van een overlegprocedure
tussen de Partijen. 
X zal de eindverantwoordelijkheid voor de identificatie dragen. 

§4 Teneinde te waarborgen dat elke samenwerkingsprestatie aan de capaciteiten en aan de behoeften
van de begunstigden aangepast is, zal er een strikt participatieve benadering worden gehanteerd.
Daartoe zullen er plaatselijk gemengde overlegstructuren worden opgezet. 

§5 Een specifieke Overeenkomst die de beide Partijen vóór de start van de uitvoeringsfase zullen
sluiten, zal de juridische basis van elke samenwerkingsprestatie vormen. 
Die Overeenkomst zal naargelang de gekozen samenwerkingswijze inzonderheid de volgende
elementen bevatten: 
• de doelstellingen;
• de mechanismen en termijnen voor de uitvoering; 
• eventueel de regels voor de aanwending en de overdracht van fondsen; 
• eventueel de regels voor de verwerving en de overdracht van uitrustingen; 
• de rechten, de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van alle actoren; 
• de modaliteiten voor het opstellen van de opvolgings- en controleverslagen; 
• de kenmerken en referentietermen van de lokale gemengde overlegstructuur voor die bepaalde

samenwerkingsprestatie 

Art. 7. Uitvoeringsorganen. 
§1 [De uitvoeringsorganen van X, hun gezag, de eventuele opdrachten of speciale mandaten waarmee

de vertegenwoordigers ervan belast zijn]

§2. 
1° Voor de algemene uitvoering van de onderhavige Overeenkomst wordt de Partij België

vertegenwoordigd door de Ambassade van België in […]. 
Binnen die ambassade wordt de Attaché / Raad [titel in functie van het geval aan te passen ] voor
Internationale Samenwerking in het bijzonder belast met de kwesties over de
ontwikkelingssamenwerking. 

2° In principe zal de Partij België de uitvoering van haar verplichtingen in de formulerings- en de
uitvoeringsfase, bedoeld in artikel 6 §2, exclusief toevertrouwen aan de "Belgische Technische
Coöperatie" (BTC), een naamloze vennootschap van Belgisch publiek recht met een sociaal
oogmerk. 
De Partij België zal met de BTC overeenkomsten afsluiten waarin de BTC zich ertoe verbindt om de
in artikel 6 §5 bedoelde specifieke akkoorden na te leven. 

3° Als de aard van de samenwerkingsprestaties het vereist, kan de uitvoering ervan door de Minister
die voor samenwerking bevoegd is of door de BTC aan gespecialiseerde instellingen worden
toevertrouwd. 
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4° In bepaalde gevallen en mits kennisgeving van de Attaché / Raad [titel in functie van het geval aan
te passen ] voor Internationale Samenwerking aan Partij X, zal men de BTC met de identificatie van
een samenwerkingsprestatie kunnen belasten. 

Art. 8. Voorrechten en immuniteiten. 

1° Voor de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst zullen de Plaatselijke Vertegenwoordiger en zijn in België
aangeworven Adjuncten, voor zover het geen staatsburgers van X zijn, in principe de voorrechten en
immuniteiten genieten die op het administratief en technisch personeel van de diplomatieke en consulaire posten
van toepassing zijn. 

2° Voor de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst zal elke deskundige die geen staatsburger
van X is, dezelfde voorrechten en immuniteiten genieten als diegene die aan de technische
deskundigen van de Verenigde Naties zijn toegekend. 
Hij zal meer bepaald het recht hebben om met vrijstelling van rechten, een voertuig, meubelen en
artikelen voor zijn persoonlijk gebruik en voor de bij hem inwonende familieleden te kopen of in te
voeren. 
Zijn loon en zijn honoraria zullen vrijgesteld van belastingen zijn op het grondgebied van X.
Zonodig zal hij echter wel aan de sociale zekerheid onderworpen zijn overeenkomstig de wetgeving
van België of van X. 

3° De roerende en onroerende goederen van de vertegenwoordiging van de BTC alsook de
uitrustingen of diensten (evenals de overdrachten van fondsen) [zonodig in te voegen] die in het
kader van de onderhavige Overeenkomst of van een daaruit voortvloeiende specifieke
Overeenkomst ingevoerd of plaatselijk aangekocht worden, zullen van alle belastingen of taksen
vrijgesteld worden. 

Art. 9. Controle en evaluatie. 
De Partijen zullen alle nodige administratieve en budgettaire maatregelen treffen om de doelstellingen
van de specifieke Overeenkomsten die uit de onderhavige algemene Overeenkomst voortvloeien, te
bereiken. 

Daartoe zullen de Partijen, samen of apart, zowel intern als extern de controles en evaluaties uitvoeren
die ze nodig achten. Elk van de Partijen zal de Andere echter wel op de hoogte brengen van de
controles en evaluaties die ze apart zou willen voeren. 

Art. 10. Geschillen. 
De geschillen die ontstaan uit de toepassing van de onderhavige Overeenkomst en uit haar
uitvoeringsmaatregelen zullen via bilaterale onderhandelingen worden opgelost. De geschillen waarvoor
de Partijen niet tot een oplossing komen, zullen aan de door het Handvest van de Verenigde Naties
voorziene procedures worden onderworpen.

Art. 11. Duur en opzegging. 
De onderhavige Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur afgesloten. 
Elk van de beide Partijen kan de overeenkomst op elk moment per kennisgeving aan de Andere
opzeggen; de opzegging gaat zes maanden later in.
De opzegging leidt niet tot de opzegging van de specifieke overeenkomsten of van de andere door deze
algemene Overeenkomst beheerste bilaterale akten. Daarvoor zal een specifieke opzegging moeten
worden gegeven. 
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Art. 12. Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen. 
De onderhavige Overeenkomst zal in werking treden op de 1ste dag van de maand die volgt op de
datum waarop de laatste Partij aan de Andere zal betekend hebben dat de voor de inwerkingtreding
vereiste interne procedures voltooid zijn. 
[Eventueel] De onderhavige algemene Overeenkomst zal de algemene Overeenkomst op die datum
vervangen […]

De samenwerkingsprestaties die op de datum van de inwerkingtreding van de onderhavige
Overeenkomst lopen, zullen echter worden verder gezet overeenkomstig de bepalingen die in de
akkoorden omtrent die prestaties voorzien zijn. 
[Dit artikel zal eventueel overbodig zijn of zal aan de specifieke situatie van X moeten worden
aangepast.]

Art. 13. Kennisgevingen. 
Elke kennisgeving met betrekking tot deze algemene Overeenkomst en de specifieke Overeenkomsten
die eruit volgen, zal - behoudens bijzondere bepaling - worden meegedeeld op de onderstaande
adressen. Elke wijziging daaromtrent zal op diplomatieke weg worden meegedeeld.
• Voor X: .........
• Voor het Koninkrijk België: 

TEN BLIJKE WAARVAN de beide Partijen de onderhavige algemene Overeenkomst hebben getekend. 
Gedaan te [plaats], op [datum] in twee originele exemplaren, elke in het [Engels, Nederlands, Frans]
waarbij alle versies evenwaardig zijn. 

[Eventueel: In geval van verschillende interpretatie zal de Franse tekst voorrang krijgen.]

voor het Koninkrijk België, 
[...]

voor X
[…]
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Modèle standard d'une
CONVENTION GENERALE DE COOPERATION

entre

LE ROYAUME DE BELGIQUE

et

X

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET 

X

ci-après dénommés "les Parties",

Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du
respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des deux Parties, de la recherche d'un développement durable,
harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus
démunies, 

Réaffirmant leur attachement :

- aux principes de la Charte des Nations Unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, telles que
reconnues dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Conférence Mondiale sur les Droits de
l'Homme organisée à Vienne en juin 1993 ;

- au concept 20/20 adopté au Sommet Mondial de Copenhague en mars 1995 sur le Développement Social;

- à la déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au
travail, adoptée par la Conférence internationale du travail à Genève en juin 1998;

- à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement,
sujets égaux en droits selon les recommandations de la quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes
organisée à Beijing en septembre 1995 ;

- à la protection et à la conservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en œuvre de l'Agenda 21 adopté lors de
la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement organisée à Rio de Janeiro en juin
1992 ;

Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les deux
Parties,

Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue
et la responsabilité partagée; 

[texte ci-dessus éventuellement à adapter à la situation de X]



59

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Art. 1. Objet. 
La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la
coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les deux Parties. 

Art. 2. Objectifs de la coopération bilatérale directe 
Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable. 
A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations des Parties, à
promouvoir la démocratie, l'état de droit, le rôle de la société civile et la bonne gouvernance, à favoriser le respect
de la dignité humaine, des libertés et droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination
basées sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondées sur le sexe. 

Art. 3. Secteurs et thèmes prioritaires. 
La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants: 
1° les soins de santé de base, en ce comprise la santé reproductive; 
2° l'enseignement et la formation; 
3° l'agriculture et la sécurité alimentaire; 
4° l'infrastructure de base; 
5° la prévention des conflits et la consolidation de la société; 

et sur les thèmes transsectoriels suivants: 
1° le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes; 
2° le respect de l'environnement; 
3° l'économie sociale. 

Art. 4. Programmes indicatifs de coopération. 
Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération validés ou définis de commun
accord par la Commission mixte visée à l'article 5. 
Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement de X ainsi que dans ceux
repris à l'article 2. 
Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils
veilleront à: 
- renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution

locales; 
- la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges; 
- utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des

groupes cibles. 

Art. 5. Commission mixte. 
Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties validera ou définira les programmes indicatifs
de coopération visés à l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en œuvre pour leur apporter, le cas échéant, les
adaptations nécessaires. 
La Commission mixte se réunira au niveau ministériel au moins une fois tous les trois ans et, si l'une des Parties le
demande, chaque année à un niveau de représentation approprié, alternativement en Belgique et en [le territoire de
X]. 
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Art. 6. Prestations de coopération. 
§1 Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques.
Dans chaque prestation de coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre de la
coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment
l’aide budgétaire, des prêts, des prises de participations, des allègements de dettes ou une combinaison de ces
éléments. 

§2 Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en œuvre selon un cycle intégré de gestion
axé sur les objectifs et composé de quatre phases : identification, formulation, mise en œuvre et évaluation. 

§3 L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties. 
X aura la responsabilité finale de l'identification. 

§4 Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des bénéficiaires, toute prestation de coopération
suivra strictement une approche participative . 
A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront établies. 

§5 Une Convention spécifique, conclu entre les deux Parties avant le démarrage de sa phase de mise en œuvre,
constituera la base juridique de chaque prestation de coopération. 
Elle précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu: 
• les objectifs; 
• les mécanismes et les délais de mise en œuvre; 
• le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; 
• le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert  d'équipements; 
• les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants; 
• les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; 
• les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de concertation locale pour cette prestation

de coopération. 

Art. 7. Organes d'exécution. 
§1 [Les organes d'exécution de X, leur autorité, les éventuelles missions ou mandats spéciaux dont leurs

représentants sont chargés]

§2. 
1° Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie belge est représentée par l'Ambassade de

Belgique à […]. 
Au sein de cette ambassade, l’Attaché/ Conseiller [titre à adapter selon les cas] de la Coopération
Internationale est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement. 

2° En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de
formulation et de mise en œuvre, visées à l'article 6, §2, à la "Coopération Technique Belge" (CTB), société
anonyme de droit public belge à finalité sociale. 
La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les
conventions spécifiques visées à l'article 6 §5. 

3° Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la
coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés. 

4° Dans certains cas et moyennant notification de l’Attaché/ Conseiller [titre à adapter celon les cas] de la
Coopération Internationale à la Partie X, la CTB pourrait se voir confier l’identification d’une prestation de
coopération. 
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Art. 8. Privilèges et immunités. 

1° Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant Résident et ses Adjoints recrutés en Belgique, pour
autant qu'ils ne soient pas ressortissant de X, bénéficieront, en principe, des privilèges et immunités applicables au
personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. 

2° Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non ressortissant de X bénéficiera des mêmes
privilèges et immunités que ceux accordés aux experts techniques des Nations Unies. 
Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des
articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui. 
Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de X. 
Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge ou de X. 

3° Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi que les équipements ou services
importés ou achetés localement ( ainsi que les transferts de fonds) [à inclure si nécessaire] dans le cadre de la
présente Convention générale ou d'une Convention spécifique qui en découle, seront exonérés de tous impôts
ou taxes. 

Art. 9. Contrôle et évaluation. 
Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des
Conventions spécifiques qui découlent de la présente Convention générale. 

A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes
qu'externes, qu'elles estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant l'Autre des contrôles et
des évaluations qu'elle entendrait mener séparément. 

Art. 10. Litiges. 
Les litiges nés de l'application de la  présente Convention générale et de ses mesures d'exécution seront réglés par
voie de négociation bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la
Charte des Nations Unies. 

Art. 11. Durée et dénonciation. 
La présente Convention générale est conclu pour une durée indéterminée. 
Chacune des deux parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l'Autre, cette dénonciation prenant
effet six mois plus tard. 
Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente
Convention générale. Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. 

Art. 12. Entrée en vigueur et mesures transitoires. 
La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la dernière
Partie y procédant aura notifié à l'Autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en
vigueur. 
[Le cas échéant] La présente Convention générale remplacera à cette date la Convention générale […]

Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention
générale se poursuivent en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les régissent. 
[Cet article sera éventuellement superflu ou devra être adapté à la situation particulière de X]
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Art. 13. Notifications. 
Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention générale et des Conventions spécifiques qui en
découlent, sera, sauf disposition particulière, communiquée aux adresses figurant ci-dessous. Toute modification à
leur sujet sera communiquée par la voie diplomatique. 
• Pour X: .........
• Pour le Royaume de Belgique: 

EN FOI DE QUOI, les deux Parties ont signé la présente Convention générale. 
Fait à [lieu], le [date] en deux exemplaires originaux, chacun en langue [anglaise, française, néerlandaise] tous
les textes faisant également foi. 

[Eventuellement: Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence d'interprétation]

Pour le Royaume de Belgique, 
[...]

Pour X
[…]



63

Standard format of a
GENERAL AGREEMENT ON CO-OPERATION 

between

THE KINGDOM OF BELGIUM

and

X

THE KINGDOM OF BELGIUM

AND 

X

hereinafter referred to as “the Parties",

Determined to intensify their relationship of partnership and co-operation which they want to promote on the basis of
mutual respect, the sovereignty and equality of the two parties, the pursuit of sustainable, harmonious development
which is beneficial for all sections of their populations and particularly the most disadvantaged, 

Reaffirming their attachment:

- to the principles of the Charter of the United Nations, the values of democracy and Human Rights, as recognised
in the Universal Declaration of Human Rights and the World Conference on Human Rights organised in Vienna
in June 1993;

- to the 20/20 concept adopted at the World Summit of Copenhagen in March 1995 on Social Development;

- to the declaration of the International Labour Organisation relative to the principles and fundamental rights at
work, adopted by the International Labour Conference in June 1998;

- to the dignity and value of human beings, men and women, actors and beneficiaries of development, equal in
rights according to the recommendations of the fourth World Conference on Women organised in Beijing in
September 1995;

- to the protection and preservation of the environment as well as to the implementation of the Agenda 21 adopted
at the United Nations Conference on the Environment and Development organised in Rio de Janeiro in June
1992;

Convinced that these principles are the essential fundamentals for a relationship of co-operation between the two
Parties,

Considering that it is important to establish a political and legal framework for their co-operation, based on a
dialogue and shared responsibility; 

[the text above may need to be adapted to the situation of X]
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HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Art. 1. Purpose. 
The purpose of this general agreement is to define the political, institutional and legal framework for the direct
bilateral co-operation agreed on between the two Parties. 

Art. 2. Objectives of direct bilateral co-operation 
The main objective of this co-operation is to further sustainable human development. 
To that end, it shall seek to combat poverty, to promote a partnership between the populations of the two Parties,
to promote democracy, the rule of law, the role of the civil society and good governance, to favour the respect of
human dignity, human freedom and human rights and to combat all forms of discrimination, whether based on
social, ethnical, religious or philosophical grounds or on gender. 

Art. 3. Priority sectors and themes. 
The direct bilateral co-operation between the Parties shall focus on one or more of the following sectors 
1° primary health care, including reproductive health; 
2° education and training; 
3° agriculture and food security; 
4° the basic infrastructure; 
5° conflict prevention and community building. 

and on the following cross-sector themes: 
1° equality of rights and opportunities between men and women; 
2° respect for the environment; 
3° the social economy. 

Art. 4. Indicative co-operation programmes. 
In order to implement such direct bilateral co-operation, indicative co-operation programmes shall jointly be
approved or defined by the Joint Committee referred to in article 5. 
The objectives of these programmes shall comply with those of the development plans of X as well as with those
set out in article 2. 
In addition, the indicative co-operation programmes shall be situated in the sectors and themes referred to in
article 3 and ensure that: 
- institutional and management capacities are strengthened by entrusting a growing role to local management

and local implementation; 
- the programmes remain technically and financially viable after Belgian funding has ended; 
- the programmes are implemented in a way that is effective and efficient, with decision-making powers being

as close as possible to the target groups. 

Art. 5. Joint Committee. 
A Joint Committee, composed of representatives of the two Parties shall approve or define the indicative co-
operation programmes referred to in article 4, and shall monitor and assess the implementation of the programmes
in order to make, if necessary, any adjustments which may be necessary. 
The Joint Committee shall meet at ministerial level at least every three years and, if one of the Parties so requests,
every year at an appropriate level of representation, alternatively in Belgium and in [the territory of X]. 

Art. 6. Co-operation activities. 
§1 The indicative co-operation programmes shall be materialised in specific co-operation activities. For each
such activity, the Kingdom of Belgium’s contribution may include technical co-operation, training activities or
studies, grants in kind or in funds including notably budgetary aid, loans, shareholdership, debt relief or a
combination of these elements. 

§2 All co-operation activities shall be prepared, planned and implemented in accordance with an integrated and
goal-orientated management cycle and composed of four phases: identification, formulation, implementation
and evaluation. 
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§3 The identification of each co-operation activity shall be the result of a consultative process between the Parties. 

X shall have the final responsibility of the identification. 

§4 In order to make sure that each co-operation activity is well adapted to the capabilities and needs of the
beneficiaries, a participative approach shall be strictly followed. 
For that purpose, joint local consultative bodies shall be set up. 

§5 A specific Agreement, concluded between the two Parties before the start of the implementation phase, shall
constitute the legal basis for each co-operation activity. 
It shall stipulate notably, depending on the means of co-operation decided: 
• the objectives; 
• the mechanisms and timetable for its implementation; 
• if applicable, the rules concerning the use and transfer of funds; 
• if applicable, the rules concerning the acquisition and transfer of equipment; 
• the rights, responsibilities and obligations of al the parties involved; 
• the modalities for reporting, monitoring and controlling; 
• the characteristics and terms of reference of the joint local consultative bodies for this co-operation activity. 

Art. 7. Bodies responsible for the implementation of this general Agreement. 
§1 [The bodies of X, their authority, possible missions or special mandates entrusted to their representatives]

§2. 
1° For the general implementation of this Agreement, the Belgian Party is represented by the Belgian Embassy in

[…]. 
Within this embassy, the Attaché/Counsellor for International Co-operation [title to be adapted according to
the specific case] is in charge of all matters relative to development co-operation. 

2° In principle, the Belgian Party shall entrust the implementation of its obligations during the formulation phases
referred to in article 6, §2, exclusively to the Belgian Technical Co-operation" (BTC), a Belgian public law
company with social purposes. 
The Belgian Party shall conclude with the BTC agreements by which the BTC undertakes to respect the
specific agreements referred to in article 6 §5. 

3° If the nature of the co-operation activities requires such, their implementation may be entrusted, either by the
Minister responsible for co-operation, or by the BTC, to specialised organisations. 

4° In certain cases and subject to notification by the Attaché/Counsellor for International Co-operation [title to be
adapted according to the specific case] to Party X, the identification phase of a co-operation activity may be
entrusted to the BTC. 

Art. 8. Privileges and immunities. 

1° For the implementation of this Agreement, the Resident Representative of the BTC and his Deputies recruited in
Belgium, provided that they are not nationals of X, shall enjoy, in principle, the privileges and immunities
applicable to administrative and technical personnel employed in diplomatic or consular missions. 

2° For the implementation of this Agreement, all experts who are not nationals of X shall enjoy the same
privileges and immunities as those granted to technical experts of the United Nations. 
They will be entitled notably to import or buy, free of duty, a vehicle, furniture and goods for their personal
use as well as for the use of members of their family living with them. 
Their salary and remuneration shall be exempted from taxes on the territory of X. 
When required, they shall however be subject to social security in compliance with Belgian legislation or the
legislation of X. 
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3° Personal property and real estate of the representation of the BTC as well as equipment or services imported or
purchased locally (as well as the transfer of funds) [to be included if necessary] in the framework of this
Agreement or a specific Agreement pursuant to it, shall be exempted from all taxes or levies. 

Art. 9. Control and evaluation. 
The Parties shall take all the administrative and budgetary measures necessary to achieve the objectives of the
specific Agreements pursuant to this general Agreement. 

To that end, the Parties shall carry out, together or separately, any controls and evaluations, whether internal or
external, which they may consider useful. However, each Party shall inform the other of any controls and
evaluations which it intends to carry out separately. 

Art. 10. Disputes. 
Any disputes arising in connection with the implementation of this general Agreement and its measures of
application shall be settled by way of bilateral negotiation. In the event that it proves impossible to resolve
disputes in that way, such disputes shall be subject to the procedures laid down in the United Nations Charter. 

Art. 11. Duration and termination. 
This Agreement is concluded for an indeterminate period. 
Each of the Parties may terminate it at any time by giving notice to the other Party. In that case, such termination
shall become effective six months later. 
Any such termination shall not, however, result in the specific Agreements or other bilateral acts governed by the
general Agreement being terminated. For that, specific termination notice must be given. 

Art. 12. Entry into force and transitional measures. 
This general Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which the last
Party notifies the other Party that it has completed the necessary internal procedures required for the Agreement to
enter into force. 
[If applicable] This Agreement shall replace on that date the general Agreement […]

However, any co-operation action underway on the date on which this general Agreement enters into force shall
continue in accordance with the provisions laid down in the agreements governing them.. 
[This article ma be superfluous  or need to be adapted to the specific situation of X]

Art. 13. Notifications. 
Any notification relative to the performance of this general Agreement and the specific Agreements pursuant to it
shall, unless specifically agreed otherwise, be communicated to the addresses shown below. Any change in this
connection shall be communicated by diplomatic channels. 
• For X: .........
• For the Kingdom of Belgium: 

IN WITNESS WHEREOF, the two Parties have signed this general Agreement. 
Signed in [place], on [date] in two originals, each in the [English, French, Dutch] language, each text being
considered as authentic. 

[If necessary: The text in English shall prevail in the case of differences of interpretation]

For the Kingdom of Belgium, 
[...]

For X
[…]
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Modelo tipo de un
CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN

entre

EL REINO DE BÉLGICA

y

X

EL REINO DE BÉLGICA

Y

X

En adelante denominados « las Partes »,

Expresan su deseo de intensificar sus relaciones de partenariado y cooperación sobre la base del respeto mutuo, de la
soberanía y la igualdad de las dos Partes y de la búsqueda de un desarrollo sostenido, armonioso y beneficioso para
todas las capas de la población, en especial, las más desfavorecidas.

Reafirmando su compromiso con:

- los principios de la Carta de Naciones Unidas, los valores de  la democracia y de los derechos humanos,
reconocidos en la Declaración Universal de los derechos humanos y la Conferencia Mundial sobre derechos
humanos organizada en Viena en junio de 1993,

- el concepto 20/20 adoptado en la cumbre mundial de Copenhague en marzo de 1995 sobre desarrollo social,

- la declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales del
trabajo, adoptada en la Conferencia internacional del trabajo de Ginebra el mes de junio de 1998,

- la dignidad y el valor del ser humano, hombres y mujeres, actores y beneficiarios del desarrollo, personas con
derechos iguales de conformidad con las recomendaciones de la cuarta Conferencia Mundial sobre las mujeres
organizada en Pekín en septiembre de 1995,

- la protección y la conservación del medio ambiente y la aplicación de la Agenda 21 adoptada en la Conferencia
de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo organizada en Río de Janeiro en junio de 1992,

Convencidas de que estos principios constituyen las bases fundamentales de las relaciones de cooperación entre
las dos Partes,

Considerando que es importante definir un marco político y jurídico para su cooperación, basado en el diálogo y la
responsabilidad compartida,

[el texto posterior se adaptará si fuera necesario a la situación de X]

MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:
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Art. 1. Objeto. 
El presente convenio general tiene por objeto definir el marco político, institucional y jurídico de la cooperación
bilateral directa, cuyas condiciones serán estipuladas por ambas Partes.

Art. 2. Objetivos de la cooperación bilateral directa.
El objetivo prioritario de esta cooperación es el fomento del desarrollo humano sostenido. Con miras a lograr este
objetivo, la cooperación luchará contra la pobreza, fomentará el partenariado entre las poblaciones de las Partes,
promoverá la democracia, el estado de derecho, el papel de la sociedad civil y el buen gobierno así como el
respeto de la dignidad humana, de las libertades y de los derechos humanos. Asimismo, luchará contra toda suerte
de discriminación por razones sociales, étnicas, religiosas, filosóficas o sexuales. 

Art. 3. Sectores y temas prioritarios. 
La cooperación bilateral directa entre las Partes se concentrará en uno o varios de los siguientes sectores: 
1° salud básica, incluyendo los aspectos de salud reproductiva, 
2° educación y formación, 
3° agricultura y seguridad alimentaria, 
4° infraestructura básica, y
5° prevención de conflictos y consolidación de la sociedad. 

así como en los siguientes temas transectoriales: 
1° restablecimiento del equilibrio de los derechos y oportunidades de hombres y mujeres,
2° respeto del medio ambiente, y 
3° economía social.

Art. 4. Programas indicativos de cooperación. 
Esta cooperación se plasmará en programas indicativos de cooperación validados o definidos de común acuerdo
por la comisión mixta, cuya composición y funciones se precisan en el artículo 5.
Los objetivos de estos programas se inscribirán en el marco de los planes de desarrollo de X así como en los
planes que figuran en el artículo 2.
Además, los programas indicativos de cooperación se situarán en los sectores y temas citados en el artículo 3 y
velarán por:
- el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión, concediendo un papel más importante a la

gestión y ejecución locales,
- la viabilidad técnica y financiera tras el cese de la contribución belga, 
- la utilización de una forma de ejecución de los programas eficaz y eficiente de forma que el poder de decisión

esté, en el mayor grado de cercanía posible, en manos de los grupos a los que van dirigidos dichos programas.

Art. 5. Comisión mixta. 
Una comisión mixta compuesta por representantes de las dos Partes validará o definirá los programas indicativos
de cooperación especificados en el artículo 4. Se ocupará del seguimiento y evaluación de su puesta en práctica e
introducirá, si fuera necesario, los cambios necesarios.
La comisión mixta se reunirá a nivel ministerial al menos una vez cada tres años y, si una de las Partes así lo
solicitará, todos los años al nivel de representación apropiado, de forma alterna en Bélgica y en (el territorio X).

Art. 6. Prestaciones de cooperación. 
§1 Los programas indicativos de cooperación se plasmarán en prestaciones de cooperación específicas. En todas
las prestaciones, la contribución del Reino de Bélgica podrá abarcar la cooperación técnica, actividades de formación
o estudios y donaciones en especie o en dinero. Estas últimas donaciones podrán revestir la forma de ayuda
presupuestaria, préstamos, participaciones, reducción de las deudas o un compendio de todo.

§2 Todas las prestaciones de cooperación se prepararán, planificarán y se pondrán en práctica  siguiendo un ciclo
integrado de gestión articulado en torno a los objetivos y compuesto de cuatro fases: identificación,
formulación, puesta en práctica y evaluación.

§3 La identificación de las prestaciones de cooperación resultará de un proceso de consulta realizado por ambas
Partes.
A X incumbirá la responsabilidad final de la identificación. 
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§4 Con el fin de garantizar su adecuación a las capacidades y necesidades de los beneficiarios, todas y cada una de
las prestaciones de cooperación deberán contar con la participación activa de los mismos. Para ello, se crearán
estructuras mixtas de concertación local.

§5 Un convenio específico, suscrito entre las dos Partes antes del comienzo de la etapa de puesta en práctica,
constituirá la base jurídica de las prestaciones de cooperación.
En dicho convenio se precisarán principalmente los siguientes puntos, en función del tipo de cooperación
escogido:
• los objetivos, 
• los mecanismos y plazos de puesta en marcha, 
• si fuera necesario, las reglas de utilización y transferencia de fondos, 
• si fuera necesario, las reglas de compra y transferencia de equipos, 
• los derechos, las responsabilidades y obligaciones de todos los participantes, 
• las modalidades de creación de relaciones, de seguimiento y de control, 
• las características y términos o condiciones de referencia de la estructura mixta de concertación local de las

prestaciones de cooperación. 

Art. 7. Órganos de ejecución. 
§1 [Los órganos de ejecución de X, su autoridad, las eventuales misiones o mandatos especiales a cargo de sus

representantes]

§2. 
1° Para  la ejecución general del presente convenio, la parte belga estará representada por la embajada de Bélgica

en […]. 
En dicha embajada, el Agregado/ Consejero [adaptación del título según los casos] de Cooperación
Internacional es el responsable de todas las cuestiones de cooperación al desarrollo.

2° En principio, la parte belga confiará de forma exclusiva la realización de sus obligaciones en las fases de
formulación y puesta en práctica estipuladas en el artículo 6 §2 a la "Cooperación Técnica Belga" (CTB),
sociedad anónima de derecho público belga con fines sociales. 
La parte belga firmará con la CTB convenios en los que la CTB se comprometerá a respetar los acuerdos
específicos recogidos en el artículo 6 §5. 

3° Si la naturaleza de las prestaciones de cooperación así lo exige, su ejecución se puede confiar, ya sea por parte
del ministro responsable de la cooperación o por parte de la CTB, a organismos especializados.

4° En algunos casos y previa notificación del Agregado/Consejero [adaptación del título según los casos] de
Cooperación Internacional a la Parte X, se podrá encomendar la identificación de una prestación de
cooperación a la CTB.

Art. 8. Privilegios e immunidades. 

1° Para la ejecución del presente convenio, el representante residente y sus agentes auxiliares contratados en Bélgica,
siempre y cuando no sean de nacionalidad de X, disfrutarán, en principio, de los mismos privilegios e
inmunidades de los que puede gozar el personal administrativo y técnico de los cargos diplomáticos y consulares.

2° Para la ejecución del presente convenio, cualquier experto que no sea de nacionalidad de X disfrutará de los
mismos privilegios e inmunidades que los expertos técnicos de Naciones Unidas.
Más concretamente, podrá importar o comprar, en franquicia de derechos, un vehículo, muebles y artículos
para uso personal y para el disfrute de la familia que viva con él.
Su salario y honorarios no se gravarán en el territorio de X. 
No obstante, cuando así lo solicite, deberá cotizar a la Seguridad Social de conformidad con la legislación
belga o de X. 
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3° Los bienes muebles e inmuebles de la representación de la CTB, los equipos y servicios locales importados o
comprados así como las transferencias de fondos [incluyanse cuando sea necesario] en el marco del presente
convenio general o de un convenio específico resultante, serán exonerados del pago de tributo. 

Art. 9. Control y evaluación. 
Las Partes tomarán todas las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para lograr los objetivos de los
convenios específicos emanantes del presente convenio general.
Para estos efectos, las partes procederán, juntas o por separado, a los controles y las evaluaciones, tanto internos
como externos, que estimen oportunos. Ahora bien, ambas partes informarán a la otra parte de los controles y
evaluaciones realizados por separado.

Art. 10. Litigios. 
Los litigios resultantes de la aplicación del  presente convenio general y de sus medidas de ejecución se resolverán
mediante negociaciones bilaterales. Aquellos litigios no solucionados serán sometidos a los procedimientos
previstos en la Carta de Naciones Unidas.

Art. 11. Duración y anulación. 
El presente convenio general tiene una duración indefinida. 
Ambas Partes pueden solicitar su anulación en todo momento previa notificación a la otra parte. La anulación es
efectiva pasados seis meses.
Esta anulación no se aplica automáticamente a los convenios específicos u otros actos bilaterales regidos por el
presente convenio general. Para invalidarlos se necesita una anulación específica.

Art. 12. Entrada en vigor y medidas de transición. 
El presente convenio general entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la notificación proveniente de la
última Parte a la primera del cumplimiento de todos los procedimientos internos requeridos para su entrada en
vigor.
 [En este caso] El presente convenio general sustituirá en esa fecha al convenio general […]

No obstante, las prestaciones de cooperación en curso en la fecha de entrada en vigor del presente convenio
general no se verán interrumpidas en virtud de las disposiciones previstas en los acuerdos que los rigen. 
[Este  artículo puede ser superfluo o deberá  adaptarse a la situación particular de X]

Art. 13. Notificaciones. 
Cualquier notificación relativa a la ejecución del presente convenio general y de los convenios específicos
resultantes, será, salvo existencia de una disposición particular, comunicada a las direcciones que figuran a
continuación. Cualquier modificación a este respecto será comunicada por las vías diplomáticas pertinentes. 
• Para X: .........
• Para el Reino de Bélgica: 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las dos Partes han firmado el presente convenio general. 
Escrito en [lugar], el [fecha] en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en [inglés, francés, neerlandés] y
todos ellos dando fe. 

[Eventualmente: El texto en francés será la referencia en caso de que existieran interpretaciones divergentes]

Por el Reino de Bélgica, 
[...]

Por X
[…]
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Het indicatieve samenwerkingsprogramma (ISP)

1. Definitie en gebruik. 

Het indicatieve samenwerkingsprogramma (ISP) is een coherent document waarin België en het partnerland, in
overleg op beleidsniveau, de doelstellingen, de sectorale en thematische inhoud, de duur en het budget bepalen van
het programma dat ze gezamenlijk willen realiseren. 

Het woord “indicatief” in de naam wijst erop dat het gaat om een globaal programma dat als bindend richtsnoer
fungeert voor de identificatie van afzonderlijke samenwerkingsprestaties. 

Het ISP dient ook als referentiedocument voor de indirecte en multilaterale samenwerking in het betrokken land,
meer bepaald om te zorgen voor interne Belgische coherentie en zo mogelijk complementariteit met de programma’s
van de directe bilaterale samenwerking. 

Daarom wordt het goedgekeurde (eventueel bijgestuurde) ISP door D10 bij alle betrokken diensten van het
Ministerie verspreid. D10 bezorgt het ook aan de BTC (Beheersovereenkomst Art. 5, §1, 4e lid). 

Het ISP vindt zijn basis in PRIMA (4) en in het Beheerscontract (Aanhef, punt 1, 5e lid; Art. 4,5°; Art. 5, §1, 2e & 3e
lid; Art. 6; Art. 9,§1, 1e lid). 

