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cessent jamais de croire en moi.” 



 

 

DANKWOORD 

Deze masterproef zou nooit mogelijk geweest zijn zonder een aantal belangrijke personen, die 

hier ongetwijfeld een plaats verdienen. In de eerste plaats draag ik deze masterproef met 

immense liefde, trots en respect op aan mijn grootvader Mohamed Mokram, de enige man 

naar wie ik altijd heb opgekeken. Deze rationele, wijze man en mijn grootmoeder Zineb 

Ouaouij zijn de onmisbare steunpilaar en het grootste voorbeeld van mijn familie. Mijn 

liefdevolle grootouders , hardwerkende eerste generatiemigranten uit Marokko, hebben mij 

met veel passie, geduld, liefde en wijsheid gesteund in alles wat ik tot nu toe ondernomen heb. 

Zoals mijn grootvader altijd zegt: “ze kunnen alles van jou afnemen, behalve jouw diploma’s”. 

Door hen heb ik beter begrepen waar ik naartoe wil en welke persoon ik graag wil zijn, niet 

alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. “Luister niet naar een ander, en geef nooit op, 

Sana”, is wat jullie tegen me zeiden en dit heb ik gedaan! شكرا جزيال 

Questa tesi di laurea coincide per me, con il raggiungimento di uno dei più important obiettivi 

della mia vita in questo momento. Perchè non si tratta soltanto di una tesi di laurea, ma si tratta 

di un viaggio incredibile che ho potuto vivere con tanti emozioni, insieme a delle persone 

incredibili. Questa tesi ha viagato con me dappertutto in Italia e Belgio e ha connosciuto sia 

luoghi fantastici, sia delle persone favolosi. In verità, tutte queste persone hanno contribuito al 

modo loro a questo progetto impegnativo che si conclude finalmente in un capitolo bellissimo 

nella mia vita. Quindi, la fine di questo viaggio, significa senza dubbi l’inizio di un’altro viaggio 

per me, che avrà sicuramente luogo altrove.  

Per primo vorrei rivolgere un ringraziamento affetuoso ed importante a Kita Russo en Michele 

Marruzzo. Non avete mai smesso di credere in me e nelle mie competenze, e quindi questo 

viaggio non sarebbe mai stato possibile senza la vostra fiducia ed amore come se fossi figlia 

vostra. Siete sempre stati coinvolti al massimo, con molta pazienza in ogni passo durante 

questo viaggio. Sono convinta che senza di voi non sarei mai diventata la persona che sono 

oggi. Grazie di cuore per avermi accetato nella vostra famiglia meravigliosa, vi voglio davvero 

un mondo di bene come se fossero I miei genitori.  

Per secondo, vorrei ringraziare la mia persona preferita su questa terra da ormai quasi più di 

sette anni Giovanni Marruzzo. Tu, senza hesitare mi hai incoraggiato fin da subtio ad 

entraprendere questo percorso del master con confidenza e forza, facendomi capire ad ogni 

momento mio debole, che mi saresti sempre stato vicino e che questa scelta non avrebbe mai 

pesato sul nostro rapporto e la nostra complicità. La tua (com)passione, il calcio nel sedere 

occasionale, tuo sostegno ed amore immenso, mi hanno spinto tantissime volte a fare sempre 



 

 

il mèglio possible, anche nei momenti in cui ero completamente scoraggiata. La tua lucidità 

quando non riuscivo a capirmi bene mi hanno sempre dato un punto di riferimento necessario. 

Ti ringrazio infinitamente amore grande mio, per tutti quei momenti difficili in cui tu eri 

decisamente più forte di me, e quei momenti in cui capivi subito la mia disperazione per riunirsi 

piu velocemente possibile. Quindi questa tesi della laurea significa un passo avanti anche per 

noi, ed è grazie a te che non ho mai mollato.  

Poi vorrei ringraziare con tutto cuore, I miei carissimi amici Italiani, con le quali sono maturata 

e cresciuta tantissimo come persona durante il mio percorso entero. In tutti questi anni 

meravigliosi che abbiamo passato insieme mi avete fatto capire certe cose della vita che si 

capiscono solo quando uno le vive, ed è una lezione di immenso valore, quindi grazie ad 

Alessia, Floriana, Luca, Gianni, Francesco (C. & M.), Carmine, e tutti coloro con le quali 

ho condiviso delle conversazioni pieno di dubbi, speranze, paure e gioie. Siete meravigliosi e 

vi ringrazio di tutto il mio cuore per il vostro sostegno, “siete trasuti int’o core mio e nun potete 

assì chiù.”.  

Mijn Belgische geweldige vrienden die nooit veraf waren wanneer ik ontmoedigd was, 

Thamira, Ortlinde en Serena, bedank ik warm voor alle steun, het herlezen van mijn thesis 

en de peptalks wanneer ik het even weer niet meer zag zitten.  

De laatst beschikbare paragraaf in dit dankwoord heb ik voorbehouden voor de belangrijkste 

persoon in mijn leven. Jij, die jezelf met onvoorwaardelijke liefde altijd hebt weggecijferd voor 

mij en mijn broers, mijn onvermoeibare mama, Nadia Mokram waar ik ongelofelijk naar opkijk. 

Alleenstaande moeder met liefde voor twee, strijdkracht en genoeg compassie voor iedere 

mens op deze aarde. Jij, die ons altijd geleerd hebt dat wij, als gezin, een onafscheidelijk team 

vormen en dat we geen enkele uitdaging uit de weg mogen gaan, ook al slaag je niet ineens 

in je opzet. Jij, die er ons altijd aan herinnert hoe de olijfboom in de woestijn het beste groeit, 

met weinig water, in een stressvolle omgeving en soms onder druk. Jij, die er elke dag voor 

gezorgd hebt, dat ik mijn dromen nooit of te nimmer zou opgeven. Jij, die sinds mijn geboorte 

nog geen enkele stap van mijn zijde bent afgeweken, bent ongetwijfeld mijn beste partner in 

crime voor altijd. De studies die ik succesvol ondernomen heb zijn allemaal dankzij jou, “we 

did it !” Jij geloofde onvoorwaardelijk in mij wanneer een ander dit niet deed, want jij kent mij 

het beste. Jij, die zo onzelfzuchtig je eigen zorgen aan de kant zette om mij op te krikken en 

moed te geven, bent het beste voorbeeld voor mij.  
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ABSTRACT 

 

Het zou in 2015 zijn, dat de Europese Commissie naar aanleiding van het stijgende 

migrantendodental in de Mediterrane zee, een nieuw politiek instrument opricht. In een woelig 

politiek klimaat kwamen zowel de EU – visibiliteit als het politieke leiderschap sterk onder druk 

te staan en werd bovendien verwacht dat de EC snel en efficiënt hulp zou kunnen bieden1. Er 

ontstond bijgevolg een “window of opportunity” waaruit het EU – trustfonds voor migratie voor 

Afrika ontstaan is. Ondanks de veelbelovende, formele voornemens2 van dit fonds gaan hier 

toch ook een aantal uitdagingen mee gepaard. Een van de belangrijkste en tevens ook een 

van de meest pertinente uitdagingen vormt de kern van deze masterproef. Namelijk; is dit EU 

– noodtrustfonds voor migratie voor Afrika een democratisch legitiem instrument dat gebruikt 

mag worden in haar huidige vorm en context? Aan de hand van een uniek theoretisch 

meetkader als resultaat van de symbiose van een reeks materierelevante theoretici, wordt een 

antwoord gezocht op deze vraag. Bijgevolg vertaalt het verloop van deze masterproef zich 

concreet in een kwalitatieve studie die uit vier delen bestaat. In het eerste deel wordt een 

gedetailleerde probleemstelling uiteengezet gevolgd door het tweede deel, waar stelselmatig 

naar een pragmatisch theoretisch kader gewerkt wordt. Vervolgens, wordt in een derde deel 

aan de hand van een literatuurstudie uitgebreid onderzocht hoe het EU – noodtrustfonds voor 

Afrika precies werkt, om tot slot in een vierde deel, een analyse uiteen te kunnen zetten. Dit 

onderzoek concludeert dat het fonds een potentieel krachtig instrument vormt voor externe 

samenwerking, waar echter als gevolg van haar aard nog veel structurele aanpassingen voor 

nodig zijn. Bijgevolg kan het fonds in haar huidige vorm niet als een democratisch legitiem 

instrument beschouwd worden.  

 

  

                                                
1 Kipp, D., 2018, p10 SWP, Europese Rekenkamer, 2018.  
2 “The European Union Emergency Trust Fund For Stability and Addressing Root Causes Of Irregular 
Migration and Displaced Persons in Africa, Strategic Orientation Document”.  



 

 

INHOUDSOPGAVE 

INLEIDING ............................................................................................................................ 1 

DEEL I: PROBLEEMSTELLING ........................................................................................... 2 

a. Algemene context ..................................................................................................... 2 

b. Waarom het EU - noodtrustfonds voor Afrika? ...................................................... 6 

c. Onderzoeksvraag ...................................................................................................... 9 

d. Methodologie ...........................................................................................................13 

DEEL II: THEORETISCH KADER ........................................................................................15 

a. Benaderingen van legitimiteit .................................................................................15 

 Klassieke denkers ................................................................................................... 16 

 Objectivisme en Subjectivisme ............................................................................... 21 

 Recentere visies ..................................................................................................... 23 

 Tussenbesluit ......................................................................................................... 30 

b. Normatieve criteria van legitimiteit .........................................................................32 

 Input legitimiteit ....................................................................................................... 35 

 Output legitimiteit .................................................................................................... 39 

 Throughput legitimiteit ............................................................................................ 41 

DEEL III: EU – NOODTRUSTFONDS VOOR MIGRATIE ....................................................47 

a. Achtergrond .............................................................................................................47 

 Algemeen ............................................................................................................... 47 

 Ontstaan en rechtsbasis ......................................................................................... 49 

b. Beheer en werking ...................................................................................................56 

 Strategisch niveau .................................................................................................. 57 

 Operationeel niveau ................................................................................................ 62 

 EU – delegaties ...................................................................................................... 66 

 Projectselectie ........................................................................................................ 68 

 Evaluatiemechanismen en rapportering .................................................................. 69 

c. Uitdagingen van het EU – noodtrustfonds .............................................................78 

DEEL IV: ONDERZOEKSRESULTATEN .............................................................................80 

a. Inputlegitimiteit ........................................................................................................80 



 

 

 Participatie .............................................................................................................. 80 

 Consensus.............................................................................................................. 82 

b. Outputlegitimiteit .....................................................................................................84 

 Effectiviteit .............................................................................................................. 84 

c. Throughputlegitimiteit .............................................................................................85 

 Efficiëntie ................................................................................................................ 86 

 Aansprakelijkheid.................................................................................................... 87 

 Transparantie ......................................................................................................... 88 

DEEL V: CONCLUSIE .........................................................................................................90 

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................92 





 

 

LIJST MET FIGUREN3 

Figuur 1:  Evolutie van legitimiteitsdenken…………….…………………………………..p30 

Figuur 2:  Relevantie en verband tussen de klassieke en recentere 

 theorieën…………………………………………………………………………...p31 

Figuur 3a:  Kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking en normatieve criteria van 

 legitimiteit…………………………………………………………………………..p33 

Figuur 3b: Kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking en normatieve criteria van 

 legitimiteit……………………………………………………………….………….p34 

Figuur 4:  Criteria van inputlegitimiteit met vragenlijst – “Participatie”……………......p37 

Figuur 5:  Criteria van inputlegitimiteit met vragenlijst – “Consensus”………………..p38 

Figuur 6:  Criteria van outputputlegitimiteit met vragenlijst –  

 “Effectiviteit”………………………………………………...............................p40 

Figuur 7:  Criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst –  

 “Efficiëntie”…….……………………………………………………….………..p44 

Figuur 8:  Criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst –  

 “Aansprakelijkheid”…….………….…………..…………………….…………p45 

Figuur 9:  Criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst –  

 “Transparantie”…….………….…………..………………………….…………p45 

Figuur 10: Normatieve criteria van legitimiteit……………………………………………...p46 

Figuur 11:  Strategisch niveau (TFB), EU – noodtrustfonds voor migratie voor    

 Afrika…………………………………………………………………………..…..p60 

Figuur 12:  Operationeel niveau EU – noodtrustfonds voor migratie voor  

 Afrika…………………………………………………………………………..…..p62 

Figuur 13:  Financiële contributies aan de EU - trustfondsen………………………….....p63 

Figuur 14:  MLS kerndoelstellingen……………………………………………………….....p72 

Figuur 15:  Typologie van de high -level indicatoren voor het HoA …………….…….....p75 

Figuur 16:  EURF gereviseerde structuur………………………………………….…….....p77 

Figuur 17:  EU – noodtrustfonds rapportering en evaluatiestructuur………………….....p78 

                                                
3 Opmerking: De hierboven vermeldde figuren werden allen (behalve fig.11,12,13,14,15) op basis van 
de uitgebreide literatuurstudie opgesteld, bronnen zie bijgevoegde bibliografie. Figuren die essentieel 
zijn voor de theorieopbouw zijn toegevoegd aan bovenstaande lijst, figuren die louter ondersteunend 
zijn, zitten vrij in deze masterproef, en worden toegelicht in de teksten zelf.  



 

 

LIJST MET AFKORTINGEN 

AAA  Accra Agenda for Action   

AASM  Associated African States and Madagascar  

ACS  Afrikaans – Caribisch – Stille Oceaan - gebied  

AU  Afrikaanse Unie  

CA Constitutive Agreement  

CSO  Civil Society Organizations  

DAC Development Assistance Committee 

DG   Directoraat - Generaal   

DG DEVCO Directoraat – Generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling  

EC  Europese Commissie  

EEG  Europees Economische Gemeenschap  

EG  Europese Gemeenschap  

EIB  Europese Investeringsbank  

EOF  Europees Ontwikkelingsfonds  

EP  Europees Parlement  

EPA  Economisch Partnerschapsakkoord  

EU  Europese Unie  

EUDEL EU - delegatie 

EUTF  European Union Emergency Trust Fund For Migration   

FR  Financial Regulation 

LGO  Landen en gebieden overzee 

MFK  Meerjarig Financieel kader  

MTDTF  Multidonor Trust Fonds  

MDG  Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals) 

ODA  Official Development Assistance   

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development   

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OPCOM Operationeel Comité 

PRAG  Procedures and Practical Guide - Procedures en Praktische Gids.   

SDG  Sustainable Development Goals  

TFB  Trust Fund Board  

VAP Valletta Action Plan 

 



 

1 

INLEIDING  

Het zou in November 2015 zijn, dat in een context van politieke druk, het EU – noodtrustfonds 

voor migratie voor Afrika door de Europese Commissie opgericht wordt naar aanleiding van 

de top in Valletta (Malta)4. Dit fonds werd in een recordtempo gelanceerd en voorgesteld als 

het nieuwe en innovatieve instrument, dat het Actieplan, overeengekomen in Valletta verder 

zou gaan implementeren5. Dit EU - noodtrust fonds, dat vandaag overigens beschouwd wordt 

als de kern van een politieke samenwerking met de Afrikaanse partnerlanden op vlak van 

migratie, vormt een van de meest recente stokpaardjes van de Europese Commissie. Dit fonds 

bundelt namelijk alle financiële bijdragen in slechts één instrument waardoor deze middelen 

veel flexibeler zouden moeten zijn. Bovendien zouden deze middelen ook sneller inzetbaar 

moeten zijn bij noodtoestanden. Dit klinkt haast als een recept dat geschikt lijkt voor iedereen, 

en vervolgens voorbestemd lijkt om te slagen, toch?  