2. Grondslagen. 

Het ISP is de resultante van: 
− het ontwikkelingsbeleid van het partnerland, zoals uitgedrukt in zijn nationaal plan, sectorale plannen, "Poverty

Reduction Strategy Paper", projectvoorstellen en dergelijke meer; 
− de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en het partnerland; 
− het samenwerkingsbeleid van België zoals uitgedrukt in de beleidsnota van de Staasecretaris, de

landenstrategienota m.b.t. het betrokken partnerland, de sectorale en thematische strategienota’s. 

Daarnaast moet het ISP rekening houden met de volgende elementen, voor zover die er zijn: 
− de samenwerkingsprogramma’s van en de coördinatie met andere donoren; 
− voorstellen van potentiële doelgroepen; 
− initiatieven van de betrokken Belgische overheid; 
− lessen uit het verleden afkomstig van de monitoring en evaluatie van lopende of afgelopen

samenwerkingsprestaties. 

Het tot stand komen van het ISP is een stapsgewijs proces tijdens hetwelk al deze elementen gaandeweg
geïntegreerd worden. Dit proces wordt beschreven in punt 4 hieronder. 
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3. Inhoud

Het ISP bestaat tenminste uit de volgende elementen:

1. de globale doelstelling van het ISP zoals ze afgeleid wordt uit de documenten en het bilateraal overleg die er de
basis van vormen; dit punt is een gemeenschappelijke programmaverklaring waarin de globale doeleinden zoals
armoedebestrijding, kwaliteit van de samenwerking e.d.m. onderstreept worden; 

2. voor alle sectoren en thema’s die in het ISP worden opgenomen, een beschrijving van de
programmaonderdelen; deze beschrijving omvat voor elk programmaonderdeel minstens:

− de (sectorale/thematische) doelstellingen; 
− de beleidsvoorwaarden die vervuld moeten zijn om het programmaonderdeel te laten slagen; 
− (indien relevant) de localisatie(s); 
− de begin- en einddatum; 
− (indien relevant) de aanwijzingen m.b.t. de wijze waarop het zal worden uitgevoerd; 
− een schatting van het budget dat de partners bereid zijn daaraan te besteden; 

3. het globale budget van het ISP; 

4. de looptijd; behalve in uitzonderlijke gevallen zal een ISP een programma van minstens 4 à 5 jaar zijn dat in
principe jaarlijks getoetst en bijgestuurd wordt; 

5.  (eventueel) de periodiciteit van de herziening van het ISP

Het ISP maakt bovendien onderscheid tussen programmaonderdelen die: 
− in uitvoering zijn en eventueel gewijzigd moeten worden; 
− in verschillende stadia van voorbereiding zijn (geïdentificeerd, geformuleerd); 
− nog niet gestart zijn. 

4. Het tot stand komen van het ISP.  

Zoals gezegd komt het ISP stapsgewijs tot stand. De belangrijkste stappen van dat proces zijn: 
− de beleidsoriëntering; 
− de preprogrammatie; 
− het beleidsoverleg. 

4.1. De beleidsoriëntering. 

De beleidsoriëntering is een politieke fase die plaatsvindt onder de directe leiding van de Staatssecretaris (en/of zijn
kabinet). 

Het resultaat van de beleidsoriëntering is een nota van de Staatssecretaris waarin hij voor het betrokken partnerland
en voor de eerstvolgende programmaperiode aangeeft: 
− de prioritaire thema's en sectoren; 
− de beschikbare budgettaire enveloppe; 
− eventuele aanwijzingen over de wijze van uitvoering; 
− aanwijzingen voor het verloop van de preprogrammatie en het beleidsoverleg (data, terms of reference). 
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Voor partnerlanden waar een samenwerkingsprogramma lopend is en waar geen noemenswaardige beleidsmatige
problemen zijn, zal de beleidsoriëntering gesteund zijn op eenvoudig mondeling overleg tussen de Staatssecretaris,
zijn medewerkers, DGIS en de attaché. 

Naar partnerlanden waar de politieke situatie problemen stelt10, naar nieuwe partnerlanden11 en naar partnerlanden
waar de Staatssecretaris het samenwerkingsbeleid grondig wil heroriënteren, zal een beleidsoriënteringsmissie
(mission d'orientation politique) gestuurd worden. 

Een BELEIDSORIËNTERINGSMISSIE staat onder leiding van een door de Staatssecretaris gemandateerd
kabinetsmedewerker. 
Zij heeft als doel na te gaan waar de raakpunten liggen tussen de Belgische beleidsprioriteiten aan de ene kant
en de prioriteiten en noden van het partnerland aan de andere kant. 

Zij voert verkennende gesprekken met: 

− de overheid van het partnerland; 
− de vertegenwoordigers van de civiele maatschappij; 
− andere actoren van de internationale samenwerking. 

Zij wordt voorbereid door DGIS en de attaché. Zij zorgen voor basisinformatie over het land en over de andere
donoren en zij organiseren de contacten. 
Gezien de aard van deze missie neemt de BTC er niet aan deel al is er vanzelfsprekend wel contact
met haar lokale vertegenwoordiger. 

4.2. De preprogrammatie. 

Tijdens de preprogrammatie wordt de beleidsoriëntering onder leiding van DGIS verder uitgewerkt. 

Het resultaat van de preprogrammatie is een ontwerp-ISP dat de basis is voor het formele beleidsoverleg dat erop
volgt. 

Als eerste stap van de preprogrammatie stelt de Attaché een 1e ontwerp-ISP op, op basis van: 
− de inbreng van het partnerland, waar hij zelf op pro-actieve wijze voor zorgt; 
− de beleidsoriëntering (nota van de Staatssecretaris); 
− informeel advies van de BTC-vertegenwoordiger. 

De Attaché bezorgt het 1e ontwerp-ISP aan D10 dat - via het Interdirectie-Forum (IDF) - zorgt voor inhoudelijke
coördinatie met de andere betrokken diensten van DGIS, DGB en/of DGP12. Het is vooral van belang dat de lessen
uit het verleden, resultaten van evaluatie en monitoring, geïntegreerd worden in het ontwerp-ISP. 

Indien nodig wordt het ontwerp-ISP afgewerkt tijdens een preprogrammatiemissie. 

Een PREPROGRAMMATIEMISSIE staat onder leiding van een ambtenaar van DGIS of de attaché (naargelang
wie de hoogste in graad is, tenzij de Staatssecretaris daar anders over beslist). 
Het kabinet van de Staatssecretaris is erin vertegenwoordigd. 
De BTC neemt deel aan de preprogrammatiemissie, normaliter in de persoon van de lokale vertegenwoordiger. 
De preprogrammatiemissie heeft als doel het ontwerp-ISP af te werken. 
Eventueel, als dit qua timing te combineren valt, voert de preprogrammatiemissie ook overleg met het
partnerland over het tweede deel van de strategienota*. 

D10 vraagt ook het formele advies van de BTC (Beheerscontract Art. 5, §1, 2e lid) en ziet erop toe dat de BTC dit
advies tijdig en conform de normen geeft (Beheerscontract Art. 6, §1).

Na het akkoord van de Staatssecretaris, dient het definitieve ontwerp-ISP als basis voor het beleidsoverleg. 

                                                     
10 Bijvoorbeeld het gebied van de Grote Meren. 
11 Bijvoorbeeld Bangla Desh, Mozambique. 
12 De tendens bestaat om ook de partners van de indirecte samenwerking bij de voorbereiding van het ISP te betrekken. Hoewel
daartoe momenteel nog geen geformaliseerde kanalen bestaan, moeten de contacten met die partners tijdens de
beleidsoriëntering en de preprogrammatie aangemoedigd worden. 
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4.3. Het beleidsoverleg. 

Het resultaat van het beleidsoverleg is het door het partnerland en België formeel goedgekeurde ISP. In het
algemeen zal het ISP de vorm aannemen van een bijlage bij de door beide partijen ondertekende notulen van het
beleidsoverleg. 

Het beleidsoverleg gebeurt normaliter door middel van een Gemengde Commissie, d.w.z. bilateraal overleg waarbij
beide partijen vertegenwoordigd zijn op het niveau van de politieke gezagdragers: minister of staatssecretaris.
Nemen verder aan Belgische kant deel aan de Gemengde Commissie: 
− kabinetsmedewerker(s) van de staatssecretaris; 
− de ambassadeur en de attaché; 
− DGIS; 
− BTC. 

Als de minister of staatssecretaris zich laat vertegenwoordigen door medewerkers van kabinet, Bestuur of
ambassade, dan moeten de beslissingen van het beleidsoverleg daarna door de politieke overheid bekrachtigd
worden. Het verdient aanbeveling dan niet de term " Gemengde Commissie" te gebruiken. 

Al naar gelang de staat van het samenwerkingsprogramma met het betrokken partnerland, zal het beleidsoverleg: 
− het ontwerp-ISP bespreken, eventueel aanpassen en goedkeuren; 
− het lopende ISP en zijn onderdelen bespreken en eventueel bijsturen13. 

Eventueel, als dit qua timing te combineren valt, wordt tijdens het beleidsoverleg ook het tweede deel van de
strategienota* met het partnerland besproken, evenwel zonder dat het partnerland daarover een formeel akkoord
hoeft te geven. 

                                                     
13 Bespreking en bijsturing van een lopend ISP wordt voorbereid met inachtneming van analoge stappen als voor de
voorbereiding van een nieuw ISP, d.w.z.:
• oriënterende nota van de Staatssecretaris;
• opstellen van ontwerpwijzigingen door D10 en de attaché. 
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Deel 3 De verschillende onderdelen van de beheerscyclus "PRIMA".
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Beoordeling van de ontvankelijkheid van een voorstel tot
samenwerkingsprestatie

Concept 

De beoordeling van de ontvankelijkheid van een prestatievoorstel is de taak van de Attaché (cfr. BO Art. 9 §1; Prima
8 ). Hij moet daarbij nagaan of het voorstel verenigbaar is met:      

− het met het partnerland opgestelde indicatieve programma, zoals het eventueel aangepast is in de gemengde
commissies; 

− de budgettaire bedragen waarvan de bevoegde autoriteit of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger heeft
meegedeeld dat ze beschikbaar zijn voor het land of de regio in kwestie.

Opmerking: het prestatievoorstel kan op de volgende manieren zijn overhandigd aan de Attaché:
− officieel (verbale nota), door het ministerie van Buitenlandse Zaken van het partnerland, of
− officieus, door een technisch ministerie / instelling van het partnerland, met de bedoeling dat hij daarover een

advies geeft, of
− door de Belgische minister die de Internationale Samenwerking onder zijn bevoegdheden heeft.

Alleen van de voorstellen tot samenwerkingsprestaties die officieel zijn ingediend of door de Belgische minister die
de Internationale Samenwerking onder zijn bevoegdheden heeft, wordt formeel onderzocht of ze ontvankelijk zijn. 

Opgelet: dat een samenwerkingsprestatie ontvankelijk wordt verklaard, betekent geenszins dat België de financiering
ervan goedkeurt. Het komt erop aan elke verwarring daarover bij het partnerland te vermijden. 

Resultaat 

De gemotiveerde goedkeuring of weigering van een voorstel tot samenwerkingsprestatie. 

Procedure voor de verwezenlijking 

− Ontvangst van een voorstel tot samenwerkingsprestatie (zie bovenstaande opmerking). Materiële opening van
het samenwerkingsprestatiedossier. 

− In te vullen formulier (geautomatiseerde gegevensfiche van een prestatie). 
− Beoordeling van het voorstel, in overleg met de andere leden van de ambassade: is het in overeenstemming met

het indicatieve programma en het beschikbare budget?
− Versturing van de fiche per e-mail naar DGIS (D10, geografische dienst).

Termijn: de Beheersovereenkomst verplicht de Attaché ertoe om binnen 10 werkdagen zich uit te spreken over de
ontvankelijkheid van de prestatie14.

1. Het voorstel wordt niet ontvankelijk bevonden ten opzichte van het indicatieve programma:
de Attaché sluit het dossier af, licht toe waarom de prestatie niet ontvankelijk is, voegt zijn motivatie bij het
dossier en bezorgt ze aan de partner, DGIS en het posthoofd. 

                                                     
14 Alle in dit hoofdstuk vermelde termijnen zijn opgelegd door de Beheersovereenkomst.  
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2 Het voorstel wordt ontvankelijk bevonden ten opzichte van het indicatieve programma, maar zit nog in het
stadium van prestatie-idee, zonder identificatie (Cf. Prima 12).

In dit geval kunnen zich verschillende mogelijkheden voordoen:

2.1. Indien het evident is dat de prestatie de budgettaire mogelijkheden te buiten gaat of er bij de prestatie-
idee een financiële raming is gevoegd die de budgettaire mogelijkheden te buiten gaat, sluit de Attaché
het dossier af en licht hij toe waarom de prestatie niet ontvankelijk is. Hij voegt zijn motivatie bij het
dossier en bezorgt ze aan de partner, DGIS en het posthoofd. 

2.2. Indien er bij het prestatievoorstel een financiële raming gevoegd is die de budgettaire mogelijkheden
niet te buiten gaat of er gewoon geen financiële raming is bijgevoegd en:  

2.2.1. het partnerland over een studiefonds* beschikt (Cf. Prima 13): 
De indiener van het voorstel (Cf. Prima 11 & 13) overhandigt een studievoorstel aan de
fondsdirecteur. 

Na ontvangst van de identificatiestudie vergelijken de Attaché en het partnerland het
geïdentificeerde voorstel met het beschikbare budget. 
Wordt het voorstel als financieel haalbaar beschouwd, dan gaat de gemengde lokale
overlegstructuur de ontwikkelingsrelevantie ervan na. Wordt het als financieel onhaalbaar
beschouwd, dan gaat de Attaché samen met het partnerland de mogelijkheden na van een
budgetaanpassing of brengt hij er de partner van op de hoogte dat het voorstel is geannuleerd (+
uiteenzetting van de motieven). 

2.2.2. het partnerland niet over een studiefonds beschikt:      
 
2.2.2.1. De Attaché kan, in overeenstemming met het partnerland, deze studie toevertrouwen aan de

BTC (cfr. BO  Art. 9, §3 , Art. 10 & Prima 13). 
De studie wordt opgevoerd bij een lokaal krediet dat beheerd wordt door de Attaché.
In dat geval worden de referentietermen van de identificatiestudie opgesteld door de Attaché
(zonder de medewerking van de BTC), in overleg met het partnerland.  

Vervolgens deelt de Attaché de lokale vertegenwoordiger van de BTC de volgende
gegevens mee:
− het voorstel tot samenwerkingsprestatie en de referentietermen van de

identificatiestudie die de verplichtingen verduidelijken die de BTC moet naleven met
het oog op de verwezenlijking van de studie, krachtens artikel 8 van de
beheersovereenkomst;

− de termijn voor de verwezenlijking en de bezorging van de identificatiestudie; 
− een prijsofferteaanvraag.               

Binnen 20 werkdagen na de notificatie:
− deelt de BTC de Attaché haar formeel gemotiveerde weigering mee om de

identificatiestudie uit te voeren, of:
− overhandigt ze hem haar prijsofferte, op basis van een raming van de reële kosten, die

geldt als goedkeuring van de referentietermen en van de termijn voor de
verwezenlijking en de bezorging van de identificatiestudie. 

De Attaché deelt binnen 10 werkdagen nadat de BTC hem de prijsofferte heeft bezorgd,
aan de BTC zijn goedkeuring of zijn formeel gemotiveerde weigering mee. 

Tijdens deze termijn onderhandelen de Attaché en de BTC in voorkomend geval over de
prijsofferte, de verwezenlijkings- en bezorgingstermijn en de referentietermen van de
identificatiestudie. 
Indien ze daarover een overeenkomst bereiken, maakt de Attaché een
toewijzingsovereenkomst op tussen de Staat en de BTC. 

De monitoring van de identificatiestudie gebeurt door de Attaché. 
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Na ontvangst van de identificatiestudie vergelijken de Attaché en het partnerland het
geïdentificeerde voorstel met het beschikbare budget 
Wordt het voorstel als financieel haalbaar beschouwd, dan gaat de gemengde lokale
overlegstructuur de ontwikkelingsrelevantie ervan na. Wordt het als financieel onhaalbaar
beschouwd, dan gaat de Attaché samen met het partnerland de mogelijkheden na van een
budgetaanpassing of brengt hij er de partner van op de hoogte dat het voorstel is
geannuleerd (+ uiteenzetting van de motieven). 

2.2.2.2. Indien de BTC weigert om de studie uit te voeren en haar weigering formeel motiveert (cfr.
BO Art. 10, §2 ) of de Attaché en de BTC geen overeenkomst bereiken (cfr. BO Art. 10, § 3),
brengt de Attaché verslag uit aan DGIS en vraagt hij de toestemming om de studie toe te
vertrouwen aan derden en op te voeren bij het lokale krediet dat beheerd wordt door de
Attaché.
DGIS of de Attaché kunnen de verkennende studie laten uitvoeren door een derde,
krachtens de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten. 
De monitoring van de identificatiestudie gebeurt door de Attaché. 

Na ontvangst van de identificatiestudie vergelijken de Attaché en het partnerland het
geïdentificeerde voorstel met het beschikbare budget. 
Wordt het voorstel als financieel haalbaar beschouwd, dan gaat de gemengde lokale
overlegstructuur de ontwikkelingsrelevantie ervan na. Wordt het als financieel onhaalbaar
beschouwd, dan gaat de Attaché samen met het partnerland de mogelijkheden na van een
budgetaanpassing of brengt hij er de partner van op de hoogte dat het voorstel is
geannuleerd (+ uiteenzetting van de motieven). 

3. Het voorstel wordt ontvankelijk bevonden ten opzichte van het indicatieve programma en is al geïdentificeerd.         

Indien er bij het voorstel een identificatie is gevoegd, die eventueel is opgesteld door het partnerland of (een)
ander(e) agentschap(pen), gaan de Attaché en het partnerland (Cf. Prima 12 & 13) na of deze identificatie wel
voldoet aan alle Belgische eisen, en zo niet, hoe dit probleem kan worden verholpen:

Vergelijking van de geraamde kostprijs van de prestatie met het beschikbare budget.

3.1. Het voorstel overschrijdt het geplande beschikbare budget: het dossier wordt afgesloten (+ motivering),
en de partner wordt er officieel van op de hoogte gebracht dat het prestatievoorstel niet kan worden
aanvaard. 

3.2. Het voorstel wordt als budgettair haalbaar beschouwd:                          

3.2.1. de identificatie is uitgevoerd overeenkomstig de eisen van het standaardmodel van een identificatie
(Cf. Prima 13 & 15) die gelden bij DGIS: in dat geval wordt er een gemengde overlegstructuur
opgericht en wordt vervolgens de ontwikkelingsrelevantie geëvalueerd. 

3.2.2. de identificatie beantwoordt niet aan de eisen van het standaardmodel van een identificatie (Cf.
Prima 13 & 15) of is onvolledig, maar kan gemakkelijk “herwerkt” worden met de hulp van de Attaché
(Cf. Prima13 ). In dat geval:
− schakelt de Attaché lokaal de nodige hulp in, die opgevoerd wordt bij het lokale krediet dat

hij beheert, of:
− neemt hij via het secretariaat van het IDF contact op met DGIS, om een deskundige van

DGIS op missie te sturen om de ontvangen identificatie te voltooien of er de nodige
wijzigingen in aan te brengen (Cf. Prima 14). 

3.2.3. bij het prestatievoorstel is een identificatie gevoegd die niet beantwoordt aan de eisen van het
standaardmodel van een identificatie (Cf. Prima 13 & 15) of onvolledig is. In dat geval krijgen we
dezelfde situatie als in geval 2.2.: “Bij het voorstel is een financiële raming gevoegd die de
budgettaire mogelijkheden niet te buiten gaat, of is gewoon geen financiële raming gevoegd.”
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De beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie

1. Definitie.
De beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie is de laatste stap van de identificatiefase. Ze gebeurt op basis van
het identificatierapport* en aan de hand van de zeven (groepen van) criteria uit de PRIMA-cyclus (punt 18) die
hieronder herhaald worden. 
De ontwikkelingsrelevantie van een samenwerkingsprestatie wordt positief beoordeeld in de mate dat zij effectief: 
− zal bijdragen tot de versterking van de lokale institutionele en beheerscapaciteiten;
− financieel haalbaar en potentieel rendabel zal zijn;
− een economische en sociale impact zal hebben en bij zal dragen tot de strijd tegen de armoede;
− politiek, cultureel en technisch levensvatbaar zal zijn;
− respect zal hebben voor het leefmilieu;
− volgens een doeltreffende procedure uitgevoerd zal worden;
− zal bijdragen tot het evenwicht van rechten en kansen van vrouwen en mannen, tot de democratisering en tot

het goede beheer; 
en voor zover die criteria stuk voor stuk relevant zijn. 

Het relatieve gewicht van elk van die zeven (groepen van) criteria is niet vastgelegd. De gemengde lokale
overlegstructuur (GLOS*) moet dit relatieve gewicht zelf bepalen en beargumenteerd in haar beoordelingsverslag
vermelden. Deze soepelheid is onontbeerlijk niet alleen omdat sommige criteria soms irrelevant zullen zijn, maar
vooral omdat de wijze van beoordelen aangepast moet zijn aan de specifieke situatie van elk partnerland.
Tezelfdertijd schuift dit een vitale verantwoordelijkheid toe aan de GLOS. Het spreekt immers vanzelf dat
verschillende wegingen tot totaal verschillende resultaten kunnen leiden. 

Ook moet onderstreept worden dat deze criteria kunnen evolueren in de tijd, en meer bepaald naargelang van het
wisselende beleid van het DAC van de OESO hierover. 

Na de identificatie beschikken de attaché en de GLOS over onvolledige informatie over de samenwerkingsprestatie.(
Zie daarvoor het hoofdstuk over het logische kader, pagina 4). Desondanks zullen zij op dat moment de
ontwikkelingsrelevantie ervan moeten beoordelen. 

2. Resultaat. 

Het resultaat van de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie is een rapport waarin de GLOS de
samenwerkingsprestatie aanvaardt of verwerpt. De GLOS wordt geacht dit rapport zelf op te stellen. Maar het
spreekt vanzelf dat de attaché daarbij zo nodig een pro-actieve rol moet spelen. Zo nodig kan hij zich daarbij laten
bijstaan door een deskundige van DGIS. 

In de mate van het mogelijke zal het rapport het schema volgen van de checklist onder punt 3. Daarbij wordt elke
vraag beantwoord met: 
− "ja"; 
− "nee"; of
− "onmogelijk te beantwoorden met de stand van zaken van het betrokken identificatiedossier". 

Elk antwoord wordt kort (maximum 1 pagina) beargumenteerd. Punten die niet beantwoord kunnen worden, worden
uitdrukkelijk vermeld, zodat ze niet over het hoofd worden gezien tijdens de formulering. (Overigens zal de BTC in
zijn formuleringsverslag de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie overdoen, aanvullen en/of veranderen zodat
de formulering eindigt met een globale aangepaste beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie van de
samenwerkingsprestatie). 
De attaché stuurt het rapport – met een samenvatting van maximaal 1 pagina - liefst vergezeld van zijn eigen
commentaar aan DGIS (D10). Die commentaar zal vooral betrekking hebben op punten die niet of onvoldoende
uitgediept zijn door de GLOS. Het zal namelijk wel eens voorkomen dat de GLOS niet in staat blijkt alle criteria met
de nodige aandacht onder ogen te nemen. 
Als het resultaat van de beoordeling positief is handelt DGIS het dossier verder af (zie hoofdstuk D10). Als het
resultaat van de beoordeling negatief is, wordt het voorstel geannuleerd. Het komt dan het partnerland toe om
eventueel een nieuw voorstel of een gewijzigde identificatie te laten maken. 



80

3. De beoordelingscriteria. 

3.1. Versterking van de lokale institutionele (institution building) en beheerscapaciteiten (capacity building). 

Betekenis van het begrip: 
Een samenwerkingsprestatie moet meer dan alleen maar een tijdelijke impact hebben. Daarom moeten haar
effecten institutioneel verankerd zijn en ook op langere termijn de beheerscapaciteiten van het partnerland, de
betrokken instelling en/of de doelgroep versterken. 
Een essentieel element van die versterking betreft de opleiding van mensen (capacity building). 

Beoordelingsvragen: 
Is (zijn) de bij de samenwerkingsprestatie betrokken instelling(en) in staat en bereid om haar te integreren? 
Zal de samenwerkingsprestatie de instelling waarin ze ingebed zal worden, versterken d.w.z. aan betere  en meer
aangepast beleid, regelgeving, werkwijzen, beheersmethoden, en dergelijke helpen?
Zal de samenwerkingsprestatie de betrokken leidende nationale kaders voldoende vormen zodat zij in staat zijn de
instelling waarin de samenwerkingsprestatie verankerd is beter te beheren en te leiden ? 
Zullen de door de samenwerkingsprestatie gevormde kaders hun rol blijven spelen in de betrokken instelling zelfs
wanneer het project beëindigd is ?

3.2. Financiële haalbaarheid en potentiële rendabiliteit. 

Betekenis van het begrip: 
Financiële haalbaarheid en rendabiliteit heeft betrekking op het micro-niveau: de samenwerkingsprestatie of de
betrokken instelling of bevolking zelf. Er bestaat een heel uitgebreide literatuur over het onderzoek van de
toekomstige rendabiliteit van projecten en ondernemingen. Maar het is weinig waarschijnlijk dat een identificatie
meer kan doen dan hieraan een eerste benaderend onderzoek wijden. In essentie bestaat rendabiliteit erin dat de
verwachte additionele baten hoger zijn dan de verwachte additionele kosten. 
Dat een samenwerkingsprestatie aanvankelijk door derden gefinancierd moet worden is geen probleem. Maar na
een tijd moet de externe financiering kunnen ophouden òf omdat de ontwikkeling voldoende op gang is gekomen en
het project zichzelf kan financieren òf omdat er een instantie is die op duurzame wijze voor subsidiëring kan en wil
zorgen. 

Beoordelingsvragen: 
Is de samenwerkingsprestatie financieel rendabel? Zijn de verwachte baten hoger dan de verwachte kosten? 
M.a.w. zal de onderneming, het project, de activiteit binnen een redelijke termijn zichzelf kunnen financieren? 
Zo niet, is er een instelling die bereid en in staat is om op duurzame wijze voor subsidiëring te zorgen? 

3.3. Economische en sociale impact, bijdrage tot de strijd tegen de armoede. 

Betekenis van het begrip:
Hier wordt de impact bekeken op het macro-economische niveau: de weerslag die de samenwerkingsprestatie heeft
op de nationale economie, in concreto op het bruto binnenlands product (BBP), op een sector daarvan, op de
betalingsbalans, op de overheidsfinanciën en/of op de werkgelegenheid. 
Tijdens de identificatie kan de sociale impact wellicht het gemakkelijkst gemeten worden aan de hand van de invloed
op de human development index (HDI), de meest voor de hand liggende indicator van sociale ontwikkeling. 
Dit is echter onvoldoende. De groei van de rijkdom moet immers zo verdeeld worden dat vooral de armen van het
betrokken land er rechtstreeks of onrechtstreeks van kunnen genieten. 

Beoordelingsvragen: 
Heeft de samenwerkingsprestatie een positieve impact op het BBP? Op de betalingsbalans? Op de
overheidsfinanciën? Op de HDI? 
Richt de samenwerkingsprestatie zich tot het armste deel van de bevolking van het partnerland? Bevindt ze zich in
de armste streek? 
Zal de samenwerkingsprestatie lokaal leiderschap versterken? Gebruikt ze zoveel mogelijk participatieve
technieken? Zal ze het zelfvertrouwen van de betrokken bevolking versterken? 
Versterkt de samenwerkingsprestatie de capaciteiten van het partnerland om aan armoedebestrijding te doen? 
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3.4. Politieke, culturele en technische levensvatbaarheid. 

3.4.1. Politieke levensvatbaarheid. 

Betekenis van het begrip: 
Aangezien de samenwerkingsprestatie een initiatief is van de overheid van het partnerland, mag verondersteld
worden dat zij erachter staat. Maar er kan een verschil zijn tussen het oorspronkelijke idee dat de overheid had en
de concrete geïdentificeerde uitwerking ervan die voorligt. Het kan ook zijn dat de overheid de consequenties
stroomopwaarts of stroomafwaarts van het project niet of verkeerd heeft ingeschat (zie de externe voorwaarden) en
daardoor terugkrabbelt. Er kan ook een tegenstellingen opduiken tussen de centrale en de gedecentraliseerde
overheden of tussen de verschillende sociale groepen die bij de zaak betrokken zijn. 

Beoordelingsvraag: 
Zullen de samenwerkingsprestatie en de instelling(en) en groep(en) die erbij betrokken zijn over voldoende politieke
en maatschappelijke steun blijven beschikken opdat de geplande doelstellingen duurzaam bereikt zouden worden?  

3.4.2. Culturele levensvatbaarheid. 

Betekenis van het begrip: 
Elke samenwerkingsprestatie brengt veranderingen en die veranderingen zijn nooit neutraal. Ze kunnen botsen met
de krachtverhoudingen, de waarden, de motivaties of de verwachtingen die in de samenleving bestaan, of ze kunnen
erdoor geremd worden. 
Aan de andere kant kunnen maatschappelijke en culturele elementen de realisatie soms ook gemakkelijker maken.
De wijze waarop de samenwerkingsprestatie geconcipieerd en uitgevoerd wordt is op dit punt van groot belang: ze
kan zowel in positieve als in negatieve zin spelen. 

Beoordelingsvragen: 
Is de samenwerkingsprestatie haalbaar, rekening houdend met de bij de betrokken groepen bestaande
krachtverhoudingen, waarden, motivaties en verwachtingen? 
Ligt de beslissingsbevoegdheid voldoende dicht bij de betrokken groepen zodat tijdens de tenuitvoerlegging rekening
kan worden gehouden met problemen of mogelijkheden die zich op dit punt voordoen? 
Zullen de instellingen en groepen die bij de samenwerkingsprestatie betrokken zijn de voorziene veranderingen van
maatschappelijke en culturele aard aanvaarden? 
Zullen de bestaande krachtverhoudingen, waarden, motivaties of verwachtingen eventueel een extra dynamiek
geven aan de samenwerkingsprestatie? 

3.4.3. Technische levensvatbaarheid. 

Betekenis van het begrip: 
Het heeft geen zin nieuwe of verbeterde technieken te introduceren, als de betrokken groepen om welke reden dan
ook niet in staat zijn om ermee te werken en voor het nodige onderhoud te zorgen. 

Beoordelingsvragen: 
Zullen de instellingen en groepen die bij de samenwerkingsprestatie betrokken zijn de nieuwe of verbeterde
technieken kunnen integreren en beheren? 
Zullen zij voor het nodige onderhoud kunnen zorgen? Worden ze daar eventueel voor opgeleid? 
Is de aanvoer van eventuele vervangingsonderdelen georganiseerd? 

3.5. Respect voor het leefmilieu. 

Betekenis van het begrip: 
Onoordeelkundig gebruik van het leefmilieu en de natuurlijke rijkdommen brengt blijvende schade toe, niet alleen
aan die natuurlijke rijkdommen zelf maar op termijn ook aan de overlevings- en ontwikkelingskansen van de
samenleving. 



82

Beoordelingsvragen: 
Heeft de samenwerkingsprestatie positieve effecten op het leefmilieu of op de gezondheidstoestand van de
betrokkenen? Als er kans is dat ze negatieve effecten heeft, zijn er afdoende maatregelen getroffen om die tegen te
gaan? 
Legt de samenwerkingsprestatie het beheer van het leefmilieu en de natuurlijke rijkdommen in handen van de
groepen en de instellingen die erbij betrokken zijn? 

3.6. De doeltreffendheid van de uitvoeringsprocedure. 

Betekenis van het begrip: 
Dit begrip heeft vooral te maken met het concept en de interne organisatie van de samenwerkingsprestatie zelf. Een
uitvoeringsprocedure is doeltreffend als ze werkelijk leidt naar de verwezenlijking van de doelstellingen. 

Beoordelingsvragen: 
Klopt de interne logica van het logische kader: 
− leidt de verwezenlijking van de specifieke doelstelling, mits de externe voorwaarden vervuld zijn, inderdaad naar

de verwezenlijking van de algemene doelstelling? 
− leidt de verwezenlijking van de tussenresultaten, mits de externe voorwaarden vervuld zijn, inderdaad naar de

verwezenlijking van de specifieke doelstelling?
− leiden de activiteiten, mits de externe voorwaarden vervuld zijn, inderdaad naar de verwezenlijking van de

tussenresultaten? 
− is er een realistische relatie tussen de in te zetten middelen, hun kostprijs en de te realiseren activiteiten? 
Is het tijdschema voor de uitvoering realistisch? 
Is de voorgestelde wijze van samenwerking15 de optimale in de gegeven omstandigheden? Is ze een stimulans voor
eigen beheer door de doelgroep? Legt ze de beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de doelgroep? 
Is samenwerkingsprestatie zo geconcipieerd dat monitoring en voortgangsbewaking mogelijk zullen zijn? 
Biedt het beheer van de financiële middelen voldoende garanties om misbruiken uit te sluiten? 

3.7. Bijdrage tot het evenwicht van rechten en kansen van vrouwen en mannen, tot de democratisering en tot het
goede beheer

3.7.1. Evenwicht van rechten en kansen van vrouwen en mannen

Betekenis van het begrip: 
Elke samenleving heeft een, al of niet geëxpliciteerde, verdeling van plichten en rechten tussen mannen en vrouwen.
In alle samenlevingen is deze verdeling in evolutie. Alhoewel geen waardeoordelen worden uitgesproken, is de
essentie van ons beleid dat die evolutie in de richting van een grotere gelijkwaardigheid tussen man en vrouw moet
gaan. In de meeste van onze partnerlanden zijn vrouwen achteruitgesteld inzake toegang tot geneeskundige
verzorging, tot opleiding, tot economische hulpbronnen en tot deelname aan de politieke macht. 

Beoordelingsvragen: 
Draagt de samenwerkingsprestatie, zowel qua doelstellingen als wat betreft de wijze waarop ze gerealiseerd wordt
(zie punt 3.6.) bij tot de evolutie van de rechten en plichten van de betrokken mannen en vrouwen in de richting van
grotere gelijkwaardigheid? 
Verbetert de samenwerkingsprestatie, naar gelang de sector waarop ze betrekking heeft, voor de betrokken vrouwen
de toegang tot geneeskundige verzorging, tot opleiding, tot economische hulpbronnen en tot deelname aan de
politieke macht? 