De EU – Afrika relatie is echter veel complexer en lijkt vandaag slechts in beperkte mate haar 

weerspiegeling te vinden in alle aspecten het fonds. Het EU – noodtrustfonds lijkt bijgevolg zo 

haar eigen weg te banen tussen het Europees ontwikkelingsbeleid, een migratieagenda en 

politieke druk, en dit allemaal onder het toeziend oog van de Europese Commissie. Indien dit 

effectief ook zo is, kan de oprichting en het gebruik van het EU – noodtrustfonds dan wel nog 

als verantwoord beschouwd worden? Het is naar aanleiding hiervan dat deze masterproef, in 

de eerste plaats zal onderzoeken wat dit fonds al dan niet legitiem maakt. Namelijk welke 

aspecten van het fonds zorgen ervoor dat het gebruik ervan te verantwoorden is voor alle 

betrokken partijen? Om hier een antwoord op te kunnen geven wordt in een eerste deel een 

uitgebreide theoretisch basis uiteengezet met een welomlijnd kader waarin het abstracte 

concept van legitimiteit voldoende afgetast wordt. Dit zou ervoor moeten zorgen dat een 

werkbaar kader ontstaat waarop verder gewerkt kan worden naar de ideale 

onderzoeksmethode voor het vraagstuk van deze masterproef. In dit geval zal er met 

vragenlijsten gewerkt worden die diverse dimensies of ook criteria genaamd, zullen 

onderzoeken.  

Tot slot, worden de vragenlijsten in een grondige analyse inhoudelijk in verband gebracht met 

deze masterproef waardoor er conclusies zullen kunnen getrokken worden m.b.t. het EU – 

noodtrustfonds voor migratie voor Afrika. 

                                                
4 European Commission, C(2015) 7293 final, Commission Decision on the establishment of a European 

Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and 

displaced persons in Africa.   
5 Valletta Summit on Migration, 11 – 12 November 2015, Action Plan.  



 

2 

DEEL I: PROBLEEMSTELLING  

a. Algemene context  

Het EU – noodtrustfonds voor Migratie voor Afrika, of in officiële termen het “European Union 

Emergency Trust Fund for Stability and addressing root causes of irregular migration and 

displaced persons in Africa” is formeel opgericht op 12 November 2015 op de La Valletta Top 

voor migratie in Malta, waarbij 63 Europese en Afrikaanse staats- en regeringsleiders op 

aanwezig waren6. Commissievoorzitter Juncker verklaarde hierbij dat het noodtrustfonds erop 

gericht is om de respons op de migratie- en vluchtelingencrisis te versterken en zo de diepere 

oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen ontheemding aan te pakken.7  

Dit laatstgenoemde blijkt volgens de Europese Commissie voornamelijk het gevolg te zijn van 

de kwetsbare en fragiele situatie in een aantal Afrikaanse staten, die zelf moeilijker zouden 

kunnen inspelen op onder meer de economische – , milieu - en migratieontwikkelingen8 . 

Tot dusver reiken de financiën van dit fonds, volgens de meest recente cijfers, tot zo’n, 4,2 

biljoen euro, afkomstig vanuit diverse Europese instrumenten, waartoe de Europese lidstaten 

indirect, via hun begroting mee aan bijdragen9. Het belangrijkste Europees instrument dat 

overigens ook de grootste financiële bijdrage levert aan het Europees noodtrustfonds, is het 

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Meer recente cijfers uit een rapport van de  Europese 

Rekenkamer stellen dat er in eind Augustus 2018 een totaal van 4,9 biljoen euro naar het EU 

– noodtrustfonds is gegaan. Waarvan zo’n 3,6 biljoen10 uit bijdragen van het EOF bestond 

(Europese Rekenkamer, 2018, p10). Hoewel het haast lijkt alsof het Europees noodtrustfonds 

voor migratie voor Afrika bestaat uit nieuwe financiële middelen, omschrijft Den Hertog L., 

(2016) het noodfonds veeleer als een financieel instrument dat voornamelijk bestaat uit 

gehergroepeerde financiële middelen die opnieuw gebundeld werden onder een andere 

managementstructuur, om zo sneller ingezet te kunnen worden11. Het is onder meer hier waar 

het schoentje lijkt te wringen voor vele ngo’s (11.11.11, Oxfam International), 

lobbyorganisaties (Global Health Advocates, GHA), denktanks en koepelverenigingen 

                                                
6 European Commission,( 18 december 2017), “EU Emergency Trust Fund for Africa, Trust Fund For 

Stability and Addressing Root Causes of Irregular Migration and Displaced Person in Africa”, Factsheet.   
7 Koninkrijk België, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “EU – 

noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere 

migratie en ontheemding in Afrika”.  
8 Final Declaration, Valletta Summit, 11 – 12 November 2015.   
9 European Commission, “EU emergency Trust Fund for Africa, State of Play and Financial resources”.  
10 Note: 3,6 biljoen euro staat hier gelijk aan 89% van de totale bijdragen.p10, (Europese Rekenkamer, 
2018) 
11 Den Hertog L., (November 2016), “Money Talks, Mapping the funding for EU external migration 

policy”. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe No.95.  
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(CONCORD). Het noodfonds werd in de eerste plaats namelijk gekaderd binnen de context 

van mogelijke noodtoestanden (d.i. “emergencies”), en dus situaties die op een zo kort 

mogelijke termijn opgelost moeten worden, omdat ze van imminente aard zijn.  

Desondanks blijven de meeste financiële bronnen bestaan uit gelden die bestemd zijn voor 

officiële ontwikkelingshulp (d.i., Official Development Assistance, ODA) en die in de eerste 

plaats bedoeld zijn om ontwikkelingsprojecten en - programma’s, duurzaam en voornamelijk 

op langere termijn financieel te kunnen ondersteunen. Zo zijn bijvoorbeeld de financiële 

middelen van het EOF in hoofdzaak bedoeld om structurele uitdagingen op het vlak van 

duurzame ontwikkeling in de ACS – landen aan te pakken12.   

Den Hertog gaat hier in zijn onderzoek verder op in en stelt dat wanneer de financiële steun in 

grote mate vanuit een bepaald fonds komt, deze fondsen ook toebedeeld horen te worden 

naargelang de criteria eigen aan dat fonds.   

Een bedenking die hier verder bij het debat gemaakt zou kunnen worden, is waarom dit dan 

niet het geval is voor het EU - noodtrustfonds voor migratie voor Afrika. Fondsen toebedelen 

op basis van verschillende geformaliseerde criteria, die op hun beurt aan andere fondsen 

toebehoren, zou de legitimiteit van het fonds als instrument namelijk sterk in vraag kunnen 

stellen. Hierbij aansluitend, heeft de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport (2018, zie 

voetnoot nr.9) gelijkaardige bevindingen uiteengezet. Ze stelde hier dat de procedures en 

selectiecriteria varieerden naargelang de regio. Met andere woorden, werden de 

selectiecriteria onvoldoende gedocumenteerd of inefficiënt toegepast en was er geen sprake 

van een consequente toepassing. Dit duidt voornamelijk op onvoldoende transparantie 

doorheen het gehele proces. Bovendien werden de comparatieve voordelen van het 

financieren van bepaalde projecten aan de hand van het EU – noodtrustfonds niet voldoende 

beargumenteerd en uiteengezet. Een volgend, belangrijk aspect, dat overigens ook een eigen 

bijdrage levert aan de mate van transparantie, is de evaluatie en dus het zogenaamde 

monitoring systeem voor de prestaties van het EU – noodtrustfonds voor Afrika. Volgens het 

rapport van de Europese Rekenkamer bestaat dergelijk systeem al, maar is het nog niet 

volledig operationeel. Bovendien voldoen de vooropgestelde doelstellingen van de gekozen 

projecten volgens dit rapport ook niet aan het S.M.A.R.T. – principe13.   

Deze elementen maken het noodtrustfonds in zijn geheel een relatief moeilijk meetbaar en 

kwantificeerbaar gegeven.  

                                                
12 , CONCORD, CINI, (2018), “Partnership or Conditionality? Monitoring the Migration Compacts and 

EU Trust Fund for Africa”. (p6).   
13 S.M.A.R.T. : Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time-bound. European 

Commission, (19/05/2015) (SWD(2015) 111 final, “Commission Staff Working Document, Better 

Regulation Guidelines”.  
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Bovendien werd naar aanleiding hiervan door de Europese Rekenkamer ook nog een gebrek 

aan basisrichtlijnen vastgesteld. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de prestaties van de 

projecten moeilijker te meten zijn.   

De reeks argumenten die de Europese Rekenkamer in het rapport tot in detail heeft 

uiteengezet, vormen bijgevolg een interessante en belangrijke bijdrage tot het debat vanuit 

een Europees institutioneel en gezaghebbend perspectief.  

Verdergaand op bovengenoemde problematieken, stelt Oxfam International in een uitgebreide 

Briefing Note14 van 2017 dat de financiële steun aan Afrika voornamelijk gebruikt zou worden 

om Europese belangen te kunnen behartigen. Bovendien lijkt het er volgens hen ook op dat er 

veel financiële steun gaat naar projecten die migratie eerder lijken te ontmoedigen, wat in schril 

contrast staat met wat in het actieplan van de La Valletta Top vastgelegd is. Hier staat namelijk 

onder het tweede actiepunt dat er geïnvesteerd zou moeten worden in de creatie van reguliere 

migratie – en mobiliteitskanalen tussen Europese en Afrikaanse landen. 

Een volgende bedenking die in het maatschappelijk debat kan gemaakt worden, is of de 

totstandkoming van het EU – noodtrustfonds, in dit geval wel een noodzaak was. Het zit 

namelijk zo dat Europa al over een reeks financiële instrumenten beschikt om Afrikaanse 

staten te steunen. Naar aanleiding hiervan specifieert Den Hertog in zijn onderzoek dat de 

variatie, veelheid en vaak ook de incoherentie van dergelijke financiële instrumenten ervoor 

zorgt dat de identificatie van de prioriteiten en de actoren achter deze financiering veel 

moeilijker verloopt. Deze incoherentie en bijgevolg vermoeilijkte identificatie van de Europese 

(politieke) prioriteiten en betrokken actoren die verbonden zijn aan het EU – noodfonds, is in 

grote mate wat vele organisaties zorgen baart. Vanuit een divers en eerder Europees - 

institutioneel perspectief luidt hetzelfde probleem, namelijk het gebrek aan een duidelijke focus 

van dit noodtrustfonds.   

De Europese Rekenkamer (d.i. European Court of Auditors) bracht in 2018 een speciaal 

rapport uit over de voor – en nadelen van het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika15. 

In dit rapport onderzocht de Europese Rekenkamer bovendien of het EU – noodtrustfonds voor 

Afrika een goed ontworpen en goed geïmplementeerd instrument vormt. Ze concludeert in de 

eerste plaats dat het noodtrustfonds wel degelijk een flexibel instrument vormt en bijgevolg 

sneller ingezet zou kunnen worden in crisistoestanden. Desondanks, geeft de Europese 

Rekenkamer ook duidelijk aan dat dit instrument geen voorganger kent, met als gevolg dat het 

fonds ook met een aantal uitdagingen kampt.   

                                                
14 Oxfam, Briefing Note., (November 2017), “An Emergency For Whom? The Eu Emergency Trust Fund 

for Africa – migratory routes and development aid in African countries”.  11 Valletta Summit on Migration, 

11 – 12 November 2015, Action Plan.  
15 European Court of Auditors, Special Report No 32, (2018), “European Union Emergency Trust Fund 

for Africa: Flexible but lacking focus”.  
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Een van deze uitdagingen bestaat eruit dat de implementatie in vergelijking met traditionele 

instrumenten evengoed vertraging lijkt op te lopen ondanks de versnelde toekenning van 

financiële steun. Met andere woorden, lijkt het er volgens dit rapport op dat contracten sneller 

ondertekend worden en dat financiële voorschotten ook sneller uitbetaald worden, maar de 

implementatie en effectieve uitvoering van de projecten lijkt niet noodzakelijk efficiënter te 

verlopen.  

Een ander belangrijk argument dat aangehaald wordt door de Europese Rekenkamer is dat 

het EU – noodtrustfonds over zeer algemene doelstellingen beschikt. Dit draagt enerzijds bij 

tot bovengenoemde flexibiliteit van het fonds, maar anderzijds maakt dit het ook moeilijk om 

de werkelijke impact in de drie regio’s (d.i. windows) te gaan meten. Bovendien is het volgens 

de Europese Rekenkamer ook een uitdaging om acties goed te coördineren in deze gebieden. 

De Europese Commissie zou vervolgens onvoldoende analyses uitgevoerd hebben naar de 

noden van deze gebieden die door het fonds vervuld zouden moeten worden.  

De Europese Rekenkamer voegt hier nog aan toe dat ook de beschikbare middelen 

onvoldoende gekwantificeerd en geanalyseerd zijn door de Europese Commissie. Dit zijn allen 

argumenten die bijdragen tot een uiteenzetting van de essentie van het rapport, namelijk het 

gebrek aan focus van het fonds. Tot slot zijn er nog een aantal andere argumenten die in 

rapport aangehaald worden. Deze hebben voornamelijk betrekking op een weinig specifieke, 

strategische begeleiding van de managers van de drie regio’s (windows) en op de inefficiëntie 

van de fondsenwerving bij donoren. 

 

Tot slot gaat den Hertog in dit discours nog een stap verder en geeft aan dat ondanks de 

vastgestelde verhoogde flexibiliteit, het principe van een noodtrustfonds als instrument zoals 

het er nu uitziet, onverenigbaar lijkt te zijn met bestaande EU – regelgeving en EU – 

rechtsgrondslagen voor onder andere humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking.  
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b. Waarom het EU - noodtrustfonds voor Afrika?  

Deze masterproef zal vervolgens dieper ingaan op een nieuwe generatie van 

financieringsstrategieën voor ontwikkelingssamenwerking van de Europese Unie en 

meer specifiek nog in de vorm van trustfondsen (in dit geval, het EU - noodtrustfonds voor 

migratie voor Afrika). Dit trustfonds behoort tot een van de meest recente fondsen dat 

ontstaan is naar aanleiding van een aantal politieke en maatschappelijke dynamieken die 

onder meer de lidstaten zorgen baarden. Dit instrument vormt bovendien het stokpaardje van 

de La Valletta Top voor migratie in 2015 en vormde zo ook het startpunt voor een reeks 

migratie gerelateerde partnerschappen tussen de Europese Unie en de Afrikaanse staten. 

Ondanks de aandacht die dit fonds vandaag krijgt, is het niet de eerste van zijn soort. Er 

bestaan vandaag reeds vier gelijkaardige trustfondsen die allen sinds 2014 ingericht zijn door 

de Europese Commissie16.  

                                                
16 Opmerking: Trustfondsen die sinds 2014 opgericht zijn: Bêkou (juli 2014) – Madad (December 2014) 
– Afrika (November 2015) – Colombia (December 2016) – EC, Draft General Budget of the financial 
year of 2019, COM(2018) 600 - May 2018. Working Document, Part XI.  