                                                     
15 Het beheerscontract geeft in zijn artikel 7 een lijst van de meest courante wijzen van samenwerking: "de
samenwerkingsprogramma's en -projecten tenuitvoergelegd, gebeurlijk in medebeheer, met een partnerland, de micro-
ontwikkelingsprojecten tenuitvoergelegd in medebeheer met een lokale partner, de giften in geld, de samenstelling en het beheer
van tegenwaardefondsen, de financiële samenwerking, met inbegrip van betalingsbalanshulp, operaties van budgethulp en
schuldverlichting, leningen en kredietlijnen, rentevergoedingen op leningen toegekend door derden, waarborgen op leningen
toegekend door derden, het nemen van door de wet toegelaten participaties in het kapitaal van ontwikkelingsbanken of
ondernemingen, de acties voor steunverlening aan de particuliere sector, de bilaterale beurzen- en stageprogramma's, de
noodhulp en hulp voor rehabilitatie op korte termijn toegekend krachtens een beslissing van de Ministerraad, de voedselhulp."
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3.7.2. Democratisering

Betekenis van het begrip: 
Democratisering is een eeuwig onvoltooid proces. Bovendien zijn de begrippen "democratie" en "democratisering"
voor verschillende interpretaties vatbaar. Het is een domein waarin een donor behoedzaam moet optreden zonder
onredelijke eisen te stellen. 
Niettemin moet een samenwerkingsprestatie ertoe bijdragen een samenleving uit te bouwen waarin kinderen,
volwassenen en ouderlingen, meerderheids- en minderheidsgroepen, bevolkingsgroepen uit verschillende streken
en met verschillende talen, culturen of religies, een groeiend respect voor elkaar hebben en elkaar gelijkwaardige
ontwikkelingskansen gunnen. 

Beoordelingsvraag: 
Draagt de samenwerkingsprestatie, zowel qua doelstellingen als wat betreft de wijze waarop ze gerealiseerd wordt
(zie punt 3.6.) bij tot de uitbouw van een samenleving waarin vrouwen en mannen, kinderen, volwassenen en
ouderlingen, meerderheids- en minderheidsgroepen, bevolkingsgroepen uit verschillende streken en met
verschillende talen, culturen of religies, een groeiend respect voor elkaar hebben en elkaar gelijkwaardige
ontwikkelingskansen gunnen? 

3.7.3. Goed beheer

Betekenis van het begrip: 
Ook over de betekenis van het begrip "goed beheer" bestaan uiteenlopende opvattingen. Toch is men het er over
eens dat een deel van de ontwikkelingsproblemen worden veroorzaakt door het, al of niet verborgen, slecht beheer
van middelen, nationale en internationale, waarbij die middelen particuliere en partijdige belangen dienen veeleer
dan te worden ingezet voor het algemeen belang. Goed beheer heeft in elk geval betrekking op de wijze waarop de
overheid haar middelen beheert en omvat tenminste de volgende aspecten: transparantie, verantwoordelijkheid
(accountability), participatie, legitimiteit en efficiëntie. 

Beoordelingsvragen: 
Draagt de samenwerkingsprestatie bij tot het verbeteren van de wijze waarop de overheid, op de verschillende
niveaus, haar middelen beheert? 
Verhoogt ze, meer bepaald: 
− de transparantie (de wijze waarop de middelen beheerd worden is duidelijk en controleerbaar)? 
− de verantwoordelijkheid (accountability; de overheidsinstanties kunnen ter verantwoording worden geroepen)? 
− de participatie (de betrokken bevolking wordt betrokken bij de beslissingen die haar aanbelangen)? 
− de legitimiteit (het beheer is zowel maatschappelijk als juridisch gegrond)? 
− de efficiëntie (het beheer streeft de optimalisatie na van de verhouding tussen kosten en baten)? 
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Gemengde lokale overlegstructuur (GLOS).
"Partnercommité".

1. Begrippen en referenties.

1.1. Definitie. 

Essentieel samenstellend deel van de decentralisering en van het concept "ownership", bestaat de gemengde lokale
overlegstructuur (GLOS) uit een aantal leden die het ontstaan van een samenwerkingsprestatie begeleidt, en een
geformaliseerde instelling wordt door de specifieke overeenkomst. De GLOS is bedoeld' voor de duur van de
prestatie, een actieve rol te spelen bij de opvolging, controle en eventuele heroriëntering. 

Zijn samenstelling en werking zullen in het algemeen niet hetzelfde zijn bij de voorbereiding en de
opvolgingsbewaking van een prestatie. 

De samenstelling van deze structuur voorkomt de risico's van een confrontatie dankzij een uitbreiding tot
verschillende belangen : enerzijds de Belgische belangen en anderzijds de verschillende lokale belangen. 

1.2. Referentieteksten.

Deze structuur is voorzien in het Beheerscontract (BC), art. 4, 3° en in PIMA 16, 17 en 39. 
Zijn inwerkingtreding teneinde een participatieve inbreng te verzekeren is in de toekomst voorzien in de Algemene
Samenwerkingsovereenkomst* (Art. 6, §4 van het standaardmodel). 

Zijn samenstelling, werkingsregels, beslissingsmechanismen, competenties en zijn rol gedurende de uitvoering van
de prestatie, worden vastgelegd door de Specifieke Overeenkomst (BK, art. 11, 3, 3°). 

De structuur heeft als taken : 
− uitspraak te doen over de ontwikkelingspertinentie van de voorgestelde samenwerkingsprestaties (BC art. 9, §1,

§2, §3, §4); 
− gedurende de uitvoering de monitorings- en voortgangsbewakingsverslagen ontvangen en opvragen; (BC art.

15, §2,3e al en §3 al. 2)
− het eindrapport van de prestatie mede ondertekenen (BC art. 11,2.9°)
− voorstellen de Specifieke Overeenkomst te herzien teneinde bepaalde activiteiten te heroriënteren (BC art.

15,§4). 

2. Inwerkingtreding van de gemengde lokale overlegstructuur. 

Het is onmogelijk om voor het opzetten van een gemengde lokale overlegstructuur (GLOS) meer te geven dan
enkele algemene principes. Het is immers een proces van "trial and error" waarbij de Attaché gebruik moet maken
van al zijn bekwaamheid inzake intermenselijke relaties en al zijn inzicht in de lokale samenleving. 

De Attaché moet, zodra hij een voorstel van samenwerkingsprestatie ontvangt, al dan niet met een
identificatierapport, een peterschapsgroep voor de identificatie samenstellen. Het is eveneens aan deze groep dat de
Attaché zich dient te richten om minutieus, in samenspraak met de lokale autoriteiten, die de gebruikelijke
gesprekspartners zijn, om te weten wie  uit te nodigen op de participatieve planningworkshops 

Deze groep zal later meer en meer formeel worden op het ogenblik dat geoordeeld moet worden over de
ontwikkelingsrelevantie van de samenwerkingsprestatie, gezien zijn rol vermeld is in de voorbereidingsprocedure
van de prestatie en in het Beheerscontract. 

Het is ten laatste in de formuleringsfase dat de samenstelling van de toekomstige structuur voor de formele
vergaderingen, zijn juiste rol, zijn bevoegdheden en werkingsregels dienen vastgelegd te worden. Deze
regelgevingen dienen in de Specifieke Overeenkomst tussen beide landen en bij de formulering aangehecht te
worden. 
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Zijn bestaan en gedetailleerde uitvoeringsmodaliteiten, inclusief zijn voorzitterschap, moeten beschreven staan in de
Specifieke Overeenkomst om ze niet op het moment zelf van een probleem te moeten onderhandelen. Er moet met
name naar gestreefd worden te voorkomen dat discussies rond zijn werking schadelijke conflicten zouden
veroorzaken. 

3. Samenstelling van de gemengde lokale overlegstructuur (GLOS). 

Over de samenstelling van de GLOS kunnen alleen maar algemene regels worden gegeven omdat die samenstelling
aangepast moet zijn aan de lokale omstandigheden, de aard van de samenwerkingsprestatie en de politieke situatie.
In elk geval moeten in de GLOS zowel de verscheidene relevante belangen van het partnerland als die van België
vertegenwoordigd zijn. 
Aan de kant van het partnerland kunnen dit zijn: 
− de centrale overheid: betrokken technische ministeries, ministerie van plan, internationale samenwerking en

dergelijke meer; 
− de lokale overheid: provincie, district enz.; 
− de partnerinstelling of –groepering; 
− vertegenwoordigers van de begunstigden. 

Aan Belgische kant zijn dit: 
1. de Staat, vertegenwoordigd door de attaché; 
2. de BTC. 

De leiding van de samenwerkingsprestatie zelf kan vanzelfsprekend geen deel uitmaken van de GLOS. Wel is het
over het algemeen nuttig ze aan de vergaderingen te laten deelnemen met een adviserende taak, en om het
secretariaat waar te nemen en de notulen op te stellen. 

Voor lokaliseerbare samenwerkingsprestaties verdient het vaak aanbeveling het GLOS op twee niveaus te
organiseren: 
− met een klein aantal (gespecialiseerde) leden, dicht bij de plaats waar de samenwerkingsprestatie uitgevoerd

wordt; 
− in de hoofdstad, de voltallige GLOS. 

4. Bevoegdheden van de GLOS.

Tijdens de identificatiefase heeft de GLOS als taak de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie. 

Daarna heeft de GLOS als bevoegdheden: 
− de formulering en de tenuitvoerlegging van de samenwerkingsprestatie te volgen (tijdens de tenuitvoerlegging

gebeurt dit op grond van tussentijdse rapporten en van rapporten van de monitoring en de voortgangsbewaking); 

− (eventueel) de tussentijdse programma's van de samenwerkingsprestatie goed te keuren; 
− zelf initiatieven te nemen voor toezicht op de uitvoering en op het beheer van de samenwerkingsprestatie; 
− het eindrapport van de samenwerkingsprestatie goed te keuren en mee te ondertekenen. 
− (eventueel op voorstel van de leiding van de samenwerkingsprestatie) voor te stellen om activiteiten* en/of

tussenresultaten* te wijzigen. 

De GLOS moet zich strikt houden aan de spelregels van het logische kader (Zie Vademecum. "Het logische kader",
punt 5). Dit betekent: 
• dat de GLOS noch zijn leden rechtstreeks tussenbeide mogen komen in het beheer van de

samenwerkingsprestatie; de activiteiten en het bereiken van de tussenresultaten zijn immers de
verantwoordelijkheid van het projectteam zelf; de GLOS mag deze verantwoordelijkheid niet ondergraven;

• dat de GLOS niet kan voorstellen om de algemene of de specifieke doelstelling van een
samenwerkingsprestatie te wijzigen, want die liggen vast in de specifieke overeenkomst; hooguit kan de GLOS
constateren dat de algemene of specifieke doelstelling niet meer relevant zijn, en dus aan beide regeringen
voorstellen de samenwerkingsprestatie grondig te wijzigen (via een herziening van de bijzondere
overeenkomst) of ze stop te zetten. 
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De bevoegdheden van de GLOS en de wijze waarop ze die uitoefent moeten in de bijzondere overeenkomst* en in
de toewijzingsovereenkomst* met de BTC gedefinieerd worden. Aangezien de GLOS een vitale component is van
het "ownership", moeten haar beslissingen een bindend karakter hebben. Daarom moeten beide overeenkomsten
duidelijk stipuleren hoe de voorstellen van de GLOS om activiteiten* en/of tussenresultaten* te wijzigen, indien nodig,
zullen resulteren in amendementen aan de toewijzingsovereenkomst* met de BTC 16. 

5. Werking van de GLOS. 

Voor de ondertekening van de Specifieke Overeenkomst mag de werking van de GLOS informeel zijn, maar dient
steeds het gemengde karakter en het beogen van de consensus te respecteren. PRIMA (16) voorziet dat de
beslissingen bij consensus genomen worden. Het Beheerscontract laat aan elke Specifieke Overeenkomst de zorg
te beslissen over de modaliteiten van de beslissing. Het is essentieel na te streven dat de beslissing binnen de
structuur bij consensus genomen wordt, teneinde elke partij toe te laten zijn vitale belangen te behoeden. 

De GLOS moet kunnen tussenkomen zodra een probleem zich voordoet of om iedere afwijking van het beleid of de
oriëntering van het werk van de experten te voorkomen. Er zullen enerzijds modaliteiten voor snelle en relatief
informele (rol van de begeleidende raden) tussenkomst voorzien worden naargelang de noden, en anderzijds – op
een te bepalen ritme – een minimum aan formele vergaderingen per jaar. 

                                                     
16 Hier moet het grote belang onderstreept worden van de delegatie* van bevoegdheden naar het veld toe: de BTC-
vertegenwoordiger aan de ene kant en de Attaché aan de andere, moeten gemachtigd zijn om, binnen bepaalde grenzen, de
toewijzingsovereenkomst ter plaatse te wijzigen. 
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Terms of reference (TOR) van een identificatie

Objectif

Les TDR ont 2 objectifs :
- donner des instructions et guider les personnes chargées de réaliser l' identification sur les propositions qui

doivent figurer dans l'étude ;
- fournir un plan, élaboré selon un format de base, de l'identification. 

Realisatie

Hier dient onderscheid gemaakt tussen: wie stelt de TOR op en wie is er politiek en juridisch verantwoordelijk voor. 
Aangezien het partnerland politiek en juridisch verantwoordelijk is voor de identificatie zelf (cfr. PRIMA 11), is het ook
verantwoordelijk voor de TOR ervan, ongeacht de vraag wie ze opstelt. 
In vele gevallen zal de attaché een pro-actieve rol moeten spelen bij het tot stand komen van de TOR. Soms zal dit
zelfs zover gaan dat hij de TOR grotendeels zelf opstelt. Dit doet echter niets af van de uiteindelijke
verantwoordelijkheid van het partnerland, dat de TOR officieel moet goedkeuren. 

Contenu des TDR

Chaque prestation de coopération est unique et spécifique, les termes de référence qui suivent ne constituent donc
qu'un  canevas qui aidera les auteurs des termes de référence d'une 'identification à ne pas oublier des aspects
importants et à insérer, aux endroits voulus, les aspects spécifiques de chaque cas. 

De TOR van een identificatie kunnen in principe uit 8 punten bestaan. Niet al deze punten komen altijd voor in alle
TOR. Met name voor kleine, eenvoudige samenwerkingsprestaties zullen sommige punten irrelevant zijn. 

De onderstaande tekst verwijst op verscheidene punten naar begrippen die elders in het Vademecum van DGIS
uitgelegd worden. Het behoort tot de taken van de persoon die de TOR opstelt om na te gaan in hoeverre deze
begrippen in de TOR geëxpliciteerd moeten worden dan wel of verwezen wordt naar documenten die aan de TOR
worden aangehecht. 

1. Algemene context van de samenwerkingsprestatie. 

In dit punt wordt de beleidscontext van de samenwerkingsprestatie beschreven, d.w.z.: 
− het beleidskader van het partnerland waarbinnen de samenwerkingsprestatie thuishoort; 
− het gemeenschappelijk (d.w.z. partnerland en België) beleidskader: de algemene overeenkomst, het indicatief

samenwerkingsprogramma en/of de politieke onderhandelingen (Gemengde Commissie) waarin de
samenwerkingsprestatie haar plaats vindt; 

− alle andere informatie die van belang is om de samenwerkingsprestatie correct te situeren in haar algemeen
verband. 

Het verdient aanbeveling hier zo veel mogelijk te verwijzen naar aangehechte documenten. 

2. Beschrijving van de samenwerkingsprestatie zoals ze gedefinieerd is op het moment dat de TOR
opgesteld worden. 

Alle informatie die over de samenwerkingsprestatie beschikbaar is moet ter beschikking van het identificatieteam
worden gesteld. 
Aangezien de samenwerkingsprestatie beoordeeld is op haar ontvankelijkheid, zijn dit ten minste: 
− de algemene doelstelling (precies bepaald); 
− de specifieke doelstelling en de belangrijke veronderstellingen (benaderend bepaald); 
− een ruwe schatting van de kostprijs. 
Ook hier wordt eventueel verwezen naar aangehechte documenten. 
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3. Andere bronnen. 

Hier worden de documenten genoemd die niet onder punt 1 en 2 vallen maar van belang zijn voor een identificatie
die voldoet aan de eisen van het beheerscontract. Worden vooral bedoeld: 
− "Prima"
− eventueel het beheerscontract; 
− relevante hoofdstukken uit het vademecum van DGIS, met name "Het logische kader" en "Participatieve

planningworkshop". 
Deze documenten worden in een bijlage samengebracht. 

4. Inhoud van de identificatie. 
Het punt "Inhoud van de identificatie" is de essentie van de TOR. In principe is de inhoud van een identificatie steeds
dezelfde. Maar het spreekt vanzelf dat de mate waarin die gedetailleerd wordt afhankelijk is van de omvang en
complexiteit van de samenwerkingsprestatie. 
De identificatie omvat volgende elementen: 

1. De beschrijving van het object van de samenwerkingsprestatie, d.w.z. haar geografische, sectorale en/of
thematische begrenzing, een beschrijving van haar begunstigden en een verantwoording van de keuze van de
begunstigden.  

2. De analyse van de politieke, sociale, economische en financiële situatie van het partnerland en van zijn beleid,
beperkt tot de elementen die relevant zijn voor het object van de samenwerkingsprestatie. 

3. De analyse van de belangrijkste problemen waarmee de begunstigden van de samenwerkingsprestatie worden
geconfronteerd; dit gebeurt onder de vorm van een problemenboom. 

4. De omzetting van de problemenboom in een doelstellingenboom; de analyse van de alternatieve strategieën,
inbegrepen een beknopte risico-analyse; het bepalen van de doelstellingen. 

5. Het onderzoek van de graad van coherentie van de geplande samenwerkingsprestatie met de andere
samenwerkingsprestaties in dezelfde sector, in dezelfde streek en met dezelfde betrokkenen, welke ook de
oorsprong van hun financiering zij. 

6. Een gemotiveerd voorstel over hoe de samenwerkingsprestatie zal worden uitgevoerd rekening houdend met de
ontwikkelingsrelevantie*17 en met de gedragsregels van artikel 30 van het beheerscontract; dit omvat: 
− de beheersstructuur en –mechanismen; 
− de wijze van eigendomsoverdracht van de middelen, d.w.z. onder de vorm van geld (financiële

samenwerking) of onder de vorm van onroerende en roerende goederen, en/of diensten; 
− de wetgeving die van toepassing is (Belgische, Europese, die van het partnerland; 
− de keuze van de lokale partners; 
− de wijze waarop de monitoring* en de voortgangsbewaking* zullen gebeuren gebeuren (in relatie met de

indicatoren in punt 8)
7. Het verslag en de conclusies van de participatieve planningworkshop* of van de wijze waarop de begunstigden

anderszins betrokken zijn geworden bij de identificatie. 
8. Het samenbrengen van de verschillende elementen van de samenwerkingsprestatie in een logisch kader*

waarbij: 
− de algemene en specifieke doelstellingen alsmede de externe voorwaarden op het niveau van de specifieke

doelstelling precies bepaald zijn; speciale aandacht moet daarbij gaan naar het eventueel voorkomen van
fatale veronderstellingen; 

− de tussenresultaten, de activiteiten, de in te zetten middelen, het tijdschema voor de uitvoering, de kostprijs
en de externe voorwaarden op de andere niveaus benaderend bepaald zijn; ook hier speciale aandacht voor
eventuele fatale veronderstellingen; 

− een eerste aanduiding gegeven wordt van de indicatoren. 

                                                     
17 Voor begrippen die elders in het vademecum besproken worden, gelieve men de desbetreffende hoofdstukken te raadplegen. 
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9. onderzoek van de ontwikkelingsrelevantie* op grond van de volgende criteria: 
− bijdrage aan de versterking van de lokale institutionele en beheerscapaciteiten;
− financiële haalbaarheid en potentiële rendabiliteit zal zijn;
− economische en sociale impact bijdrage aan de strijd tegen de armoede;
− politieke, culturele en technische levensvatbaarheid;
− respect voor het leefmilieu;
− doeltreffendheid van de uitvoeringsprocedure;
− bijdrage aan het evenwicht van rechten en kansen van vrouwen en mannen, aan de democratisering en aan

het goede beheer; 
voor zover die criteria stuk voor stuk relevant zijn. 

10. de vereiste nauwkeurigheid waarmee, in het kader van de formulering, de technische en financiële haalbaarheid
van de samenwerkingsprestatie verantwoord moet worden. 

11. een ontwerp van de referentietermen voor de formulering van de samenwerkingsprestatie volgens het
standaardschema*. 

5. Activiteiten. 

Het zal meestal nuttig en vaak zelfs noodzakelijk zijn de minimale activiteiten te omschrijven die van het
identificatieteam verwacht worden. Deze omschrijving kan het beste zo beperkt mogelijk gehouden worden om
voldoende ruimte te laten voor initiatieven van het identificatieteam zelf. 

De verwachte activiteiten worden in logische orde in de TOR vermeld. Ze omvatten: 
− onderzoek en analyse van de beschikbaar gestelde documenten; 
− ontmoeting met bepaalde personen en instellingen: overheid van het partnerland, begunstigden, Belgische

overheid; 
− (eventueel) de terhandstelling van een tussentijds rapport; 
− (eventueel) de terhandstelling van een voorlopig ("draft") rapport en bespreking ervan met in de TOR genoemde

personen of instellingen; 
− de voorbereiding en de organisatie van een participatieve planningworkshop (hetzij door het identificatieteam

zelf hetzij door een deskundige terzake waarop het team een beroep doet) en het verwerken van de resultaten
ervan in het rapport; 

− de terhandstelling van een definitief rapport; 
− (eventueel) de organisatie van een "debriefing" met in de TOR genoemde personen of instellingen; 

6. Eisen m.b.t. kwaliteit van de deskundigen. 

Zeker wanneer de TOR deel uitmaken van het bestek voor een prijsofferte kan het onontbeerlijk zijn eisen te
formuleren m.b.t. de kwaliteit van de deskundigen die deel uitmaken van het identificatieteam. 
Die eisen hebben vooral betrekking op de opleiding, de ervaring (kwalitatief en kwantitatief) en de taalkennis. 

7. Verwachte resultaten. 
In dit punt worden de details gegeven van het eindrapport dat verwacht wordt: (eventueel) omvang, taal, aantal,
bestemming. 

8. Tijdschema. 

Dit punt geeft aan wanneer de identificatie moet starten en hoelang ze duurt of hoelang haar verschillende fases
duren. 
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Identificatie Standaardmodel van een identificatierapport

Een identificatierapport moet opgesteld worden volgens het standaardschema dat hieronder gegeven wordt. 

Het schutblad. 

Naast de titel en de datum moeten op het schutblad voorkomen: 
− de naam van de auteurs van het rapport; 
− de financieringsbron (bv. studiefonds); 
− de vermelding dat het rapport niet noodzakelijk de opinie weergeeft van de financierende overheid. 

Samenvatting. 

Zodra een identificatierapport meer dan 5 bladzijden lang is moet er een samenvatting ("executive summary") aan
worden toegevoegd. De lengte van een samenvatting bedraagt in het algemeen ongeveer 5% van het eigenlijke
rapport, met een minimum van 1 en een maximum van 5 pagina's. 

Het eigenlijke rapport. 

Het eigenlijke rapport bestaat uit 10 hoofdstukken. 

Hfst. 1. De context van de samenwerkingsprestatie. 
1.1. De situationele context. 
Analyse van de politieke, sociale, economische en financiële situatie van het partnerland, beperkt tot de elementen
die relevant zijn voor het object de samenwerkingsprestatie. 
1.2. De beleidscontext. 
− het beleidskader van het partnerland waarbinnen de samenwerkingsprestatie thuishoort; 
− het gemeenschappelijk beleidskader (d.w.z. partnerland en België) zoals dat tot uiting komt in de algemene

overeenkomst, het indicatief samenwerkingsprogramma en de politieke onderhandelingen (Gemengde
Commissie); 

Situering van de samenwerkingsprestatie in deze context. 
1.3. (eventueel) De historische context. 
Eventuele voorgeschiedenis, soortgelijke samenwerkingsprestaties. 
-> In de meeste gevallen verdient het aanbeveling dit hoofdstuk op zichzelf heel kort te houden, en te verwijzen naar
basisdocumenten in de bijlage. 

Hfst. 2. Het object en de begunstigden van de samenwerkingsprestatie. 
Beschrijving van het object van de samenwerkingsprestatie, d.w.z. haar geografische, sectorale en/of thematische
begrenzing, de bepaling van haar begunstigden, de verantwoording van de keuze van die begunstigden. 

Hfst. 3. De problemen. 
Analyse van de belangrijkste problemen waarmee de begunstigden van de samenwerkingsprestatie worden
geconfronteerd. Normaliter gebeurt dit onder de vorm van een problemenboom die in het rapport wordt
weergegeven. 

Hfst. 4. De doelstellingen. 
Omzetting van de problemenboom in een doelstellingenboom; analyse van de alternatieve strategieën; beknopte
risico-analyse. 

Hfst. 5. De coherentie met andere samenwerkingsprestaties. 
Onderzoek van de coherentie tussen de voorgestelde samenwerkingsprestatie en andere samenwerkingsprestaties
binnen dezelfde geografische, sectorale of thematische grenzen of met dezelfde begunstigden, welke ook de
oorsprong van hun financiering zij. 
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Hfst. 6. De uitvoering. 
Een gemotiveerd voorstel over hoe de samenwerkingsprestatie zal worden uitgevoerd rekening houdend met de
ontwikkelingsrelevantie (hfst. 9) en met de gedragsregels van artikel 30 van het beheerscontract. 
Dit omvat: 
− de beheersstructuur en –mechanismen; 
− de wijze van eigendomsoverdracht van de middelen, d.w.z. onder de vorm van geld (financiële samenwerking)

of onder de vorm van goederen en/of diensten; 
− de wetgeving die van toepassing is; 
− de wijze waarop de monitoring en de voortgangsbewaking zullen gebeuren (in relatie met de indicatoren in

hoofdstuk 8) ; 

Hfst. 7. De participatie van de begunstigden. 
Het verslag en de conclusies van de participatieve planningworkshop of van de wijze waarop de begunstigden
anderszins betrokken zijn geworden bij de identificatie. 

Hfst. 8. Het logische kader. 
In het identificatierapport is het logische kader nog niet volledig ingevuld: 
− de algemene en specifieke doelstellingen alsmede de externe voorwaarden op het niveau van de specifieke

doelstelling worden precies bepaald; speciale aandacht gaat naar het eventueel voorkomen van fatale
veronderstellingen;

− de tussenresultaten, de activiteiten, de in te zetten middelen, het tijdschema voor de uitvoering, de kostprijs en
de externe voorwaarden op de andere niveaus worden benaderend bepaald; speciale aandacht voor eventuele
fatale veronderstellingen; 

− er wordt een eerste aanduiding gegeven van de indicatoren. 

Hfst. 9. De ontwikkelingsrelevantie. 
De resultaten van het onderzoek van de ontwikkelingsrelevantie op grond van de volgende criteria: 
− bijdrage aan de versterking van de lokale institutionele en beheerscapaciteiten;
− financiële haalbaarheid en potentiële rendabiliteit;
− economische en sociale impact bijdrage aan de strijd tegen de armoede;
− politieke, culturele en technische levensvatbaarheid;
− respect voor het leefmilieu;
− doeltreffendheid van de uitvoeringsprocedure;
− bijdrage aan het evenwicht van rechten en kansen van vrouwen en mannen, aan de democratisering en aan het

goede beheer; 
voor zover die criteria stuk voor stuk relevant zijn. 

Hfst. 10. De toekomstige formulering. 
Dit wil zeggen een ontwerp van de referentietermen voor de formulering van de samenwerkingsprestatie (volgens
standaardmodel) en een bespreking van de vereiste nauwkeurigheid waarmee, in het kader van de formulering, de
technische en financiële haalbaarheid van de samenwerkingsprestatie verantwoord moet worden

De bijlagen. 

Sommige elementen moeten verplicht aan het identificatierapport worden toegevoegd, andere zijn facultatief, naar
gelang van het object van de samenwerkingsprestatie. 

Verplichte elementen: 
− rapport over het tijdschema en het verloop van de identificatie; 
− lijst en nadere gegevens over de personen die geraadpleegd werden (resource persons); 
− TOR van de identificatie. 

Facultatieve elementen. 
− nadere technische documentatie over het object van de samenwerkingsprestatie; 
− kaarten van de betrokken streek. 
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Referentietermen voor de formulering van de prestatie «X»

Woord vooraf

De Referentietermen zijn algemeen en hebben betrekking op een prestatie van een “klassiek” project. Ze worden
aangepast volgens de gekozen samenwerkingsvorm. Dat document kan worden gewijzigd gelet op het lopende
proces om de procedures te vereenvoudigen.

1. Antecedenten
− conclusies van de gemengde commissie;
− beschrijving van de context waarin de formulering zal worden uitgevoerd;
− verwijzingen naar de Algemene Overeenkomst inzake internationale samenwerking tussen de staat en het

partnerland (= algemene overeenkomst) en het Indicatief Samenwerkingsprogramma waarin de formulering van
de nieuwe prestatie past;

− het identificatiedossier.

2. Doel van de formulering
De formulering is bedoeld als uitdieping en verificatie van de identificatie om de doenbaarheid van de
samenwerkingsprestatie en de tenuitvoerlegging ervan te onderzoeken. 

De formulering volgt de oriëntaties van de identificatie zoals goedgekeurd door de staatssecretaris en omvat alle
gegevens die nodig zijn voor een rationele aanpak van de samenwerkingsprestatie en om ze operationeel te maken.
Ze verifieert de juistheid van de uitgangssituatie zoals ze tijdens de identificatie werd beschreven, de kwaliteit van de
analyse en het nut van de verschillende vooropgestelde oplossingen. 

De formulering onderzoekt de technische en financiële doenbaarheid van de keuzen die tijdens de identificatie
werden gemaakt en stelt alternatieven voor als die keuzen niet realiseerbaar of economisch en technisch niet de beste
zouden zijn. De formulering kwantificeert nauwkeurig en rechtvaardigt de duur van de prestatie en de middelen die
nodig zijn naargelang van de gekozen oplossing.

3. Verantwoordelijkheid en opdracht van de formulering
De Belgische staat vertrouwt de formulering aan BTC toe. BTC zorgt voor de vertaling van het identificatiedossier in
een operationeel formuleringsdossier voor een kwaliteitsvolle tenuitvoerlegging. De formulering volgt de
aanbevelingen van het beheerscontract en verwijst naar de PRIMA-methode (Process Integrated Management).

Tijdens de formulering voert BTC de volgende opdrachten uit:

- een voorafgaande studie (vertegenwoordiging en zetel) met het oog op een prijsofferte voor de
formulering, met de volgende elementen:

o voorafgaande analyse van het identificatiedossier 
o onderzoek van de desbetreffende specifieke voorwaarden en elementen (institutionele,

beheertechnische, technische, financiële…) en alle andere informatie die nodig is om de prestatie
op te zetten, te beheren en uit te voeren

o organisatie van formuleringsworkshops 
o opmaak van een prijsofferte voor de formulering.
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- een missie in het partnerland, met inbegrip van:
o de briefing van de lokale overheid, de lokale partner voor de uitvoering, de diplomatieke

Belgische vertegenwoordiging, …
o overleg met :

 de partners, actoren en betrokkenen, de andere aanwezige geldschieters, …
 de attaché
 de lokale partner voor de uitvoering
 de leden van de toekomstige GLOS
 de begunstigden
 …

o eventueel de organisatie van workshops om de informatie in het identificatiedossier na te gaan,
bijkomende informatie te verzamelen en realistische voorstellen te doen

o grondige analyse van het identificatiedossier
o de definitie :

 van punten die de logica van de interventie moeten bevestigen (verwijzen naar het
overeenstemmende hoofdstuk van het vademecum)

 de keuze van de samenwerkingsvorm, met een voorstel voor een gepaste strategie
 de keuze van de menselijke en budgettaire middelen
 de uitvoeringsregels, met een voorstel voor een gepaste strategie

o een formuleringsworkshop om de resultaten van de formulering te valideren (behalve als dat
tijdens een tweede missie gebeurt)

o debriefing over de eerste elementen van het formuleringsdossier bij de lokale en nationale
overheden, de lokale partner voor de uitvoering, de betrokken partijen, de begunstigden, de
Belgische diplomatieke vertegenwoordiging, de GLOS en toelichting bij de verplichtingen die
worden opgenomen in de bijzondere overeenkomst.

- een tweede missie om het formuleringsdossier te valideren
In bepaalde bijzondere gevallen kan een tweede missie niet gerechtvaardigd zijn; in dat geval wordt ze
geschrapt.

- afwerken van de formuleringsdocumenten in België: 
o debriefing van de formuleringsmissie

 binnen BTC
 met DGIS
 met de betrokken partijen in België

o afwerken van de ‘deliverables’ van de formulering:
 het formuleringsdossier met het formuleringsverslag, het voorstel voor bijzondere

overeenkomst en overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging volgens de eisen van het
beheerscontract. Het formuleringsverslag wordt voorgelegd in de vorm zoals die van
bijgaand voorbeeld 

 organisatie van ten hoogste twee overlegvergaderingen tussen DGIS en BTC over de
deliverables  van de formulering.

 versturen van de door DGIS goedgekeurde deliverables van de formulering naar de staat
en het partnerland voor het laatste overleg, de laatste opmerkingen en een voorstel tot
goedkeuring door de staat en het partnerland

 notificatie door de staat aan BTC, onder voorbehoud van de ondertekening van de
bijzondere overeenkomst, van de goedkeuring van de deliverables van de formulering.
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4. Methodologie en aanpak
Onder dit punt wordt toelichting gegeven bij:

- de methodologie en de aanpak van de formulering
- de werking en het doel van de briefings en debriefings die in België en het partnerland gepland zijn
- de werking en het doel van de geplande formuleringsworkshops in het partnerland
- organisatie van een formuleringsworkshop aan het eind of na de formuleringsmissie om de resultaten van

de formulering te valideren
- samenstelling en contact met een referentiegroep tijdens de missie

5. Het formuleringsteam en zijn kwalificaties
BTC beschrijft zijn knowhow in de prijsofferte voor de formulering na het voorafgaand onderzoek in België. Ze
geeft toelichting bij:

- de vereiste kwalificaties
- de opdrachten en verantwoordelijkheden van de experts in de verschillende stappen van de formulering.
- de namen van de experts en hun profiel.

6. Duur en planning van de formulering 
In de prijsofferte voor de formulering vermeldt BTC:

- het aantal mandagen in België om de formulering voor te bereiden en het formuleringsdossier af te
werken

- het aantal mandagen op het terrein om de formuleringsmissie af te werken
- de data en de duur van de formuleringsworkshops 
- de duur van iedere grote formuleringsetappe :

o de voorafgaande studie 
o de formuleringsmissie in het partnerland
o de debriefing en de beoordeling in België
o de eventuele tweede missie voor de definitieve validering van de deliverables van de

formulering 

7. Deliverables van de formulering
Overeenkomstig het beheerscontract zal BTC na de formulering een formuleringsdossier samenstellen met de
volgende elementen :

- een formuleringsverslag 
- een voorstel voor een bijzondere overeenkomst 
- een voorstel voor een overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging 

Het formuleringsteam stelt zijn verslag bij BTC op.

BTC bezorgt een kopie van al deze documenten aan de staat, alsook een kopie op diskette (in een recente versie van
« Word for Windows ») van de definitieve deliverables van de formulering.
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Formulering : Prijsofferte van BTC

Woord vooraf

De bepalingen over de toewijzingsprocedure van de prijsofferte worden toegelicht in art. 13 van het
beheerscontract.