MULTIDIMENSIONALITEIT VAN HET DEBAT 

Het actuele debat omtrent het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika is 

bijgevolg een multidimensionaal gegeven. In een eerste instantie wordt de 

democratische legitimiteit van het fonds sterk in vraag gesteld, met onder meer; een 

politieke dialoog die geregeld lijkt te veranderen en met een steeds moeilijker te 

identificeren betrokkenheid van de actoren in het hele proces. Dit zorgt ervoor dat de 

effectiviteit en dus doeltreffendheid van het fonds sterk in twijfel wordt getrokken. Een 

van de vragen die experten vanuit diverse hoeken, zich in het maatschappelijk debat 

ook stellen is of dit fonds wel doeltreffend genoeg is en of het bovendien ook haar 

beoogde doelen realiseert? In een tweede instantie worden de transparantie en 

toerekenbaarheid (d.i. accountability) van het fonds ook sterk in vraag gesteld. In een 

onduidelijk proces met verschillende actoren waarbij fondsen op basis van 

uiteenlopende en niet - formeel vastgelegde criteria toebedeeld worden, komt zoals 

eerder reeds aangegeven de toerekenbaarheid of verantwoordingsplicht sterk in 

gevaar.  
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Het Bêkou – trustfonds opgericht in juli 2014 is het eerste multidonor trust fonds (MDTF) 

waarbij de Europese Commissie17, officieel na een eerste aanpassing van het Financieel 

Reglement (FR) in 2013, gebruik kon maken van de contributies die geleverd werden door 

meerdere donoren18. Deze trustfondsen zouden vervolgens speciaal ontwikkeld zijn voor 

crisis- en post – crisissituaties. 19 Het verschil met het Bêkou – trustfonds is dat het noodfonds 

voor Afrika voornamelijk gericht is op migratiedynamieken, in tegenstelling tot andere 

trustfondsen die voordien reeds opgericht zijn. Het is in 2014 dat voorzitter van de Europese 

Commissie Jean – Claude Juncker, officieel, migratie tot een politieke Europese prioriteit 

maakte 20 . De voorbije jaren heeft de Europese Unie niet veel aandacht besteedt aan 

migratiedynamieken in haar partnerlanden, dit tot 2014, wanneer Juncker besluit dat Europa 

meer naar een Europees migratiebeleid toe moet werken met een expliciete ondersteuning 

voor legale migratie. In september 2015 komt irreguliere migratie bovendien weer sterk in de 

media door onder meer de gekapseisde boten met vele slachtoffers en de kleine peuter van 

drie jaar, Alan Kurdi21 die het met een droevig lot moest bekopen en verdronken aanspoelde 

voor de Turkse kust in Bodrum wanneer zijn ouders een onveilige migratieroute ondernamen22.  

Deze gebeurtenissen vormen een van de vele elementen die een onderzoek naar het EU – 

noodfonds zo interessant en ook zo nodig maken.  

Enerzijds staat migratie, anno 2019 meer dan ooit op de Europese agenda en blijft het voeding 

voor een gepolariseerd maatschappelijk debat. Anderzijds is het EU – noodfonds dé 

financiële tool van het moment, die concrete zaken zou moeten beginnen waarmaken. Goede 

politieke intenties zijn echter niet voldoende om de nodige resultaten en doeltreffendheid van 

het instrument te bekomen, integendeel zelfs. Bovendien blijven er een aantal elementen nog 

heel vaag zoals bijvoorbeeld wat er precies bedoeld wordt met crisissituatie en aan de hand 

van welke criteria wordt dit precies bepaald? Waarom het EU – noodtrustfonds oprichten met 

financiële middelen voor ontwikkelingshulp en geen nieuw budget hiervoor voorzien? Waaruit 

bestaan de beslissingsprocedures van het EU – noodtrustfonds voor de gekozen projecten en 

wie wordt hier bij betrokken?  

                                                
17 European Commission Press Release, (juli 2014), “Central African Republic: EU launches its first 

multi – donor trust fund for linking relief, rehabilitation and development”.  
18 Hauck V., Knoll A., Herrero Cangas A., No.81, ECDPM, (November 2015), “EU Trust Funds – Shaping 

more comprehensive external action?” (p2).  
19 European Commission, “International Cooperation and Development, Bêkou Trust Fund”.  
20 European Parliament. “Setting EU priorities, 2014 – 2019, The ten points of Jean – Claude 

Juncker’s political guidelines”. Briefing October 2014. (p10).  
21 AFP, (30th June 2019), “Family denounces movies on toddles who drowned while fleeing Syria” 
(Times of Israel) 
22 Poosen F., Van Ginneken S., Stevens G., (3 september 2105), “Het verhaal van Aylan, het jongetje 

dat op weg naar Europa verdronk”. (De Standaard).   
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De oprichting van EU – noodtrustfonds heeft een hele reeks vragen doen rijzen die voor het 

merendeel betrekking lijken te hebben op de legitimiteit van het fonds. Bijgevolg concentreert 

de hoofdvraag in deze masterproef zich in de eerste plaats op de democratische legitimiteit in 

alle mogelijke aspecten van het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EUROPEAN UNION TRUST FUNDS: A NEW KID ON THE BLOCK?”  

Sinds 2013 is het volgens het Financieel Reglement (Financial Regulation) mogelijk 

geworden voor de Europese Commissie, om EU trust fondsen op te richten. (Art. 

187 FR) Dergelijk soort fonds wordt financieel samengesteld uit EU – budget, 

financiële middelen uit het EOF en contributies van een of meer donoren inclusief 

EU lidstaten en niet – EU lidstaten. (Europese Rekenkamer, 2018) Als gevolg van 

een verhit politiek debat en een sterke politieke wil om een antwoord te bieden op 

de migratiediscussie werd dit fonds zo snel mogelijk gelanceerd. In tegenstelling tot 

andere fondsen heeft dit heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen zo algemeen en 

ruim mogelijk zijn geformuleerd om meeste acties kans op financiering te kunnen 

geven. Dit zorgt er echter voor dat ontwikkelingsprojecten vanuit diverse sectoren 

zoals; veiligheid, gezondheid, onderwijs, voeding, duurzaamheid en klimaat, enz., 

zonder een individuele en concrete focus noch strategie wordt uitgevoerd. Met als 

groter gevolg dat een impact niet helemaal verzekerd kan worden. (Europese 

Rekenkamer, 2018, p13) Het EU – noodfonds is bijgevolg een interessant en tevens 

relevant instrument, met een reeks karakteristieken die sterk verschillen van andere 

financiële instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking. Het onderzoeken van 

haar precieze rol, doelstellingen, doeltreffendheid en werking sinds haar ontstaan, 

zal een ander licht kunnen werpen op de Afrika – EU relatie en meer nog, ze zal een 

nieuw licht kunnen werpen op een Europese migratiepolitiek van de toekomst.  
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c. Onderzoeksvraag  

Zoals reeds vermeld in het voorgaande onderdeel, concentreert deze masterproef zich op de 

democratische legitimiteit van het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika.  

De hoofdvraag en bijgevolg ook de kern van deze masterproef luidt bijgevolg als volgt: 

 

 

 

 

 

 

Om deze hoofdvraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden wordt gebruikt gemaakt 

van een deelvraag die het theoretisch aspect m.b.t. de hoofdvraag grondiger gaat bestuderen. 

Dit zou ervoor moeten zorgen dat deze masterproef over een geldig en beargumenteerd 

theoretisch kader beschikt waarmee verder onderzoek gevoerd kan worden. Hierbij gaat het 

onderzoek dieper in op het concept van legitimiteit om bijgevolg tot een werkbaar theoretisch 

meetkader te kunnen komen.  

De hoofdvraag van deze masterproef zal dus noodzakelijk, verder opgesplitst worden in 

volgende deelvraag:  

 

 

 

 

 

Bovenstaande deelvraag concentreert zich op een aantal klassieke en meer recentere 

theorieën met betrekking tot legitimiteit om vervolgens verder op zoek te gaan naar de best 

passende definitie voor dit concept. Dit laatste zal er onder meer voor zorgen dat het 

onderzoek van deze masterproef in het best passend theoretisch kader geplaatst kan worden. 

Zoals eerder reeds vermeld is een theoretisch kader in dit onderzoek van belang, voornamelijk 

om tot een relevante en authentieke kern te komen van gediversifieerde visies van 

theoretici die een eigen, kenmerkend licht kunnen werpen op het begrip legitimiteit en wat dit 

voor hen betekent. Bovendien zal dit onderdeel van het onderzoek mee vorm geven aan het 

theoretisch (meet)kader dat later toegepast zal worden op het EU – noodtrustfonds voor 

migratie voor Afrika.  

 

“Vormt het Europees noodtrustfonds voor migratie voor Afrika een legitiem 

financieringsinstrument voor Europese ontwikkelingssamenwerking?” 

“Hoe kan democratische legitimiteit betrouwbaar geconceptualiseerd 

worden?” 
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De literatuurstudie die de hoofdvraag, en bijgevolg ook kern van deze masterproef, voorafging 

heeft geleid tot een reeks interessante bevindingen waarbij in de eerste plaats veel twijfel over 

dit instrument leek te bestaan. Meer nog, er werd getwijfeld over de impact die ze op termijn 

zou kunnen en moeten hebben. Bovendien werden ook de (gemeenschappelijke) belangen 

van dit fonds in vraag gesteld. Zo, werd in een rapport (2017) van Oxfam23 gesteld dat NGO’s 

ervoor vrezen dat de financiële steun, die vanuit het EU – noodtrustfonds voor migratie komt, 

voornamelijk gebruikt zou worden om Europese belangen te verdedigen (Oxfam, 2017,p2). 

Naar aanleiding hiervan wordt in een van de conclusies van het rapport gesteld, dat naast de 

nodige steun die het EU – noodtrustfonds biedt, er ook sprake zou zijn van projecten die 

gekozen worden vanuit een Europese bezorgdheid om irreguliere migratie naar Europa te 

stoppen. Concreet betekent dit dat volgens Oxfam, het EU – noodtrustfonds voor migratie voor 

Afrika transparantere procedures zou moeten opstellen om vervolgens te kunnen garanderen 

dat langetermijnbelangen m.b.t. ontwikkelingshulp, niet in gevaar gebracht zouden worden 

door kortetermijnbelangen.  

Er wordt in dit rapport bovendien nog gesteld dat het EU – noodtrustfonds voor Afrika ontstaan 

is als een “emergency” instrument, om beter en voornamelijk sneller financiële steun te kunnen 

bieden. In een context van een zogenaamde migratiecrisis, lijkt het erop dat het EU- 

noodtrustfonds voor migratie voor Afrika, niet voldoende afgeschermd wordt van de politieke 

migratieagenda van Europese lidstaten (Oxfam, 2017, p9) Heel concreet stelt Oxfam hier dat 

de grondoorzaken van irreguliere en geforceerde migratie en ontheemding vaak zeer 

uiteenlopend zijn. Hoe wordt er vervolgens een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

projecten die zo verschillen van elkaar? Bovendien rijst zo ook de vraag of de veelbesproken 

flexibiliteit en urgentie van het EU – noodtrustfonds, elementen zijn die voor alle projecten ook 

werkelijk voordelig zijn (Oxfam, 2017, p14). Tot slot stelt Oxfam in datzelfde rapport ook de 

vraag of er voldoende adequaat gerapporteerd is aan het Development Assistance Committee 

(DAC) in het geval er sprake blijkt te zijn van een vermenging tussen ontwikkelingshulp en de 

Europese politieke prioriteiten.  

Deze bevindingen vormden een eerste basis om een relevante onderzoeksvraag te 

ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van het EU – noodtrustfonds voor Afrika. Om 

dergelijke context grondig te onderzoeken leek een louter empirisch onderzoek, op basis van 

interviews met onder meer de lokale organisaties ter plaatse, de beste keuze te zijn. Dit zou 

een soort “Bottom – up” methodologie in de hand werken waarbij primaire bronnen de 

belangrijkste bijdrage van het onderzoek zouden vormen.  

                                                
23 Oxfam, Briefing Not (2017), “An emergency for whom?, The EU Emergency Trust Fund for Africa – 
migratory routes and development aid in Africa”. 
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Het verdere verloop van de literatuurstudie heeft echter een evolutie teweeggebracht in zowel 

de methodologie van het onderzoek, als de vraag zelf. Uit de literatuurstudie blijkt namelijk dat 

vaak slechts een aantal dimensies van het EU – noodtrustfonds onderzocht worden.  

Zo, verscheen in deze context het eerder besproken onderzoeksrapport van Oxfam24 naar de 

voorgrond met een analyse over het Europees financieringsinstrument. Deze organisatie is 

erin geslaagd om zo’n 144 projecten te analyseren tussen november 2015 en oktober 2017, 

die allen gefinancierd werden vanuit het Europees noodtrustfonds. Deze gefinancierde 

projecten werden in deze studie onderverdeeld in vier verschillende categorieën die 

vervolgens nogmaals in subcategorieën werden onderverdeeld.  

De toewijzing van de gefinancierde projecten aan deze categorieën gebeurde aan de hand 

van de doelstellingen van de projecten, de resultaten en de indicatoren die aan de Europese 

Commissie gerapporteerd werden. Aan de hand van dergelijke analyse en methodologie 

probeert Oxfam International tot een algemene conclusie te komen met betrekking tot de 

doelmatigheid, d.i. effectiviteit25 van het noodtrustfonds. Dit komt overeen met het normatief 

criterium dat kenmerkend is voor de outputlegitimiteit. De studie van Oxfam International 

vormt slechts een van de mogelijkheden om het EU – noodtrustfonds te onderzoeken. Er lijken 

echter een aantal tekortkomingen te schuilen in de studie die de kans op onvolledige 

conclusies lijken te verhogen. 

Wat hier in de eerste plaats lijkt te ontbreken is een directe en beter aantoonbare link tussen 

de projecten en de verschillende kernconcepten (bijv. transparantie, effectiviteit, 

participatie,…) die bijdragen tot legitimiteit in zijn geheel. Bovendien lijkt er voorlopig nog geen 

sprake te zijn van officiële rapportageverplichtingen m.b.t. eventuele vooruitgang, resultaten 

en de concrete acties die plaatsvinden. Dit kan ervoor zorgen dat niet alle informatie aan de 

Europese Commissie juist en volledig gerapporteerd wordt.  

In de studie geeft Oxfam International bovendien aan, enkel de effectiviteit en transparantie te 

onderzoeken. Met andere woorden, ligt de focus hier, zoals eerder reeds vermeld enkel op de 

outputlegitimiteit en op een aspect van throughputlegitimiteit, namelijk transparantie.  

Dit is jammer, enerzijds omdat uit de theorie zal blijken dat legitimiteit uit drie interessante 

dimensies bestaat die ieder een ander licht zouden kunnen werpen op het onderzoek. 

Anderzijds is dit ook een gemiste kans om in een eerste instantie al een globale stand van 

zaken te bieden m.b.t. de problematieken die met het fonds gepaard zouden kunnen gaan.  

Deze manier van werken heeft tot voornaamste gevolg dat een aantal belangrijke 

problematieken m.b.t. het fonds en zijn werking niet in beschouwing kunnen genomen worden. 

                                                
24 Oxfam Briefing Note, November 2017. “An emergency for whom? The EU Emergency Trust Fund for 

Africa – migratory routes and development aid in Africa.” p17 – p21.   
25 Zie p36 voor het relevante theoretische onderdeel met uitleg m.b.t. de besproken concepten. 
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Het is naar aanleiding hiervan dat deze masterproef zo goed mogelijk probeert in te spelen op 

de diverse dimensies van legitimiteit om zo hopelijk tot meer nuance te kunnen komen in het 

debat. Het weglaten van dimensies zorgt er bovendien voor dat de mogelijke interacties tussen 

deze dimensies uitgesloten worden.  

Zo concludeert Schmidt (201126) in een van haar werken m.b.t. de normatieve theorie van 

legitimiteit, dat input – en outputlegitimiteit over een zekere complementariteit en “trade - 

offs27” zouden beschikken ten opzichte van elkaar. De mogelijke aanwezigheid van interactie 

tussen deze dimensies zou in principe voldoende interessant en relevant moeten zijn om deze 

allen op te nemen in onderzoek. Het bovenvermelde onderzoek riskeert vervolgens dus over 

eerder onvolledige conclusies te beschikken. Bovendien zou het weglaten van dergelijke 

impactvolle elementen, en hier dus de verschillende mogelijke dimensies van legitimiteit, voor 

een ongewenste bias kunnen zorgen die ook de geldigheid en betrouwbaarheid van het 

onderzoek in gevaar zouden kunnen brengen. 

Het is voornamelijk hier dat deze masterproef haar bijdrage zo goed mogelijk probeert te 

leveren. Door zich dus in een eerste instantie te concentreren op alle drie dimensies gaat deze 

masterproef zo grondig mogelijk het volledige Europese actiekader m.b.t. het EU – 

noodtrustfonds voor migratie proberen te beschouwen. Door alle dimensies op te nemen in 

het onderzoek zouden waardevolle relaties ook beschouwd kunnen worden. Bovendien 

verhoogt de opname van alle dimensies in het onderzoek ook de betrouwbaarheid en 

geldigheid van de analyse en conclusies. Om dit actiekader dus op een betrouwbare en 

geldige wijze te kunnen benaderen is er nood aan een uitgebreide theoretische, en goed 

onderbouwde basis die toelaat alle betrokkenen dimensies in detail te bestuderen.  

Een betrouwbaar en geldig theoretisch kader wordt in dit onderzoek voornamelijk 

geïnterpreteerd als een structuur die gemakkelijk terug te traceren is naar haar oorspronkelijke 

bronnen en die een samenhangend geheel vormt van diverse relevante theorieën. Dit betekent 

dat er soms ook referenties naar oudere theorieën gemaakt zullen worden, omdat deze vaak 

ook de basis vormen voor recente theorieën. Vervolgens is het van groot belang dat dergelijke 

theoretisch structuur een werkbaar instrument vormt dat uiteindelijk toelaat om gefundeerde 

uitspraken te doen. Hierover wordt verder ingegaan in het deeltje m.b.t. de methodologie van 

het onderzoek. Vanuit de literatuurstudie blijkt namelijk dat een aantal studies gebruik maken 

van een zwakker theoretisch kader waarbij de bronnen voor het kader niet op transparante 

                                                
26  Schmidt V. A, “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and 
“Throughput””. Political Studies: 2013 VOL 61, 2-22. (Political Studies Association) 
27  Opmerking: met Trade – off bedoelt Schmidt dat minder aanwezigheid in de ene dimensie of 
normatief criterium, gecompenseerd wordt door meer van het andere.  



 

13 

wijze kenbaar gemaakt worden in het onderzoek. Dit zorgt er onder meer voor dat de 

betrouwbaarheid van de conclusies in twijfel getrokken kunnen worden.  

De concrete impact van dit onderzoek bestaat er dus idealiter uit om een zo volledig mogelijke 

weergave te bieden van het Europese actiekader m.b.t. het EU – noodtrustfonds voor Afrika 

en dit te beschouwen en bestuderen vanuit de drie dimensies van legitimiteit, die ieder op een 

andere manier hun bijdrage leveren aan het concept.  

Tot slot , is er een duidelijke verschuiving merkbaar bij aanvang van de masterproef, die initieel 

vertrok vanuit de focus van de meetbare impact van het fonds bij lokale Afrikaanse 

organisaties, naar de studie van de democratische legitimiteit van het noodtrustfonds 

aan de hand van een kwalitatieve studie.  

Dit houdt concreet in dat het financiële instrument als middel en dus instrument, aan de hand 

van een samengesteld theoretisch kader, binnen een opkomende context van extern 

migratiebeleid bestudeerd zal worden, en niet meer zozeer meer de waarneembare impact 

ervan.  

 

d. Methodologie 

De theoretische basis voor dit onderzoek gaat van start met een aantal klassieke theoretici 

vanuit diverse disciplines en vanuit diverse tijdsperiodes. De bedoeling is om een duidelijk 

inhoudelijk overzicht weer te geven van de verschillende mogelijke percepties van het concept 

legitimiteit. Deze visies op legitimiteit bleken initieel voornamelijk abstract en veralgemenend 

van aard te zijn, maar na verloop van tijd zijn deze geëvolueerd naar meer pragmatische 

definities die verder toegepast kunnen worden op politieke systemen van onze tijd.  

Vanuit de literatuurstudie blijkt vervolgens dat legitimiteit grosso modo vanuit twee 

perspectieven bekeken kan worden, namelijk vanuit normatief standpunt en vanuit 

empirisch standpunt. Zoals eerder reeds aangegeven, leent de kern van dit onderzoek zich 

het best tot de studie van de normatieve criteria van legitimiteit.  

Dit wilt zeggen dat een set van standaarden of normen, kenmerkend voor een bepaalde 

instelling of politiek regime bestudeerd zal worden. In dit geval wordt deze bovengenoemde 

set van standaarden of normen gekenmerkt door de normatieve criteria van legitimiteit. Zoals 

later nog aan bod zal komen stelt het empirische perspectief dat legitimiteit ook bestudeerd 

kan worden vanuit de perceptie op dit concept. Aangezien hiervoor een compleet andere en 

eerder sociologische aanpak nodig is met eerder kwalitatieve methoden, zal dit onderzoek hier 

niet verder op inspelen. Bovendien leent de kern van deze thesis zich beter tot een studie 

vanuit het normatieve perspectief opdat achteraf betrouwbare uitspraken gedaan zouden 

kunnen worden.  
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De hierboven omschreven aard van het onderzoek heeft tot een atypische operationalisering 

geleid van het onderzoek in deze masterproef. Concreet wilt dit zeggen dat elk normatief 

criterium (d.i. soort legitimiteit) een aantal kernconcepten of anders gezegd kernnormen 

meekrijgt die de mate van legitimiteit mee zal moeten bepalen. Ieder kernconcept of kernnorm 

krijgt op zijn beurt een kader met zes vragen toegewezen die een indicatie zullen vormen van 

de aanwezigheid van dat kernconcept. Deze vragen, die aan elke norm gekoppeld zullen 

worden, moeten de meest voornaamste kenmerken van het normatieve criterium aftoetsen. 

Bovengenoemde kenmerken werden gedestilleerd uit de literatuurstudie die het theoretisch 

kader voorafging. Hierbij werden alle theorieën als het ware over elkaar geplaatst om zo de 

gemeenschappelijke elementen te kunnen bekomen, waarmee tot slot verder gewerkt kan 

worden. Zo zal bijvoorbeeld voor het normatief criterium: “inputlegitimiteit” de meest 

kenmerkende normen gefilterd worden uit de 

vergelijkende literatuurstudie m.b.t het 

theoretisch kader, en deze bestaan vervolgens 

uit: participatie en consensus.  

Voor ieder van deze normen worden bijgevolg 

onderzoeksvragen opgesteld die deze grondig 

en op afwisselende wijze zouden moeten 

aftoetsen. Deze onderzoeksvragen werden, 

zoals eerder reeds aangegeven, opgesteld na 

een uitvoerige analyse van de concrete en 

meest relevante betekenis achter deze 

kernnormen.  

Ook hier wordt het belang van een uitvoerig en 

gefundeerd theoretisch kader weer aangetoond. 

Door voor de onderzoeksvragen twee antwoordopties te bieden namelijk; “Ja of Neen”, kan 

onderzocht worden of de kernnorm al dan niet aanwezig is. Dit wilt zeggen dat een aantal van 

vijf Ja – antwoorden op zes vragen m.b.t. bijvoorbeeld consensus, mogelijks een verhoogde 

aanwezigheid van deze kernnorm kunnen aangeven. Dit hangt natuurlijk ook af van de aard 

van de vragen.  

Het omgekeerde zou vervolgens ook voor de Neen- antwoorden kunnen gelden, ook hier weer 

afhankelijk van de aard van de vragen. Wanneer er zich vervolgens in dit geval een trend van 

bijvoorbeeld meer Ja – antwoorden lijkt voor te doen op vragen die van dezelfde aard zijn, zou 

gesproken kunnen worden van een verhoogde aanwezigheid van het desbetreffende 

normatieve criterium.  
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Deze methode kent echter wel een zwaktepunt, ze kan namelijk geen exacte weergave bieden 

van de mate waarin een bepaald normatief criterium aan- of afwezig zou zijn.  

Desondanks is het wel zo, dat dit onderzoek geen cijfermatige besluiten tot doel heeft, maar 

er wel op gericht is om gefundeerde beschrijvingen en uitspraken te kunnen doen m.b.t. de 

legitimiteit van het EU – noodtrustfonds voor Afrika.  

Het is vervolgens van belang om elke lezer van dit onderzoek erop te wijzen dat de antwoorden 

op de onderzoeksvragen vanuit de literatuurstudie zal komen. Concreet betekent dit dat de 

vragen die overigens bewust voor het onderzoek en de analyse opgesteld zijn, beantwoordt 

zullen worden aan de hand van verdere literatuurstudie. Het grootste gevolg hiervan is dat de 

vragen niet in functie van de (gewenste) antwoorden opgesteld zijn en dat deze in tegendeel 

onafhankelijk beantwoordt kunnen worden. Het spreekt vervolgens voor zich dat gevarieerde 

bronnen van belang zijn in dit onderzoek. Een gevarieerde weergave van diverse soorten 

bronnen moet enerzijds een beter inzicht bieden in de algemene werking van het fonds zelf en 

zou ook een antwoord moeten kunnen geven op de onderzoeksvragen. Anderzijds betekenen 

extra aandacht voor gevarieerde bronnen ook een verhoogde mate van betrouwbaarheid en 

geldigheid van de antwoorden op de vragen, resultaten en tot slot de conclusies.  

In het volgende onderdeel wordt het eerder besproken theoretische parcours uiteengezet. De 

bedoeling van dit onderdeel is om tot een concreet en bijgevolg operationeel meetinstrument 

te komen dat, zoals hierboven uitgelegd, de normatieve criteria van legitimiteit praktisch zou 

moeten kunnen opmeten. Dit tweede deel van het onderzoek start met diverse klassieke 

benaderingen m.b.t. legitimiteit die een stuk terug in de tijd dateren. Het concept legitimiteit 

blijkt een onderwerp te zijn dat menig theoretici en denkers heeft beziggehouden. Om 

vervolgens de eerder vermeldde geldigheid en betrouwbaarheid te verhogen wordt voldoende 

teruggegaan in de tijd naar een aantal van deze theoretici, die het meest lijken voor te komen 

in recentere theorieën in verband met legitimiteit.   
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DEEL II: THEORETISCH KADER  

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag, of het EU – noodtrustfonds voor migratie voor 

Afrika, een al dan niet te legitiem financieringsinstrument is, moet eerst onderzocht worden 

wat legitimiteit precies betekent en hoe dit concept precies in verband staat met Europa. Dit 

betekent dat een conceptuele definitie van het concept opgesteld moet worden. Op dit 

conceptueel theoretisch kader kan vervolgens verder gebouwd worden om zoals eerder reeds 

vermeld is bij de probleemstelling, naar een gefundeerde operationalisering toe te werken.  

 

Dit onderdeel van de masterproef gaat vervolgens een antwoord proberen te zoeken op 

volgende deelvraag:  

 

 

 

Hier worden diverse benaderingen en mogelijke theorieën m.b.t. het concept legitimiteit zo 

goed mogelijk weergegeven en bondig gekaderd binnen de relevante tijdgeest. Hierdoor zal 

de term meer politieke context krijgen vanuit diverse disciplines (bijv. filosofie, criminologie, 

psychologie, rechten,…) Bovendien zal dit ook verder resulteren in een werkbaarder en meer 

gediversifieerd begrip waar verder op gebouwd kan worden. Tot slot, kan dan met de meest 

relevante en werkbare aspecten, gaandeweg, een theoretisch kader geconstrueerd worden 

waarmee legitimiteit kwalitatief gemeten kan worden.  

 

a. Benaderingen van legitimiteit  

Wat is legitimiteit precies en hoe wordt dit concept best omschreven? In de eerste plaats kan 

legitimiteit omschreven worden als een “essentially contested concept”, met andere 

woorden dus als een gecontesteerd begrip waarover in de politiek - wetenschappelijke 

literatuur en in het verleden al veel discussie geweest is. Dit wilt zeggen dat het over een 

eerder ambigu concept gaat waarover meerdere en vaak ook uiteenlopende benaderingen 

bestaan. Dit maakt het niet vanzelfsprekend om enerzijds, een goed afgebakend theoretisch 

kader te bekomen, en om anderzijds tot een werkbare definitie te komen van legitimiteit. Toch 

kan dit onderzoek geen goed onderbouwd antwoord bieden op de hoofdvraag, zonder 

stapsgewijs haar weg te banen naar een goede conceptualisatie van het begrip legitimiteit. 

2 

“Hoe kan democratische legitimiteit betrouwbaar geconceptualiseerd 

worden?” 
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Een compleet academisch debat weergeven, tot in detail, rekening houdend met het tijdskader 

en de specifieke disciplines is helaas niet mogelijk voor deze masterproef. Hiervoor is 

uitgebreider onderzoek nodig en vervolgens ook meer tijd. De keuze is echter wel gevallen om 

de meest relevante en interessante theorieën vanuit diverse tijdperken en disciplines naast 

elkaar te leggen en zo te gaan verkennen. Dit, om enerzijds een korte evolutie in het denken 

weer te geven en om anderzijds tot een verdere afbakening te kunnen komen van het concept 

zelf. De uitdaging hier, is onder meer om het concept legitimiteit zo ver mogelijk terug te trekken 

naar een aantal “vaders” of grondleggers om vervolgens zelf tot een werkbaar kader te kunnen 

komen.  

 

  Klassieke denkers  

Uit de literatuurstudie is gebleken dat legitimiteit geen eenvoudig te bestuderen concept is. Zo 

worden volgens Scholten G. H., (1975) de volgens hem samenhangende begrippen zoals 

legitimiteit, gezag en macht in de literatuur op zeer uiteenlopende manieren omschreven en 

verder ingevuld 28 . Er zijn echter een aantal theoretici die als klassieke denkers kunnen 

beschouwd worden en waarnaar steeds verwezen wordt wanneer het in onderzoek over 

legitimiteit gaat. Deze theoretici vormen vaak de basis van menig onderzoek naar legitimiteit 

en worden om die reden ook in volgende paragraaf uitvoerig besproken. De bronnen die voor 

volgend onderdeel gebruikt werden, zijn geselecteerd op basis van; relevantie (Gaat de 

literatuur voldoende over legitimiteit of vormt het er slechts een klein onderdeel van?), aantal 

referenties (Wordt er in recent onderzoek vaak verwezen naar het werk van de schrijver? ), 

internationale bekendheid (Is de schrijver ook buiten de landsgrenzen gekend en erkend?) 

en originaliteit (Is de bijdrage van de schrijver in het legitimiteitsdebat “anders” dan zijn 

voorgangers?). 

 

Rousseau en Weber  

Twee denkers die terug in de tijd geplaatst kunnen worden vanuit diverse disciplines, en die 

ook in de meeste onderzoeken met betrekking tot democratische legitimiteit genoemd worden 

zijn Rousseau J.J. (1712 – 1778) en Weber M. (1864 – 1920). Daar waar Rousseau het 

concept democratische legitimiteit vanuit politiek – filosofisch standpunt bestudeerde, deed 

Weber dit eerder vanuit sociologisch standpunt29.  

                                                
28 Scholten G. H., (1975) “Een empirische benadering van legitimatie”.   
29 Merquior J.G., (1980), “Rousseau and Weber, Two studies in the theory of legitimacy”.( p90 – p91). 
21Bërdufi N., Dushi D., “Social Contract and the Governments Legitimacy”.   
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Rousseau maakte voornamelijk naam met zijn sociale contracttheorie waarbij hij mensen 

omschreef als personen die ontsnappen aan de onbekwaamheid of onveiligheid van de staat 

en een onvermijdelijke situatie van bijvoorbeeld oorlog, door een aantal van hun individuele 

vrijheden af te staan aan een politieke heerser. Met politieke heerser bedoelt Rousseau, de 

staat en bijgevolg dus ook de hele politieke structuur.  

Deze laatste zou dus door dergelijke overeenkomst of zoals hij het noemt “contract” met de 

burgers beter in staat zijn de noden en rechten van die burgers te verdedigen21. Dit zou 

vervolgens een machtsrelatie in de hand werken die de burger ook “gewoon” aanvaardt. Het 

is onder meer hier waar Rousseau overeenkomsten vertoont met een recentere visie over 

legitimiteit, namelijk met deze van Scharpf, die in een volgend onderdeel beter besproken zal 

worden. Hij gaat er in zijn theorie van uit dat legitimiteit afgeleid kan worden vanuit de capaciteit 

om problemen op te lossen op een bepaald niveau, die niet opgelost zouden kunnen geraken 

door de individuele staat zelf.  