1. Doelstellingen
De prijsofferte is erop gericht:

- een antwoord te geven op de referentietermen zoals ze na de identificatie werden opgesteld, en
eventueel bijkomende voorstellen te formuleren;

- de uitvoeringswijze van de formulering te bepalen;
- een gemotiveerd en gekwantificeerd voorstel doen om met de staat over de referentietermen van de

formuleringsmissie te onderhandelen.

2. Nut en gebruik
De prijsofferte is een belangrijke stap tussen de identificatie en de formulering. Als aannemer definieert en
motiveert BTC een visie die een kwaliteitsvolle uitvoering van de samenwerkingsprestatie garandeert.

Op basis van die prijsofferte kunnen de staat en BTC onderhandelen over de prijs, de uitvoeringstermijnen,
de afgifte van de formuleringsresultaten en de referentietermen.

3. Stappen 
- BTC reageert op de vraag om een prijsofferte van de staat;
- de staat suggereert eventueel wijzigingen en toevoegingen;
- na een periode van ten hoogste dertig kalenderdagen na de afgifte van de offerte, tijdens welke de

staat en BTC onderhandelen, bevestigt de staat zijn goedkeuring of zijn uitdrukkelijk gemotiveerde
weigering18; 

- de formuleringsmissie kan starten zodra de staat kennisgeving heeft gedaan van haar goedkeuring
van de prijsofferte;
Ter herinnering : de prijsofferte van BTC en de aanvaarding van die offerte door de staat vormen
een toewijzingsovereenkomst (cf. beheerscontract, art. 13, §2, 3).

                                                     
18 Artikel 13 § 2 van het beheerscontract vermeldt een periode van tien werkdagen voor de notificatie van DGIS aan
BTC. Aangezien de feiten hebben aangetoond dat DGIS onmogelijk aan die bepaling kan voldoen, wordt voorgesteld
die periode uit te breiden tot maximum 30 kalenderdagen na de afgifte van de prijsofferte.
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4. Inhoud van de prijsofferte
De prijsofferte voor een formuleringsmissie hoort bij een welbepaalde samenwerkingsprestatie. Bijgaand
stramien (bijlage 1) biedt in dat verband een referentiekader. Het wordt aangevuld in bijlage 2 met een
overzichtstabel met de uitsplitsing van de prijzen.

De prijsofferte omvat:

- een presentatie van de methodologie die BTC voorstelt, inclusief commentaar op de
referentietermen en eventueel verbeteringsvoorstellen;

- een uitvoeringsplanning met de activiteiten die inherent zijn aan een formuleringsopdracht (vanaf
de datum van ontvangst van de notificatie door de staat tot de ondertekening van de bijzondere
overeenkomst en de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging) ;

- een beschrijving van de vereiste knowhow;

- een prijs voor de formuleringsmissie, met de kostprijs van de experts (BTC, internationale
consultants, lokale consultants, tolken…) en het transport (vliegtuig, lokaal…), de
administratiekosten, de formuleringsworkshops en/of eventuele andere workshops, bepaalde
speciale activiteiten (ex-ante evaluatie, bijkomende workshop voor participatieve planning,
marktonderzoek …), beheerskosten… De prijs is tijdelijk. Voor diverse en onvoorziene uitgaven
wordt een aanhangsel opgesteld op basis van de eenheidsprijzen in de offerte.
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Bijlage 1 : Stramien van de prijsofferte

Belgische Technische Coöperatie
Coopération Technique Belge

Prijsofferte

“NAAM VAN DE PRESTATIE” : LAND datum, jaar

1. Algemene inlichtingen en antecedenten

2. Context, kader en rechtvaardiging

3. Methode en aanpak

4. Duur en timing

5. Resultaten

6. Vereiste knowhow en ervaring: formulerings- en kwalificatieteam

7. Prijsofferte voor de formulering van de prestatie « naam van de prestatie »

De motivering van de kosten gebeurt volgens de elementen in voorgaande punten.

a) Formuleringsteam : knowhow van elke consultant en aantal benodigde werkdagen
 Voorbereiding/planning/briefing
 Missies
 Debriefing, redactie, voltooiing

b) Vergoedingen (in het partnerland, in België *) 
 Overnachtingsvergoeding
 Forfaitaire dagvergoeding

*In het geval van Europese experts die niet in België verblijfplaats houden

c) Reizen
 Internationale vluchten
 Reis naar de luchthaven in België

d) Lokale reizen (binnenlandse vlucht, huur van auto, openbaar vervoer, …)

e) Formuleringsworkshop: huur van de zaal, transport voor de deelnemers, ereloon
moderator, tolk, …

f) Andere kosten : telefoon, vertaling, drukken van verslagen, …

BTC : Prijsofferte voor de formulering - « Naam van de prestatie » - datum
p. X/totaal aantal pagina’s.
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Bijlage 2 : Gedetailleerde prijsopgaaf

Aantal
dagen Eenheidspri

js

Totaal

1 Erelonen1920
Consultant 1
Consultant 2
Plaatselijke consultant 

a 
b
c

A
B
C

a*A 
b*B
c*C
(1)

2 Vergoedingen
- overnachting Consultant 1

Consultant 2
Plaatselijke consultant 

- dagvergoeding
Consultant 1
Consultant 2
Plaatselijke consultant 

x 
y
z 

x 
y
z

X1
Y1
Z1

X2
Y2
Z2

x*X1
y*Y1
z*Z1

x*X2
y*Y2
z*Z3
(2)

3 Reizen
Consultant 1
Consultant 2
Plaatselijke consultant 

(3)

4 Lokale reizen
- binnenlandse vluchten
- huur van een auto

…

(4)

5 Workshops, seminaries
- huur van een zaal
- materiaal

…

(5)

6 Andere kosten
- telefoon
- vertaling
- drukken van verslagen

…

(6)

7 Totaal (7)=
(1)+ (2)+ (3)+ (4)+

(5)+ (6)

8 Beheerskosten w%21 (7)*

9 TOTAAL (7)+(8)

                                                     
2De prijs kan worden opgegeven inclusief de vergoeding ; in dat geval wordt in de rubriek vergoeding niet ingevuld.
20 Deze lijst van functies is niet beperkend. Andere voorbeelden: coördinator, tolk, …  
21 Deze coëfficiënt varieert naargelang het type prestatie, bijvoorbeeld 10% in het geval van een project.
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De formulering

1 Concept

1.1 Definitie en referenties

Volgens Prima 24 en volgende en artikel 11 van het beheerscontract is de formulering de fase in de cyclus
waarin de keuzen die tijdens de identificatie van een toekomstige samenwerkingsprestatie werden gemaakt,
worden uitgediept, geverifieerd en geëvalueerd. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor:

- de beslissing inzake de doenbaarheid van de prestatie,
- de tenuitvoerlegging ervan.

In het kader van de gedetailleerde stappen van de cyclus wordt ervan uitgegaan dat de formulering start
zodra DGIS en BTC het eens zijn over de prijsofferte die BTC heeft ingediend als antwoord op een
formuleringsaanvraag en de door DGIS bezorgde referentietermen. Deze fase wordt afgesloten wanneer
BTC de kennisgeving van DGIS ontvangt waarin de formulering wordt goedgekeurd (art. 16 van het
beheerscontract).

1.2 Doel van de formulering

De formulering heeft tot doel alle informatie te verzamelen die nodig is om :
- een rationele rechtvaardiging op te stellen van de prestatie en de doenbaarheid ervan;
- de geïdentificeerde prestatie uitvoerbaar te maken door de kwantitatieve en kwali-

tatieve gegevens te verschaffen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging;
- de budgettaire middelen voor de prestatie vrij te maken.

2 Realisatie van de formulering

2.1 De formulering van directe bilaterale samenwerkingsprestaties wordt altijd aan BTC
toevertrouwd (wet art. 5, Prima §27) 

Ze is gebaseerd op:
- de referentietermen (= RFT), zoals ze tijdens de identificatie werden opgesteld en

eventueel door DGIS werden gewijzigd en vastgelegd in het kader van
onderhandelingen met BTC;

- de door BTC opgestelde prijsofferte met voorstellen tot verbetering van de
referentietermen;

- de aanvaarding van de prijsofferte door DGIS, die kennisgeving doet dat de opdracht
wordt toegewezen. 

2.2 De formulering omvat drie belangrijke stappen 

1° voorbereiding en briefing in België
2° missie op het terrein (in één of twee stappen)
3° debriefing en voltooien van de documenten.
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2.2.1 Voorbereiding van de formulering bij BTC in Brussel

BTC in Brussel maakt een voorafgaande analyse van het identificatiedossier met de hulp van de
geografisch, sectoraal en thematisch adviseurs en in overleg met het kabinet van Internationale
Samenwerking, DGIS en alle andere betrokken partijen. 

Deze dossieranalyse moet een lijst opleveren van punten die bijzondere aandacht vergen: eventuele
duidelijke lacunes in het identificatiedossier en controles die vooraf moeten worden gedaan om de opties
van de identificatie, zoals vastgesteld onder de verantwoordelijkheid van het partnerland, te bevestigen of
te wijzigen. 

De formuleringsmissie moet vóór het vertrek voorzien in een voorbereidingsfase of briefing (ten
minste één volledige dag na analyse van de documenten). Deze periode stelt de experts in staat de
referentietermen te bestuderen, het identificatiedossier te analyseren, afspraken voor te bereiden, overleg te
plegen met de BTC-medewerkers die het dossier behandelen en de administratieve demarches af te
handelen. 

Opmerkingen

1° Artikel 13, §2, lid 1 van het beheerscontract bepaalt dat een principebeslissing binnen de tien dagen
na goedkeuring van de prijsofferte van de formulering moet worden genomen. De feiten bewijzen
echter dat het voor DGIS materieel onmogelijk is die termijn te respecteren. Het is overigens
absoluut noodzakelijk dat BTC snel en in alle veiligheid concrete verbintenissen kan aangaan, zowel
tegenover reisagentschappen als tegenover de partners op het terrein en de eventuele externe experts,
die niet voor onbepaalde tijd beschikbaar kunnen blijven. 

2° Om het proces tussen de aanvraag van het partnerland, de datum waarop het identificatiedossier
wordt verstuurd en de aankomst van de BTC-formuleringsmissie niet langer te maken, moet de
formele kennisgeving door DGIS zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Informatie over de stand van het
beslissingsproces is voor BTC bijzonder nuttig. De termijn mag in ieder geval niet langer zijn dan 35
werkdagen nadat BTC haar prijsofferte heeft ingediend. BTC moet immers kunnen starten met de
voorbereiding en indien nodig met de formulering zonder gevaar dat achteraf betalingen worden
betwist. 

3° Via een briefwisseling moet artikel 13 van het beheerscontract in dat verband worden gewijzigd.

4° De omvang, de duur en de inhoud van de formulering zal verschillend zijn naargelang van de
beoordeling van de identificatie door de BTC-experts. 
- Als de formulering aansluit bij een identificatie die alleen nog moet worden gepreciseerd en

gevalideerd en waarvan de opties al besproken werden met de plaatselijk vertegenwoordiger op het
ogenblik waarop deze betrokken werd bij de beoordeling van de relevantie van de prestatie, zal de
duur van de formulering vrij kort kunnen zijn. 

- Als de identificatie daarentegen te kort schiet tegenover de bepalingen van artikel 8 van het
beheerscontract en tegenover de eisen van een formulering en tenuitvoerlegging van goede
kwaliteit, of als de plaatselijk vertegenwoordiger niet betrokken werd bij de beoordeling van de
relevantie, moet de inhoud van de formulering absoluut verder worden aangevuld. 

- In elk geval moet de formulering informatie bevatten over:
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 de doenbaarheid van de prestatie die BTC zal moeten uitvoeren,
 de kwantificering (duur en prijs van de onderdelen), 
 de elementen die het tijdens de tenuitvoerlegging mogelijk maken op een flexibele wijze

aanpassingen aan te brengen om de toe-eigening en de duurzaamheid te garanderen (vlotte
werking van het lokale partnership in de gemengde lokale overlegstructuur),

 de mechanismen om geleidelijk realistische en objectieve indicatoren uit te werken aan de
hand waarvan de prestaties kunnen worden gemeten.

2.2.2 Gedeelte van de formulering in het partnerland 

De plaatselijk vertegenwoordiger stelt met de betrokken lokale partijen en de begunstigden22 een
referentie- en begeleidingsgroep voor de formulering samen. De experts moeten hun conclusies aan deze
groep kenbaar maken. Men moet ervoor zorgen dat deze groep de gemengde lokale overlegstructuur
(GLOS) kan worden, die een essentiële rol te vervullen heeft tijdens de tenuitvoerlegging (zie ook bijlage 2
over het partnership en de gemengde lokale overlegstructuur).

De beslissing van de plaatselijk vertegenwoordiger moet rekening houden met de keuze van de « groep van
wijzen », die tijdens de identificatie onder verantwoordelijkheid van de attaché is samengesteld. Deze
groep van wijzen heeft met de plaatselijk vertegenwoordiger, de attaché en de lokale vertegenwoordigers
de relevantie van de prestatie onderzocht op basis van het voorgelegde identificatiedossier. De plaatselijk
vertegenwoordiger kan ook op eigen verantwoordelijkheid van deze keuze afwijken als dat nuttig wordt
geacht. De geëxpatrieerde experts laten zich bijstaan door lokale specialisten en moedigen deze aan actief
deel te nemen door hen de verantwoordelijkheid van bijzondere opdrachten toe te vertrouwen als dat nodig
zou zijn. 

De experts moeten de goedkeuring van de lokale overheid hebben voor de inhoud van de formulering en de
ontwerpovereenkomsten. In bepaalde gevallen zal het efficiënter zijn een ontwerp van formuleringsdossier
af te geven en drie weken later terug te keren om de goedkeuring te verkrijgen, nadat het dossier grondig en
kritisch is doorgelezen met het oog op een betere toe-eigening. Kan de plaatselijk vertegenwoordiger
daarvoor worden gemandateerd? 

De kostprijs van een tweede missie of de tijd die verstrijkt tot een lokale vergadering de formulering
goedkeurt, moet worden gezien als een investering in de toe-eigening en de duurzaamheid van de prestatie. 
Tijdens een tweede missie worden de experts bovendien onderworpen aan de vragen en opmerkingen
van de overheid en de referentiegroep (die de kans hebben gehad het formuleringsdossier grondiger
te bekijken), en dat is een factor die het streven naar kwaliteit en realisme ten goede komt en de
belangrijkheid van de plaatselijke realiteit onderstreept. 

2.2.3 Debriefing en voltooien van de documenten 

Bij BTC werd een mechanisme voor briefing en debriefing uitgewerkt met het oog op een interne
beoordeling van de organisatie, de methodologische en technische (thematische en sectorale) uitvoering en
de prijsofferte voor de tenuitvoerlegging. Dat mechanisme kan parallel met het lokale
goedkeuringsmechanisme in het partnerland in werking worden gesteld.

                                                     
22 Zie PRIMA, § 27
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2.3 Verdeling van de verantwoordelijkheden bij BTC (intern)

Het gedeelte van de formulering in het partnerland, de zogenaamde formuleringsmissie, wordt
uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid23 van de plaatselijk vertegenwoordiger en volgens de
agenda die hij vóór de aankomst van de experts heeft opgesteld.

Voor het eerste en het derde gedeelte (voltooien van de formulering) is de coördinatie in handen
van de BTC-adviseur voor de desbetreffende geografische zone. Hij geeft advies, raadpleegt de
betrokken sectoraal en thematisch adviseurs en probeert de eventuele wijzigingen die op verzoek van
voornoemde adviseurs in Brussel of van DGIS worden aangebracht, te verdedigen bij de plaatselijk
vertegenwoordiger, de referentiegroep, de gemengde lokale overlegstructuur en de plaatselijke overheid. 

3 Algemene richtsnoeren voor de gebruikte methode tijdens formuleringen door BTC

3.1 Streven naar toe-eigening door het partnerland 

3.1.1 Een direct bilateraal samenwerkingsproject moet altijd voorafgegaan worden door een aanvraag
van het partnerland en moet uiteindelijk zijn eigendom worden

Als het idee voor een project oorspronkelijk van een of meerdere donoren komt, is het absoluut
noodzakelijk dat het partnerland inspanningen doet om er “zijn verzoek” van te maken. 
De formulering, die BTC op zich neemt voor de staat, is een proces dat gericht moet zijn op toe-eigening
(ownership) door het partnerland. De formulering moet altijd plaatsvinden in het kader van een dialoog met
de betrokken partijen, rekening houdend met en met respect voor de bijzondere sociale en culturele
kenmerken van het partnerland, waarbij die kenmerken worden benut als een factor voor de duurzame
impact van het project en de algemene ontwikkeling. 

3.1.2 Formuleringsteam 
(i) Het formuleringsteam raadpleegt van bij het begin van de missie de regeringsdiensten, de bevoegde
technische en lokale instanties van het partnerland op het gepaste niveau, alsook de vertegenwoordigers
van de begunstigde bevolkingsgroepen. De keuze van deze vertegenwoordigers is zeer delicaat. De
plaatselijk vertegenwoordiger, die er verantwoordelijk voor is, moet zich dan ook uitgebreid informeren.
De missie licht ten behoeve van de plaatselijke overheid de doelstellingen en de verwachte resultaten van
de formulering toe.

(ii) Het formuleringsteam werkt gedurende de hele missie samen met een lokale referentiegroep, die
is gekozen door de plaatselijk vertegenwoordiger in overleg met de lokale overheid en bestaat uit een
beperkt aantal mensen die vanwege hun rol en hun kennis van de sector geselecteerd zijn. 
De stand van de werkzaamheden van de experts en de gekozen opties worden regelmatig besproken in
overleg met de referentiegroep. Zo moet worden voorkomen dat de experts uiteenlopende meningen
hebben in verband met de oorspronkelijke doelstellingen, de verwachtingen van de begunstigden en de
plaatselijke realiteit, waarmee de leden van de referentiegroep vertrouwd zijn.

(iii) Het formuleringsteam raadpleegt systematisch een groot aantal mensen en instellingen die bij de
interventie betrokken zijn, en in ieder geval 

- de betrokken en mogelijk begunstigde bevolkingsgroepen  
- hun vertegenwoordigers 
- en de gehele civiele gemeenschap.

                                                     
23 Artikel 12, § 2 van het beheerscontract
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(iv) Het formuleringsteam houdt aan het eind van de missie een debriefing met de referentiegroep en
de lokale en nationale overheden. Tijdens die debriefing komen de conclusies, de rolverdeling en de
uitvoeringsregels aan bod en in het bijzonder de plichten van de partijen die vermeld worden in de
Bijzondere Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de prestatie.

3.1.3 Versterking van het deelnemingsproces

De formuleringsmissie kan ook een of meerdere formuleringsworkshops organiseren, waarvan de kosten in
de prijsofferte opgenomen moeten zijn. 

Men moet een onderscheid maken tussen 
- participatieve workshops die bedoeld zijn om bepaalde elementen van de identificatie te

bevestigen en met de begunstigden bijkomende informatie te verzamelen 
- programmatieworkshops die bedoeld zijn om de resultaten van de formulering te valideren. 

Deze workshops kunnen zeer leerrijk zijn voor de experts, vooral wanneer tijdens de identificatie geen
enkele soortgelijke participatieve oefening werd georganiseerd. Als een dergelijke workshop of een
soortgelijke oefening al heeft plaatsgevonden, is het zaak consequent te zijn bij het bepalen van de
prioritaire problemen, bij het valideren van de verzamelde informatie en het afwegen van de comparatieve
voordelen van de aanbevolen oplossingen in het kader van de toekomstige samenwerkingsprestatie.

De programmatieworkshop is bedoeld om de technische voorstellen van de experts van het
formuleringsteam te toetsen aan de ervaring van de betrokken partijen en de relevantie van de strategieën
die bij de identificatie aanbevolen werden, grondiger te evalueren. 
Deze workshops kunnen worden benut om de opmerkingen aan bod te laten komen van donoren, lokale
NGO’s, vertegenwoordigers van de civiele gemeenschap met ervaring in de sector en de materie van de
samenwerkingsprestatie, leiders van referentieprojecten en de privé-sector.

Dergelijke workshops maken deel uit van de methode waarvoor BTC verantwoordelijk is. Het is dan ook
de plaatselijk vertegenwoordiger die het laatste woord heeft over de lijst van de deelnemers. 
Het verslag van de workshops, de aanbevelingen van de deelnemers en de geformuleerde opmerkingen
worden in aanmerking genomen om het formuleringsdossier af te werken. 

Uit de organisatie en het verloop van de workshops worden ook de nodige lessen getrokken.

Ten slotte zijn de workshops ook een communicatieoefening met betrekking tot de interventies die door
België worden gesteund.

3.2 Permanente beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie van de prestatie

De beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie voor het partnerland wordt na afloop van de
identificatiefase aangevat door de eerste groep van wijzen (de GLOS), die meewerkt aan de voorbereiding
van de prestatie. Tijdens de formulering wordt de beoordeling van de ontwikkelingsrelevantie voor het
partnerland voortgezet. Met dat doel moet er permanent contact en overleg zijn met de plaatselijke
vertegenwoordiging van BTC, de lokale vertegenwoordigers van de donoren en de betrokken instellingen. 
Bovendien moet er op grond van de aanbevelingen van de Europese Unie overleg zijn met de
vertegenwoordigers van de agentschappen van de Europese samenwerking.
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3.3 Factoren die de duurzaamheid garanderen

1° Duurzaamheid betekent dat individuen, instellingen en systemen die buitenlandse financiële
hulp krijgen, efficiënt blijven werken na afloop van de interventie en/of de bekwaamheid hebben
om hun manier van werken te verbeteren. 
De door België gesteunde interventies moeten aansluiten bij de totstandbrenging van een
duurzame ontwikkeling. 

2° Van bij de formulering moeten de experts factoren integreren aan de hand waarvan de
begunstigden kunnen bepalen welke oriëntatie ze zullen volgen om, na afloop van de Belgische
interventie, de Belgische middelen te vervangen door eigen middelen. 
Dergelijke factoren zijn samen met de inspanningen gericht op toe-eigening (cf. punt A) belangrijk
voor de duurzaamheid van de prestatie.

3° Duurzame menselijke ontwikkeling is veel meer dan ontwikkeling in de zin van economische
groei; het doel van duurzame ontwikkeling is dat de huidige bevolking een ruimere keuze krijgt in
haar streven naar welzijn, zonder het welzijn van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. 
Bij deze vorm van ontwikkeling staat de mens en zijn welzijn centraal. 

3.4 Versterking van de institutionele ontwikkeling en de lokale capaciteit

1° De prestaties moeten de individuele, organisatorische en/of institutionele lokale capaciteiten
steunen en versterken zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen, veeleer dan in de plaats van die
capaciteiten te komen. 

2° Het responsabiliseren van de partnerlanden en de lokale partners, namelijk door de
overheid, de civiele maatschappij en de privé-sector van het partnerland bij het
ontwikkelingsproces te betrekken. Dat is een gelegenheid om bij te leren over complex beheer,
institutionele versterking en individuele capaciteiten. 
De wederzijdse overdracht van knowhow vindt plaats via het in dienst nemen van lokaal personeel
en het werken met bedrijven van het partnerland voor het uitvoeren van de prestaties. 

Responsabiliseren door toepassing van het subsidiariteitsbeginsel

BTC wil het subsidiariteitsbeginsel volgen: al wat op gedecentraliseerde wijze kan worden beslist, moet
zo dicht mogelijk bij de directe betrokkenen worden beslist en uitgevoerd. 
De doelgroepen moeten bij het beslissingsproces, de follow-up en de controle  worden betrokken via de
gemengde lokale overlegstructuur (van de samenwerkingsprestatie). 

BTC zal, telkens als de lokale capaciteit en knowhow dat mogelijk maakt, systematisch nagaan of
samenwerkingsmethoden kunnen worden gebruikt waarbij de voorbereiding en de uitvoering van de
samenwerkingsprestatie zoveel mogelijk aan het partnerland en/of de lokale partners worden
toevertrouwd. 
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3.5 Resultaatgericht beheer24

De interventie moet concrete en meetbare resultaten opleveren. Daarom is het noodzakelijk nauwkeurige
doelstellingen en meetbare indicatoren in de prestatie te integreren. 

Naast de operationele resultaten is het ook noodzakelijk resultaten in termen van ontwikkelingsproces vast
te leggen. Het moet de bedoeling zijn een voelbare verandering op gang te brengen en die, net zoals
specifieke statische resultaten, voor de evaluatie in aanmerking te nemen.

Het is vaak moeilijk van bij de formulering gepaste indicatoren te vinden om de resultaten te meten. Soms
kunnen alleen een aantal oriëntaties worden gegeven. In bepaalde gevallen moeten na een vast te leggen
termijn tijdens de uitvoering indicatoren voor een goede projectontwikkeling worden vastgelegd. 

In het kader van een hedendaagse benadering van de ontwikkelingssamenwerking, past de BTC – in
respect met de verplichtingen van het beheerscontract – een benadering van projectbeheer toe, gebaseerd
op de impact en ondersteuning van ontwikkelingsprocessen. 
Dit impliceert dat het project dient beheerd te worden op een strikte maar soepele wijze teneinde een
aanpassing aan de lokale toestand toe te laten. Eventuele aanpassingen zullen via de Gemengde
Overlegstructuur voorgesteld worden. 

De toepassing van dergelijke richtlijnen, die geïnspireerd zijn op de bepalingen van de wet betreffende
de internationale samenwerking, het beheerscontract en PRIMA, heeft een kostprijs die onvermijdelijk
zal worden verrekend in de prijsoffertes van de formuleringen en de tenuitvoerlegging van de prestaties.
Dat is de prijs voor kwaliteit, die op lange termijn door de lokale begunstigden betaald zal moeten
worden en  bijgevolg het Belgische ontwikkelingsgeld zal doen renderen.

4 Taken en resultaten van de formulering

4.1 Controleopdracht

(i) controle van de correctheid van de beschrijving van de politieke, economische en sociale context, 
(ii) controle van de situatie van de doelgroepen, die in de identificatie zijn beschreven, en van de kwaliteit

van de analyse van de gekozen opties,
(iii) controle van de belangrijkheid van de verschillende mogelijke oplossingen om in te gaan op de

behoeften van het partnerland, rekening houdend met de Belgische strategie en het nationaal plan van
het partnerland, die ten grondslag liggen aan het indicatief samenwerkingsprogramma (ISP), 

(iv) controle van het feit of op realistische wijze rekening is gehouden met de politieke, economische,
culturele en sociale situatie waarin de prestatie zal worden uitgevoerd, 

(v) controle van de gekozen samenwerkingsvorm, 
(vi) controle van de keuze van de partners en hun capaciteiten, die aan de gekozen samenwerkingsvorm

aangepast moeten zijn,
(vii) onderzoek van de technische en financiële haalbaarheid van de aanbevolen keuzen in de identificatie, 
(viii) onderzoek van de argumenten die de groep van wijzen (toekomstige gemengde lokale

overlegstructuur) bij de identificatie hebben geholpen de ontwikkelingsrelevantie van de prestatie
voor het partnerland te beoordelen, alsook de vermoedelijke impact, de duurzaamheid en de
versterking van de capaciteit van de begunstigden. 

                                                     
24 Men moet een onderscheid maken tussen de resultaten die het vrijwillig gezochte gevolg zijn van de financiering
en wat sommige donoren de impact op het ontwikkelingsproces noemen, zoals geïnduceerde gevolgen, die soms
voorzienbaar maar niet specifiek gewenst zijn. 
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4.2 Formuleren van haalbare voorstellen

(ix) zoeken naar middelen om de efficiëntie en de duurzaamheid van de prestatie te garanderen;
(x) opstellen van het logisch kader (zie herhaling als bijlage), dat de BTC-prestatie van begin tot eind

moet begeleiden,
(xi) voorbereiden van kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren voor BTC, met inbegrip van de

middelen die BTC heeft om de prestaties van de verschillende betrokkenen te garanderen, 
(xii) kwantificeren van de gegevens en de termijnen 

- voor de resultaten die BTC en de diverse betrokkenen moeten bereiken in de tenuitvoerlegging van
de prestatie naargelang van de gekozen samenwerkingsvorm en de rol van BTC;

- voor de te verzamelen en te gebruiken middelen (middelen en activiteiten om die resultaten te
halen); 

- opstellen, volgens de in de identificatie gevraagde nauwkeurigheid, van een operationeel dossier
dat de technische en financiële haalbaarheid beschrijft, alsook de mogelijke aanpassingen als de
omstandigheden zulks zouden vergen; 

- budgettaire elementen met een onderscheid tussen de regelmatige vaste kosten, de
investeringskosten en het ogenblik waarop de diverse budgetcomponenten beschikbaar moeten
zijn; raming van de inkomsten en van de eventuele externe bijdragen.
Het budget moet uiteraard het verband leggen tussen de doelstellingen en de beschikbare
middelen.
Het is alleen in dit stadium dat men een beter beeld kan hebben van de totale kostprijs van
het project ; misschien is een herziening noodzakelijk als de kosten hoger zijn dan de
beschikbare middelen. 

(xiii) vastleggen van de termijnen voor het verzamelen van dossiergegevens die niet onmiddellijk
beschikbaar zouden zijn in het kader van een formuleringsmissie, maar beschikbaar zouden moeten
zijn bij de start van de tenuitvoerlegging.
Men mag niet uit het oog verliezen dat al wat niet in een formulering is opgenomen, 
- door BTC moet worden gefinancierd (met eigen middelen), 
- aan de basis kan liggen van belangrijke nieuwe onderhandelingen. 

(xiv) Voorafgaande omstandigheden die BTC aanbeveelt vóór het starten van de prestatie of bij de
overeenkomsten.

(xv) Hypothesen waarop de uitvoering van elke stap is gebaseerd. Dat zijn gebeurtenissen, externe
factoren en risico’s die niet eigen zijn aan het project maar wel een invloed kunnen hebben op het feit
of de doelstellingen en de resultaten al dan niet worden gehaald, en zodoende kunnen leiden tot het
formuleren van voorbehoud in de overeenkomsten. 

(xvi) Vooruitzichten over de impact van het project (niet-bedoelde gevolgen, geïnduceerde effecten, al
dan niet gunstige effecten voor de begunstigden of voor derden). 

(xvii) Eerste aanwijzingen van te gebruiken criteria en indicatoren, die zullen worden gebruikt na
een vast te leggen termijn tijdens de tenuitvoerlegging.
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Criteria bedoeld door het beheerscontract:

(a) doeltreffendheid: dragen de verkregen resultaten bij tot het realiseren van de geplande doelstellingen
(efficacité, effectiveness): indicatoren moeten dat objectief uitmaken;

(b) doelmatigheid: zijn de verkregen resultaten (kwalitatief en kwantitatief) in verhouding tot de
menselijke, financiële en materiële middelen die gebruikt zijn om ze te bereiken (efficience, efficiency);
indicatoren moeten dat objectief uitmaken;

(c) inachtneming van de termijnen: worden de vervaldagen in het tijdschema nageleefd, wat zijn de
gemeten vertragingen ?

(d) kwaliteit van het lokale personeel en de expats, in het bijzonder beoordeling van de
capaciteitsversterking van de begunstigden, de betrokken partijen en de partnerinstellingen, om ervoor te
zorgen dat zij een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de samenleving waartoe ze behoren; zoeken
van indicatoren die bijvoorbeeld de kennisoverdracht van de expats en de professionele ontwikkeling van
de lokale kaders tijdens de prestatie meten.

Van bij de formulering moeten kwantitatieve en kwalitatieve meetbare indicatoren worden gezocht om
de bereikte resultaten te beoordelen tegenover de te bereiken resultaten. Ze kunnen wel tijdens de
tenuitvoerlegging worden voorgelegd wanneer de samenwerkingsdeskundigen over vollediger gegevens
beschikken dan tijdens de formuleringsmissie. 
In dat geval moeten de termijnen om de indicatoren voor te leggen, de verantwoordelijken van deze
presentatie en de identiteit van de beoordelaars tijdens de formulering worden bepaald. 

(xviii) suggesties over de samenstelling, het voorzitterschap en de werking van de gemengde lokale
overlegstructuur, de minimale vergaderfrequentie, het voeren van het secretariaat, de
bevoegdheidsdelegatie van deze structuur inzake de aanpassing van haar activiteiten aan het begrote
totaalbedrag van de bijzondere overeenkomst, aan de mogelijkheid om de specifieke doelstellingen
en in speciale gevallen de algemene doelstellingen te wijzigen; algemene mechanismen voor de
flexibiliteit van de tenuitvoerlegging tegenover de ontwikkeling van het project  en de context ervan.

4.3 Goedkeuring van ontwerpovereenkomsten die bij het formuleringsverslag gevoegd zijn

4.3.1 Ontwerp van bijzondere overeenkomst tussen het partnerland en België ter uitvoering van de
bestaande algemene overeenkomst

4.3.2 Ontwerp van overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging tussen de Belgische staat en BTC
Zie bijlage 3 voor de minimale inhoud van deze overeenkomsten. 

5 Beoordeling van de formuleringsresultaten
5.1 Eerste formuleringsontwerp
De experts bezorgen een eerste ontwerp van voornoemde documenten, die via de plaatselijk
vertegenwoordiger naar de partners zullen verstuurd. De plaatselijke overheid, de geografisch en
thematisch adviseurs en de plaatselijk vertegenwoordiger geven commentaar op en hechten hun
goedkeuring aan de diverse documenten alvorens ze worden voltooid. 
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5.2 Bijkomende overleg
In bepaalde gevallen is bijkomend overleg nodig alsook een tweede missie voor een
programmatieworkshop ter validering van het formuleringsdossier (zie 3.A3°)

5.3 Stappen na de goedkeuring door de lokale overheid
Als het formuleringsdossier eenmaal is goedgekeurd door de lokale overheid (3A2°(iv)), wordt het aan
DGIS bezorgd voor de verdere procedure (voorlegging aan de inspecteur van financiën en daarna ter
ondertekening aan de staatssecretaris, goedkeuring van de ontwerpen van bijzondere overeenkomsten en
overeenkomsten inzake de tenuitvoerlegging, betalingsverbintenis enz….). 

6 Facturering van de formulering
De facturering vindt plaats na voltooiing en goedkeuring van de verschillende formuleringsdocumenten. De
factuur wordt opgesteld door de directie Financiën van BTC met de hulp van de geografisch adviseur en/of
de plaatselijk vertegenwoordiger op basis van de prijsofferte van BTC die door DGIS werd aanvaard. 
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Bijlage 1 Elementen van het logisch kader

Oorspronkelijk logisch kader en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat het aan het verloop van het project
kan worden aangepast.

Bepalen van de doelstellingen en de resultaten : als de ontwikkelingsstrategie is vastgelegd, wordt via de
formuleringsmissie het project vorm gegeven (hiërarchie van doelstellingen, resultaten, activiteiten en input. Naast
de vast te leggen operationele resultaten is het noodzakelijk de resultaten te beschrijven in termen van
ontwikkelingsproces.

Herhaling : 
Het logisch kader is een concept dat een oefening omvat om de resultaten te analyseren en vorm te geven.
Tijdens de formulering wordt het logisch kader dat eventueel bij de identificatie werd opgesteld, bevestigd
en/of bijgewerkt.