In zijn theorie omschrijft hij dit als “outputlegitimiteit”, de tweede dimensie die bij de 

aanwezigheid hiervan, aangeeft of een politieke actie als legitiem beschouwd kan worden. Net 

zoals Rousseau gelooft Scharpf dus dat een aantal problematieken niet op efficiënte wijze 

opgelost kunnen worden door de staat op zich. In een interessante recensie 30  over het 

werkstuk van Merquior, wordt m.b.t. de theorie van Rousseau verder nog het volgende 

uitgelicht. Namelijk dat Rousseau zich voornamelijk baseert op een politieke standaard die het 

idee verdedigt dat acties die ondernomen worden door een staat, in een politieke context, 

louter als legitiem beschouwt kunnen worden wanneer deze compleet berusten op het concept 

van een participatorische democratie. Want het is namelijk zo dat enkel in een gelijkaardige 

situatie, de wil van de burgers weerspiegeld wordt in die politieke acties. Bovendien is het hier 

weer mogelijk om een parallel te trekken naar de theorie van Scharpf, die zoals eerder vermeld 

in een volgend onderdeel verder besproken zal worden.   

Het accuraat en doeltreffend weerspiegelen van wat burgers in een samenleving willen naar 

politieke beslissingen toe, is iets wat Scharpf omschrijft in zijn eerste dimensie als 

“inputlegitimiteit.” Hier, zijn volgens Scharpf twee kernnormen van belang om dit teweeg te 

brengen; namelijk participatie en consensus. Zonder deze normen is er bijgevolg dus geen 

legitieme politieke actie mogelijk. In tegenstelling tot Rousseau, stelt Weber dat het afstaan 

van vrijheden iets minder vrijwillig gebeurt, en beschouwd het haast als een noodzakelijk 

                                                
30 Turner, Stephen P., "Rousseau and Weber: Two Studies in the Theory of Legitimacy.J. G. Merquior 

," American Journal of Sociology 88, no.5 (Mar., 1983): 1044-1046. 
https://doi.org/10.1086/227777. 23 Bottoms A., Tankebe J., (2012), “Criminology, Beyond procedural 

justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice”. VOL. 102, No. 1., “The journal of Criminal 

Law & Criminology”. 24 Merquior J.G., (1980), “Rousseau and Weber, Two studies in the theory of 

legitimacy”. Routledge & Kegan Paul. London, Boston and Henley. (p89 – p136).  

https://doi.org/10.1086/227777
https://doi.org/10.1086/227777
https://doi.org/10.1086/227777
https://doi.org/10.1086/227777
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gevolg van de moderne staat. Bottoms A., en Tankebe J.23, beamen deze stelling gedeeltelijk 

in een van hun werken en gaan hier vervolgens verder op in. Zo geven ze onder meer aan dat 

Weber de moderne staat voornamelijk beschouwde als een noodgedwongen organisatie met 

een duidelijk afgebakend territorium. De kern van Weber zijn zoektocht naar de betekenis van 

legitimiteit steunt voornamelijk op diverse types van legitieme dominantie. Volgens Weber 

wordt legitieme dominantie uitgeoefend op basis van drie claims, namelijk op traditionele 

grond, op charismatische grond en tot slot op legale en rationele grond. 

Hiermee verwijst Weber volgens Merquior24, naar de redenering achter waarom mensen 

precies de regels van een politieke machtsstructuur eerder gemoedelijk naleven. Daar waar 

Rousseau ervan overtuigd was dat mensen hun onbekwaamheid en verantwoordelijkheid 

ontlopen, heeft Weber dus een model met drie mogelijke motieven uitgewerkt die een 

verklaring moeten bieden voor waarom (politieke) macht, zonder een continue weerstand 

ondergaan wordt. Bottoms en Tankebe vullen dit in hun gemeenschappelijke studie verder aan 

door te benadrukken dat iedere vorm van legitieme dominantie voor een andere soort motivatie 

zorgt. Een voorbeeld hiervan is dat in hedendaagse maatschappijen volgens Weber 

voornamelijk de legaal – rationele dominantie zou overheersen.   

Dit houdt in dat mensen in moderne maatschappijen sterk in legaliteit (d.i. “legality”, het 

wettelijke, rechtmatige) geloven en zich vervolgens op basis van dit geloof vrijwillig 

“onderwerpen”. Het was voor mensen dus juist om te geloven in de beslissingen van 

bijvoorbeeld de politieke heersers. Dit element van “juist” zijn, wanneer dit toegepast wordt op 

legaliteit, betekent ook dat de burgers geloven in de bescherming van de wetten, het was dus 

rationeel om te geloven dat deze opgesteld zijn in naam van het algemeen welzijn van de 

burger. Vervolgens komt dit specifiek aspect van Weber zijn theorie (d.i. legaal – rationele 

dominantie) ook overeen met een dimensie van Scharpf, namelijk “outputlegitimiteit”.   

Zoals in voorgaande parallel reeds aangegeven is, stelt Scharpf hier dat een aantal 

problematieken voor een best mogelijk resultaat voor de burger, beter op een ander niveau 

georganiseerd worden. De volledige overgave van de burger aan de wetten die op een hoger 

niveau gesteld zijn, kan hier vervolgens mee in verband gebracht worden.  

De theorieën van Weber en Rousseau kunnen beschouwd worden als eerder klassieke 

theorieën, die, als het over legitimiteit gaat, steeds weer terug lijken te komen in vele 

onderzoeken. Paradoxaal genoeg en vaak tot grote teleurstelling, worden beide denkers op 

zeer uiteenlopende manieren en vaak onterecht onvolledig geciteerd, vandaar dat deze thesis 

ook deze klassiekere denkers een plaats geeft.  

Ondanks de verschillen tussen beide theorieën is er sprake van een gelijkenis tussen de visies 

van beide denkers. Beiden stellen namelijk dat burgers, al dan niet onder enige dwang, 

vrijheden afstaan aan een politieke heerser. Het lijkt er op dat beiden die overgave in verband 
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brengen met het bereiken van een betere uitkomst voor gemeenschappelijke belangen. 

Volgens Rousseau staan mensen vrijheden af zodat de politieke heerser aan de hand van 

dergelijke overeenkomst, (d.i. sociaal contract) de noden en rechten van de burgers beter 

zouden kunnen verdedigen.   

Deze visie stemt overeen met de legaal -rationele dominantie van Weber, waarbij hij stelt dat 

mensen zich vrijwillig onderwerpen aan de politieke heerser omdat ze alle geloof en 

vertrouwen hebben dat deze wetgeving opgesteld is ter bescherming van de burger zelf. Dit 

aspect van beide visies, vertoont zoals eerder reeds vermeld gelijkenissen met de visie (d.i. 

dimensies van input -en outputlegitimiteit) van Scharpf. 

 

Friedrich en Ferrero  

Een andere invloedrijke denker en theoreticus die gesitueerd kan worden na het tijdperk van 

Weber, is politiek wetenschapper en theoreticus Friedrich C. J.(1901 – 1984). Hij was een 

wereldwijd gerenommeerde onderzoeker in een post – wereldoorlog II – context en wordt als 

een van de meest invloedrijke namen in de school van het totalitarisme beschouwd.  

Dit heeft onder meer als gevolg, dat Friedrich zijn politieke onderzoeksonderwerpen in een 

context plaatste waar de maatschappij ondergeschikt is aan onder meer het staatsidee en de 

politieke structuur. 31  Volgens Friedrich (1963), is het concept legitimiteit eigenlijk altijd 

aanwezig geweest in het schouwspel van politieke propaganda, en partij - gestuurde 

propaganda politiek. In zijn boek32 stelt hij dat rechtvaardigheid (d.i. “justice”) in verband staat 

met autoriteit (d.i. “authority”), net zoals legitimiteit (d.i. “legitimacy”) in verband zou staan met 

heerschappij (d.i. “rule”). Op dit laatstgenoemde verband gaat Friedrich nog dieper in en geeft 

hij onder meer aan dat een belangrijk aspect van die heerschappij zelf, uit legitimiteit bestaat.  

Bijgevolg is het volgens Friedrich, voor een heerser mogelijk om zich voor te doen als iemand 

die recht heeft op heerschappij met als gevolg dat die machtsuitoefening door de onderdanen, 

enerzijds als een recht van de heerser beschouwd wordt.  

En anderzijds wordt deze machtuitoefening door degene die ze ondergaat, gewoon aanvaard. 

In deze visie is de erkenning van de onderdanen hier van groot belang voor de legitimiteit van 

de heerser. 

Deze theorie vertoont een aantal subtiele gelijkenissen met Weber, die ook stelt dat wanneer 

een charismatische politieke leider zijn of haar onderdanen, of beter gezegd burgers, kan 

overtuigen dat zijn of haar machtsrelatie verantwoord en rechtvaardig is, dat deze burgers dit 

                                                
31 Berger J. (22 september 1984), Carl J. Friedrich Dies At 83; Influential Harvard Professor. NY Times  
32 Friedrich C., J., (1963), “Man and his government. An empirical Theory of Politics”. P McGraw – Hill 

Book Company, Inc. p232 – p246 (chapter 13: Legitimacy and Political Obligation).  
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gewoon aanvaarden. Die aanvaarding wordt dan op zijn beurt weer als een bevestiging van 

de machtsrelatie beschouwd door de politieke heerser.  

Friedrich verwoordt dit in zijn boek als volgt:   

“It is possible for a ruler to appear entitled to his rulership, that is to say to be  

believed by those subject to his rule to have a right to it.” 

cit. Hoofdstuk 13, Legitimacy and Political Obligation, (p233).  

Hij haalt in zijn boek bovendien ook de complexe en volgens hem eerder verwarrende visie 

van Ferrero (1942) met betrekking tot legitimiteit aan. Ferrero bevestigt in de eerste plaats dat 

het concept legitimiteit een cruciaal element vormt in de uitoefening van macht. Hij maakte 

echter wel een onderscheid tussen vier verschillende soorten legitimiteit namelijk; electorale 

legitimiteit, democratische legitimiteit, geërfde legitimiteit en tot slot aristocratisch – 

monarchistische legitimiteit.  

Friedrich probeerde deze theorie te vereenvoudigen door de categorieën in twee te splitsen in 

plaats van vier. Hierbij vormde electorale en geërfde legitimiteit de basis van alles, terwijl 

democratische legitimiteit en aristocratisch – monarchistische legitimiteit eerder een indicatie 

zijn van de manier waarop omgegaan wordt met macht. Hierbovenop concludeert hij zijn 

uiteenzetting over legitimiteit met drie stellingen die bijna een voorwaarde lijken te vormen voor 

het concept zelf.  

Ten eerste zou legitieme heerschappij “tout court” veel effectiever zijn. Hiermee lijkt Friedrich 

te verwijzen naar de nood aan consensuele macht in de politiek. Legitimiteit verhoogt hierbij 

consensus en toestemming of zoals hij het noemt: consensualiteit, en omgekeerd zorgt deze 

consensualiteit voor een gefaciliteerde machtsuitoefening. Dit aspect van consensus dat door 

Friedrich gelinkt wordt aan legitimiteit is ook iets wat bij de eerste dimensie van Scharpf 

gebeurd. Hierbij linkt Scharpf de twee kernwaarden; participatie en consensus aan legitimiteit.  

Vervolgens noemt hij dit zoals eerder reeds vermeld; “inputlegitimiteit”.  

Een tweede stelling sluit goed aan bij de eerste en geeft aan dat legitiem heerschap of “rule” 

zoals hij het vaak verwoordt, doeltreffend blijft wanneer politieke heersers hun best doen om 

deze zo juist en bijgevolg zo legitiem mogelijk uit te oefenen. Deze veronderstelling alludeert 

op de politieke dynamieken die ontstaan en ook op de keuzes die politici soms moeten maken. 

En tot slot geeft de derde stelling aan dat een legitieme heerschappij, de politieke 

verplichtingen ook maximaliseert. Het spreekt dus voor zich, dat wanneer de politieke heersers 

de verplichtingen niet kunnen vervullen en wanneer het ernaar uitziet dat er niet alles aan 

gedaan wordt om de macht juist uit te oefenen (d.i. stelling 2), dat de legitimiteit sterk daalt en 

dus in vraag gesteld kan worden volgens deze theorie.  
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In het debat over legitimiteit krijgt Friedrich volgens Bekkers V. et al33, (2007) een eerder 

speciale plaats toegewezen. Meer specifiek nog, in de discussie over de aard van het 

legitimiteitsconcept wordt vaak gesteld dat Friedrich een van de weinige theoretici is die ook 

aandacht besteedde aan het procesmatige. Dit houdt concreet in dat Friedrich (1963) zich niet 

enkel concentreerde op de inhoud van legitimiteit en wat het precies zou kunnen betekenen, 

maar ook op het proces van legitimering.  

Het is onder meer dit vernieuwend aspect van Friedrich zijn theorie, dat hem van andere 

theoretici lijkt te onderscheiden. In dit discours wordt gesteld dat legitimiteit tot stand komt door 

het proces waarin een politiek systeem bepaalde beslissingen probeert te rechtvaardigen.  

Dit specifiek aspect van Friedrich zijn theorie komt overeen met een derde dimensie van 

legitimiteit namelijk, “throughputlegitimiteit”. Schmidt V., besteedt hier veel meer aandacht 

aan, en stelt dat legitimiteit ook betrekking heeft op beleidsprocessen (d.i. “governance”). Deze 

dimensie wordt in een volgend onderdeel beter uiteengezet.  

 

  Objectivisme en Subjectivisme  

De uiteenzetting van Friedrich over het concept legitimiteit sluit deels aan met wat Daudt H., 

(1975) schrijft. Mensen die geloven in de juistheid van de politieke instellingen en het politieke 

systeem waarvan zij deel uitmaken, zorgen voor een sterke vereenvoudiging in het nemen van 

politieke beslissingen. Er wordt politieke leiders zo haast een “carte blanche” gegeven omdat 

wat zij doen als “juist” aanvaard wordt. Legitimiteit zoals Friedrich ze omschrijft, wordt door 

Merquior J. G., (1980) dan ook eerder als een subjectivistische visie beschouwd.   

Hij deelt de theorieën met betrekking tot legitimiteit namelijk op in twee grote categorieën; de 

subjectivistische theorieën en objectivistische theorieën.   

Deze eerste, subjectivistische visie concentreert zich hierbij voornamelijk op de overtuiging 

dat een heerser, een rechtmatige heerser is en dat dit bovendien op deze manier ook juist is. 

Hierbij wordt de heerschappij gemoedelijk aanvaard en gehoorzaamd. Deze visie concentreert 

zich bijgevolg eerder op het politieke plan en de relatie tussen heersers en de mensen die 

de heerschappij ondergaan (d.i. “rulers vs ruled”).   

De objectivistische visie daarentegen, verschuift haar focus van de subjectivistische politieke 

context, naar een eerder socioculturele context. Dit houdt in dat deze tweede categorie zich 

voornamelijk concentreert op de sociale waarden en niet meer op de ervaringen van de 

heerschappij die mensen ondergaan. Het doel van de objectivisten was hier dus om de focus 

op de meningen en ervaringen te elimineren in de analyse en studie van legitimiteit.   

                                                
33 Bekkers, V. J. J. M., Dijkstra G., Edwards A., et al. (2007),” Governance and the democratic deficit: 

Assessing the democratic legitimacy of governance practices”.  
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Ondanks deze verschillen, hebben beide visies toch een kenmerk gemeenschappelijk; 

namelijk dat van het geloof (d.i. “belief”) in de heerschappij dat als rechtvaardig beschouwd 

wordt. Merquior maakte, zoals hierboven reeds omschreven is, een onderscheid tussen twee 

verschillende contexten waarin theorieën m.b.t. legitimiteit geplaatst kunnen worden. In de 

meest recente onderzoeken naar legitimiteit, wordt dit vaak anders omschreven. In 

onderstaand kader 34, wordt een parallel uitgelicht tussen de categorieën zoals Merquior deze 

omschreef (d.i. subjectivistische en objectivistische visie), en een andere, gelijkaardige theorie, 

zoals deze vaak in recent onderzoek verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Deze paragraaf is geïnspireerd op volgende werken: Noyen L.,(geen datum) Visies op legitimiteit, 

p149. en het werk van Bottoms A., Tankebe J., (2012) “Criminology, Beyond procedural justice: a 

dialogic approach to legtimacy in criminal justice”.   