Nut van het logisch kader. Het logisch kader kan worden gebruikt om de samenhang van de doelstellingen,
resultaten en activiteiten te garanderen, om ervoor te zorgen dat het project meetbare resultaten oplevert en om de
risico’s en hypothesen te identificeren. 
Aan de hand van het logisch kader is het mogelijk op systematische en logische wijze de objectieve
doelstellingen van een prestatie en hun oorzakelijke verbanden te verduidelijken, aan te geven hoe kan
worden nagegaan of de doelstellingen bereikt werden en de externe hypothesen te identificeren die een invloed
kunnen hebben op het welslagen van het project. 

Het logisch kader wordt in een internationaal leesbare vorm weergegeven en heeft uiteenlopende functies : planning
van de activiteiten, budgettaire planning, verdeling van de verantwoordelijkheden en monitoring, evaluatie… BTC
wil tijdens de tenuitvoerlegging van de prestaties zorgen voor een levend of dynamisch logisch kader.

Verklaring van de begrippen 
Vastleggen van de activiteiten : zodra de resultaten vastgelegd zijn, moet worden bepaald welke activiteiten nodig
zijn om die resultaten te bereiken. 
Voor elke activiteit is het noodzakelijk de benodigde middelen, de duur en de volgorde op te geven (planning van de
activiteiten).
Input : de volgende stap is een beschrijving van de input (materiële middelen, mensen, goederen en diensten) die
nodig is om de specifieke activiteiten te kunnen organiseren. 
Raming van het budget : een budget per doelstelling, resultaat en kostencentrum wordt opgemaakt volgens het
algemene en analytische boekhoudkundig plan van BTC. De follow-up van dat budget maakt het mogelijk de
algemene voortgang van het project per doelstelling en resultaat te volgen. 
Indicatoren ("objectief verifieerbaar") moeten worden gekozen zodat de beheerder en de externe waarnemer weten
aan de hand van welke elementen kan worden nagegaan in hoeverre de activiteiten de vastgelegde criteria
respecteren en de geplande resultaten bereiken. 
We zijn van oordeel dat soms tijdens de formulering een aantal indicatoren kunnen worden gesuggereerd, maar
meestal kunnen die indicatoren pas worden bepaald na verscheidene maanden tenuitvoerlegging, uiteraard in overleg
met de gemengde lokale overlegstructuur. 
Hypothesen, veronderstellingen: het bepalen van de resultaten berust bij elke stap op hypothesen en
veronderstellingen volgens welke de context de geplande activiteiten en het bereiken van de resultaten mogelijk
maakt. Er zijn evenwel min of meer grote risico’s dat bepaalde factoren of parameters, die volledig of gedeeltelijk
aan de invloed van het project ontsnappen, verhinderen dat de geplande resultaten worden behaald of ertoe leiden dat
dergelijke resultaten niet meer gerechtvaardigd zijn om de doelstellingen te bereiken. In dat geval is het absoluut
noodzakelijk de diverse componenten van het logisch kader te heroriënteren en de herdefiniëren. 
Het overleg- en partnershipinstrument dat het mogelijk maakt aan die noodzakelijke flexibiliteit in de
tenuitvoerlegging te voldoen, is de gemengde lokale overlegstructuur (GLOS) (zie bijlage 2), waarvan de basis
en de werking tijdens de formulering en in de overeenkomsten moet worden vastgelegd. 
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Waarom is het logisch kader25 levend26 , waarom  moet het een dynamisch en evolutief concept zijn ?

Het logisch kader is een referentie die slechts op een bepaald ogenblik geldig is. Het is het formele resultaat van een
participatief proces dat bij het begin van de prestatiecyclus op het terrein is gestart en dat dienst doet als geschikt
middel voor communicatie, overleg en raadpleging van de doelgroepen.  

Een slecht gebruik van het logisch kader kan grote gevaren inhouden. Dat gevaar is inherent aan alle
planninginstrumenten en heeft meer te maken met de institutionele context waarin het wordt gebruikt veeleer dan
met het logisch kader zelf. BTC is zich bewust van dat probleem en is voorstander van soepele planning- en
beheerinstrumenten die meer gericht zijn op de operationele en ontwikkelingsresultaten veeleer dan op de uitvoering
van een vooraf vastgelegd actieplan.

Corrigerende maatregelen kunnen gaan tot voorstellen voor aanpassingen of wijzigingen in de logica van de
prestatie (activiteiten, resultaten, en in bepaalde gevallen zelfs voorstellen aan de bevoegde overheden tot wijziging
van de specifieke doelstellingen...). 

De voortgangsbewaking is een belangrijk instrument voor permanente beoordeling van de tenuitvoerlegging van een
prestatie. Samen met de monitoring maakt de voortgangsbewaking het mogelijk dat de GLOS corrigerende
maatregelen voorstelt voor de tenuitvoerlegging. 

De basisregels voor de werking van deze mechanismen, moeten in de formulering zijn opgenomen. 

                                                     
25 Het logisch kader wordt in de volledige prestatiecyclus gebruikt. Het wordt opgemaakt tijdens de identificatie en verbeterd
tijdens de formulering, de tenuitvoerlegging en de evaluatie. Het is het referentie-instrument voor andere instrumenten zoals het
gedetailleerde budget, de verdeling van de verantwoordelijkheden, het uitvoeringsschema en het plan voor voortgangsbewaking
en monitoring. Het is ook de referentie voor de « rapportage » in alle stappen van de prestatiecyclus (uitvoeringsverslagen,
voortgangsverslagen, controleverslagen …).
26 Bij elke stap van de cyclus moet een iteratieve aanpassing van het logisch kader worden gepland en
aangemoedigd.
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Bijlage 2 Principes en werking van het partnership, de gemengde lokale overlegstructuur (GLOS)

Inleiding

De Belgische internationale samenwerking heeft gekozen voor een samenwerkingsvorm in partnership. Het niet in
acht nemen van deze wettelijke en contractuele verplichting om dat partnership op te bouwen, zal het realiseren van
de doelstellingen van de Belgische internationale samenwerking hypothekeren. Meer nog, het partnership vergt een
« mentaliteit » om van de « internationale en lokale samenwerkingsdeskundigen » niet alleen bevoorrechte getuigen
te maken, maar ook actoren van de menselijke ontwikkeling. 

Om het concreet gestalte te geven, moet het partnership bestaan, worden opgebouwd en geconsolideerd tussen de
verschillende actoren in België, en in het bijzonder op het terrein tussen de actoren van de partners en de
begunstigden die vertegenwoordigd zijn in de gemengde lokale overlegstructuur (GLOS). Een van de uitdagingen
van de tenuitvoerlegging (en dus van de GLOS) is het koppelen van een contractuele en juridische stiptheid inzake
de uitvoering van de overeenkomsten met een operationele flexibiliteit voor de iteratieve aanpassing van de
prestaties en dus van de overeenkomsten met een veranderende context. 

Bepaalde methodologische oriëntaties van BTC zijn erop gericht rekening te houden met de criteria van de
internationale samenwerking en tegelijk deze uitdaging van stiptheid en flexibiliteit aan te gaan. 

De gebruikte hulpmiddelen zijn de evolutieve logica van een prestatie en het bijbehorende logisch kader, de
indienstneming door BTC van geografisch adviseurs (per geografische zone) en thematisch adviseurs (« gender »,
milieu, sociale economie …) en sectoraal adviseurs (gezondheid, onderwijs…), die een netwerk van knowhow en
operationele contacten met DGIS en het kabinet zullen onderhouden. Ten slotte wordt bijzondere aandacht
geschonken aan een operationele complementariteit27 tussen de plaatselijk vertegenwoordiger van BTC en de
samenwerkingsattaché binnen de GLOS.

BTC voert de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging uit overeenkomstig het principe van de goede trouw voor de
uitvoering van de overeenkomsten. Dit betekent dat BTC, partner en de attaché in een geest van partnership
samenwerken om de resultaten te halen. Het gaat daarbij om teamwork waarbij eenieder bijdraagt aan het
verwezenlijken van de resultaten door de andere partij, veeleer dan bij de andere de fouten te gaan zoeken zonder
oog te hebben voor de oorzaken (om die fouten te kunnen voorkomen). 

                                                     
27 Het komt erop neer de operationele basis van de samenwerking tussen de technisch samenwerkingsdeskundige en de
attaché voor internationale samenwerking te bepalen, zoals in het beheerscontract wordt onderstreept (Beheerscontract: artikel
32):
(i) de Attaché voor internationale samenwerking en de plaatselijk vertegenwoordiger van BTC nemen deel aan de vergaderingen
van de GLOS;
(ii) in elk partnerland plegen de Attaché voor internationale samenwerking en de plaatselijk vertegenwoordiger van BTC, evenals
gebeurlijk de technisch samenwerkingsdeskundigen die in dit land zijn tewerkgesteld, op regelmatige en systematische wijze
overleg voor de identificatie van samenwerkingsprestaties, de formulering van samenwerkingsprestaties, de tenuitvoerlegging van
samenwerkingsprestaties, de ex-post evaluatie van samenwerkingsprestaties, met bijzondere aandacht voor het bezorgen van
informatie over de verwezenlijking ervan aan de Attaché, het zoeken van de voor de begunstigden van een
samenwerkingsprestatie minst schadelijke formule ingeval van onderbreking of voortijdige stopzetting hiervan.
(iii) de Attachés voor internationale samenwerking en de plaatselijk vertegenwoordiger van BTC in de partnerlanden beschikken
over de bevoegdheidsdelegaties die nodig zijn voor de uitvoering van de bepalingen van het beheerscontract alsook voor de
uitvoering en de herziening van de toewijzingsovereenkomsten die gesloten worden op grond hiervan, zonder afbreuk te doen
aan de mechanismen van administratieve en budgettaire of financiële controle. 
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Inhoud van de bijzondere overeenkomst met betrekking tot de GLOS 
De bijzondere overeenkomst (Beheerscontract, Sectie 3) bepaalt onder meer:

(1°) de plichten en verantwoordelijkheden van BTC en de verschillende betrokkenen.
De uitvoerige beschrijving van de verantwoordelijkheden is niet alleen belangrijk voor de staat en het
partnerland, maar ook voor de GLOS  wat het streven naar continuïteit en duurzaamheid betreft, alsook
inzake de gepaste acties om met alle actoren van de internationale samenwerking een “actief partnership” op
te bouwen (Beheerscontract, art. 2). Met betrekking tot de GLOS heeft het partnerland een bijzondere
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mechanismen worden gebruikt die binnen de GLOS de
noodzakelijke decentralisatie garandeert zodat de begunstigden en de betrokken partijen vertegenwoordigd
zijn en effectief deelnemen aan de werkzaamheden.

De bijzondere overeenkomst preciseert dus de respectievelijke rol van de het partnerland en de staat in de
verschillende activiteiten van de tenuitvoerlegging en binnen de GLOS.
(2°) de samenstelling, de werkingsregels, de besluitvormingsmechanismen en de bijzondere bevoegdheden
van de GLOS in het kader van monitoring, voortgangsbewaking, voorlopige en definitieve oplevering
door de staat en het eindverslag.

Een GLOS wordt voor elke prestatie door het partnerland opgericht. Het partnerland moet ervoor zorgen dat
die structuur goed werkt. Ze wordt soepel samengesteld, volgens de realiteit in het desbetreffende land, van
elk nationaal beheersysteem en van de beheerwijze van de desbetreffende prestatie. Een groep van
beschermheren of wijzen heeft uiteraard meegewerkt aan de voorbereiding van de prestatie van bij het
voorstel voor de partner, de identificatie en de formulering. Van bij de identificatie evolueert die groep naar
een GLOS die blijft werken tot de formulering. Na de formulering wordt de samenstelling en het mandaat
van de GLOS nauwkeuriger beschreven zodat ze tijdens de tenuitvoerlegging een operationele hoofdrol kan
spelen.

Het is belangrijk op te merken dat het partnerland zich ertoe verbindt een GLOS op te zetten die meer doet
dan louter overleg aan de top (op nationaal vlak). In het kader van het streven naar een actief partnership met
alle actoren van de internationale samenwerking28, moet de GLOS ook vertegenwoordigers van de
begunstigden en van de betrokken partijen bij haar werkzaamheden betrekken, en daartoe eventueel haar
werking naar het terrein decentraliseren. Zo zijn er verschillende operationele niveaus van de GLOS : (i) een
nationaal niveau, (ii) een tussenliggend GLOS-niveau, en (iii) een meer gedecentraliseerd niveau van het
type « lokale stuurgroep ».

De GLOS zal variëren naargelang van de prestatie en de lokale/culturele context. De attaché en de plaatselijk
vertegenwoordiger wordt dan ook gevraagd alle nuttige maatregelen te nemen om de partner van bij het
voorstel voor een prestatie en zeker vanaf de identificatie en tijdens de formulering te helpen met het
opzetten van operationele GLOS die beantwoorden aan de doelstelling van actieve gedecentraliseerde
partnerships voor de follow-up en de tenuitvoerlegging van een prestatie.

                                                     
28 Rekening houdend met de gedragsregels tegenover de begunstigden van de samenwerkingsprestaties zoals bepaald in het
beheerscontract (Beheerscontract: titel V). BTC verwezenlijkt haar taken van openbare dienst met respect voor het concept van
partnerschap, wat inhoudt dat rekening wordt gehouden met de specificiteit van het partnerland en dat speciale aandacht wordt
geschonken aan:
(i) de ontwikkeling van lokale capaciteiten;
(ii) de decentralisatie van de samenwerkingsprestaties op het beslissingsniveau, om deze zo dicht mogelijk bij de beoogde
doelgroepen te brengen;
(iii) de responsabilisering van het partnerland en van de lokale partners, met name door de overheid, de civiele maatschappij en
de private sector van het partnerland te betrekken bij het ontwikkelingsproces;
(iv) de hulp die verstrekt wordt aan het partnerland en aan de lokale partners voor de identificatie van samenwerkingsprestaties;
(v) het beroep doen, telkens als de lokale capaciteit en deskundigheid dit toelaat, op vormen van samenwerking waarbij een zo
groot mogelijk deel van de voorbereiding en van de uitvoering van de samenwerkingsprestatie wordt toevertrouwd aan het
partnerland en/of aan lokale partners;
(vi) de wederzijdse kennisoverdracht, met name door het beroep doen op lokaal personeel en op ondernemingen in het
partnerland voor de uitvoering van samenwerkingsprestaties;
(vii) het rekening houden met en het respect voor de specifieke sociale en culturele eigenheid van de partnerlanden en het
valoriseren hiervan als een factor van ontwikkeling. 
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Op lokaal vlak (prestatie) moet de werking van de GLOS worden gedefinieerd, zoals ze in de bijzondere
overeenkomst beschreven zal worden: 
(i) Wie zit de GLOS voor ? Het is aanbevolen een lokale partner voor deze functie te kiezen die de

tenuitvoerlegging van de prestatie volgt (en niet het beheer).
(ii) Wie maakt er deel van uit ? Ten minste de vertegenwoordigers van de begunstigden en de betrokken

partijen, BTC, de Attaché, de gedecentraliseerde overheden van het gastland… Om te voorkomen
dat de GLOS afglijdt naar een confrontatie van tegenstrijdige bilaterale belangen, is het aanbevolen
« wijzen » uit te nodigen die erkend worden vanwege hun kennis in het gebied van de prestatie en er
niet direct bij betrokken zijn.

(iii) Wie roept de vergaderingen bijeen? Op verzoek van de diverse partijen, goedgekeurd door de
voorzitter die (op de volgende vergadering/zo spoedig mogelijk ?) kennis geeft van de verzoeken tot
het houden van vergaderingen die hij ontvangen heeft. 

(iv) Wat is de minimale vergaderfrequentie ? Ten minste één keer om de zes maanden.
(v) Wat zijn de doelstellingen van de GLOS ? De uitvoering van de prestatie volgen, monitoring

voorstellen en alle heroriëntaties aanbrengen die, binnen voornoemde grenzen, de kwaliteit van de
prestatie ten goede komen. 

(vi) Wat is de rol van de GLOS ? De GLOS is een eerste lokaal contactorgaan voor alle partijen. Volgens
punt (76) van PRIMA : binnen de grenzen van de specifieke doelstelling(en) of binnen bepaalde
budgettaire grenzen (te bepalen), zal de attaché afgevaardigd worden om de met BTC gesloten
overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging te wijzigen, in het bijzonder voor wat betreft de
activiteiten, de specificaties van het noodzakelijke materiaal – indien nodig na raadpleging van DGIS
– en de tussentijdse resultaten en het tijdschema inzake de uitvoering.

(vii) Hoe verloopt het interne besluitvormingsproces ? Het is aangewezen beslissingen met eenparigheid
van stemmen te nemen om de vitale belangen van elke partij te beschermen. Maar men mag niet
riskeren dat de GLOS verlamd zou geraken. De onderhandeling in de formuleringsfase zal het meest
gepaste systeem bepalen. Dat proces moet in de bijzondere overeenkomst zijn vastgelegd.

(viii) Wie voert het secretariaat ? Wie stelt de verslagen op ? Sommigen zullen deze taak aan BTC willen
toevertrouwen omwille van de efficiëntie. Toch moet dat worden vermeden in het kader van een
leerproces inzake beheer. De verslagen zijn belangrijke instrumenten voor de besluitvorming inzake
de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de prestatielogica.

Op het tussen- en het nationale niveau van de prestatie moeten evenzeer de werkingsmechanismen van
de GLOS worden bepaald zoals ze in de bijzondere overeenkomst zullen worden opgenomen. 

Op de verschillende niveaus van de prestatie moet worden bepaald welke hulp het secretariaat zal leveren
en welke middelen de prestatie zal aanbrengen  - die ook in de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging
moeten worden vermeld - om de goede werking van de GLOS te garanderen. 

De werkingskosten van de GLOS moeten in de prijs van de tenuitvoerlegging zijn begrepen. 
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Bijlage 3 Inhoud van de overeenkomsten

A.  Minimale inhoud van de bijzondere overeenkomst tussen beide staten 

(i) voorwerp van de bijzondere overeenkomst;
(ii) wie zijn de betrokken partijen ? identiteit en adres van de verschillende interveniënten namens de partijen;
(iii) rol, verantwoordelijkheid, inbreng, rechten en plichten; omschrijven volgens de samenwerkingsvoorwaarden

en de specifieke behoeften: 
- rol van BTC en haar plaatselijk vertegenwoordiger;
- rol van de bevoegde administratieve of politieke diensten van het partnerland, van de instanties die op

technisch vlak meewerken, 
van de instanties die de begunstigden vertegenwoordigen;

(iv) mechanismen voor een correcte uitvoering van de prestatie
- regels voor de materiële uitvoering en de eventuele onderaanneming, 
- regels voor follow-up en monitoring,
- eventueel - verslag van voorlopige en definitieve oplevering, 

- audit- en/of controleverslag;
(v) juridisch stelsel dat van toepassing is voor de prestatie, de oproepen tot mededinging, het mechanisme voor de

eigendomsoverdracht van materieel, regels voor het gebruik van voertuigen en materieel; 
(vi) uitvoeringsplanning;
(vii) kostprijs van de prestatie en financieel plan;
(viii) prestatie-indicatoren;
(ix) eisen voor het opstellen van verslagen: 

door wie ? te bezorgen aan wie ? volgens welke methodologie 
- uitvoeringsverslag29 van de resultaatgerichte activiteiten (inclusief eindverslag en de minimale inhoud

ervan); 
- voortgangsbewakingsverslag, monitoringverslag;

(x) gemengde lokale overlegstructuur (zie ook bijlage 2) die de uitvoering van de prestatie begeleidt: 
- samenstelling, voorzitterschap, wie voert het secretariaat30, 
- werkingsregels, besluitvormingsprocessen,
- (eventueel beslissingen via consensus),
- bijzondere bevoegdheden inzake de heroriëntatie van de activiteiten,
- frequentie van de vergaderingen, 
- goedkeuring van de voorlopige en definitieve oplevering en van de uitvoeringsverslagen van het project, 
- beslissing tot monitoring, controle en evaluatie, 
- beslissing ‘in beroep’ voor een interveniënt over een geschilpunt inzake het beheer; 

(xi) regels voor de herziening van de bijzondere overeenkomst
(xii) eventueel voorbehoud
(xiii) prijzen en betalingsvoorwaarden
(xiv) geplande duur, regels voor eventuele verlenging, onder welke voorwaarden ? regels voor het gebruik van

eventuele budgetoverschotten;
(xv) kennisgevingsysteem. 

                                                     
29 Opgemerkt moet worden dat het gaat om verslagen die het verschil meten tussen de bereikte en de te bereiken
resultaten, de problemen in verband met de werking analyseren en suggesties formuleren om daaraan te verhelpen,
eventueel met inbegrip van een herziening van de overeenkomsten. 
30 Belangrijkheid van het opstellen van de verslagen, oproepingen met duidelijke agenda’s, operationele
beslissingen. Belangrijkheid voor de bescherming van de rechten van partijen, voor het versturen naar andere
instanties van elementen die de teksten van de prestatie wijzigen.
Maar ook de belangrijkheid van het leerproces voor beheer en ownership van de prestatie. 
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B.  Minimale inhoud van een overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging door BTC

(i) voorwerp van de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging door BTC (cf. art.1);
(ii) door BTC te verwezenlijken doelstellingen, 

verplichtingen van BTC (resultaten, termijnen) (cf. 2.1); 
(iii) wie zijn de andere interveniënten met wie BTC haar actie moet coördineren ? identiteit en adres van de

gesprekspartners van BTC; 
(iv) rol van elke interveniënt, inbreng, rechten en plichten (cf. 2.1);
(v) regels inzake de prestaties van BTC in het kader van de tenuitvoerlegging, rekening houdend met de

bijzondere samenwerkingsvorm (medebeheer, schenkingen in specie enz.) die tijdens de identificatie werd
vooropgesteld (gepreciseerd of gewijzigd tijdens de formulering) (cf. 2.3); 

(vi) verwijzing naar een dossier waarin de te bereiken kwantitatieve resultaten en de te gebruiken middelen zijn
beschreven, alsook de afkomst ervan (logisch kader31 en technisch en financieel dossier, als dat tijdens de
identificatie noodzakelijk was); 

(vii) uitvoeringsplanning en de termijnen voor de uitvoering van de verschillende taken door de diverse
interveniënten, OF, in voorkomend geval, de identiteit van de verantwoordelijke die deze planning moet
opstellen (cf. 2.4);

(viii) de kostprijs van de prestatie en een financieel plan (cf. 2.5);
(ix) type kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die aangepast zijn aan de prestatie om de bijdrage van BTC en

de algemene efficiëntie van het project te meten. 
Conform het beheerscontract zijn deze indicatoren gekoppeld aan de criteria inzake doeltreffendheid en
doelmatigheid, de inachtneming van de termijnen en de bevoegdheden en bekwaamheden van de lokale
experts en de expats (cf. 3); 

(x) verwijzingen naar de juridische stelsels in de bijzondere overeenkomst en het toepasselijk recht voor de
overeenkomst (cf. 13.2);

(xi) voorwaarden voor betaling door BTC van de verschuldigde bedragen aan de eventuele partners van de
tenuitvoerlegging, volgens de stand van de samenwerkingsprestatie (cf. 2.6); 

(xii) voorwaarden voor betaling aan BTC van de bedragen die door de staat tijdens de tenuitvoerlegging
verschuldigd zijn, volgens de stand van de samenwerkingsprestatie (cf. 11.2); 

(xiii) mechanismen die de correcte uitvoering van de prestatie door BTC garanderen (cf. 2.2)
- regels voor de materiële uitvoering en de eventuele onderaanneming (cf. 5), 
- regels voor de follow-up en de interne monitoring van het BTC-beheer (cf. 6);
- mogelijkheden (en regels) om een beroep te doen op onafhankelijke experts om voorlopige of definitieve

opleveringen op te maken van de samenstellende delen van de prestatie (cf.; 9); 
- eventuele certificaties voor hun kwaliteit; 
- mogelijkheden om een audit en controles uit te voeren onder de verantwoordelijkheid maar

onafhankelijk van BTC (cf. 7); 
- mogelijkheden om monitoringmissies uit te voeren (cf. 6) (met de medewerking van lokale kaders en de

attaché voor internationale samenwerking van de ambassade) volgens vastgelegde regels om eventuele
afwijkingen van de te bereiken resultaten te meten, om daar de oorzaken van te zoeken en er lessen uit te
trekken voor eventuele wijzigingen van de overeenkomsten; 

- mogelijkheden om regelmatig na te gaan of de uitvoering van de prestatie (cf. 5) gebeurt overeenkomstig
de criteria voor ontwikkelingsrelevantie die tijdens de identificatie werden vastgelegd (cf. 6.2, 3°); 

- respectieve rol van de attaché, de plaatselijk vertegenwoordiger en de lokale kaders in de werking van de
gemengde lokale overlegstructuur zoals beschreven in de bijzondere overeenkomst;

(xv) type verslagen32 die verplicht moeten worden opgesteld en periodiciteit ervan (uitvoering cf. 5)
(voortgangsbewaking + monitoring cf. 6) (audit, controle cf. 7), eindverslag cf. 8) 

- door BTC;
- door de samenwerkingsdeskundige die ter plaatse verantwoordelijk is voor de prestatie van BTC en aan

het project meewerkt, 
- eventueel door de plaatselijk vertegenwoordiger, 

                                                     
31 zoals toegelicht in een bijzonder hoofdstuk van het vademecum en in het hoofdstuk over de tenuitvoerlegging.
32 Opgemerkt moet worden dat het gaat om verslagen die het verschil meten tussen de bereikte en de te bereiken
resultaten, de problemen in verband met de werking analyseren en suggesties formuleren om daaraan te verhelpen,
eventueel met inbegrip van een herziening van de overeenkomsten (cf. 6.2, 2°).
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die aan de gemengde lokale overlegstructuur moeten worden voorgelegd, alsook aan de attaché of aan DGIS; 

(xvi) eventueel voorbehoud (cf. 10);
(xvii) herzieningsprocedure voor de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging door BTC (cf. 4) op voorstel van of

met instemming van de gemengde lokale overlegstructuur; 
(xviii) prijsofferte voor de tenuitvoerlegging door BTC (cf. 11.1);
(xix) duur van de overeenkomst (cf. 12)
(xx) kennisgevingen (cf. 13.1). 

Relatie tussen de tenuitvoerlegging en de bijzondere overeenkomsten en de overeenkomsten inzake de
tenuitvoerlegging

Hoewel de bijzondere overeenkomst en de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging tijdens de tenuitvoerlegging
kunnen worden aangepast, is het goed te herhalen wat de inhoud ervan is want de kwaliteit van de prestatieresultaten
hangt ervan af. 

Beide overeenkomsten vullen elkaar aan, maar de bijzondere overeenkomst is meer gericht op de respectieve
verantwoordelijkheden van de Belgische staat en het partnerland, terwijl de overeenkomst inzake de
tenuitvoerlegging meer gericht is op de regels voor de tenuitvoerlegging van de prestatie. Dat verklaart ook waarom
bepaalde artikels identiek zijn en naar elkaar verwijzen.

Bij het opstellen van de ontwerpvoorstellen na de formulering moet de nodige aandacht worden geschonken
aan de specificatie van al wat een impact kan hebben op de kwaliteit van de tenuitvoerlegging
(verantwoordelijkheden, activiteiten, middelen…). Het vergeten of onderschatten van bepaalde parameters in
een overeenkomst kan de correcte uitvoering van de prestatie in gevaar brengen.

Voorts moet ervoor worden gezorgd dat de plichten van de Belgische staat en BTC in de overeenkomst inzake de
tenuitvoerlegging overeenstemmen met de plichten van de Belgische partij in de bijzondere overeenkomst. Ook de
plichten van het partnerland in de bijzondere overeenkomst moeten overeenstemmen met de verantwoordelijkheden
van de lokale partners en actoren in de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging, en in het bijzonder wat de GLOS
betreft (zie bijlage 1). Via de bijzondere overeenkomst (respectieve verantwoordelijkheden van de Belgische staat en
de partner in de GLOS) en via de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging (planning van de hulp aan de GLOS en
budgettaire planning) zorgen de prestaties voor een technische hulp aan dat platform voor gedecentraliseerd overleg
en beslissingname. 

De bijzondere overeenkomst preciseert onder meer het statuut van de verslagen van de vergaderingen van de
GLOS als officiële documenten die de beslissingen van de GLOS valideren in een vorm die het mogelijk maakt
de overeenkomsten te wijzigen.
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Model van formuleringsverslag

1. Voorblad 
Het voorblad van het verslag bevat de volgende elementen: 

- naam van het partnerland
- naam van de Belgische staat
- titel van het project
- de titel « Formuleringsverslag »
- de referenties van DGIS en BTC (nummers) van het project
- naam van de lokale partner die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging 
- geplande startdatum en duur van het project
- bijdrage van het partnerland en eventueel andere bijdragen
- de Belgische bijdrage
- sector en deelsector van de interventie (DAC) 
- bondige beschrijving van het project (5-10 regels)

Het document bevat voorts :
- geografische kaarten van het land en/of de streek van het project 
- lijst van gebruikte afkortingen (in alfabetische volgorde)

2. Operationele samenvatting
Een operationele samenvatting van maximum 2-3 pagina’s met het logisch kader als algemeen
inhoudsoverzicht van het verslag. 

3. Context
3.1 Belgische strategie inzake ontwikkeling
Bondige beschrijving van de Belgische strategie inzake ontwikkeling en referenties naar de
wetteksten en het beheerscontract.

3.2 Beschrijving van de context
Bondige beschrijving van de macropolitieke, sociale, economische en culturele context van het
land en grote doelstellingen/oriëntaties van de regering van het land die relevant kunnen zijn voor
de interventie.

3.3 Beschrijving van de sector
Beschrijving van het Nationaal Plan of van het beleid van het partnerland en van de algemene
situatie in de sector van het project (gezondheid, onderwijs, plattelandsontwikkeling, …).
Eventueel specifieke kenmerken van de streek van het project als het een specifieke
geografische streek betreft. Verwijzing naar de conclusies van de gemengde commissie voor de
sector en het indicatief samenwerkingsprogramma.
Indien nodig een herhaling van de Belgische strategie inzake ontwikkeling voor de betrokken
sector.

3.4 Andere interventies in de sector
Bondige voorstelling van de andere projecten/programma’s in dezelfde sector of deelsector die
door geldschieters gefinancierd worden en die relevant zijn voor de interventie en waarmee het
dus interessant zou zijn samen te werken. Kort historisch overzicht van de interventies van de
Belgische samenwerking in de sector. 
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3.5 Voornaamste lessen van de andere programma’s
Analyse van de verzamelde informatie over de andere projecten, programma’s of activiteiten.
Opsomming van de interessante aanbevelingen met betrekking tot de evaluatie van die projecten
of meer algemene onderzoeken. 

3.6 Institutioneel kader
Dit deel vermeldt de verschillende (overheids- en andere) instellingen die een belangrijke rol
vervullen in de sector, met hun respectieve prerogatieven en verantwoordelijkheden. Verwijzing
naar de wettelijke context zoals bepaald door de wet.

4 Interventies

4.1 Problemenboom
Dit deel geeft een nauwkeurige beschrijving van de interpretatie van het probleem, zoals
beschreven door de identificatiemissie, met commentaar van of gewijzigd door DGIS en het
kabinet van Ontwikkelingssamenwerking, en eventueel gewijzigd en/of verfijnd door de
formuleringsmissie. Op basis van een goede kennis van de situatie wordt een nauwkeurige
beschrijving gegeven van de aspecten die het project mee moet helpen veranderen. Dat
specifieke probleem is doorgaans beperkter dan de aanvankelijk geïdentificeerde problemen.
Daartoe is het noodzakelijk dat de kernproblemen en hun oorzaken duidelijk worden
geïdentificeerd. De problemenboom wordt als bijlage aangehecht.

4.2 Doelstellingenboom

4.2.1 Problemen tegenover doelstellingen
De doelstellingenboom wordt als bijlage aangehecht.

4.2.2 Effect en impact van de interventie
De resultaten blijven niet beperkt tot de operationele resultaten van de interventie, maar
omvatten ook ontwikkelingsprocessen op langere termijn. 

4.3 Interventiestrategie
Dit deel beschrijft en rechtvaardigt de keuzen die de formuleringsmissie uit de mogelijke opties
heeft gemaakt. Beschrijving van de strategische keuzen die niet in de paragraaf over de
doelstellingen aan bod kwamen (bijvoorbeeld: aanpak van het project, geografische concentratie
…) (schema als bijlage).

4.4 Logisch kader

4.4.1 Algemene doelstelling
Dit deel beschrijft de algemene doelstelling waar het project in past en waaraan het zal bijdragen.
Die algemene doelstelling stemt doorgaans overeen met de algemene doelstelling van een
nationaal programma van het partnerland. Het verwezenlijken van die algemene doelstelling ligt
meestal buiten het bereik van de interventie en is het resultaat van meerdere specifieke
doelstellingen.

4.4.2 Specifieke doelstellingen
De door België gefinancierde interventie draagt bij tot het verwezenlijken van een of meerdere
specifieke doelstellingen. De specifieke doelstelling(en) moet(en) gerealiseerd kunnen worden
tijdens de interventie.
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4.4.3 Tussentijdse resultaten en activiteiten
Om de doelstellingen te realiseren, moeten een aantal tussentijdse resultaten worden bereikt.

Beschrijving van de activiteiten die nodig zijn om de tussentijdse resultaten te bereiken.

4.4.4 Indicatoren en resultaten
De keuze van de indicatoren is een belangrijk element van de formulering. Deze kwalitatieve en
kwantitatieve indicatoren moeten de resultaten van de prestatie meten tegenover de
beginsituatie. In de mate van het mogelijke moeten de projecten de indicatoren aan het begin en
aan het eind van de prestatie meten. Deze indicatoren worden in het logisch kader opgenomen.

4.5 Begunstigden
Beschrijving van de verschillende soorten begunstigden van het project, indien nodig per
resultaat (verbanden leggen tussen de begunstigden per resultaat).

4.6 Bijzondere overwegingen (gender, sociale economie, milieu, Aids)
De Belgische samenwerking besteedt bijzondere aandacht aan vier transversale thema’s:
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, bescherming van het milieu, sociale economie en Aids.
Deze thema’s moeten in elke door België gefinancierde interventie aan bod komen. Dit deel
beschrijft hoe deze vier thema’s in de interventie zijn geïntegreerd.

5. Hypothesen, risico’s en voorafgaande voorwaarden

5.1 Algemene risico’s en hypothesen
Doel is te bepalen welke gebeurtenissen en beslissingen in de algemene context, die buiten het
bereik van het project liggen, een impact kunnen hebben op het verwezenlijken van de
doelstellingen, het bereiken van de resultaten en/of het uitvoeren van de activiteiten. Deze
factoren kunnen een positieve of negatieve invloed op het project hebben. 