LEGITIMITEIT DOOR WELKE BRIL? 

De categorieën zoals Merquior deze omschreef, vormen voor het onderzoek in 

deze masterproef een statisch en minder werkbaar kader. Er bestaat een 

eenvoudiger en gelijkaardig kader waarmee een interessante parallel getrokken 

kan worden. Hierbij worden onderzoeken naar legitimiteit onderverdeeld in twee 

gelijkaardige categorieën namelijk; legitimiteit als normatief theoretisch concept, 

en legitimiteit als empirisch theoretisch concept. Bij de eerste variant wordt op 

basis van vooraf bepaalde criteria onderzocht of een fenomeen al dan niet als 

legitiem beschouwd kan worden. Wanneer legitimiteit vanuit een normatief 

theoretisch concept bestudeerd wordt, gaat de onderzoeker in kwestie vaak vooraf 

proberen vast te stellen welke elementen een fenomeen legitiem maken. Dit houdt 

praktisch gezien in dat de onderzoeker die elementen gaat aftoetsten. Wanneer de 

vooraf bepaalde elementen in een bepaalde mate aanwezig zijn, kan het fenomeen 

als legitiem beschouwd worden. Omgekeerd, wanneer de vooraf bepaalde 

elementen niet aanwezig zijn, wordt het fenomeen als niet – legitiem beschouwd. 

De tweede variant legt de nadruk eerder op het empirische aspect en bijgevolg op 

de belevenis van legitimiteit. Hier zijn het de betrokkenen bij een bepaald fenomeen 

die over de legitimiteit hiervan een mening vormen, waarbij dit vervolgens 

kwalitatief onderzocht wordt. Bij de eerste variant wordt dus met een eenvoudiger 

toetsbaar kader gewerkt, terwijl bij de tweede variant, de “veronderstelling” steeds 

op de voorgrond blijft. Tot slot leent het onderzoek in deze masterproef zich het 

beste om legitimiteit vanuit normatieve invalshoek te beschouwen. (Noyez L., p149, 

Bottoms A., Tankebe J., 2012)  
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 Recentere visies  

Om vervolgens na te gaan welke criteria een fenomeen al dan niet legitiem maken, zoals de 

normatieve benadering (zie kader: “Legitimiteit vanuit welke bril?”) voorschrijft, zetten we ons 

theoretisch parcours in dit onderdeel verder om tot een concreter idee te komen van wat een 

fenomeen of relatie precies legitiem maakt volgens theoretici die in tegenstelling tot eerder 

genoemde auteurs, in een recenter tijdperk geplaatst kunnen worden. Tot dusver ging het in 

dit onderdeel van de masterproef over een aantal klassieke theorieën vanuit uiteenlopende 

disciplines, met betrekking tot het onderzoek naar wat legitimiteit betekent en hoe dit precies 

onderzocht zou kunnen worden.  

Deze zoektocht begon bij Rousseau, die een verklaring zocht bij onder meer de 

onbekwaamheid en het gebrek aan verantwoordelijkheid van mensen. Met als gevolg dat deze 

hun individuele vrijheden vrijwillig zouden afstaan aan een politieke structuur die groter is dan 

henzelf. Vervolgens ging het over Weber, die ondanks de gelijkenissen met Rousseau, een 

stap verder ging door drie verschillende motieven voor te leggen voor de aanvaarding van 

legitieme dominantie van een politieke structuur. Tot slot, ging het in dit onderdeel ook over 

Friedrich die samenvattend, legitimiteit in verband bracht met andere concepten zoals onder 

meer consensualiteit en geloof, beide termen die de politieke heerser zouden sterken in de 

uitoefening van macht35. 

 

Beetham  

In een later tijdperk, na Friedrich, kwam sociaal theoreticus David Beetham eind de jaren 

negentig met een boek30 over legitimiteit waarin hij stelt dat het concept te diep verzonken is 

geraakt in een zee van analyses die te nauw en haast uitsluitend in verband staan met macht 

(d.i. “power”). Beetham probeert bijgevolg meer nuance in het debat te brengen.  

In de eerste plaats gaat hij in tegen wat Weber theoretiseerde. Meer nog, hij stelt dat de 

sociologen die zich verder gebaseerd hebben op de theorie van Weber, een verkeerde 

interpretatie aangenomen hebben zonder het volledige plaatje te overwegen. Hierbij wordt de 

relatie tussen legitimiteit en het geloof van mensen hierin, volgens hem te simplistisch 

voorgesteld. Een machtsrelatie is niet enkel legitiem omdat mensen erin geloven, maar wel 

omdat het in bepaalde mate verantwoord kan worden in termen van hun geloof. 

(Beetham,1999, p11)  

                                                
35 Zie figuur 1. “Tijdlijn van onderzoekers van legitimiteit, legitimiteit over tijdsgrenzen heen”. 
30 Beetham D., (1999) “The legitimation of power”.   
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Deze subtiele, maar fundamentele nuance is een verwijzing naar de vergelijking van de mate 

van overeenkomst tussen enerzijds een (politiek) systeem en anderzijds het geloof (d.i. 

“belief”) hierin. Hierin verschilt Beetham van zijn voorgangers, waardoor hij een interessante 

bijdrage kan leveren aan het theoretisch kader voor deze masterproef. Het laatstgenoemde 

gebeurt niet noodzakelijk door zijn visie volledig over te nemen, dan wel door meer in detail 

stil te staan bij hoe theoretici naar legitimiteit kijken en hoe deze als gevolg van hun denkwijze 

vaak lijken te vertrekken vanuit eerder eenzijdige concepten. Dit bevestigt voor een groot deel 

het belangrijkste argument van Beetham, namelijk dat veel denkers vastgeroest lijken te zitten 

in een simplistisch gedachtegoed m.b.t legitimiteit. De les die hier voor deze masterproef 

getrokken kan worden is dat het opportuun is voor dit onderzoek om met een 

multidimensionaal kader theoretisch aan de slag te gaan. 

Vervolgens stelt Beetham ook dat de onderverdelingen die gemaakt worden, zoals; 

subjectivistisch, objectivistisch en bijgevolg dus ook normatief en empirisch te beperkend zijn. 

Om dit vraagstuk verder in detail te onderzoeken gaat Beetham in zijn boek op zoek naar een 

eerder interdisciplinaire ( a.d.h.v. psychologie en sociologie) oplossing die meer nuance in het 

vraagstuk moet brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KRITIEKEN VAN BEETHAM 

Deze masterproef verwerpt echter de gelijkaardige verdeling die zowel 

Merquoir als Noyez L. maakten niet volledig. Het onderscheid dat gemaakt 

wordt door beide theoretici, (d.i. subjectivistisch >< objectivistisch, 

normatief theoretisch >< empirisch theoretisch) zorgt namelijk voor een 

goede basis en startpunt van ieder onderzoek, zonder dat het een 

beperking vormt. Het categoriseren van dergelijk startpunt en bijgevolg ook 

het toewijzen van duidelijke criteria zorgt voor een heldere afbakening die 

nodig is om onderzoek zo transparant mogelijk te kunnen voeren. 

Bovendien is het voor de hypothetische lezer ook eenvoudiger om het 

denkproces achter deze masterproef mee te volgen. De literatuurstudie van 

dit onderzoek heeft namelijk onthult dat dit niet genoeg gebeurt, met als 

voornaamste gevolg dat de lezer niet de kans gegeven wordt om kritisch 

mee te denken. Tot slot, het belang van multidimensionaliteit waar 

Beetham zo naar streeft zal een cruciaal uitgangspunt vormen voor dit 

onderzoek.   
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Beetham gaat vervolgens nog een stap verder en stelt vast dat legitimiteit multidimensionaal 

is. Hij voegt hieraan toe dat het concept vanuit diverse niveaus beschouwd moet worden; 

wetgeving (d.i. “rules”), rechtvaardiging (d.i. “justification”) en tot slot, acties. In de eerste plaats 

is macht of een fenomeen gelegitimeerd volgens Beetham, wanneer deze macht verkregen is 

en uitgeoefend wordt in overeenstemming met de voorgeschreven wetgeving. Het feit dat er 

sprake moet zijn van een wettelijke of juridische basis en dat er dus sprake is van een hoger 

niveau waarop politieke beslissingen genomen worden, komt deels overeen met de tweede 

dimensie zoals Scharpf deze omschreef, namelijk “ outputlegitimiteit”.   

Deze tweede dimensie stelt dat macht of een fenomeen pas als legitiem beschouwd kan 

worden wanneer deze verantwoord kan worden door gemeenschappelijke waarden waarin 

zowel heerser als ondergeschikte geloven. En tot slot handelt de derde dimensie over de 

demonstreerbare uitdrukking van goedkeuring (d.i. “consent”), van de ondergeschikte, of beter 

verwoord de openlijke uitdrukking van goedkeuring en aanvaarding door degene die de 

machtsrelatie effectief ondergaat.   

Ook hier zijn, ondanks de nieuwe elementen, raakpunten merkbaar tussen de theorieën van 

Beetham, Weber, Friedrich en tot slot Scharpf. Met deze laatste is er vervolgens een 

overeenkomst met de eerste dimensie, namelijk; “Inputlegitimiteit”. Zoals eerder reeds 

vermeld, beschrijft Scharpf in zijn eerste dimensie dat de mate van consensualiteit en dus 

consensus (d.i. “consent” volgens Beetham) in verband staat met de mate van legitimiteit. 

Bijgevolg kan gesteld worden dat naast de interessante invalshoeken van Beetham, Friedrich, 

Weber en Rousseau36 ,er nog de ideeën van Scharpf zijn die een heel belangrijke, relevante 

en gediversifieerde bijdrage lijken te leveren aan het debat m.b.t. legitimiteit. De theoretici die 

tot nu toe reeds genoemd zijn; zowel de klassiekere denkers als de eerder recente denkers 

kunnen steeds in verband gebracht worden met Scharpf37, waardoor hij als rode draad kan 

fungeren voor het theoretisch kader van deze masterproef. 

 

Scharpf en Schmidt  

Wat de visie van Scharpf echter lijkt te onderscheiden van de anderen en bijgevolg waardevol 

maakt voor het onderzoek van deze masterproef, is dat hij uitdrukkelijk de stap heeft gezet 

naar meer inclusie, hij probeert diverse aspecten te verbinden met het concept legitimiteit. 

Beetham heeft hier in zijn theorie ook al gelijkaardige stappen ondernomen door het concept 

van legitimiteit vanuit meer interdisciplinaire hoek te beschouwen.  

                                                
36 Zie p 27., Figuur 1. “Evolutie van legitimiteitsdenken”. 
37 Zie p 28., Figuur 2: “Relevantie en verband tussen de klassieke en recentere theorieën”  
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Scharpf lijkt dit gestructureerd analytisch kader toch iets verder verfijnd te hebben in loop der 

jaren. Dit onder meer a.d.h.v. voldoende afgebakende en werkbare dimensies. Meer nog, hij 

brengt in zijn meeste recente werken, legitimiteit specifiek in verband met het functioneren van 

Europa en bijgevolg ook de daarbij gepaard gaande beleidsprocessen. Hierdoor vormt hij een 

zeer relevante bron voor deze masterproef. In een van zijn meest gerenommeerde werken38 

stelde hij de vraag of Europa werkelijk in staat is om een effectief en democratisch beleid te 

voeren. Dit onderwerp vormt onderdeel van een debat dat al minstens sinds de jaren 1990 

actief plaatsvindt. Hier werd onder andere gesproken over een verschuiving van een 

permissieve consensus39 naar een Europese legitimiteitscrisis40. Dit debat bracht volgens 

Hooghe overigens het thema van burgerparticipatie bovenaan op de agenda.  

De democratische legitimiteit van Europa werd van toen af aan sterk in vraag gesteld. Scharpf 

ging met betrekking tot dit vraagstuk op zoek naar wat er in Europa precies voort zorgt dat 

haar legitimiteit al dan niet minder doeltreffend zou maken. Het grote verschil met andere 

theorieën is dat democratische legitimiteit hier specifiek in verband wordt gebracht met onder 

meer het functioneren van Europa waardoor; haar keuzes, de Europese instellingen, en de 

diverse beleidsontwikkelingen ook in overweging genomen worden.  

Concreet stelt Scharpf dat inputlegitimiteit voornamelijk handelt over de voorwaarden en 

bijgevolg, de context die geboden wordt door een politiek systeem om vervolgens de (politieke) 

acties te linken aan de wil en vervolgens ook de voorkeuren van de burgers (Scharpf, 1997). 

Dit heeft verder ook betrekking op het proces en de mechanismen die deze eisen zouden 

moeten overdragen aan de autoriteit. Hij stelt vervolgens dat inputlegitimiteit gelijkgesteld kan 

worden aan “government by the people”. Hiermee bedoelt Scharpf dat politieke keuzes 

slechts als legitiem kunnen beschouwd worden wanneer deze de wil en voorkeuren van de 

burger, zoals eerder reeds vermeld, zo accuraat mogelijk weerspiegelen. 

Vervolgens stelt hij dat hoe groter de afstand is tussen burgers met een directe betrokkenheid 

en de politieke vertegenwoordigers, hoe minder waarschijnlijk het is dat er sprake is van 

inputlegitimiteit. Dit is voornamelijk zo omdat burgers de gevolgen van dergelijke politieke 

beslissingen meteen ervaren. Scharpf geeft in zijn theorie vervolgens aan dat politieke 

beslissingen slechts gelegitimeerd kunnen worden wanneer er sprake is van voldoende 

consensus en participatie van de burgers uit.  

                                                
38 Scharpf F.W., (1999), “Governing in Europe: Effective and Democratic?”. 
39 Permissieve consensus: kan best omschreven worden als een soort “laisser faire” of 

onverschillige publieke opinie t.o.v. Europese integratie en Europese beleidsprocessen. In deze 
context wordt vaak verwezen naar het Europese hoogtepunt van economische integratie. (Roos 

D.J.,(september 2001) en Verschraegen G., over het werk van Neil Fligstein, Euroclash. “The EU, 
European Identity and the future of Europe”. (Oxford: Oxford University Press, 2009))  
40 Hooghe L., Marks G., (October 2008), “A postfunctionalist Theory of European Integration: From 

Permissive consensus to Constraining Dissensus. p5.  
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Deze twee kernnormen vormen als het ware een indicator voor inputlegitimiteit waarop verder 

gebouwd zal worden in een volgend onderdeel. Outputlegitimiteit vormt de tweede dimensie 

van legitimiteit die Scharpf beschrijft binnen zijn theorie. Hij stelt dat dit voornamelijk handelt 

over de effectiviteit (d.i. effectiveness) van de (politieke) autoriteiten om een bepaald 

vooropgesteld gemeenschappelijk doel te behalen. (Scharpf, 2003)  

Hier stelt Scharpf outputlegitimiteit gelijk aan “government for the people”. Deze dimensie 

handelt bijgevolg voornamelijk over politieke keuzes die als legitiem beschouwd kunnen 

worden wanneer ze op doeltreffende wijze, het gemeenschappelijke belang van de burger het 

best verdedigen. Scharpf omschrijft dat beide dimensies samen, de kern vormen van 

democratische legitimiteit. (Scharpf, 2006 p10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGITIMITEIT VOLGENS SCHARPF 

Onder moderne en Westerse voorwaarden, kan legitimiteit volgens Scharpf 

dus samengevat worden als het vertrouwen in de institutionele organisatie. 