5.2 Specifieke risico’s en hypothesen van het project
Beschrijving van de hypothesen en risico’s die, hoewel ze niet onder de directe
verantwoordelijkheid van het project vallen, toch tot zijn invloedsgebied behoren en bijgevolg van
nabij moeten worden gevolgd. Evaluatie van de risico’s die niet tot het invloedsgebied van het
project behoren en van de waarschijnlijkheid dat ze opduiken ten nadele van de doelstellingen.
Deze risico’s worden in de mate van het mogelijke geïntegreerd in de strategie en de
doelstellingen van het project.

5.3 Voorafgaande voorwaarden
Een manier om de risico’s te beperken is bepaalde activiteiten te definiëren die pas starten als
bepaalde voorwaarden zijn vervuld. In sommige gevallen moeten die voorwaarden vervuld zijn
vóór de ondertekening van de overeenkomst, in andere gevallen hangen slechts enkele
resultaten of activiteiten ervan af.
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6. Uitvoering

6.1 Input
Opsomming van de input en van de noodzakelijke hoeveelheden om de activiteiten te kunnen
uitvoeren (personeel, opleiding, uitrusting, kapitaal…). Beschrijving van het Belgische aandeel en
het aandeel van het partnerland voor iedere input.

6.2 Uitvoeringsregels en verantwoordelijkheden
Het is absoluut noodzakelijk te definiëren hoe de activiteiten worden uitgevoerd zodat het project
kan worden voltooid binnen de vastgestelde termijnen en volgens de vooropgestelde
kwaliteitscriteria. Er is met andere woorden toelichting nodig bij de rol en de
verantwoordelijkheden van de verschillende partners, de coördinatiemechanismen en
besluitvormingsprocessen.
Bijzondere zorg moet worden besteed aan de samenstelling, de werkingsregels, de
besluitvormingsprocessen (verslagen van vergaderingen) en de bijzondere bevoegdheden van
de GLOS in het kader van de follow-up van de uitvoering, de monitoring, de voortgangsbewaking
en de voorlopige en definitieve oplevering van de prestatie.

6.3 Organisatie en procedures
Toelichting bij het juridisch stelsel (indien mogelijk nationaal of dat van de bijzondere
overeenkomst) en de mechanismen voor de indienstneming van personeel, de levering van
goederen en diensten en de controle- en auditmechanismen.

6.4 Planning van de activiteiten
Beschrijving per resultaat en activiteit van de benodigde duur voor de realisatie ervan en
geplande startdatum. Deze oefening wordt jaarlijks vóór de budgetherziening gehouden.

6.5 Budget
Bondige presentatie van het budget per budgetlijn en per jaar voor de gehele duur van het
project. Voor het eerste jaar wordt ook een maandelijkse uitsplitsing gegeven. 

7. Organisatorische en financiële duurzaamheid
Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen om de duurzaamheid van
de interventie te garanderen op institutioneel (sociale processen die verandering
teweegbrengen), organisatorisch (aanpassing van de structuren en van hun werking) en
financieel vlak (duurzaam maken van activiteiten die door het project worden gesteund na het
stopzetten van de Belgische financiering; financiering van de recurrente kosten door de lokale
fondsen).
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8. Monitoring en evaluatie
Beschrijving van de regels voor de rapportage (frequentie en inhoud van de verslagen) met de
doelstellingen en de respectieve doelgroepen. Beschrijving van de regels voor de
voortgangsbewaking.

In dit hoofdstuk moeten ook de voorstellen voor de organisatie van de gemengde lokale
overlegstructuur worden opgenomen : rol, doel van de structuur, relatie tussen de GLOS en het
dagelijkse projectbeheer. Vermelding van de samenstelling (rechtvaardiging van de keuze van de
gewenste personen), regels voor de werking (wie roept de vergaderingen bijeen, wie zit ze voor,
wie stelt de verslagen op waarin onder meer de punten zijn opgenomen die erg belangrijk zijn
voor de eventuele heroriëntaties van het project en het eindverslag van de BTC-prestatie, enz.).

9. Bijlagen
Bijlage A : Problemenboom
Bijlage B : Doelstellingenboom
Bijlage C : Logisch kader
Bijlage D : Referentietermen voor het personeel van het project
Bijlage E : Planning van de activiteiten voor het eerste jaar
Bijlage F : Budget. Presentatie van het budget per budgetlijn en per jaar voor de gehele duur

van het project. Het eerste jaar is ook per maand uitgesplitst volgens de bepalingen
van het beheerscontract. Het budget wordt altijd ten minste in euro opgesteld. 

Bijlage G : Lijst van de mensen met wie tijdens de missie werd gesproken
Bijlage H : Lijst van de geraadpleegde documenten 
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De uitvoering
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De Evaluatie
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Deel 4  "PRIMA" en het logische kader.
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Het logische kader

1. Inleiding: wat is een logisch kader? 

Het logische kader is een beheersinstrument waarin de essentiële elementen van een samenwerkingsprestatie in
matrixvorm bijeen worden gebracht zodat hun operationele en causale verbanden goed zichtbaar worden. Het is een
instrument dat bruikbaar is in alle fases van de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van een
samenwerkingsprestatie. 

Zoals we verder zullen zien moet het logische kader gebruikt worden in samenhang met de PRIMA-cyclus en met
ondersteuning van andere beheersinstrumenten zoals bijvoorbeeld een kosten/batenanalyse. 

Wij stellen het logische kader voor als een matrix met vier kolommen en vier rijen zoals die hieronder te vinden is. 

Beschrijving van de interne
logica van de

samenwerkings-prestatie

Objectief verifieerbare
indicatoren

Middelen tot toetsing Belangrijke
veronderstellingen

Algemene doelstelling
(doelstelling waartoe onder meer deze

samenwerkingsprestatie bijdraagt)

indicatoren m.b.t. de
realisatiegraad van de
algemene doelstelling

beschrijving van de
informatiebronnen voor de

indicatoren van de algemene
doelstelling

Specifieke doelstelling
(doelstelling van de

samenwerkingsprestatie zelf)

indicatoren m.b.t. de
realisatiegraad van de
specifieke doelstelling

beschrijving van de
informatiebronnen voor de

indicatoren van de specifieke
doelstelling

externe voorwaarden die
vervuld moeten zijn opdat de
realisatie van de specifieke

doelstelling zou bijdragen tot
de realisatie v.d. algemene

doelstelling

Tussenresultaten
(partiële doelstellingen die gerealiseerd

moeten worden om de specifieke
doelstelling te bereiken)

indicatoren m.b.t. de
realisatiegraad van de

tussenresultaten

beschrijving van de
informatiebronnen voor de

indicatoren van de
tussenresultaten

externe voorwaarden die
vervuld moeten zijn opdat het

bereiken van de resultaten
zou leiden tot de realisatie van

de specifieke doelstelling.

Activiteiten
(acties te ondernemen om de
tussenresultaten te bereiken)

in te zetten middelen kostprijs van de middelen externe voorwaarden die
vervuld moeten zijn opdat de
activiteiten zouden leiden tot

de tussenresultaten

voorafgaande externe
voorwaarden die vervuld

moeten zijn om de
samenwerkingsprestatie te

kunnen starten

Verder in dit hoofdstuk bekijken we eerst kort de verschillende componenten van het logische kader. Daarna situeren
we het logische kader in de context van de PRIMA-cyclus. Vervolgens zien we hoe het kader gaandeweg ingevuld
wordt tijdens de voorbereiding van een samenwerkingsprestatie. En tot slot bekijken we het logische kader als
beheersinstrument tijdens de tenuitvoerlegging. 
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2. De componenten van een logisch kader. 

2.1. De eerste kolom: de interne logica van de samenwerkingsprestatie. 

De eerste kolom van het kader bevat de interne logica van de samenwerkingsprestatie. Ze vormt de basis van het
logische kader. We vinden er, in logische en chronologische orde, van boven naar onder: 

 De algemene doelstelling (objectif général; goal or general objective). 
De algemene doelstelling is een doelstelling die het eigenlijke opzet van onze individuele
samenwerkingsprestatie te buiten gaat, maar waartoe die, samen met andere interventies, een bijdrage levert33.
De algemene doelstelling maakt deel uit van het ontwikkelingsbeleid van het betrokken land en, meer in het
bijzonder, hoort zij thuis in het Indicatief Samenwerkingsprogramma*. 

 De specifieke doelstelling (objectif spécifique; purpose or specific objective). 
De specifieke doelstelling is het algemene eindresultaat dat op duurzame wijze bereikt moet zijn wanneer onze
samenwerkingsprestatie voltooid is. Zij is het centrale referentiepunt van de samenwerkingsprestatie en zij wordt
daarom juridisch vastgelegd in de specifieke overeenkomst*. Kernachtig uitgedrukt: als de specifieke doelstelling
niet bereikt wordt is de samenwerkingsprestatie mislukt. 

 De tussenresultaten (résultats intermédiaires; outputs or results). 
De tussenresultaten zijn de "bouwstenen" die, alle samen, leiden tot de realisatie van de specifieke doelstelling. 

 De activiteiten (activités; activities). 
De activiteiten zijn de concrete werkzaamheden die we moeten uitvoeren om de realisatie van elk resultaat te
verzekeren. Het is van belang de activiteiten in het logische kader voldoende gedetailleerd weer te geven om de
interne logica duidelijk te maken. Wat "voldoende gedetailleerd" is, zal afhangen van de fase van de cyclus. Pas na
de formulering* zullen de activiteiten volledig gedetailleerd zijn in actieplannen en een technisch en financieel
dossier. 

De vakken van de eerste kolom drukken een causale logica uit die van onder naar boven loopt: als de activiteiten
gerealiseerd zijn, waarborgen zij het bereiken van de tussenresultaten ; als de tussenresultaten bereikt zijn, zal de
specifieke doelstelling bereikt worden ; als de specifieke doelstelling bereikt is, zal de samenwerkingsprestatie
bijdragen tot de realisatie van de algemene doelstelling. Maar opgelet, deze lineaire logica moet dialectisch verfijnd
worden aan de hand van de vierde kolom, die hieronder (punt 2.2.) besproken wordt. 

Algemene doelstelling, specifieke doelstelling en tussenresultaten zijn in de toekomst te realiseren positieve
situaties. Zij worden daarom uitgedrukt d.m.v. een voltooid deelwoord ("de kinderen zijn ingeënt"; "de maïsproductie
is verdubbeld"). De activiteiten daarentegen worden uitgedrukt in de infinitief ("handboeken verspreiden";
"waterputten boren"). Dit kan irrelevant lijken maar het is een handige hulp bij het zindelijk denken dat voor een
logisch kader onontbeerlijk is. 

2.2. De vierde kolom: de externe factoren. 

Een samenwerkingsprestatie speelt zich af in een context van externe factoren die zij niet onder controle heeft maar
die een beslissende invloed hebben op haar resultaten. Het heeft geen zin op dit punt een struisvogelpolitiek te
volgen. De overgrote meerderheid van de mislukkingen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking zijn
trouwens te wijten aan het verwaarlozen van externe factoren. Het is dus van vitaal belang hypothesen uit te werken
over de externe voorwaarden die (door derden) vervuld moeten worden om de doelstelling van onze
samenwerkingsprestatie te kunnen bereiken. Op die manier kunnen de externe factoren tijdens de tenuitvoerlegging
nauwgezet in het oog worden gehouden, en kan onze samenwerkingsprestatie desnoods worden aangepast. 

Die "belangrijke veronderstellingen" schrijven we in de vierde kolom van het logische kader. Omdat het
doelstellingen zijn, doen we dat onder de vorm van een voltooid deelwoord. Bijvoorbeeld: "de plattelandswegen zijn
berijdbaar". 

                                                     
33  Een individuele samenwerkingsprestatie heeft maar een beperkte impact op de algemene doelstelling. Die impact ligt op het
niveau van de samenleving als geheel en is dus het resultaat van verschillende evoluties die maar gedeeltelijk beïnvloed worden
door de samenwerkingsprestatie. De verantwoordelijkheid van de samenwerkingsprestatie in de realisatie van de algemene
doelstelling is dus beperkt. Als de algemene doelstelling niet bereikt wordt, betekent dit niet noodzakelijk dat de
samenwerkingsprestatie (of haar team) zou gefaald hebben. 
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Belangrijke veronderstellingen komen voor op elk niveau van de interne logica. Dit leidt tot het onderstaande
schema: 

Algemene doelstelling

Specifieke doelstelling + Veronderstellingen

Tussenresultaten
+

Veronderstellingen

Activiteiten
+

Veronderstellingen

Voorafgaande
voorwaarden

Dit schema moet als volgt, van onder naar boven, gelezen worden:
− als de voorafgaande voorwaarden vervuld zijn, kan met de activiteiten gestart worden;
− als de activiteiten uitgevoerd zijn en de veronderstellingen op dit niveau vervuld, zijn de tussenresultaten bereikt; 

− als de tussenresultaten bereikt zijn en de veronderstellingen op dit niveau vervuld, is de specifieke doelstelling
bereikt;

− als de specifieke doelstelling bereikt is en de veronderstellingen op dit niveau vervuld, zal de
samenwerkingsprestatie bijdragen tot de realisatie van de algemene doelstelling; dit vakje is van speciaal
belang: deze veronderstellingen moeten gerealiseerd zijn om de samenwerkingsprestatie een duurzame impact
te geven. 

2.3. De tweede en de derde kolom: indicatoren en informatiebronnen. 

Geven de eerste en de vierde kolom de essentie van de interne logica van het logische kader weer, de tweede en de
derde kolom zijn meer operationeel van aard. Het is uiteraard onmogelijk een samenwerkingsprestatie te beheren
als de doelstellingen en de resultaten niet op een zeer concrete wijze beschreven en gekwantificeerd zijn. Daarom
bevat het logische kader:
− een tweede kolom, waarin de doelstellingen en de tussenresultaten omgezet worden in meetbare grootheden,

met opgave van verifieerbare kwaliteit, kwantiteit, tijd en plaats; dit zijn de objectief verifieerbare indicatoren
(OVI's); 

− een derde kolom, die aangeeft waar en hoe we de informatie over die indicatoren zullen vinden: de middelen tot
toetsing (MT's). 

Dank zij de OVI's en MT's kan de realisatiegraad gedurende en na de tenuitvoerlegging van de
samenwerkingsprestatie gemeten worden. 

Op de onderste rij, die van de activiteiten, hebben de tweede en de derde kolom een speciale inhoud: ze bevatten
respectievelijk de beschrijving van de middelen die de samenwerkingsprestatie zal inzetten om haar doel te
bereiken, en een kwantificering van die middelen, dit wil zeggen hun kostprijs. 
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3. Het logische kader en de cyclus van een samenwerkingsprestatie. 

Het logische kader is geen vrijblijvende intellectuele oefening die alleen maar dient om de overheid ervan te
overtuigen ons project of programma te financieren, en die we daarna zorgvuldig opbergen. Integendeel, het
logische kader is een onmisbaar beslissings- en beheersinstrument in alle fases van de PRIMA-cyclus. 

In de voorbereidende stadia – voorstel (PRIMA 8), beoordeling van de ontvankelijkheid (PRIMA 8), identificatie
(PRIMA 15) en formulering (PRIMA 24 tot 41) - worden de verschillende vakken van het logische kader gaandeweg
ingevuld naarmate de kennis over de verschillende elementen van de samenwerkingsprestatie toeneemt. Die kennis
wordt verzameld aan de hand van documentatie, terreinstudies, planningworkshops*, enzovoort. Het is wenselijk dat
de resultaten van deze analyses vaste vorm krijgen in een problemenboom en een doelstellingenboom. 

Het invullen van het logische kader volgt vanzelfsprekend een logisch verloop. De vakken van de eerste kolom
worden in principe altijd als eerste ingevuld, daarna die van de vierde kolom (de veronderstellingen) en vervolgens
die van de tweede en de derde kolom. Uitzondering daarop vormt de kostprijs van de samenwerkingsprestatie: een
ruwe schatting is onontbeerlijk om de ontvankelijkheid te beoordelen. 

Het onderstaande schema geeft aan hoever de invulling van het kader normaal gesproken staat in verschillende
stadia van de PRIMA-cyclus. 

Beoordeling van de
ontvankelijkheid (PRIMA 8)

Einde van de identificatie
(PRIMA 15)

Einde van de formulering
(PRIMA 38-41)

==> ==>

(Nog) niet bekend Benaderend bepaald

Ruwe schatting
beschikbaar

Precies bepaald

Het logische kader moet volledig ingevuld zijn op het einde van de formulering. 

"Volledig ingevuld" betekent allerminst "definitief ingevuld", want tijdens de tenuitvoerlegging zal het logische kader
een referentie-instrument worden voor het beheer en de follow-up van de samenwerkingsprestatie. Een
samenwerkingsprestatie verloopt immers nooit volledig zoals ze gepland was. Vandaar het belang van
voortgangsbewaking en monitoring (PRIMA 67 tot 73). In de punten 4 en 5 wordt dit alles meer in detail behandeld. 

In elk stadium is het invullen van het logische kader een iteratief proces waarbij elke kolom wijzigingen in andere
kolommen kan noodzakelijk maken (zie punt 4). 
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4. Het logische kader tijdens de voorbereiding: de componenten invullen.  

Hieronder wordt aangegeven hoe, tijdens de voorbereidende fases van de samenwerkingsprestatie, het logische
kader progressief wordt ingevuld. Daarbij gaan we er van uit dat er een problemen- en doelstellingenboom
beschikbaar is, die al of niet door middel van een participatieve planningworkshop met de betrokkenen tot stand is
gekomen. 

4.1. De interne logica van de samenwerkingsprestatie. 

De eerste kolom van het kader wordt stap voor stap ingevuld volgens een iteratieve werkwijze die hieronder
beschreven wordt. 

1. De specifieke doelstelling bepalen. 
De specifieke doelstelling wordt het eerst bepaald. Daartoe kiezen we in de doelstellingenboom de doelstelling die
zich bovenin de strategieënanalyse bevindt. Als daar verscheidene doelstellingen te vinden zijn moet normaliter een
keuze gemaakt worden, dit wil zeggen dat de draagwijdte van de te plannen samenwerkingsprestatie beperkt wordt
tot wat prioritair of het best haalbaar lijkt. 

2. De algemene doelstelling bepalen. 
We bepalen het bredere doel op het niveau van het thema, de sector of de sub-sector, waartoe de
samenwerkingsprestatie bijdraagt. De algemene doelstelling moet duidelijk thuishoren binnen het Indicatief
Samenwerkingsprogramma*, anders zal de voorgestelde samenwerkingsprestatie niet ontvankelijk* zijn. 
Zo nodig wordt hier een iteratieve rondgang gevolgd tussen de specifieke en de algemene doelstelling, waarbij de
eerste wordt aangepast om te passen binnen de tweede. 

Overigens is het niet altijd gemakkelijk het juiste niveau van de algemene en specifieke doelstelling te bepalen. Elke
samenwerkingsactiviteit maakt immers deel uit van een groter geheel, van een programma, terwijl elke activiteit op
haar beurt kan worden opgedeeld in sub-activiteiten. De vraag op welk niveau onze samenwerkingsprestatie zich
bevindt kan nooit in absolute zin beantwoord worden. Het iteratief proces dat we gebruiken bij het invullen van de
eerste kolom zal ons helpen om het niveau zo juist mogelijk te kiezen. 

Soms kan het nodig of wenselijk zijn logische kaders op verschillende niveaus te maken om de samenhang binnen
de samenwerkingsprestatie beter uit te drukken. De specifieke doelstelling van het hogere niveau wordt dan de
algemene doelstelling van het lagere niveau enzovoort. Het onderstaande schema brengt dat in beeld. 

"Programma" ----> "Project" ----> "Sub-project"

Algemene doelstelling
Specifieke doelstelling ----> Algemene doelstelling
Tussenresultaten ----> Specifieke doelstelling ----> Algemene doelstelling
Activiteiten ----> Tussenresultaten ----> Specifieke doelstelling

Activiteiten ----> Tussenresultaten
Activiteiten

3. De tussenresultaten bepalen. 
We kiezen in de doelstellingenboom de doelstellingen die volgens de logica "middelen-doelen", leiden naar de
realisatie van de specifieke doelstelling. Daarop gaan we na of deze tussenresultaten volstaan om de specifieke
doelstelling te bereiken. Dit is geen eenvoudig werk. Bijna altijd zal hiertoe (technische) deskundigheid vereist zijn,
en heel vaak zal de uitkomst van deze toets negatief zijn. In dat geval moeten tussenresultaten worden toegevoegd
die niet in de doelstellingenboom waren opgenomen maar die essentieel zijn om de specifieke doelstelling te
bereiken. 
We nummeren de tussenresultaten in een logische volgorde die rekening houdt met de onderlinge verbanden. 

4. De activiteiten bepalen. 
We kiezen in de doelstellingenboom de doelstellingen die volgens de logica "middelen-doelen" naar de realisatie van
de tussenresultaten leiden. We controleren of de activiteiten noodzakelijk en voldoende zijn om de tussenresultaten
te bereiken. Zoniet, voegen we andere activiteiten toe. Hier geldt hetzelfde als wat we zagen voor de
tussenresultaten: een moeilijke opdracht die deskundigheid vereist. 
We nummeren de activiteiten in een logische volgorde die rekening houdt met de onderlinge verbanden. 
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4.2. De belangrijke veronderstellingen. 

Ook het invullen van de vierde kolom is een stap-voor-stap-oefening: 

1. We bepalen in de doelstellingenboom, de doelstellingen die niet opgenomen zijn in de kolom van de interne
logica. 

2. We identificeren andere externe factoren, die niet opgenomen zijn in de doelstellingenboom maar die
onontbeerlijk  zijn voor het welslagen van de samenwerkingsprestatie. We formuleren ze als doelstellingen
(gerealiseerde positieve situaties). Net als het bepalen van de tussenresultaten is ook dit een werk waar vaak de
deskundigheid van specialisten voor vereist is. Sommige externe factoren, zoals bijvoorbeeld de dynamiek van
de betrokken partijen, zijn uitermate moeilijk in te schatten. 

3. We plaatsen de aldus bepaalde doelstellingen als externe factoren op hun eigen niveau in de vierde kolom van
het logische kader. Het gaat er daarbij om nauwkeurig na te gaan of de externe factor rechtstreeks bijdraagt tot
de realisatie van het bovenliggende niveau. 

4. We controleren in opeenvolgende etappes, te beginnen met de voorafgaande voorwaarden, of de
interventielogica effectief volledig en valabel is, d.w.z. of op elk niveau de aanwezige voorwaarden nodig en
voldoende zijn om het volgende niveau te bereiken. We gebruiken daartoe het schema van punt 2.2. op pagina
3. Zo nodig plaatsen we bijkomende externe factoren op het juiste niveau. 

5. We analyseren de externe factoren aan de hand van het onderstaande schema, met het doel hun belang na te
gaan, hun kans op realisatie te evalueren en te zien of ze opgenomen kunnen worden in de interne logica. 

Gaat het echt over een externe factor? 

Ja Neen

Is de veronderstelling Plaats hem niet in
belangrijk? het logische kader

Ja Neen

Is er kans dat ze Plaats hem niet in
gerealiseerd wordt? het logische kader

Bijna zeker

Mogelijk Neem ze op in de vierde kolom
(belangrijke veronderstellingen)

Onwaarschijnlijk Kan de samenwerkingsprestatie
aangepast worden om de 
voorwaarde te beïnvloeden? 

Ja Neen

Wijzig de specifieke doelstelling, Het gaat hier om een fatale
en/of de tussenresultaten veronderstelling. De 
en/of de activiteiten samenwerkingsprestatie heeft 

een grote kans te mislukken
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6. Zoals uit dit schema blijkt zullen we, afhankelijk van de uitkomst:
− de externe factor verwijderen uit de vierde kolom; of
− de externe factor als veronderstelling invoegen in de vierde kolom; of 
− de externe factor opnemen in de samenwerkingsprestatie zelf; of
− voorstellen de samenwerkingsprestatie stop te zetten.

4.3. De objectief verifieerbare indicatoren en de middelen tot toetsing bepalen. 

Het doel van deze etappe is:
− de doelstellingen en resultaten op verschillende niveaus te vertalen in meetbare grootheden; 
− te bepalen waar en hoe men de informatie over de indicatoren kan vinden zodat daadwerkelijk kan nagegaan

worden in welke mate de doelstellingen en resultaten bereikt worden. 

De objectief verifieerbare indicatoren (OVI's) en de middelen tot toetsing (MT's) bepalen, vergt een grondige kennis
van de materie waarop de samenwerkingsprestatie betrekking heeft. Vandaar dat dit pas ten gronde kan gebeuren
tijdens de formuleringsfase en dat de inbreng van een deskundige onontbeerlijk is. 

Opgelet: OVI's mogen niet gewoon een andere omschrijving zijn van de doelstellingen of resultaten uit de eerste
kolom. Dit zou nutteloos zijn en alleen maar voor verwarring zorgen. 

Om bruikbaar te zijn moeten OVI's: 
− specifiek zijn in termen van kwantiteit, kwaliteit en tijdstip; 
− zoveel mogelijk kwantificeerbaar zijn; 
− de essentiële inhoud van de doelstellingen of resultaten uitdrukken; 
− zo direct mogelijk aansluiten bij de doelstellingen of resultaten; soms zijn geen directe indicatoren voorhanden

en moet men vrede nemen met benaderende OVI's; 
− onafhankelijk zijn van elkaar; 
− betrouwbaar en verifieerbaar zijn; dit verwijst naar de MT's. 

De OVI's worden bepaald in vijf stappen: 

1. We zoeken voor elk tussenresultaat, voor de specifieke doelstelling en voor de globale doelstelling één of
meerdere aangepaste indicator(en).

2. We preciseren voor elk tussenresultaat, voor de specifieke doelstelling en voor de globale doelstelling:
• het voorwerp of de doelgroep van de doelstelling ("boeren met minder dan 0,5 ha"); 
• de hoeveelheid ("10.000 boeren verhogen hun maïsproductie met 50%"); 
• de kwaliteit ("de kwaliteit van de maïs is minstens x"); 
• het tijdstip ("voor datum y"); 
• de locatie ("in provincie z"). 

3. We verifiëren of de OVI met genoeg precisie een beschrijving geeft van de globale doelstelling, de specifieke
doelstelling en de tussenresultaten. Indien dit niet het geval is, vervangen we de OVI of voegen we er andere bij.

4. We verifiëren of de doelstellingen zoals door de OVI beschreven naar de doelstelling op het hoger niveau leiden,
zoals beschreven door de OVI op dat niveau.

5. We schrijven de OVI's in in de tweede kolom van het logische kader en nummeren ze in een logisch verband
met de overeenkomstige doelstellingen en resultaten. 
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Middelen tot toetsing (MT's) kan men binnen de samenwerkingsprestatie zelf vinden (bv. tussentijdse rapporten) of
erbuiten. In het laatste geval moet men de eventuele kosten begroten om die MT's te verwerven. Hoe dan ook moet
men er rekening mee houden dat de exploitatie van de MT's tijd, en dus kosten, zal meebrengen. Uit het oogpunt
van objectiviteit genieten externe bronnen de voorkeur. Ten slotte moet vooraf worden nagegaan of de voorgestelde
MT's voldoende toegankelijk en betrouwbaar zijn. 

In de praktijk zal men als volgt te werk gaan om de MT's te bepalen: 

1. We bepalen welke MT's nodig zijn om de informatie te verzamelen die nodig is voor de OVI's. 

2. We bepalen welke MT's binnen de samenwerkingsprestatie zelf geproduceerd moeten worden. 

3. We analyseren de MT's die extern zijn aan de samenwerkingsprestatie om hun betrouwbaarheid, actualiteit en
toegankelijkheid na te gaan. 

4. We vervangen de OVI's waarvoor geen (voldoende toegankelijke) MT's gevonden kunnen worden, door andere
OVI's. 

5. We schrijven de MT's in in de derde kolom van het logische kader, en voegen er eventueel bij wie de MT's zal
vergaren. We nummeren de MT's in overeenstemming met de overeenkomstige OVI's. 

4.4. De middelen en de kosten van de samenwerkingsprestatie bepalen. 

De middelen zijn de menselijke middelen en de investerings- en werkingsmiddelen die nodig zijn om de activiteiten
uit te voeren en de samenwerkingsprestatie te beheren. De kosten zijn de financiële vertaling van de middelen. Net
als de OVI's en de MT's zullen de middelen en de kosten pas in de formuleringsfase precies bepaald kunnen
worden. Daarvòòr zullen alleen benaderende gegevens voorhanden zijn. 

Hoe dan ook worden de middelen en de kosten stap voor stap bepaald:

1. We bepalen de menselijke middelen en de investerings- en werkingsmiddelen die nodig zijn voor elke geplande
activiteit. We bepalen hun kostprijs. 

2. We bepalen de menselijke, materiële en financiële middelen die nodig zijn als ondersteuning en voor het beheer
van de samenwerkingsprestatie. We bepalen hun kostprijs.

3. We onderscheiden de aldus bepaalde middelen en kosten: 
• naar budgettaire origine (partnerland, donor, eigen opbrengsten); 
• naar bestemming (investeringsmiddelen en functioneringsmiddelen); 
• naargelang ze specifiek gebonden zijn aan een activiteit dan wel algemeen van aard zijn; 
• naargelang ze in lokale of buitenlandse munt moeten betaald worden; 
en verdelen ze in een tijdstabel. 

4. We stellen de middelen en kosten voor in tabelvorm en maken de subtotalen en totalen van de kosten. 

5. We schrijven de gegevens in in de twee desbetreffende vakken. 

5. Het logische kader tijdens de tenuitvoerlegging: de componenten volgen en bijsturen. 

Zoals we al zagen is het logische kader niet alleen een onmisbaar middel om de samenwerkingsprestatie te
beoordelen voor ze van start gaat, het is evenzeer een onmisbaar beheersinstrument voor de BTC en een uitstekend
werktuig voor alle betrokkenen om de tenuitvoerlegging te volgen en zo nodig bij te sturen. 
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5.1. De interne logica volgen en eventueel wijzigen. 

De voortgangsbewaking en de monitoring (PRIMA 67 tot 73) bestaan er niet alleen in (aan de hand van de OVI's) na
te gaan of de samenwerkingsprestatie op goede weg is om haar doel te bereiken. Ze moeten er ook op toezien of de
activiteiten, de tussenresultaten en de doelstellingen, zoals ze gepland waren in het logische kader, nog relevant zijn
in het licht van de wijzigende context waarin de samenwerkingsprestatie zich afspeelt. Hierbij zal het er vooral op
aankomen de realisatie van de belangrijke veronderstellingen nauwgezet in het oog te houden. 

Het toetsen begint op het niveau van de specifieke doelstelling: is de specifieke doelstelling nog steeds relevant in
het licht van de eventueel gewijzigde context? Als het antwoord op die vraag radicaal negatief is kan de conclusie
alleen maar zijn dat we de samenwerkingsprestatie stop moeten zetten. De specifieke doelstelling veranderen zou
immers betekenen dat het om een nieuwe samenwerkingsprestatie gaat. In beide gevallen is dit een politieke
beslissing die een wijziging vergt van de specifieke overeenkomst. 

Dezelfde toetsing gebeurt voor de tussenresultaten. De vraag die beantwoord moet worden is: is de realisatie van
elk resultaat nodig en voldoende om de specifieke doelstelling te bereiken? Eventueel zullen sommige
tussenresultaten weggelaten moeten worden en andere toegevoegd. 

Dezelfde aanpak wordt gevolgd op het niveau van de activiteiten die bijdragen tot de realisatie van de
tussenresultaten: zijn alle activiteiten nodig en voldoende? Voor nieuwe tussenresultaten zullen in elk geval nieuwe
activiteiten moeten gedefinieerd worden. In de praktijk zal het trouwens vooral op het niveau van de activiteiten zijn
dat de wijzigingen zich opdringen. 

De conclusie van die toetsing zal te vinden zijn in de rapporten van de voortgangsbewaking en de monitoring en
uitmonden in aanbevelingen voor eventuele wijzigingen in de componenten van samenwerkingsprestatie (PRIMA
74). Naargelang van de aard van die aanbevelingen zal de Gemengde lokale overlegstructuur (GLOS) op grond
daarvan voorstellen de activiteiten of de tussenresultaten te wijzigen (PRIMA 75 tot 77). 

Zulke aanpassingen zullen vanzelfsprekend een weerslag hebben op de inhoud van de andere kolommen van het
logische kader. 

5.2. De belangrijke veronderstellingen volgen en bijsturen. 

De voortgangsbewaking en de monitoring moeten niet alleen oog hebben voor aanpassingen in de vierde kolom die
het gevolg zijn van aanpassingen in de interne logica, ze moeten de belangrijke veronderstellingen ook op zichzelf in
het oog houden. Die fungeren immers als "knipperlichten" die voortdurend herinneren aan het bestaan van externe
factoren die vitaal zijn voor de realisatie van de samenwerkingsprestatie.

Dank zij de voortgangsbewaking en de monitoring zullen het projectteam, de GLOS en de vertegenwoordigers van
de overheid beiderzijds, op de hoogte zijn zodra de realisatie van een veronderstelling vertraging oploopt of dreigt in
gevaar te komen. Naar gelang van de aard van het probleem zullen zij dan de interne logica (eerste kolom) laten
wijzigen of aanbevelen de samenwerkingsprestatie stop te zetten. 

Er is echter meer. Het kan ook zijn dat de belangrijke veronderstellingen die bepaald werden lang vòòr de
samenwerkingsprestatie van start ging, niet adequaat meer zijn: sommige veronderstellingen kunnen irrelevant
geworden zijn en kan men dus weglaten, andere moeten misschien toegevoegd worden. En dit kan op zijn beurt tot
gevolg hebben dat de interne logica moet worden gewijzigd. Bij deze oefening wordt het schema van punt 4.2.
gebruikt. 
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5.3. De indicatoren en de bronnen tijdens de tenuitvoerlegging. 

Ook ten aanzien van de OVI's en de MT's hebben voortgangsbewaking en monitoring een dubbele taak. 

In de eerste plaats bezorgen de OVI's en de MT's hun de middelen om de behaalde resultaten te vergelijken met de
planning en te weten te komen in welke mate de samenwerkingsprestatie bezig is haar doelstellingen te bereiken.
Naargelang van de uitkomst van de voortgangsbewaking en de monitoring moeten de activiteiten dan worden
bijgestuurd. 

De tweede taak heeft te maken met bruikbaarheid van de OVI's en de MT's. Hoe degelijk de formulering ook
gebeurd is, zowel OVI's als MT's zijn bepaald op een ogenblik dat de kennis over de samenwerkingsprestatie nog
beperkt is. Het is dus niet uitgesloten dat tijdens de tenuitvoerlegging blijkt dat bepaalde indicatoren met
onvoldoende precisie het resultaat of de doelstelling in kwestie beschrijven of dat sommige MT's minder bruikbaar
blijken dan aanvankelijk was aangenomen. Ook dit zal dus geregeld door de voortgangsbewaking en de monitoring
getoetst moeten worden. Het eventueel invoeren van nieuwe OVI's en MT's gebeurt volgens hetzelfde schema als
dat van punt 4.3. 
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"Partnerschap" in de praktijk: participatie van de
begunstigden.

De wet van 25 mei 1999 definieert partnerschap als volgt: "actieve en participatieve manier van samenwerking
tussen partners in het kader van de ontwikkelingssamenwerking; dit gebeurt met een bijzondere aandacht voor de
ontwikkeling van de lokale capaciteiten, voor de decentralisering van de interventies naar de doelgroepen toe en
voor een grotere responsabilisering van het partnerland, inzonderheid door de overheidsdiensten, de civiele
maatschappij en de economische privé-sector van het partnerland bij het ontwikkelingsproces te betrekken." 

Op participatieve wijze samenwerken is veel meer een instelling – un état d'esprit – dan een methode. We kunnen
dan ook niet meer doen dan enkele algemene aanwijzingen te geven. 

1. Samenwerken, zowel middel als doel. 

Op participatieve wijze samenwerken is niet alleen een middel om "beter" samen te werken; het is een doel op zich.
Ontwikkelingssamenwerking moet evenzeer samenwerkingsontwikkeling zijn, en dat op alle niveaus. Of, anders
gezegd: bij internationale samenwerking is het proces, de samenwerking, even belangrijk als het product, de
ontwikkeling. 

2. Een participatieve manier van samenwerking beoogt: 

− doelmatigheid: als elke betrokken persoon maximaal zijn ervaring en deskundigheid kan inbrengen, verhoogt de
kans op een goed resultaat; 

− "ownership": wie betrokken is bij de voorbereiding en de realisatie van een activiteit, maakt zich die eigen,
interesseert zich er echt voor, voelt zich er verantwoordelijk voor; is gemotiveerd; 

− aanpassing: hoe meer de begunstigden betrokken zijn bij de voorbereiding en de realisatie van een activiteit,
hoe beter die aangepast zal zijn aan hun noden; 

− capaciteitsopbouw: participeren in het proces van samenwerking en ontwikkeling creëert capaciteit. 

3. Wie participeert, m.a.w. wie zijn de "samenwerkingsactoren"? 

Participeren doen niet alleen de fysieke personen die bij de activiteit betrokken zijn, maar ook instellingen. In principe
kunnen de volgende actoren betrokken zijn: 

• aan de kant van het partnerland: 
− het departement dat de internationale samenwerking centraliseert en/of coördineert (naargelang van het land

is dat: Buitenlandse zaken, Plan, Economische Zaken, Financiën)
− een of meerdere technische departementen; 
− lokale overheden (provincies, lokale besturen); 
− lokale verenigingen, belangengroepen, al of niet geïnstitutionaliseerd; 
− de eigenlijke begunstigden van de samenwerkingsprestatie; 
− het personeel dat in het kader van de samenwerkingsprestatie is tewerkgesteld; 

• aan Belgische kant: 
− de overheid: de Staatssecretaris, het departement BZ, DGIS, de ambassade, de attaché; 
− de BTC en, eventueel, de door haar ingezette uitvoerders. 
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4. De "zwakke" partners verdienen onze speciale zorg. 

Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de tenuitvoerlegging, moet onze aandacht vooral gaan naar de lokale
verenigingen en belangengroepen en naar de eigenlijke begunstigden. In een partnerland zijn die immers, haast per
definitie, nauwelijks georganiseerd en vaak onmondig. Vrouwen zijn een typisch voorbeeld. Gezien hun sociale
positie krijgen zij zelden het woord, laat staan dat ze de gelegenheid krijgen om met een donor te onderhandelen.
Aangezien de zwaksten ook de prioritaire begunstigden van de samenwerking zijn, is het van vitaal belang dat we
ervoor zorgen dat ze, rechtstreeks of via vertegenwoordigers, deelnemen aan het overleg. 

We moeten ook vermijden te grote, globale groepen te identificeren. Zo zal "de vrouwen" vaak een te vaag begrip
zijn, want niet alle vrouwen hebben dezelfde belangen. Er is dus een grondige analyse nodig van de betrokken
partijen, op grond van vragen als: wie nam het initiatief? wie heeft baat bij de realisatie? wie loopt een risico? 

Bijzondere aandacht voor de zwakke partners krijgt nog meer belang als we oog hebben voor de sterke positie van
de donoren. Een donor heeft niet alleen grote institutionele en financiële macht, hij beschikt meestal ook over grote
analysecapaciteit. De kans dat de donor zijn standpunten opdringt is dus uitermate groot. Vaak doet hij dat zelfs
zonder zich ervan bewust te zijn. 

Op dit punt zijn de culturele verschillen tussen een donor en een partnerland van bijzonder belang. In vele culturen is
het eenvoudigweg not done om je mening te geven tegen iemand die hoger staat in de sociale hiërarchie of om nee
te zeggen als iemand je iets aanbiedt. Het gevaar is dan groot dat een indruk van consensus ontstaat terwijl de
tegenstellingen pas achteraf aan de oppervlakte komen. 

De attachés dragen op dit punt een grote verantwoordelijkheid. Zowel tijdens de voorbereidende fases als tijdens de
uitvoering moeten ze zich voortdurend afvragen: Houdt de analyse rekening met de meningen van de verschillende
betrokken groepen? Hebben alle groepen zich kunnen uiten? Is er niet een dominante groep die het laken naar zich
toetrekt? Hebben de vrouwen het woord gehad? Stemmen de gevolgtrekkingen overeen met de algemene
consensus?

5. Participatief samenwerken vòòr en tijdens een samenwerkingsprestatie. 

In de voorbereidende fases van een samenwerkingsprestatie is een participatieve planningworkshop* de beste
methode om een goede deelname te verzekeren, tenminste op voorwaarde dat alle samenwerkingsactoren er actief
aan deel kunnen nemen. 

Tijdens de tenuitvoerlegging moet de Gemengde Lokale Overlegstructuuur (GLOS)* die rol overnemen. Hoe degelijk
de samenwerkingsprestatie ook is voorbereid, de kans dat er menings- en belangenverschillen opduiken blijft
immers reëel. Een echt participatief overleg is dan de enige manier om open conflicten te vermijden. 

Tot slot moeten we oog hebben voor het spanningsveld tussen participatie en technische kennis. Vooral de
formulering is meestal vrij technisch van aard en daardoor beschikken de begunstigden meestal niet over de
capaciteiten om eraan deel te nemen. Toch moeten we proberen ze via vertegenwoordigers aan het woord te laten
komen of, op zijn minst, ze behoorlijk te informeren. Als er studies nodig zijn in het kader van een
samenwerkingsprestatie, moet de attaché zich ervan vergewissen dat de deskundigen het nodige doen om de
begunstigden of hun vertegenwoordigers daarbij te betrekken. 
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Participatieve planningworkshop

1. Inleiding: wat is een participatieve planningworkshop? 

Een participatieve planningworkshop is een van de middelen die ons ter beschikking staan om alle betrokken partijen
op pro-actieve wijze bij een samenwerkingsprestatie te betrekken. De andere middelen daartoe zijn de Gemengde
Lokale Overlegstructuur (GLOS)* en, in het algemeen, elk overleg dat vòòr of tijdens de realisatie plaatsvindt met de
betrokkenen. 

Tijdens een participatieve planningworkshop wordt een situatie geïdentificeerd, wordt nagegaan welke problemen
zich daarin voordoen en worden de doelstellingen geformuleerd van een samenwerkingsprestatie die daaraan wil
verhelpen. 

De essentie van een participatieve planningworkshop is overleg tussen alle betrokkenen met de bedoeling een
compromis te bereiken tussen de verschillende inzichten en belangen. De uitgangshypothese van een workshop is
dus dat een compromis haalbaar is. Als de tegenstellingen tussen de diverse betrokken groepen zo groot zijn dat
geen compromis mogelijk is, dan kan een workshop geen soelaas brengen en heeft hij geen zin. 

Een participatieve planningworkshop zal vooral tijdens de identificatie plaatsvinden. Tijdens de formulering kan hij
nuttig zijn om deelaspecten uit te werken en tijdens de tenuitvoerlegging kan het nodig of wenselijk zijn om door
middel van overleg tussen de betrokkenen hetzij bepaalde componenten van een samenwerkingsprestatie nader te
plannen hetzij bestaande plannen te wijzigen. 

De overleg-functie van een participatieve planningworkshop zal in het algemeen van zo groot belang zijn dat het
raadzaam is voor de voorbereiding en de organisatie ervan een beroep te doen op een extern deskundige/animator.
Daarom wordt in dit hoofdstuk alleen in grote lijnen uiteengezet wat een personeelslid van DGIS erover moet weten
en hoe zo'n workshop voorbereid wordt, terwijl de bijlage een standaardmodel geeft van het bestek om de
organisatie van een participatieve planningworkshop d.m.v. een contract aan een deskundige toe te vertrouwen. 

Tot slot moet onderstreept worden dat een participatieve planningworkshop vooral geschikt is in het kader van de
"klassieke" projecthulp. Ter voorbereiding van begrotings- of betalingsbalanshulp zal het zelden of nooit een nuttige
optie zijn. 

2. Wanneer een participatieve planningworkshop organiseren? 

Zoals gezegd zal een participatieve planningworkshop in de voorbereidende fases, vooral  tijdens de identificatie en
waarschijnlijk ook tijdens de formulering, georganiseerd worden. Maar ook op andere momenten van de cyclus kan
het een onmisbaar werktuig zijn ten bate van de participatie.

In de preliminaire fase – opstellen van het voorstel en beoordeling van de ontvankelijkheid – is een participatieve
planningworkshop niet op zijn plaats. We hebben dan immers te maken met een planningsfase op het niveau ven de
overheid, en er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar over de samenwerkingsprestatie. Dit betekent niet dat
er in die fase geen overleg kan zijn met en onder de betrokkenen maar het vergt geen specifieke workshop. 

Tijdens de identificatie daarentegen is een participatieve planningworkshop meer dan wenselijk. Het is immers in
deze fase dat een solide band moet gelegd worden tussen de door de bevolking aangevoelde noden en problemen
aan de ene kant en de planning op overheidsniveau aan de andere. De workshop moet georganiseerd worden naar
het einde van de identificatie toe, want dan pas zal bekend zijn welke groepen bij de toekomstige
samenwerkingsprestatie betrokken zijn en zullen er voldoende gegevens voorhanden zijn om de workshop met
kennis van zaken te laten plaatsvinden34. 

De formulering is vooral een technische fase waarin het team van deskundigen de hoofdrol speelt. Maar die
deskundigen mogen niet geïsoleerd te werk gaan. Ze moeten overleg plegen met alle betrokken partijen. Een
participatieve planningworkshop zal het ideale instrument zijn daartoe. In het bijzonder zal een workshop geschikt
zijn om de uit te voeren activiteiten, de verdeling van de taken en de indicatoren te bepalen. 

                                                     
34 We moeten vermijden te vervallen in het populistische standpunt dat de betrokkenen het allemaal weten – anders waren zij
geen betrokkenen. Er zal (sectorale, thematische) deskundigheid nodig zijn om de identificatie voor te bereiden. 
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In twee gevallen ten slotte kan het nuttig zijn tijdens de tenuitvoerlegging een participatieve planningworkshop te
organiseren: 
− om de activiteiten of de tussenresultaten te wijzigen; 
− om een geplande activiteit in detail uit te werken met alle betrokkenen. 

Zoals we zagen in het hoofdstuk over het logische kader* kan het soms nodig zijn de activiteiten of de
tussenresultaten te wijzigen. In de meeste gevallen zal de GLOS*, die immers ook representatief is samengesteld,
de wijzigingen die zich opdringen kunnen formuleren. Maar soms, als een bredere reflectie nodig is, zal een
participatieve planningworkshop onontbeerlijk zijn. 

Het tweede geval, het in detail uitwerken van een geplande activiteit, kan zich voordoen omdat het
formuleringsdossier onmogelijk alle gegevens kan bevatten over activiteiten die soms pas jaren later uitgevoerd
worden. Het doel van de workshop is dan niet meer het identificeren van de algemene problemen en het bepalen
van de doelstellingen, maar het uitwerken, met de betrokkenen van de wijze waarop een activiteit zal verlopen. Zo'n
workshop mag in geen geval het fundament van de identificatie en de formulering in vraag stellen. 

3. De voorbereiding van een participatieve planningworkshop

De kwaliteit en de impact van een participatieve planningworkshop zullen in grote mate afhangen van de kwaliteit
van de voorbereiding. 

Die voorbereiding is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid van het partnerland en, naar gelang de
fase waarin de workshop plaatsheeft, van de attaché of de lokale BTC-vertegenwoordiger. 

De belangrijkste voorbereidende etappes zijn :
1. de bepaling van het object; 
2. de identificatie van de groepen die betrokken zijn bij het object, hun onderlinge verbanden en hun specifieke

belangen;
3. de praktische voorbereiding van de workshop;
4. de keuze van de animator.
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3.1. De bepaling van het object. 

De eerste maar cruciale voorbereidende etappe van een participatieve planningworkshop is het bepalen van het
object van de analyse. De grenzen van het object worden vastgelegd uit twee, of drie verschillende oogpunten: 
− geografisch: de analyse is beperkt tot een duidelijk omschreven geografische zone; 
− sectoraal: de analyse beperkt zich tot een gedeelte van de realiteit, bij voorkeur tot één sector (landbouw,

volksgezondheid); bij een multi-sector-programma is het vaak aangewezen verschillende workshops te
organiseren, elk m.b.t. één sector;

− als de samenwerkingsprestatie gericht is op één welbepaalde doelgroep, kan een derde dimensie toegevoegd
worden, die van de doelgroep. 

Als de deskundige die belast is met het de identificatie of de formulering zijn werk tot dan toe goed gedaan heeft, zal
het geen probleem zijn om het object af te bakenen. Het volgt automatisch uit zijn voorbereidend werk. Daarom
moet, bij een identificatie of formulering de inhoudelijke voorbereiding van de workshop deel uitmaken van de
opdracht van de expert. Hij moet een synthese van zijn voorlopig rapport vertalen in de taal van de
vertegenwoordigers van de betrokkenen en hen dat vijf dagen voor de workshop doen toekomen. De expert legt op
die wijze zijn werkhypothesen ter discussie van de workshop. In zijn definitief rapport houdt hij daar uiteraard
rekening mee. 

Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het object van de workshop is van vitaal belang. Het zal betwistingen
voorkomen bij de keuze van de deelnemers en het zal de discussies naar een duidelijke situatie oriënteren. 

Het afbakenen van het object van de workshop heeft, op indirecte wijze, ook financiële gevolgen: hoe ruimer het
object, hoe hoger het budget zal zijn van de samenwerkingsprestatie die de output is van de workshop. Het is dus
van groot belang dat de attaché tijdens de identificatiefase een oog houdt op de middelen die binnen het Indicatief
Samenwerkingsprogramma* beschikbaar zijn, zodat geen valse verwachtingen gewekt worden door een workshop
te laten plaatsvinden die een veel te ambitieus onderwerp aansnijdt. 

3.2. Identificatie van de deelnemers. 

Het is essentieel alle belangengroepen, bij de participatieve planningworkshop te betrekken. Alleen op die manier
kan "ownership" bereikt worden. Iedere belangengroep heeft immers een eigen perceptie van de realiteit, en die
verschilt naargelang van de sociale positie, het economisch belang, de culturele achtergrond en dergelijke meer.
Verzuimt men een bepaalde groep bij de workshop te betrekken, dan kan de output vertekend zijn, en dat kan zware
negatieve effecten hebben op het verloop van de samenwerkingsprestatie zelf. 

Bij het bepalen van de belangengroepen mogen we ook het mobiliserend effect van een workshop niet uit het oog
verliezen. Het werk in groep met alle betrokkenen creëert een motivatie en een dynamiek die de tenuitvoerlegging
zal ten goede komen. Ook daarom is de keuze van de deelnemers zo essentieel. 

Als de betrokken groepen bepaald zijn, gaat men over tot de selectie van de personen die geschikt zijn om hen te
vertegenwoordigen in de participatieve planningworkshop. Ook dit is een delicate opdracht. Het is van belang bij die
selectie het advies en de voorstellen te volgen van personen die de regio of de sector in kwestie goed kennen. Een
goed vertegenwoordiger is iemand die een groep werkelijk vertegenwoordigt (d.w.z. die tot de groep behoort en die
in haar realiteit leeft), die afstand kan nemen van zijn particuliere belangen en die in staat is de problemen en
belangen van zijn groep goed te verwoorden. 

Als er subgroepen zijn die verschillende opvattingen hebben m.b.t. het object (bijvoorbeeld boeren en boerinnen in
de groep van landbouwers), is het beter hen te laten vertegenwoordigen door verschillende personen. Aan de
andere kant moet het aantal deelnemers niet te groot worden. Een vijftiental is ideaal; twintig is een maximum.
Desnoods moet de organisatie aangepast worden, bijvoorbeeld door twee workshops te organiseren. Een beslissing
hierover kan het best in overleg met de animator genomen worden. 

Men moet vermijden dat de vertegenwoordigers van één of meer groepen, intellectuelen of gezagdragers allerhande,
de discussies gaan overheersen. Tijdens de workshop zelf kunnen specifieke animatietechnieken (bv. Methaplan)
vermijden dat bepaalde deelnemers te zwaar gaan doorwegen. Hier ligt een belangrijke taak voor de animator. 

Essentieel is ook dat op de workshop voldoende deskundigheid beschikbaar is, in principe in de persoon belast met
de identificatie of de formulering. Hij heeft daar een belangrijke maar delicate rol: deskundige uitleg geven zonder te
domineren. 
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Tot slot nog dit: het is essentieel de betrokken overheid en vooral de deelnemers goed in te lichten over de functie
van de workshop in de interventiecyclus, en te onderstrepen dat de organisatie ervan niet automatisch de
financiering van het voorstel inhoudt.

3.3. De praktische voorbereiding van de workshop. 

De praktische voorbereiding van de workshop zal deel uitmaken van de overeenkomst met de expert-animator. 

We volstaan hier met aandacht te vragen voor het belang van de plaats waar de workshop plaats heeft: liefst niet in
de buurt van de werkplaats van de deelnemers, zodat ze niet alleen fysiek aanwezig maar ook mentaal helemaal
beschikbaar zijn; liefst ook op een plaats waar de deelnemers kunnen overnachten, wat een groepsgevoel creëert35. 

In het algemeen zal een workshop 4 dagen duren. Drie dagen is een strikt minimum. 

3.4. De keuze van de animator

De animator speelt een cruciale rol in het verloop van een workshop. Niet alleen moet hij, samen met de
deelnemers, alle etappes doorlopen om de gewenste resultaten te bereiken (de procedure), hij staat ook in voor de
dynamiek die zich binnen de groep ontwikkelt (het proces). Zijn optreden is dat van een moderator, hij neemt deel
aan de besprekingen teneinde die te verrijken en opties te verduidelijken, maar hij doet dat op een
ongeïnteresseerde manier, d.w.z. zonder een belang te verdedigen. 

Zoals gezegd zal het in bijna alle gevallen aanbeveling verdienen om een externe animator in te zetten. Een externe
animator zal immers gemakkelijker door iedereen aanvaard worden en hij zal minder geneigd zijn de workshop
inhoudelijk te sturen omdat hij zelf een bepaald belang wil verdedigen. Bovendien vergt het animeren van een
workshop inzichten, vaardigheden en ervaring die men moeilijk bij een "amateur-animator" zal vinden. 

Ook verdient het voorkeur een beroep te doen op een deskundige die vertrouwd is met de cultuur, de samenleving
en eventueel de taal van het partnerland. Aangezien de meeste donoren bij de voorbereiding van hun projecten
gebruik maken van het logische kader en participatieve planningworkshops, vindt men in de partnerlanden meestal
wel consultants die beslagen zijn in het organiseren en animeren ervan. Zo vormde het ABOS mensen in
verschillende landen (Rwanda, Burundi, Tunesië, Marokko, Algerije, …) en heeft, bijvoorbeeld, het Duitse
"Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit" (GTZ) regionale kantoren waar dit soort deskundigheid beschikbaar
is. 

Is er in het partnerland geen geschikte deskundige te vinden dan moet de attaché, c.q. de lokale BTC-
vertegenwoordiger, de hulp inroepen van zijn hoofdkantoor in Brussel. 

Een workshop laten leiden door een attaché of door iemand van de BTC moet in elk geval afgeraden worden. Zij zijn
te veel bij de zaak betrokken om neutraal te zijn, en zelfs al zouden ze dat zijn, de deelnemers zullen heel
waarschijnlijk niet geloven dat ze het zijn. 

4. Hoe verloopt een participatieve planningworkshop? 

Een participatieve planningworkshop zal verschillend verlopen naar gelang van de plaats die hij inneemt in de
cyclus. In principe zullen de volgende stappen er altijd deel van uitmaken: 
1. analyse van de problemen van de betrokken partijen; 
2. analyse van de doelstellingen; 
3. analyse van de strategieën. 
Die stappen worden hieronder nader beschreven. 

                                                     
35 Eventueel betaalt men een per diem aan de deelnemers. Dat heeft niets onbillijks. Veel deelnemers, boeren bijvoorbeeld,
zullen in die dagen immers geen productief werk verrichten.
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Het is zaak bij de hele analyse alle deelnemers op evenwaardige wijze "aan het woord" te laten, ongeacht hun
sociale of administratieve hiërarchie en ongeacht hun spreektalent. Het gebruik van rechthoekige fiches waarop de
deelnemers in een paar eenvoudige woorden hun inbreng neerschrijven, heeft in dat opzicht zijn nut bewezen. Deze
methode verplicht de deelnemers hun mening beknopt weer te geven en ze heeft als voordeel de anonimiteit te
garanderen. Bovendien worden alle operaties op die manier voor iedereen duidelijk en duurzaam zichtbaar gemaakt. 

De output van deze analyses zal, na afloop van de workshop, de basis zijn voor het opmaken van de interne logica
van het logische kader*. 

4.1. De analyse van de problemen. 

Als we willen dat onze samenwerkingsprestatie werkelijk beantwoordt aan de noden van de betrokkenen, dan
moeten we beginnen met een onderzoek van de problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Daarom begint een
participatieve planningworkshop met de analyse van de problemen. Opgelet: een probleem is niet "een gebrek aan
middelen" maar "een bestaande negatieve toestand". 

Een degelijke problemenanalyse laat alle soorten problemen aan bod komen, of ze nu economisch, sociaal, cultureel
of technisch van aard zijn. Meer zelfs, de workshop moet ervoor zorgen dat de kunstmatige opdeling van de realiteit
volgens de disciplines die haar bestuderen doorbroken worden. 

4.1.1. De analyse van de problemen tijdens de voorbereidende fases. 

In de voorbereidende fases heeft de probleemanalyse als doel: 
− de belangrijkste problemen identificeren binnen het object; 
− de oorzaak-gevolg-relaties vastleggen tussen de problemen; 
− aldus een solide basis scheppen voor de identificatie/formulering van een samenwerkingsprestatie die aan die

problemen wil verhelpen. 

Een probleemanalyse gebeurt in 7 stappen: 
1. het object verduidelijken zodat alle deelnemers het precies op dezelfde wijze begrijpen; 
2. alle deelnemers de problemen laten identificeren die zij onderkennen (daarvoor voldoende tijd uittrekken; wellicht zullen

verscheidene rondes nodig zijn); 
3. de problemen confronteren met de inzichten en problemen van alle partijen; problemen die verscheidene keren

geïdentificeerd zijn, maar één keer behouden36; 
4. eventueel de problemen herformuleren zodat men zeker is dat iedereen ze aanvaardt en op dezelfde wijze begrijpt (onder

deelnemers met diverse sociale en cultureel achtergrond is dit niet vanzelfsprekend het geval); 
5. een startprobleem kiezen en er de oorzaken en gevolgen van nagaan (om te starten kan elk probleem met identificeerbare

oorzaken en gevolgen als startprobleem fungeren); 
6. de oorzaken en gevolgen weergeven in diagramvorm, d.w.z. een problemenboom; 
7. alle problemen op die manier in hiërarchisch verband in de problemenboom onderbrengen en duidelijk visualiseren. 

4.1.2. De analyse van de problemen tijdens de tenuitvoerlegging

Elke probleemanalyse is als het ware een momentopname. In de loop van de tenuitvoerlegging kunnen de inzichten
wijzigen, hetzij omdat de situatie zelf verandert hetzij omdat men de problemen gewoon beter leert begrijpen. De
probleemanalyse tijdens de tenuitvoerlegging heeft daarom tot doel: 
- de relevantie van de vorige probleemanalyse nagaan;
- zo nodig, de problemenboom verbeteren en aanvullen;
- op die wijze een solide basis scheppen om eventueel het logische kader* en dus de samenwerkingsprestatie

aan te passen. 

                                                     
36 De vragen hoeveel problemen in de analyse moeten worden opgenomen en hoe gedetailleerd men die moet weergeven,
kunnen niet in het algemeen beantwoord worden. Veel zal afhangen van de beschikbare informatie en van de ervaring van de
deelnemers. Men moet proberen zich te beperken tot de belangrijkste problemen zonder evenwel het dynamisme van de groep
aan te tasten. Ook hier ligt een delicate taak voor de animator. 
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Ook in dit geval gebeurt de probleemanalyse stapsgewijs, meer bepaald als volgt: 
1. de problemenboom van de vorige planningssessie voorstellen; 
2. nagaan of de betekenis van elke probleemformulering door iedereen goed begrepen wordt; zo nodig herformuleren (deze

stap is essentieel, zeker als de deelnemers niet dezelfde zijn als die van de vorige workshop); 
3. nagaan of alle oorzaak-gevolg-relaties nog compleet en relevant zijn; 
4. eventueel nieuwe problemen toevoegen; in het bijzonder kunnen dit problemen zijn die hun oorsprong vinden in de

tenuitvoerlegging zelf en dus, uiteraard, niet aanwezig waren in de aanvankelijke analyse; 
5. op grond van die analyse, wijzigingen aanbrengen in de problemenboom en die duidelijk visualiseren. 

4.2. De doelstellingenanalyse. 

Tijdens de doelstellingenanalyse worden de problemen, die in negatieve termen uitgedrukt zijn, omgezet in positieve
vorm om er doelstellingen van te maken. Een doelstelling is een toekomstige positieve toestand en wordt uitgedrukt
met een verleden deelwoord. Bijvoorbeeld, het probleem "slechte staat van de wegen" wordt de doelstelling " staat
van de wegen verbeterd". 

Het is uitermate belangrijk dat men bij deze omzetting niet afwijkt van de oorspronkelijke betekenis van het
probleem. 

Het spreekt vanzelf dat nonsensicale, manifest niet haalbare of ethisch onaanvaardbare doelstellingen vermeden
moeten worden. Zo wordt het probleem "onvoldoende regenval" niet de doelstelling "regenval verhoogd" maar iets
als "watervoorraden aangelegd". En "onvoldoende doorstroming van lager naar secundair onderwijs" wordt niet
"deelname aan het lager onderwijs verminderd". 

4.2.1. De doelstellingenanalyse tijdens de voorbereidende fases. 

Het doel van de doelstellingenanalyse is:
− de hiërarchie van de problemen omvormen tot een hiërarchie van doelstellingen die in aanmerking komen om

deel uit te maken van de samenwerkingsprestatie; 
− de relaties middelen-doel visualiseren in een diagram, een doelstellingenboom; 

Net als de problemenanalyse gebeurt de doelstellingenanalyse in stappen: 
1. van boven naar onder alle negatieve punten van de problemenhiërarchie herformuleren in positief geformuleerde

doelstellingen; 
2. nagaan of alle oorzaak-gevolg-relaties wel degelijk middelen-doel-relaties zijn geworden, in de zin dat de (combinaties van)

middelen nodig en voldoende zijn om de doelstellingen te bereiken; 
3. als de omzetting op problemen stuit, nagaan of de oorzaak niet ligt bij een gebrekkige problemenanalyse of een gebrekkige

formulering van de problemen; zo nodig de problemenboom aanpassen; 
4. eventuele problemen die hun plaats niet vinden in de doelstellingenboom gewoon ongewijzigd laten, met het oog ze later op

te nemen in de belangrijke veronderstellingen van het logische kader*. 

4.2.2. Analyse van de doelstellingen tijdens de tenuitvoerlegging. 

Het doel van de doelstellingenanalyse tijdens de tenuitvoerlegging is: 
- de relevantie van de voorgaande doelstellingenanalyse nagaan; 
- zo nodig wijzigingen aanbrengen in de doelstellingenboom; 
- aldus een solidere basis scheppen voor het vervolg van de samenwerkingsprestatie. 

Het herzien van de doelstellingenanalyse tijdens de tenuitvoerlegging volgt dezelfde stappen als die van de originele
doelstellingenanalyse. Zie punt 4.2.1.). 
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4.3. De analyse van de strategieën37. 

De doelstellingenboom die het resultaat is van de vorige stappen zal meestal bestaan uit een heel uitgebreide en
heterogene lijst van doelstellingen. Het is wellicht niet doenbaar - wegens gebrek aan middelen - en zeker niet
wenselijk - omdat dit leidt tot te complexe structuren - om al die doelstellingen te realiseren binnen het bestek van
onze samenwerkingsprestatie38. De gemotiveerde selectie van de doelstellingen die uiteindelijk in de
samenwerkingsprestatie zullen worden opgenomen is de strategieën-analyse. Het spreekt vanzelf dat een
strategieën –analyse alleen tijdens de identificatie gebeurt. Alleen dan is er immers sprake van bepaling van
doelstellingen. 

Die analyse gebeurt in 4 stappen: 
1. kies de hoofddoelstelling waartoe de samenwerkingsprestatie moet bijdragen; deze doelstelling zal zich normaliter helemaal

boven in de doelstellingenboom bevinden; 
2. bepaal nu in de doelstellingenboom de coherente middelen-doelen-takken die, op directe of indirecte wijze, bijdragen tot de

hierboven gekozen hoofddoelstelling; zij vormen de mogelijke strategieën van de samenwerkingsprestatie; 
3. onderzoek welke middelen-doelen-takken de optimale bijdrage leveren aan de gekozen hoofddoelstelling; deze analyse zal

plaats vinden op basis van criteria die van de ene naar de andere interventie kunnen verschillen en die vooraf gekend zijn
(zie verder);

4. kies het coherent geheel van middelen-doelen-takken dat optimaal is om de hoofddoelstelling
5. die nu de specifieke doelstelling wordt - te bereiken: dit is de strategie van de toekomstige samenwerkingsprestatie. 

Uit deze stappen zal duidelijk zijn dat een degelijke strategieën-analyse alleen mogelijk is als men beschikt over een
uitgebreide kennis van de problemen en het potentieel van de regio, van de motivaties van de initiatiefnemers en van
de verwachtingen van alle betrokkenen, en als men bovendien weet hoeveel middelen de donor en het partnerland
zelf ter beschikking willen stellen. 

Maar zelfs als al die kennis voorhanden is bij de deelnemers van de workshop, blijft de strategieën-analyse een
uiterst moeilijke onderneming. Het is immers op dit punt dat de, vaak tegengestelde, belangen van de verschillende
partners zich het sterkst zullen manifesteren. Het is ook op dit punt dat inmenging van de politieke of administratieve
overheid – zowel van de donor als van het partnerland - het sterkst zal zijn. De animator moet desondanks proberen
tot een consensus te komen tussen de verschillende standpunten. En als er toch onoverbrugbare tegenstellingen
opduiken moet dit zeker gesignaleerd worden39 want dit kan gemakkelijk leiden tot blokkeringen die de
tenuitvoerlegging doen mislukken. 

Tot slot nog een woord over de selectiecriteria die in de derde stap gebruikt worden. Het spreekt vanzelf dat die
zullen verschillen van geval tot geval. Hieronder niettemin een kort overzicht van enkele mogelijke criteria: 

 globale ontwikkelingscriteria: 
- de relevantie van de specifieke doelstelling tegenover de globale doelstelling;
- de kans op slagen;
- de duurzaamheid van de impact; 

 criteria die verband houden met de betrokken partners: 
- het beleid van de overheid van het partnerland; 
- het beleid van de donor; 
- de capaciteit van de lokale instelling die (met externe hulp) verantwoordelijk zal zijn voor de

samenwerkingsprestatie;
- de belangen van de doelgroep;

 criteria die verband houden met de realisatie van de samenwerkingsprestatie: 
- de beschikbare middelen (nationale en buitenlandse); 
- de beschikbare tijd; 
- de dringendheid
- eventueel, de voorgeschiedenis van de samenwerkingsprestatie. 

                                                     
37 Opgelet: de term "strategie" wordt hier in een andere betekenis gebruikt dan in de context van een strategienota. 
38 Het is nodig multisectoraal te plannen (in programma’s), maar even noodzakelijk om sectoraal uit te voeren (in individuele
samenwerkingsprestaties). Er bestaan immers nergens multisectorale nationale structuren die een multisectoraal project zouden
kunnen opstarten, uitvoeren en overnemen. En de werkelijk bestaande nationale structuren zijn van levensbelang voor de
duurzaamheid van de hulp.
39 Zie de "fatale veronderstellingen" in het logische kader*. 
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Participatieve planningworkshop – Bijlage: standaardmodel van een bestek voor het toewijzen van
een opdracht aan een extern deskundige. 

In vele gevallen zal de organisatie en de animatie van een participatieve planningworkshop deel uitmaken van een bredere
opdracht (identificatie, formulering) aan een extern deskundige. In andere gevallen zal de workshop een afzonderlijke opdracht
zijn. 

In alle gevallen zal de toewijzing gebeuren door middel van een overeenkomst tussen de opdrachtgever - de overheid van het
partnerland, de Belgische Staat (vertegenwoordigd door DGIS of de attaché) of de BTC - en een "dienstenverlener". De
administratieve procedure die leidt tot het aangaan van zo'n overeenkomst zal verschillen naar gelang van de wetgeving die van
toepassing is, maar het zal hoe dan ook onontbeerlijk zijn een bestek op te maken, want dat is de basis van de prijsofferte, van de
eventuele onderhandelingen daarover en, uiteindelijk, van de overeenkomst met de dienstenverlener. 

Het is de opdrachtgever die zo'n bestek moet opmaken. Hieronder wordt aangegeven welke elementen het in elk geval moet
bevatten. 

1. De context. 

Het eerste punt van het bestek is een beschrijving van de beleidscontext waarin de voorgestelde samenwerkingsprestatie
thuishoort. Het beste is deze beschrijving kort te houden en de (kandidaat) dienstenverlener gewoon inzage te geven in: 
− het voorstel van samenwerkingsprestatie, zoals het is goedgekeurd bij de beoordeling van de ontvankelijkheid*; 
− het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP)* waar de betrokken samenwerkingsprestatie deel van uitmaakt of, bij gebrek

daaraan, de gegevens die nodig zijn om de samenwerkingsprestatie te situeren in de bredere beleidscontext; 
− een synthese van het voorlopig rapport van de deskundige (identificatie, formulering enz.) zoals dat op dat ogenblik

beschikbaar is; 
− andere documenten die onontbeerlijk zijn om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de voorgestelde

samenwerkingsprestatie. 