Hierbij wordt verwacht dat er rekening gehouden zal worden met enerzijds; 

de voorkeuren van de mensen en anderzijds met de keuze voor het meest 

doeltreffende beleid,. Deze twee elementen brengt Scharpf onder in 

zogenaamde normatieve criteria. In de eerste plaats concentreert Scharpf 

zich op inputlegitimiteit en outputlegitimiteit. Het eerste criterium brengt 

Scharpf in verband met twee kernnormen namelijk; consensus en 

participatie. Deze criteria geven volgens hem de mate van democratische 

legitimiteit aan. Beide criteria baseren zich op het feit dat een legitieme 

overheid het gemeenschappelijke doel moet dienen. Ze moet dus 

beschermd worden van enig zelfbelang van de politieke heersers. Zo wordt 

inputlegitimiteit door Scharpf gelinkt aan de idealen van een 

participatorische democratie en outputlegitimiteit wordt daarentegen gelinkt 

aan de werking van de heersende instituties. Scharpf geeft hierbij duidelijk 

aan dat het concept legitimiteit in hedendaagse maatschappijen, onder 

moderne, “westerse” omstandigheden, haast exclusief verbonden is met 

vertrouwen in institutionele overeenkomsten en beslissingen. 

(Scharpf.,(2006), “Problem Solving Effectiveness and Democratic 

Accountability in the EU”, waar hij zelf refereert naar voorgaande werken; 

1970, 1997, 1999)  
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Naast input – en outputlegitimiteit is er echter nog een derde, vaak vergeten, normatief 

criterium dat mee de democratische legitimiteit kan helpen bepalen. Dit derde criterium wordt 

ook wel de grijze zone of “black box of governance” genoemd ( respectievelijk door Scharpf 

en Schmidt). Schmidt besteedt in haar werken veel aandacht aan deze derde dimensie en 

geeft meermaals aan dat er in het academisch debat, een gebrek aan theoretisering van het 

concept heerst. Over throughputlegitimiteit geeft Schmidt V. aan dat het voornamelijk 

bestaat uit beleidsprocessen die geanalyseerd kunnen worden aan de hand van hun “efficacy”, 

“accountability”, “transparency”, “inclusiveness” en tot slot “opennes”41.  

Aangezien efficiëntie, aansprakelijkheid en transparantie kernnormen zijn die ook hun 

weerklank terugvinden in de kernbeginselen voor ontwikkelingssamenwerking, die 

geformuleerd werden in de Accra Agenda voor Actie, zullen deze ook verder gebruikt worden 

in deze masterproef. Zoals alvast duidelijk blijkt uit de vorige onderdelen besteedt deze 

masterproef uitvoerige aandacht aan een gefundeerd theoretisch kader. Concreet 

weerspiegelt dit zich in een opname van gemeenschappelijke en relevante aspecten uit de 

visies van verschillende theoretici.  

Verdergaand op het discours van Schmidt, houden theoretici volgens haar onterecht te weinig 

rekening met het derde normatieve criterium namelijk: throughputlegitimiteit, dat afstamt van 

de systeemtheorie. Ze stelt in een van haar werken42dat door toevoeging van deze dimensie, 

theoretici beter in staat zijn om de interdependentie tussen diverse mechanismen te 

beoordelen. Zoals eerder reeds vermeld vormt dit een van de tekortkomingen in menig actueel 

onderzoek m.b.t. het EU – noodtrustfonds waar deze masterproef op tracht in te spelen.  

Bovendien geeft Schmidt verder nog aan dat een stijging of daling in de mate van 

aanwezigheid van een, twee of alle drie de dimensies, niet noodzakelijk ten koste van elkaar 

hoeft te gebeuren.  

Met andere woorden kunnen stijgingen en dalingen elkaar volgens Schmidt ook versterken. 

Ze stelt dat in plaats van een “democratisch trilemma” dat voor een “zero – sum game“ zou 

zorgen, dat er eerder sprake zou zijn van een “virtuoze cirkel” met een “win – win – 

oplossing” voor zowel democratie als legitimiteit in Europa. (Schmidt, 2011, p6) Deze visie 

van Schmidt op de relatie tussen de verschillende normatieve criteria zou een interessant 

gegeven kunnen vormen voor de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek en de 

conclusies die hier vervolgens uit getrokken kunnen worden.  

                                                
41 Schmidt V. A., (2012), “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output 

and “Throughput”.   
42 Schmidt, V., A., (2011). “Democracy and legitimacy in the European Union revisited: input, output and 

throughput”. (KFG, Working Paper Series, 21).   



 

29 

Schmidt omschrijft dit derde criterium verder ook als; “government with the people” waarbij 

de kwaliteit van de Europese beleidsprocessen gemeten wordt d.m.v. de aansprakelijkheid die 

hiervoor genomen wordt door beleidsactoren zelf. (Schmidt, 2011, p7 – p8)  

Zoals eerder reeds aangehaald, vermeld Schmidt nog een aantal andere kernconcepten die 

mate van aanwezigheid van throughputlegitimiteit binnen Europese beleidsprocessen kan 

meten, nl.; “efficacy”, “transparency”, en tot slot “openness”.  

Hierbij geeft “efficacy” de mate van efficiëntie van de ondernomen outputbeslissingen aan, 

“transparency” geeft hier vervolgens de mate aan waarin burgers toegang hebben tot 

informatie en tot slot; verwijst “openness” naar de betrokkenheid, toegang en invloed van 

burgerbewegingen en belangengroepen op het Europese besluitvormingsproces.  

Ondanks de gelijkenissen tussen beiden theoretici, onderscheidt Schmidt zich van Scharpf 

door te stellen dat throughputlegitimiteit de procedurele legitimiteit van Europees beleid in al 

zijn aspecten onderzoekt, terwijl Scharpf hier in zijn werken minder aandacht aan besteedde. 

Door de complete beleidsprocedure met alle betrokken institutionele actoren in overweging te 

nemen a.d.h.v. een derde dimensie, gaat Schmidt nog een stap verder dan Scharpf en toont 

ze aan nog inclusiever te werk te gaan in haar theorie m.b.t. legitimiteit en meer nog m.b.t. 

Europa.  

Tot slot kan er gesteld worden dat bij de operationalisering van dit onderzoek een belangrijke 

rol weggelegd zal zijn voor de visies van Scharpf en Schmidt. De visies van beide theoretici 

zullen namelijk dienen als rode draad en bijgevolg structuur voor het onderzoek. Hieraan 

worden relevante onderdelen van de eerder besproken theoretici gekoppeld die samen voor 

een diepgaande contextualisering zullen zorgen van de kernbegrippen (d.i. kernnormen). Het 

belangrijkste gevolg hiervan is dat de vragen die aan deze kernbegrippen gekoppeld zullen 

worden, beter meten wat ze horen te meten. Dit zou m.a.w. voor een verhoogde geldigheid 

waarbij de theoretische concepten die in dit onderzoek opgesteld zijn, ook voldoende 

afgemeten kunnen worden.  
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 Tussenbesluit  

Tot dusver richtte het onderzoek zich op diverse theorieën die elk op hun eigen karakteristieke 

wijze vorm probeerden te geven aan wat legitimiteit precies kan betekenen. Dit lijkt niet 

vanzelfsprekend aangezien dit concept in uiteenlopende disciplines en tijdsperiodes op een 

andere wijze gedefinieerd en ingevuld werd. Zo blijken klassieke theorieën vaak te complex te 

zijn en niet multidimensionaal of inclusief genoeg, voornamelijk wanneer deze apart 

beschouwd worden. Ze zijn met andere woorden heel moeilijk toe te passen omwille van het 

abstracte karakter. Het is echter wel zo dat de gebruikte theorieën in dit onderzoek een evolutie 

in het denken m.b.t. legitimiteit naar de voorgrond heeft gebracht. Deze evolutie zal 

hoogstwaarschijnlijk ook sterk in verband staan met andere maatschappelijke fenomenen en 

kan dus ook beschouwd worden vanuit sociologisch perspectief, maar dit is stof voor een ander 

onderzoek. Zoals duidelijk blijkt uit onderstaande tabel heeft elke denker m.b.t. 

legitimiteitsdenken in dit onderzoek, een andere visie die kenmerkend is voor diens theorie uit 

dat specifiek tijdperk.  

Figuur 1. “ Evolutie van legitimiteitsdenken”. 

Wanneer de theoretici naast mekaar geplaatst worden, is het duidelijk dat ondanks de 

verschillen tussen deze denkers, er een soort evolutie zichtbaar wordt. Daar waar Weber, 

Rousseau en Friedrich op zoek waren naar motieven voor het aanvaarden van een 

machtsstructuur, gaan Beetham en Scharpf meer nuance in het debat brengen door concrete 

criteria en dimensies te introduceren voor legitimiteit. Het grootste gevolg hiervan is dat het 
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abstracte begrip “legitimiteit” nu stelselmatig een werkbaar en toepasbaar concept wordt. 

Legitimiteit is niet meer een begrip dat louter vanuit een machtsrelatie bekeken wordt. Er 

worden zo ook nog aantal andere elementen en dimensies in rekening gebracht die ervoor 

zorgen dat het concept een multidimensionaal begrip wordt. Dit zorgt overigens ook voor een 

verhoogde mate van betrouwbaarheid en geldigheid, voornamelijk omdat het concept niet 

meer afhangt van bijv. een enkele dimensie, criterium of definitie. Het is in deze optiek dat het 

onderzoek verder gebruik zal maken van de werkbare en praktische elementen (d.i. de 

normatieve criteria van legitimiteit) van de theorieën van Scharpf en Schmidt. Om tot de meest 

werkbare elementen te komen, worden alle theorieën ten opzichte van mekaar bekeken en 

vergeleken. Enerzijds wordt het duidelijk dat een symbiose van Scharpf (Inputlegitimiteit en 

outputlegitimiteit) en Schmidt (throughputlegitimiteit), voor een rode draad zal zorgen waarin 

de eerder besproken theoretici een eigen relevantie vertonen. Anderzijds, worden alle 

relevante elementen die overeenkomstig zijn met elkaar, geïntegreerd in het nieuwe kader.  

 

Figuur 2 : Relevantie en verband tussen de klassieke en recentere theorieën.  

Bijgevolg kan er dus op deze manier een pragmatische, theoretische context geboden worden 

voor het begrip legitimiteit voor verder onderzoek in deze masterproef. Door overlappende 

elementen ook inhoudelijk te beschouwen en op te nemen in het onderzoek, krijgt het 

theoretisch kader en bijgevolg ook de onderzoeksvragen die de normen onderzoeken, meer 

geloofwaardigheid en betrouwbaarheid en speelt het zo ook in op de praktische 

tekortkomingen van reeds uitgevoerd onderzoek.  
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b. Normatieve criteria van legitimiteit 

Vanuit de literatuurstudie kan opgemaakt worden dat legitimiteit in een politieke beleidscontext, 

vaak verwijst naar de rechtvaardiging van een bepaalde politieke actie of keuze. Anders 

verwoord, heeft legitimiteit dus voor een groot deel betrekking op de wetmatige basis (d.i. 

“legality”) en dus het motief voor een politieke structuur om macht uit te oefenen over haar 

burgers (zie Weber). De autoriteit die hier in deze context uitgeoefend wordt door de 

machtshebber is echter wel gebaseerd op welomschreven wetgeving en procedures. Enkel zo 

kan er sprake zijn van legitimiteit. De dimensie, die door Schmidt omschreven wordt als 

“throughputlegitimiteit” (d.i. government with the people”) belichaamd dit grotendeels. 

Deze dimensie handelt in de eerste plaats over de kwaliteit van de Europese beleidsprocessen 

en bijgevolg ook de aansprakelijkheid (d.i. “accountability”).  

Voordat er dus van legitimiteit gesproken kan worden, moeten deze beleidsprocessen op hun 

beurt gefundeerd zijn en bijgevolg ook gebaseerd zijn op welomschreven wetgeving en 

procedures. Ook Friedrich vermeldde in zijn theorie het belang van dergelijke processen en 

stelde dat theoretici zich niet uitsluitend op de inhoud m.b.t. legitimiteit moesten concentreren, 

maar ook op het proces dat ertoe zou leiden. Vervolgens is er in de klassieke perceptie van 

legitimiteit een belangrijke rol weggelegd voor de burgers die een politieke machtsrelatie, al 

dan niet als gevolg van een bepaalde motivatie, aanvaarden (zie Rousseau, Weber, Friedrich, 

Ferrero).  

Ook hier is een sterk verband aanwezig met een van de dimensies, beschreven door Scharpf 

en later door Schmidt als “outputlegitimiteit” (d.i. “government for the people”, Scharpf, 

1999), waarbij Scharpf dit o.m. omschrijft als een politieke keuze die als legitiem beschouwd 

kan worden, omdat deze op doeltreffende wijze het algemeen welzijn zou stimuleren.  

Tot slot, houdt “inputlegitimiteit” (d.i. “government by the people”) in dat politieke keuzes 

voldoende de wil van de burgers weerspiegelen, door het streven naar consensus en 

participatie van zowel de burgers als de burgerbewegingen. 

Voor het formuleren van legitimiteit; worden Beetham en Scharpf, tot een van de meest 

genoemde schrijvers beschouwd die hiervoor welomschreven criteria hebben voorgesteld. Het 

is onder meer op basis van de werken van bovengenoemde theoretici, dat dit deel een 

concreter theoretisch kader zal weergeven om legitimiteit praktisch te gaan onderzoeken.  

Tot slot, heeft het vooronderzoek van het theoretisch kader voor deze masterproef ook geleid 

tot een andere interessante parallel tussen enerzijds; de visies van Scharpf en Schmidt, en 

anderzijds, een kwalitatief onderzoek op basis van interviews uitgevoerd door CONCORD en 
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CINI (2018 43 ). In dit onderzoek worden namelijk de kernbeginselen m.b.t. 

ontwikkelingssamenwerking afgetoetst in een context van het EU - noodtrustfonds. 

Bovenvermeld onderzoeksrapport heeft op basis van deze eerder genoemde 

kernbeginselen44, zoals deze overigens zijn vastgelegd in de Parijs verklaring (2005) en de 

Accra agenda voor actie (AAA) (2008), een kwalitatieve studie uitgevoerd met hierin casussen 

van drie Afrikaanse gebieden (nl., Libië, Ethiopië en Niger) . 

De conclusies van dit rapport betreffen een aantal relevante aanbevelingen die verder nog aan 

bod zullen komen bij de analyses in deze masterproef. Verder, zal de interpretatie van de 

kernbeginselen door CONCORD een interessante bijdrage kunnen leveren aan de verdere 

contextualisering van deze beginselen en de onderzoeksvragen die de normatieve criteria 

gaan aftoetsen. In onderstaande figuur is duidelijk hoe CONCORD de beginselen toepast t.a.v. 

de definitie zoals ze in de AAA omschreven staat. Bovendien is er zoals eerder vermeld, een 

parallel zichtbaar tussen de normatieve criteria en de kernbeginselen.  

Figuur 3a: Kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking en normatieve criteria van 

legitimiteit  

                                                
43 CONCORD, CINI, (2018), “Partnership or Conditionality, Monitoring the Migration compacts and EU 

Trust Fund for Africa”.   
44 Core principles of aid effectiveness: Ownership – Alignment – Harmonization – Results – Mutual 

accountability. OECD, “Paris Declaration on aid effectiveness”, (2005), “The Accra Agenda for Action”, 

(2008). 
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In bovenstaande tabel staan de kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking, zoals ze 

bondig omschreven zijn in de AAA. De concepten “ownership” en “alignment” , ook wel te 

omschrijven als “propriëteit” en “uitlijning”, betekenen respectievelijk de ruimte die (Afrikaanse) 

partnerlanden krijgen om eigen strategieën in te voeren en bepalen en vervolgens heeft 

uitlijning eerder betrekking op de donorlanden en organisaties die zoveel mogelijk hulp zouden 

moeten bieden dat in lijn ligt met reeds bepaald nationaal beleid. In de tweede kolom van de 

figuur, bevindt zich onder de definitie van elk kernbeginsel een aantal vragen uit het 

CONCORD onderzoek. Deze vragen worden in het eerder vermeldde onderzoek beantwoord. 