2. Het object van de workshop. 

In dit punt zal de opdrachtgever (aan de hand van het voorlopig rapport van de deskundige) het object van de workshop zo
nauwkeurig mogelijke omschrijven. De omschrijving van het object geeft antwoorden op vragen als: waar (in geografische zin)
bevinden zich de problemen die tijdens de workshop geanalyseerd moeten worden? tot welke sector(en) behoren ze? tot welk
thema? welke maatschappelijke, economische, culturele en administratieve "groepen" zijn daarbij betrokken? 

Hoe nauwkeuriger deze omschrijving is, hoe preciezer de opdracht van de deskundige bepaald kan worden. 

3. De opdracht zelf. 

Het bestek deelt de opdracht van de dienstenverlener op in verschillende delen: 

3.1. Advies m.b.t. de keuze van de deelnemers. 
De dienstenverlener moet de opdrachtgever adviseren bij het opstellen van de lijst van de deelnemers. 

3.2. De voorbereiding van de workshop.
Het is aan te bevelen de materiële voorbereiding in haar geheel aan de dienstenverlener toe te vertrouwen. Dit betekent dat hij
moet zorgen voor: 
− een geschikte zaal; 
− de uitnodigingen; 
− de verplaatsingen en vergoedingen van de deelnemers; 
− catering en logement; 
− aangepaste kantoorbehoeften (papier, viltstiften, bord enzovoort). 

3.3. De workshop zelf. 
De dienstenverlener moet de workshop organiseren en animeren volgens de regels van de kunst d.w.z. met inzet van een
onderlegd en ervaren deskundige (zie punt 5) en met gebruik van de nodige materiële en methodologische middelen om het doel
van de workshop te realiseren. Hij moet daarbij drie stappen volgen: analyse van de problemen, van de doelstellingen en van de
strategieën. 
De tijd binnen dewelke de workshop plaats moet vinden en de duur van de workshop (normaliter 4 dagen) worden in het bestek
bepaald. 
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4. Output van de opdracht. 

Als eindresultaat van zijn opdracht moet de dienstenverlener een rapport overleggen met de volgende inhoud: 
− een beknopt verslag over het verloop van de workshop met bijzondere aandacht voor de rol van de verschillende deelnemers

en voor niet voorziene problemen die eventueel gerezen zijn; 
− het eindresultaat van elk van de drie stappen: analyse van de problemen, van de doelstellingen en van de strategieën; 
− eventuele aanbevelingen die niet in de vorige punten zijn opgenomen. 
Het bestek geeft aan binnen welke termijn het rapport overgelegd moet worden, in hoeveel exemplaren en in welke taal. 

5. Vereisten waaraan de deskundige moet beantwoorden. 

Het verdient aanbeveling in het bestek een aantal eisen te stellen waaraan de deskundige die de dienstenverlener ter beschikking
stelt moet beantwoorden: 
− een goed inzicht in de internationale samenwerking (dit moet blijken uit zijn curriculum vitae); 
− uitgebreide ervaring met het organiseren en animeren van participatieve workshops (idem); 
− talenkennis (te specificeren naargelang van de context). 
Opgelet: de kandidaat-dienstenverlener moet de cv's overleggen van de deskundige die de workshop werkelijk zal organiseren en
animeren. 

6. De offerte. 

De meeste punten m.b.t. de offerte zijn opgenomen in "administratieve clausules" die niet specifiek zijn voor deze opdracht en
waarop we hier dan ook niet verder ingaan. We beperken ons tot twee punten die wel specifiek zijn. 

Het verdient aanbeveling in het bestek te vermelden dat de kandidaat-dienstenverleners alternatieve voorstellen mogen doen
m.b.t. de methode die ze bij de workshop willen volgen. 

Het kan nuttig zijn de kandidaat-dienstenverleners de kans te geven om een afzonderlijke prijs te geven voor de materiële
organisatie van de workshop (punt 3.2. hierboven). Op die manier kan de opdrachtgever dit punt desnoods zelf uitvoeren, mocht
blijken dat de offertes hier onredelijk hoog liggen. 

7. De keuzecriteria. 

Normaal gezien zal het bestek ook vermelden op grond van welke criteria de dienstenverlener gekozen zal worden. Het verdient
aanbeveling daarbij geen weging voorop te stellen. De normale criteria zijn: 
1. kwaliteit en ervaring van de voorgestelde deskundige; 
2. eventueel voorgestelde alternatieve methodologie; 
3. prijs. 
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Deel 5  De budgettaire en financiële procedure en methodes.
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Deel 6  "Bijzondere vormen van samenwerking"
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STUDIEFONDS

1. Inleiding en definities. 

België en een partnerland kunnen gezamenlijk beslissen een studiefonds te creëren wanneer ze vaststellen dat er
behoefte is aan financiering van deskundigheid in het kader van (a) de voorbereiding of de follow up van hun
bilateraal samenwerkingsprogramma of (b) het ontwikkelingsbeleid van het partnerland voor zover dit betrekking
heeft op sectoren of thema's die deel uitmaken van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP*). 

Voor België als donor bestaat een studiefonds uit het ter beschikking stellen van geldmiddelen en van diensten om
te helpen deze middelen naar behoren te gebruiken. Het gaat hier dus om een samenwerkingsprestatie in de zin van
de PRIMA-cyclus en het beheerscontract tussen de Staat en de BTC. Dit heeft belangrijke consequenties: 

− Een studiefonds en het gebruik ervan moeten in overeenstemming zijn met de strategie van de Belgische
samenwerking ten overstaan van het betrokken land, al dan niet gestalte gegeven in een Indicatief
Samenwerkingsprogramma (ISP).

− De identificatie, de formulering en de tenuitvoerlegging van een studiefonds volgen de regels van artikels 8
t.e.m. 18 van het beheerscontract.

− De taken van uitvoering die de Belgische Staat in het kader van een studiefonds op zich neemt, worden aan de
BTC toevertrouwd.

Maar als samenwerkingsprestatie heeft een studiefonds ook heel bijzondere eigenschappen: 

− Een studiefonds wordt gefinancierd d.m.v. een gift in geld. Het partnerland is er dus eigenaar van, en middels
een akkoord tussen beide regeringen, staat het partnerland toe dat België het fonds samen met hem beheert. Dit
beperkt de draagwijdte van wat onder (c) gezegd werd. Zoals steeds voor een gift in geld, gebeurt de
tenuitvoerlegging immers hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid van het partnerland zelf.

− Of een bepaalde studie al of niet door het studiefonds gefinancierd kan worden is een beleidsbeslissing. Daarom
is het aan Belgische kant de Attaché  die die beslissing neemt. (Voor de rol van het partnerland in die beslissing,
zie verder).

− De identificatie van een studiefonds gebeurt conform de artikels 8, 9 en 10 van het beheerscontract. Bijzonder is
echter dat de "wijze van samenwerking" (Beheerscontract, art. 8, 4°) niet meer gekozen hoeft te worden: het is
altijd een gift in geld.

− De formulering van een studiefonds wordt conform artikel 13 van het beheerscontract toegewezen aan de BTC
dat het studiefonds formuleert conform artikels 11 en 12. Gezien echter de bijzondere eigenschappen van een
studiefonds, liggen daarbij een aantal principes van te voren vast.

Het doel van dit hoofdstuk is de bijzondere aard van een studiefonds nader toe te lichten en de principes die van te
voren vast liggen duidelijk te definiëren. Uit dat oogpunt worden hier drie punten behandeld: 

1. de beschrijving van de nadere regels van de tenuitvoerlegging (Beheerscontract, art. 11, punt 2.1°);
2. de overeenkomst met de BTC inzake de tenuitvoerlegging (Art. 11, punt 2°);
3. de bijzondere overeenkomst met het partnerland (Art. 11, punt 3°).
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2. De nadere regels voor de tenuitvoerlegging van een studiefonds40. 

De regels voor de tenuitvoerlegging van een studiefonds worden hieronder gegeven in de vorm van algemene
principes. Het spreekt vanzelf dat ze voor elk individueel studiefonds nader gepreciseerd moeten worden en
vervolgens vastgelegd in de bijzondere overeenkomst. Dat is het werk van de BTC tijdens de formulering. 

2.1. Juridisch stelsel. 

Een studiefonds wordt gefinancierd door een gift in geld van de Belgische regering aan de regering van het
partnerland, die dus eigenaar is van het studiefonds. Op het gebruik van de geldmiddelen van het fonds zijn de
wetten en regels van het partnerland van toepassing, tenzij het partnerland zelf andere regels verkiest. De BTC moet
tijdens de formulering nader preciseren welke gevolgen dit heeft voor de gebruiks- en beheersregels van het
studiefonds. 

2.2. De overdracht van de geldmiddelen. 

Na de ondertekening van de bijzondere overeenkomst m.b.t. het studiefonds, wordt in België het totale bedrag van
het fonds budgettair vastgelegd. 
De effectieve overdracht van de geldmiddelen gebeurt rechtstreeks tussen de Belgische Staat en de regering van
het partnerland, zonder tussenkomst van de BTC. 
Om te vermijden dat grote bedragen lange tijd ongebruikt blijven, zal de overdracht van de geldmiddelen in het
algemeen in schijven gebeuren. De volgende schijf wordt gestort als een bepaald percentage – bijvoorbeeld 75% - of
een bepaald bedrag van de vorige schijf effectief gebruikt is (zie punt 2.16). Het storten van een volgende schijf is
niet onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden. 

2.3. De verantwoordelijke partijen en instellingen. 

2.3.1. Aan de kant van het partnerland. 
Aan de kant van het partnerland worden de verantwoordelijkheden opgesplitst in: 
− algemeen geldende verantwoordelijkheden, d.w.z. voor het studiefonds als geheel, en 
− bijzondere verantwoordelijkheden, d.w.z. voor een individuele studie. 

2.3.1.1. Algemene verantwoordelijkheden. 
− de beherende instelling (meestal een ministerie) die instaat voor het beheer van het studiefonds;
− de fondsdirecteur (een ambtenaar van de hierboven genoemde instelling, minstens met de rang van

directeur): de functie wordt in de bijzondere overeenkomst uitdrukkelijk geïdentificeerd, en het
partnerland moet zijn identiteit (of wijziging daarvan) binnen een bepaalde termijn schriftelijk aan België
meedelen.

                                                     
40 De meeste studiefondsen die vandaag bestaan functioneren min of meer volgens de principes die hier gegeven worden. Het is
niet de bedoeling die regels te wijzigen bij de overname door de BTC. Wijzigingen kunnen eventueel later worden ingebracht en
in elk geval moeten nieuwe studiefondsen de hier gegeven regels volgen. 
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2.3.1.2. Verantwoordelijkheden gebonden aan een individuele studie. 
Voor elke studie wijst het partnerland aan: 
(a) de begunstigde instelling (beneficiary, institution bénéficiaire), de overheidsinstelling die de begunstigde is

van de studie en over de technische kennis beschikt om toezicht te houden op de uitvoering ervan; 
(b) de toezichthoudende functionaris (supervising officer, agent superviseur), personeelslid behorende tot de

begunstigde instelling, met de nodige technische kennis en gemandateerd om toezicht te houden op de
uitvoering. (Deze functie is vergelijkbaar met die van leidend ambtenaar in de Belgische reglementering
inzake overheidsopdrachten).

Het spreekt vanzelf dat in het bovenstaande alleen de onderscheiden functies bindend zijn, niet de terminologie. Die
kan zo nodig aangepast worden aan de termen die lokaal gebruikelijk zijn. 

2.3.2. Aan de kant van België. 
Aan de kant van België zijn de volgende instellingen verantwoordelijk: 
(a) het ministerie BZBHIS (eventueel "DGIS"), vertegenwoordigd door de attaché voor internationale

samenwerking; 
(b) de BTC, vertegenwoordigd door zijn lokale vertegenwoordiger. 
Zij hebben zowel de algemene verantwoordelijkheden als die welke gebonden zijn aan afzonderlijke studies. 

2.4. De Gemengde Lokale Overlegstructuur (GLOS)

Zoals voor elke samenwerkingsprestatie wordt in het kader van een studiefonds een Gemengde Lokale
Overlegstructuur (GLOS) opgericht. (Zie Beheerscontract Art. 9, §1 en Prima punt 16 en 39). 
Haar samenstelling zal verschillen van geval tot geval maar het is van belang dat de GLOS niet alleen bestaat uit de
beherende instelling, de BTC en de Attaché, want dan zou ze alleen maar een verdubbeling zijn van de
gunningprocedure (zie verder punt 2.13). Ook de in aanmerking komende begunstigde instellingen moeten er op een
of andere manier gehoord worden en er, eventueel tijdelijk, deel van uitmaken. 
Tot de taken van de GLOS behoren onder meer: 
− monitoring van het gebruik van het studiefonds; als te grote bedragen te lang ongebruikt blijven, voorstellen

doen aan de twee regeringen om hieraan te verhelpen; 
− beoordeling van de uiteindelijke relevantie van de uitgevoerde studies; 
− toezicht op de procedure: wordt ze gevolgd? is ze aangepast?
− zo nodig wijzigingen voorstellen aan de gebruiksregels. 

2.5. De begunstigde instellingen. 

Hoewel de uiteindelijke begunstigde van een studiefonds vanzelfsprekend (een deel van) de bevolking van het
partnerland is, zijn in deze context de direct begunstigde instellingen uitsluitend ministeries en overheidsinstellingen
van het partnerland. Alleen hùn voorstellen (zie punt 2.6) om een studie te financieren worden in aanmerking
genomen. 
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2.6. Studies die in aanmerking komen41. 

Om in aanmerking te komen voor financiering door een studiefonds, moet een studievoorstel voldoen aan de
volgende voorwaarden: 
− deel uitmaken hetzij van de voorbereiding, de uitwerking of de follow up42 van het samenwerkingsprogramma

tussen België en het partnerland hetzij van het ontwikkelingsbeleid van het partnerland; 
− in dit laatste geval, behoren tot een sector of een thema dat thuishoort in het Indicatief

Samenwerkingsprogramma (ISP) tussen België en het partnerland ; 
− ingediend zijn door een potentiële begunstigde instelling (zie punt 2.5); 
− gepresenteerd zijn conform punt 2.7; 
− voldoende specifiek zijn: de voorgestelde studie mag geen "kopieer-en-plak-werk" zijn van bestaande studies
− voldoen aan eventuele andere, in de bijzondere overeenkomst genoemde, voorwaarden 43. 

2.7. De inhoud van een studievoorstel. 

Een studievoorstel omvat de volgende elementen: 
− naam, adres, telefoon, fax van de begunstigde instelling; 
− doelstelling van de begunstigde instelling; 
− voorwerp van de studie; 
− relevantie van de studie in het kader van het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) tussen België en het

partnerland; 
− terms of reference van de studie volgens een door beide regeringen goedgekeurd standaardschema (zie de

bijlage); 
− geschatte kostprijs; 
− gepland tijdschema voor de uitvoering. 

2.8. Opstellen en voorleggen van het studievoorstel. 

Het studievoorstel wordt opgesteld door de begunstigde instelling. De fondsdirecteur en de attaché kunnen daarbij
behulpzaam zijn. 
De begunstigde instelling legt het studievoorstel voor aan de fondsdirecteur. 
De fondsdirecteur voert een eerste doorlichting uit en stuurt, in het positieve geval, een kopie van het voorstel door
aan de attaché voor gezamenlijke beoordeling. 

                                                     
41 Op deze plek is het wellicht nuttig te onderstrepen dat studies in het kader van een studiefonds niet verward mogen worden
met de "verkennende studies" of de "expertise- en evaluatieopdrachten" die genoemd worden in artikel 6 van de wet van 21
december 1998 tot oprichting van de BTC. Bij een studiefonds is immers het partnerland opdrachtgever. In het kader van de BTC-
wet is dat de Belgische Staat. 
42 "Follow up" mag niet verward worden, noch met de normale monitoring die de taak is van de BTC, noch met de evaluatie die
de taak is van de bijzonder evaluator. 
43 Zo kan, bijvoorbeeld, bepaald worden dat de kostprijs van een studie niet boven een plafond uit mag stijgen. 
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2.9. Beoordeling van studievoorstellen en beslissing over de financiering. 

De beslissing over de financiering van een studie moet worden genomen binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst
van het voorstel. 
De beslissingsbevoegdheid en de werkwijze verschillen naargelang de aard van de beslissing (positief of negatief)
en naargelang de geschatte kostprijs van de studie: 
− de fondsdirecteur en de attaché zijn in elk geval, ongeacht de geschatte kostprijs van de studie, gemachtigd om

een negatieve beslissing nemen; 
− voor een positieve beslissing is de machtiging van de fondsdirecteur en de attaché  beperkt tot studies met een

geschatte kostprijs van maximaal 62.500 ¤44: zij nemen, na overleg, een gezamenlijke beslissing; 
− voor studies met een geschatte kostprijs van meer dan 62.500 € waarover de fondsdirecteur en de attaché

positief wensen te adviseren, stellen zij een gezamenlijke beoordeling op van maximaal 500 woorden die, met
het studievoorstel, aan de beslissing van de directeur-generaal van DGIS wordt voorgelegd; de directeur-
generaal deelt zijn beslissing mee binnen de 30 dagen45. 

2.10. Notificatie en reservering van geldmiddelen. 

De fondsdirecteur en de attaché delen hun beslissing in een gemeenschappelijke brief mee aan de begunstigde
instelling en, in geval van een positieve beslissing, aan de lokale BTC-vertegenwoordiger. 
De fondsdirecteur reserveert (earmark, assigner) de geldmiddelen die nodig zijn om de studie waarover positief
beslist werd, uit te voeren. 

2.11. Aanstellen van de toezichthoudende functionaris; mededelingen aan de toezichthoudende functionaris
en de lokale BTC-vertegenwoordiger.

In een brief waarin hij diens taken beschrijft (zie 2.13 en 2.15), verzoekt de fondsdirecteur de begunstigde instelling
een toezichthoudende functionaris aan te stellen. 
De begunstigde instelling stelt de toezichthoudende functionaris aan en licht de fondsdirecteur daarover in. 
De fondsdirecteur licht de lokale BTC-vertegenwoordiger in over de identiteit van de toezichthoudende functionaris. 
Hij bezorgt de toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger een kopie van het studievoorstel
(zie punt 2.7). 

2.12. De "uitvoerder" van een studie.  

Studies in het kader van een studiefonds worden uitgevoerd door een instelling of persoon – verder
"dienstenverlener" - die niet de begunstigde instelling is, er ook geen deel van uitmaakt en in een contractuele relatie
staat tot de opdrachtgever, die de regering van het partnerland is. 

                                                     
44 Deze bovengrens (ongeveer het equivalent van 2,5 miljoen BEF) heeft niets te maken met de administratieve en
begrotingscontrole (KB van 16.11.94) noch met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Zoals we zagen in punt 2.1. wordt een
studiefonds immers beheerd volgens de wetgeving van het partnerland dat er eigenaar van is. De bovengrens van 62.500 € is
alleen een kwestie van beperking van de delegatie van bevoegdheid aan de Attaché. 
45 Als de directeur-generaal voorlopig bezwaar maakt of bijkomende informatie vraagt kan de termijn eventueel verlengd worden
met de tijd die nodig is om de informatie in te zamelen. 
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2.13. De gunningprocedure. 

De gunning van de studieopdracht gebeurt volgens de wetgeving en reglementering van het partnerland. Maar als
het partnerland dit verkiest kunnen de regels van het Europees Ontwikkelingsfonds gebruikt worden. Dit is een vitaal
element dat door de BTC tijdens de formuleringsfase van het studiefonds onderzocht en uitgeklaard moet worden,
en waarvan de essentie in de bijzondere overeenkomst wordt gespecificeerd. 

Wat volgt is dus geen uitgewerkte gunningprocedure, maar een opsomming van de minimumvereisten waaraan de
procedure in elk geval moet voldoen. 

1. Er wordt altijd een offerte gevraagd aan tenminste 3 kandidaat-dienstenverleners, tenzij verantwoord kan worden
waarom dat onmogelijk is. Eventueel, bijvoorbeeld als het om een gespecialiseerd domein gaat, wordt de
offerteaanvraag voorafgegaan door een oproep tot kandidaten (appel d'intérêt). 

2. De toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger samen: 
− werken de terms of reference af, om ze geschikt te maken voor de gunningprocedure46;
− stellen de criteria op voor de beoordeling van de dienstenverleners; 
− stellen de "shortlist" op bestaande uit tenminste drie kandidaat-dienstenverleners, of, verantwoorden eventueel

waarom dat niet mogelijk is; 
− leggen de shortlist ter goedkeuring voor aan de fondsdirecteur; 
− zijn in de mogelijkheid om de correctheid en billijkheid van de procedure na te gaan (dit omvat eventueel

aanwezigheid bij het openen van de offertes); 
− analyseren de offertes en stellen een dienstenverlener voor, eventueel na overleg met de fondsdirecteur; 
− stellen de brief op waarmee de gekozen dienstenverlener op de hoogte wordt gebracht en eventueel uitgenodigd

wordt voor onderhandelingen; 
− voeren die onderhandelingen; 
− stellen het ontwerp-toewijzingscontract op en leggen dat voor aan de fondsdirecteur; 
− ontvangen een kopie van het ondertekende toewijzingscontract; 

3. De fondsdirecteur is de vertegenwoordiger van het partnerland als opdrachtgever van de studie, hij:
− keurt de "shortlist" goed;
− ondertekent de brief waarmee de door de toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger

voorgestelde dienstenverlener op de hoogte wordt gebracht en eventueel uitgenodigd wordt voor
onderhandelingen (Eventueel komt hierover overleg tussen de fondsdirecteur, de toezichthoudende functionaris
en de lokale BTC-vertegenwoordiger. Dit overleg moet tot een akkoord leiden, anders wordt de studie niet op het
fonds gefinancierd); 

− ondertekent het toewijzingscontract en bezorgt het aan de dienstenverlener (Eventueel komt hierover overleg
tussen de fondsdirecteur, de toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger. Dit overleg
moet tot een akkoord leiden, anders wordt de studie niet op het fonds gefinancierd);

− stuurt een kopie van het toewijzingscontract aan de toezichthoudende functionaris en aan de lokale BTC-
vertegenwoordiger. 

4. De attaché: 
− wordt alleen nog betrokken bij de gunning als er, ook na overleg, geen akkoord is over de toewijzing; in dat geval

trekt de attaché de beslissing tot financiering (punt 2.9.) in; 
− ontvangt een kopie van het ondertekende toewijzingscontract.

                                                     
46 Als ze dat nodig acht kan de BTC hiervoor een beroep doen op deskundigheid die haar vertegenwoordiger eventueel niet
heeft. 
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2.14. De bankrekening van het studiefonds. 

De geldmiddelen van het fonds (zie punt 2.2) worden gestort op een rekening met een in de bijzondere
overeenkomst bepaalde naam bij een bank naar keuze van het partnerland. Om ontwaarding van de geldmiddelen te
vermijden wordt de rekening gehouden in ¤ of US$. Als de monetaire regels van het partnerland dat niet toelaten,
wordt een andere oplossing gezocht om muntontwaarding te vermijden. 
De rekening kan alleen gedebiteerd worden door dubbele handtekening van: 
− de fondsdirecteur en
− hetzij de bevoegde controle-instelling van het partnerland (rekenhof, overheidsaudit e.d.m.) hetzij de BTC-

vertegenwoordiger. 
Zie hiervoor verder onder punt 2.16. 
Met de bank wordt schriftelijk overeengekomen dat zij het origineel van alle rekeningafschriften aan de
fondsdirecteur sturen en een kopie aan de lokale BTC-vertegenwoordiger. 
Bankkosten zijn ten laste van het fonds. Tenzij de regels van het partnerland dat niet toelaten, wordt de rente
toegevoegd aan het fonds. 

2.15. De controle op de realisatie van de studie. 

De dienstenverlener legt de rapporten die hij krachtens het toewijzingscontract moet maken voor aan de
toezichthoudende functionaris en aan de lokale BTC-vertegenwoordiger. Conform de bepalingen van het
toewijzingscontract, bezorgt hij zijn facturen aan één van hen, die ze op zijn beurt aan de ander doorgeeft. 
De toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger gaan na of de rapporten kwalitatief en
kwantitatief beantwoorden aan het toewijzingscontract en de terms of reference. 
Indien nee, eisen zij correcte uitvoering47. 
Indien ja, ondertekenen zij beiden de facturen onder de woorden: "voor geleverde diensten", en bezorgen ze aan de
fondsdirecteur. 
De toezichthoudende functionaris en de lokale BTC-vertegenwoordiger bezorgen een kopie van het eindrapport aan
de fondsdirecteur en aan de attaché. 

                                                     
47 Het staat de BTC uiteraard vrij hiervoor een beroep te doen op deskundigheid die haar vertegenwoordiger eventueel niet
heeft.
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2.16. De betalingen en het heraanvullen van het fonds. 

De betaling van de "voor geleverde diensten" goedgekeurde facturen gebeurt altijd onder dubbele handtekening: de
fondsdirecteur en één ander persoon. Hier kunnen zich twee gevallen voordoen. De BTC zal tijdens de formulering
onderzoeken welke formule gekozen moet worden en dit zal uiteraard in de bijzondere overeenkomst worden
vastgelegd. 
In partnerlanden waar een behoorlijk functionerende dienst bestaat die belast is met de controle op de
overheidsuitgaven (audit, rekenhof), ondertekent de fondsdirecteur de betalingsopdracht samen met een bevoegde
ambtenaar van die dienst. 
In partnerlanden waar dergelijke dienst niet bestaat of onvoldoende garanties biedt, ondertekent de fondsdirecteur
de betalingsopdracht samen met de BTC-vertegenwoordiger. 
De keuze die hier gemaakt wordt staat niet los van de betalingswijzen die gekozen worden voor andere onderdelen
van ons samenwerkingsprogramma met het betrokken partnerland. Als we, bijvoorbeeld in het kader van de
begrotingshulp, vertrouwen op een lokale controledienst, dan ligt het voor de hand dat we die ook inschakelen in het
kader van een studiefonds. Het zijn de attaché en de BTC-vertegenwoordiger die, steunend op hun kennis van het
partnerland, op dit punt zinnige voorstellen moeten doen die zo veel mogelijk verantwoordelijkheid aan het
partnerland toeschuiven zonder evenwel onverantwoorde risico's te nemen.
Zodra de betalingen het in de bijzondere overeenkomst bepaalde niveau bereikt hebben – bijvoorbeeld 75% -
waarschuwt de fondsdirecteur de BTC-vertegenwoordiger die, via zijn hoofdkantoor, DGIS verzoekt de geldmiddelen
van het studiefonds opnieuw aan te vullen (Zie punt 2.2). 

2.17. Eigendom van de studies. 

Alle door het studiefonds gefinancierde studies zijn eigendom van het partnerland.  

3. De specifieke elementen van een overeenkomst met de BTC inzake de tenuitvoerlegging van
een studiefonds. 

Zoals uit punt 2 blijkt, is de rol van de BTC bij de tenuitvoerlegging van een studiefonds aan de ene kant heel beperkt
maar aan de andere kant van essentieel belang. De BTC zal deze elementen moeten opnemen in haar "ontwerp van
overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging" (Beheersovereenkomst, art. 11, 2°) die het zelf opstelt tijdens de
formulering. 

Die overeenkomst zal dus in elk geval de volgende elementen bevatten. 

3.1. Informatie die de BTC ontvangt. 
Met een gemeenschappelijke brief van de fondsdirecteur en de attaché wordt de lokale BTC-vertegenwoordiger
ingelicht over de beslissing tot financiering van een studie. De fondsdirecteur stuurt hem ook de identiteit van de
toezichthoudende functionaris en een kopie van het studievoorstel. 

3.2. De voorbereiding van studies. 
Voor elke goedgekeurde studie, voert de lokale BTC-vertegenwoordiger samen met de toezichthoudende
functionaris de volgende taken uit:
− afwerken van de terms of reference om ze geschikt te maken voor de gunningsprocedure; 
− de criteria opstellen voor de beoordeling van de dienstenverleners; 
− de "shortlist" opstellen bestaande uit tenminste drie kandidaat- dienstenverleners of eventueel verantwoorden

waarom dat niet mogelijk is; 
− de shortlist ter goedkeuring voorleggen aan de fondsdirecteur; 
− de correctheid van de procedure nagaan; 
− de offertes analyseren en een dienstenverlener voorstellen;
− de brief opstellen waarmee de gekozen dienstenverlener op de hoogte wordt gebracht en eventueel uitgenodigd

wordt voor onderhandelingen; 
− die onderhandelingen voeren;
− het ontwerp-toewijzingscontract opstellen en het voorleggen aan de fondsdirecteur; 
− een kopie van het ondertekende toewijzingscontract ontvangen; 
− een kopie van het ondertekende toewijzingscontract aan de attaché sturen. 



156

3.3. Het beheer van de bankrekening van het studiefonds. 
De lokale BTC-vertegenwoordiger ontvangt een kopie van alle rekeningafschriften van de bankrekening van het
studiefonds. 
Eventueel ondertekent hij de betalingsopdrachten samen met de fondsdirecteur. 

3.4. Toezicht op de uitvoering van elke studie. 
Evenals de toezichthoudende functionaris, ontvangt de lokale BTC-vertegenwoordiger een exemplaar van de
rapporten die de dienstenverlener krachtens het toewijzingscontract moet maken alsmede zijn facturen, conform de
bepalingen van het toewijzingscontract. 
Samen met de toezichthoudende functionaris gaat de lokale BTC-vertegenwoordiger na of de rapporten kwalitatief
en kwantitatief beantwoorden aan het toewijzingscontract en de terms of reference. 
Indien nee, eisen zij correcte uitvoering. 
Indien ja, ondertekenen zij beiden de facturen onder de woorden: "voor geleverde diensten", en bezorgen ze aan de
fondsdirecteur. 

3.5. Rapporten. 
De lokale BTC-vertegenwoordiger bezorgt aan de attaché de volgende rapporten: 
1. een kopie van het eindrapport van elke studie, binnen de 10 werkdagen na haar voltooiing; 
2. binnen dezelfde termijn, een door hemzelf opgesteld beknopt verslag (maximum 1.000 woorden) over elke

individuele studie, waarin tenminste de volgende elementen worden behandeld:
− het relaas van de uitvoering van de studie, met speciale aandacht voor de mate waarin de doelstellingen van de

terms of reference bereikt zijn; 
− het verslag van het toezicht op de uitvoering van de studie; 
− conclusies en lessen die getrokken kunnen worden uit het toezicht. 
3. één keer per jaar, op een in de overeenkomst te bepalen datum, een jaarverslag van de voortgangsbewaking,

medeondertekend door de fondsdirecteur, en waarin de volgende elementen worden behandeld: 
− onderzoek van de uitvoering van de overeenkomst inzake het studiefonds; 
− punten die eventueel verkeerd lopen en een herziening van de overeenkomst kunnen verantwoorden; 
− onderzoek van het gebruik van het studiefonds vanuit het oogpunt van de coherentie en de

ontwikkelingsrelevantie; 

Uit de opsomming van deze taken blijkt duidelijk dat de BTC dus nooit in aanmerking kan komen om zelf een door
een Belgisch studiefonds gefinancierde studie uit te voeren. Ze kan immers niet tezelfdertijd “beheerder” en
“beheerde” zijn. Er is echter nog een tweede reden: de BTC geniet een aantal privileges, waaronder vrijstelling van
belasting in het kader van door België gefinancierde prestaties, die in het Algemeen Akkoord met het partnerland
vastgelegd worden. Het zou tot deloyale concurrentie leiden indien ze tegelijk ook naast andere dienstenverleners
zou mogen meedingen naar opdrachten in het kader van een studiefonds.

4. De bijzondere overeenkomst met een partnerland inzake een studiefonds. 

Vanzelfsprekend zullen de speciale elementen van een studiefonds ook tot uiting komen in de desbetreffende
bijzondere overeenkomst. Hieronder wordt schematisch aangegeven hoe zo'n overeenkomst eruit zal zien. 

Aanhef
− verwijzing naar het algemeen akkoord; 
− verwijzing naar het Indicatief Samenwerkingsprogramma (eventueel de betrokken Gemengde Commissie); 



157

Artikel 1. Doelstellingen. 
− oprichting van het studiefonds; 
− doelstellingen van het studiefonds; 
− beperkende omschrijving van het begrip "studie": 

− inhoudelijk; 
− begunstigden die in aanmerking komen; 
− minimum- en maximumbedrag. 

Artikel 2. De geldmiddelen van het studiefonds. 
− bedrag van de Belgische (en eventuele andere) bijdrage(n) tot het studiefonds; 
− wijze waarop de overdracht van de geldmiddelen gebeurt (in schijven); 
− de bankrekening; 
− verrichtingen op de bankrekening; dubbele handtekening; 

Artikel 3. Verantwoordelijkheden. 
- de verantwoordelijke instellingen aan de kant van het partnerland:

- algemeen verantwoordelijke instelling; 
- fondsdirecteur; 
- begunstigde instelling; 
- toezichthoudende functionaris; 

- de verantwoordelijke instellingen aan de kant van België: 
- het ministerie BZBHIS, de attaché; 
- de BTC. de BTC-vertegenwoordiger. 

Artikel 4. Studievoorstellen. 
- inhoud; 
- opstellen; 
- voorleggen; 
- verwijzing naar standaard terms of reference. 

Artikel 5. Beoordeling en goedkeuring van de studievoorstellen. 
- criteria; 
- beslissing; 
- reservering van geldmiddelen. 

Artikel 6. De toezichthoudende functionaris. 
- aanstelling; 
- informatie. 

Artikel 7. De gunning. 
- wetgeving/reglementering die van toepassing is. 
- voorbereiding. 

Artikel 8. Toezicht op de uitvoering en betaling. 

Artikel 9. Eigendom van de studies. 

Artikel 10. Belastingen en heffingen. 

Artikel 11. Algemene bepalingen. 
- duur; 
- wijzigingen; 
- betwistingen. 

Artikel 12. Adressen. 

Artikel 13. Van kracht worden. 
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Vademecum – Studiefonds. 

BIJLAGE: Standaardschema voor "terms of reference" (t.o.r.) van een studie. 

Onderstaand standaardschema kan uiteraard alleen maar de hoofdlijnen van de t.o.r. geven, aangezien het
universeel geldig moet zijn. Essentieel is dat t.o.r.:
− de doelstelling van de studie heel duidelijk maken; 
− een behoorlijke basis vormen voor het toetsen van de resultaten van de studie. 

De volgende elementen vormen de hoofdlijnen van alle t.o.r.:

1. Basisgegevens.
De context van de studie en een overzicht van de bestaande kennis in het betrokken veld, of een voldoende
gedetailleerde verwijzing daarnaar. Als de studie deel uitmaakt van de projectcyclus, situering van de studie daarin. 

2. Doel van de studie. 
Beschrijving van de te bereiken resultaten. 

3. Vereiste deskundigheid. 
kwantitatieve en kwalitatieve vereisten die gesteld worden aan de deskundigen die de studie zullen uitvoeren (aantal,
specialisaties, ervaring)

4. Praktische en organisatorische elementen. 
− (indien relevant) fases van de studie, eventueel tussentijds overleg en rapportering; 
− tijdschema; 
− aantal en taal van de rapporten; 
− eventueel, beschikbaarheid van de rapporten onder e-vorm. 
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