Concreet betekent dit dat CONCORD elk kernbeginsel toepast op een window a.d.h.v. 

kwalitatieve interviews. In het rapport staan vervolgens enkel de verwerkte antwoorden. Om 

een duidelijkere context te krijgen zijn vragen opgesteld die beantwoordt worden door de 

alinea’s in het rapport. Het is vervolgens door het opstellen van dergelijke vragen dat een 

parallel zichtbaar werd tussen de diverse criteria van legitimiteit en de kernbeginselen voor 

ontwikkelingssamenwerking. Hetzelfde principe geldt voor de drie andere kernbeginselen. (zie 

onderstaande figuur) 

Figuur 3b: Kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking en normatieve criteria van 

legitimiteit  

Tot slot, zullen de onderzoeksvragen van de kernnormen, zoals eerder reeds aangegeven, 

a.d.h.v. bovenstaande bevindingen, inhoudelijk verder verfijnd worden. Dit zal plaatsvinden 

aan de hand van de overeenkomsten tussen deze eerdergenoemde beginselen en de 

concepten van legitimiteit (bijv. .inputlegitimiteit – participatie en ownership).  
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In verder onderzoek, zou naar een sterker en gedetailleerder verband gezocht kunnen worden 

tussen deze kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking en de kernnormen van 

legitimiteit. Helaas is dit onderzoek te beperkt in tijd en ruimte om hier in groter detail over uit 

te breiden, met als gevolg dat dit aspect in iets beperktere mate bij het theoretisch kader 

betrokken wordt. Het gebruik van deze parallel dient voornamelijk om een link te leggen naar 

de functie van het fonds en de Europese externe ontwikkelingssamenwerking. Bovendien 

zullen de kernbeginselen, zoals eerder reeds aangegeven, voor een betere contextualisering 

van de normatieve criteria zorgen.  

Het volgende onderdeel zal in groter detail ingaan op de diverse soorten legitimiteit en de 

daaraan verbonden vragen die hiervan een indicatie zullen moeten kunnen geven.  

 

 Input legitimiteit  

Scharpf beschrijft input georiënteerde legitimiteit zoals eerder reeds vermeld ook als 

“government by the people”. Dit zijn voor hem politieke keuzes die als legitiem beschouwd 

kunnen worden omdat ze de wil van de mensen zo veel mogelijk zouden weerspiegelen. Dit 

wordt door Schmidt (2012) ook omschreven als “EU – responsiveness” (d.i. responsiviteit) en 

“citizens concerns” (d.i. bezorgdheden van de burger).  

Om deze wil, van bijvoorbeeld Europese burgers of civil society organizations (CSO) zo goed 

mogelijk te kunnen weerspiegelen moeten politieke beslissingen volgens Scharpf (1999, p7) 

genomen worden aan de hand van voldoende participatie en consensus. Bovendien 

beklemtoont hij in zijn boek dat inputlegitimiteit minder waarschijnlijk lijkt wanneer de afstand 

groter wordt tussen enerzijds de burgers die een directe betrokkenheid hebben en anderzijds 

degene die deze mensen vertegenwoordigen.  

Deze burgers dragen namelijk meteen de gevolgen van bepaalde politieke beslissingen die 

genomen worden door onder meer politieke leiders. Schmidt stelt verder dat inputlegitimiteit 

zich onderscheid van de andere legitimeringsmechanismen, omdat ze afhankelijk is van de 

institutionele eisen die burgers stellen aan de hand van een eerder representatieve politiek. 

Dit houdt concreet in dat de kwaliteit van de Europese instellingen die optreden als 

vertegenwoordiger voor de burger bestudeerd wordt. Een representatieve politiek omvat 

bijvoorbeeld een evenwichtig en inclusief electoraal proces. 

De kern van inputlegitimiteit bestaat vervolgens uit de vertegenwoordiging van de wil de 

Europese burgers in de politieke keuzes die genomen worden door Europese instellingen.  
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Participatie en consensus  

Beide termen consensus en participatie zijn in de realiteit nauw verbonden met elkaar. Zoals 

hierboven reeds aangegeven, verkleint de kans op consensus tussen alle betrokken partijen 

bij een bepaalde (Europees) politieke beslissing wanneer de afstand tussen de betrokkenen 

en de politieke leiders te groot wordt. In dit geval kan logischerwijze ook verder aangenomen 

worden dat een verminderde kans op consensus ook de mogelijkheid tot participatie zal 

verkleinen. De norm participatie vormt bijgevolg een goede, eerste indicator voor de mate van 

input die burgers hebben in het Europees besluitvormingsproces.  

Een andere kernnorm die een indicatie zal vormen voor inputlegitimiteit, is de consensus die 

al dan niet bereikt wordt bij het nemen van een bepaalde politieke beslissing. Scharpf 

verwoordt dit hier in zijn werk als de afname van de “consensual rhetoric” (Scharpf, 1999, p7). 

Hiermee verwijst hij logischerwijze naar de verminderde consensus en tevredenheid die zich 

voordoet wanneer er geen sprake meer is van een win – win uitkomst voor alle betrokken 

partijen. Meer nog, hij stelt dat het grootste gevolg hiervan in de politiek, het gebruik van de 

meerderheidsstem is, maar dit is stof voor een ander onderzoek.  

Ter conclusie kan dus gesteld worden dat inputlegitimiteit een criterium vormt dat zich in deze 

context concentreert op de attitude en betrokkenheid van de Europese burger in de Europese 

politieke gemeenschap. Hierbij spelen de responsiviteit en bijgevolg ook de bezorgdheden van 

de Europese burger een cruciale rol. Inputlegitimiteit vertegenwoordigt bijgevolg ook de 

uitoefening van deze bezorgdheden van de Europese burger a.d.h.v. gevarieerde politieke 

participatie in onder meer publieke debatten (Schmidt 2015).  

Deze definitie sluit deels aan bij een van de beginselen van ontwikkelingssamenwerking, 

namelijk “ownership”. Streven naar meer “ownership” of propriëteit in het EU – noodtrustfonds 

voor migratie voor Afrika betekent dat de Afrikaanse landen de ruimte moeten krijgen om een 

eigen strategie te ontwikkelen en af te stemmen op de procedures van het EU – 

noodtrustfonds. Dit is bijgevolg een wederzijdse samenwerking waarbij enerzijds; de 

consensus tussen de betrokkenen cruciaal zijn en anderzijds; waarbij voldoende 

participatiemogelijkheden van de Afrikaanse landen gegarandeerd zouden moeten zijn. 

Om deze normen te kunnen meten, worden er zes onderzoeksvragen opgesteld per norm, die 

een indicator zullen vormen van de aan- of afwezigheid van de norm. 

Een minimum van zes vragen per criterium moet ervoor zorgen dat de vragen van het 

maatschappelijk en politiek debat m.b.t. het EU – noodfonds voor migratie voor Afrika 

voldoende en geloofwaardig afgetoetst kunnen worden. Het is bijgevolg op deze manier dat er 

uitspraken gedaan kunnen worden m.b.t. het normatieve criterium in kwestie, in dit geval de 

inputlegitimiteit. 
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Figuur 4: criteria van inputlegitimiteit met vragenlijst – “participatie”  

 

Meten van inputlegitimiteit  

Om de indicator van de aanwezigheid inputlegitimiteit te bekomen worden zoals eerder reeds 

aangegeven, zes vragen opgesteld die elk op een andere manier dezelfde dimensie van 

inputlegitimiteit zullen meten op verschillende manieren, in dit geval dus “participatie”.  

Om deze norm meer daadkracht en context te geven werd een parallel getrokken met het 

kernbeginsel voor ontwikkelingssamenwerking “ownership45”.  

De vragen gaan elk op een eigen manier onderzoeken of alle betrokkenen bij het EU – 

noodtrustfonds voor migratie voldoende participatiemogelijkheden werden toegereikt.  

Indien dit niet zo is, zou er eerder sprake kunnen zijn van een zekere mate van conditionaliteit 

en kan een eventueel conflict in eigenbelang in vraag gesteld worden.  

Bovenvermelde principe geldt ook voor de tweede kernnorm van inputlegitimiteit namelijk: 

“consensus”.  

                                                
45 Opmerking: zie eerder vermeldde definitie van “ownership” / propriëteit. 



 

38  

Aangezien zowel participatie als consensus een onderdeel vormen van de definitie van 

“ownership”, wordt hier ook een parallel getrokken naar hetzelfde beginsel voor 

ontwikkelingssamenwerking. 

De tweede kernnorm van inputlegitimiteit is deze van “consensus” en staat nauw in verband 

met “participatie”. Daar waar participatie ook de ruimte tot actieve betrokkenheid opmeet, 

gaat consensus eerder meten of partnerlanden en dus begunstigden zich kunnen vinden in 

de doelstellingen die bereikt moeten worden. Bovendien wordt ook de bewuste 

betrokkenheid van deze landen in het proces gemeten. Om dit te achterhalen is het nodig 

om een idee te krijgen m.b.t. de belangen die verdedigt worden in het EU – noodtrustfonds. 

Onderstaande vragen zullen hiernaar op zoek proberen gaan. 

Figuur 5: criteria van inputlegitimiteit met vragenlijst – “Consensus” 
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 Output legitimiteit   

In tegenstelling tot de eerste dimensie, stelt Scharpf (1999, p11) hier dat output georiënteerde 

legitimiteit, ook wel “government for the people”, gaat over politieke keuzes die legitiem zijn 

omdat ze op doeltreffende wijze het gemeenschappelijk welzijn stimuleren. Scharpf 

concentreert zich bijgevolg op het vermogen van de Europese instellingen om op effectieve 

wijze te regeren in het belang van de Europese burger. Hij gaat ervan uit dat legitimiteit afgeleid 

kan worden van de capaciteit, in dit geval van bijvoorbeeld de Europese Commissie, om 

problemen op te lossen die niet opgelost zouden kunnen geraken door de individuele staat 

zelf. Outputlegitimiteit handelt dus voornamelijk over de zoektocht naar zogenaamde “common 

interests” of het gemeenschappelijke belang van de betrokken partijen. 

Schmidt verwoordt dit eerder als de mate van doeltreffendheid van Europees beleid en de 

concrete resultaten hiervan voor de Europese burgers en vat de aanwezigheid van 

outputlegitimiteit vervolgens samen als Europese beleidsstructuren die doeltreffend genoeg 

moeten zijn terwijl ze de waarden en identiteit van de Europese burgers voldoende moet 

kunnen weerspiegelen (Schmidt, 2012, p7).  

Scharpf (1999, p7 – p21) linkt hier vervolgens nog een aantal andere elementen aan, namelijk 

de wetgeving en institutionele mechanismen die in werking zijn gesteld om ervoor te zorgen 

dat eventuele problemen snel opgelost kunnen worden. Hij beschouwt institutionele output als 

een van de meest belangrijke elementen om Europese democratische legitimiteit te 

bestuderen. 

Zoals eerder reeds vermeld sluiten de kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking nauw 

aan bij een aantal criteria van legitimiteit. In dit geval lijkt er een parallel te bestaan tussen 

outputlegitimiteit en het principe van “alignment”46.  

Dit wordt door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO47) 

omschreven als volgende:   

“Donor countries align behind these objectives and use local systems”  

“Donor countries and organizations bring their support in line with these strategies 

and use local systems”  

Outputlegitimiteit zoals Scharpf deze omschreef, is het nastreven van gemeenschappelijke 

belangen en interesses aan de hand van doeltreffende en bijgevolg effectieve maatregelen die 

                                                
46 Opmerking: zie Figuur 10: p 46., voor verdere visuele en inhoudelijke vergelijking op basis van het 

OESO – rapport en de studie van CONCORD, CINI (2018).   
47 OESO, (d.i. OECD) “The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action” 

(2005), (2008).  
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genomen worden. Hierbij lijkt de tweede omschrijving van de OESO goed aan de sluiten. Het 

is logischerwijze namelijk zo dat wanneer de donorlanden zoveel mogelijk handelen in lijn met 

het lokale Afrikaans beleid, dat de genomen maatregelen het meest doeltreffend zullen zijn.  

Effectiviteit  

Bijgevolg kan effectiviteit (d.i. “governing effectiveness”) in deze context best omschreven 

worden als de doeltreffendheid van Europese instellingen die inspanningen leveren om een 

adequaat Europees beleid te voeren in het voordeel van de Europese burger en in deze 

context ook in het voordeel van de Afrikaanse burgers. In de context van het noodfonds voor 

migratie gaan onderstaande vragen m.b.t. legitimiteit, de effectiviteit en de doeltreffendheid 

van het fonds onderzoeken. Hierbij staan onder meer de vooropgestelde politieke doelen 

centraal, samen met de cruciale vraag of deze al dan niet behaald kunnen worden.  

 

Meten van outputlegitimiteit  

Net zoals voor de kernnormen van inputlegitimiteit, wordt ook voor de kernnorm van 

outputlegitimiteit een vragenreeks voorzien van zes vragen die de aanwezigheid van de norm 

“effectiviteit” gaat beoordelen. 

Figuur 6: criteria van outputlegitimiteit met vragenlijst – “Effectiviteit”  
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Het kernbeginsel voor ontwikkelingssamenwerking dat bij deze kernnorm het beste aansluit is 

“alignment”. Dit houdt zoals eerder reeds vermeld in dat donorlanden voldoende rekening 

proberen te houden met de lokale systemen. In dit specifiek geval gaat het over Afrikaanse 

(lokale) (financierings)systemen die projecten zouden moeten ondersteunen.  

De (financiële) hulp die donorlanden bieden moet zoveel mogelijk in lijn liggen met de 

Afrikaanse systemen die reeds van kracht zijn en bijgevolg moet er ook een zeker mate van 

complementariteit aanwezig zijn.  

 

 Throughput legitimiteit   

Volgens Schmidt (2012) is throughputlegitimiteit een derde normatief criterium dat onterecht 

en nog veel te vaak in de vergeetput terechtkomt wanneer het gaat over Europees beleid.  

Deze zogenaamde “black box of EU governance”, zoals zij ernaar verwijst, is de lege ruimte 

die zich tussen politieke input en output op het gebied van Europees beleid bevindt.  

Theoretici en onderzoekers zouden hier veel te vaak over gekeken hebben volgens haar.  

Dit criterium, door Schmidt omschreven als; “government with the people” concentreert zich 

voornamelijk op de kwaliteit van de Europese beleidsprocessen, waardoor ze op een andere 

manier haar bijdrage levert aan legitimiteit.  

Bijgevolg is dit criterium eerder proces – georiënteerd met een focus op de wisselwerking en 

interactie tussen alle betrokken actoren bij de totstandkoming van Europees beleid. (Schmidt, 

2012, p4)  

Deze totstandkoming van Europees beleid wordt volgens Schmidt geëvalueerd aan de hand 

van een aantal kernconcepten waaronder; efficiëntie48 of “efficacy”, aansprakelijkheid of 

“accountability” en tot slot; transparantie, of ook wel “transparency”.  

In dit geval zijn er ook weer overeenkomsten met de eerdergenoemde kernbeginselen van 

ontwikkelingssamenwerking zoals aangegeven door het eerder vermeldde OESO – rapport 

namelijk met; “harmonisation” (1), “managing for results” (2) en “mutual accountability” 

(3). 

                                                
48 Effectiveness >< efficacy: dit zijn twee termen die een subtiel, maar belangrijk verschil kennen. 
Effectiveness of doeltreffendheid geeft aan dat een bepaald vooropgesteld doel van een actie 

daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Terwijl, efficacy of doelmatigheid, efficiënt aangeeft in welke mate 
het bereiken van een bepaald doel gebeurt door het gebruik van zo weinig mogelijk middelen.   
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Deze principes worden in het rapport respectievelijk omschreven als:  

“Donor countries and organizations co – ordinate their actions, simplify procedures 

and share information to avoid duplication”  

(1) (Harmonisation)  

Dit houdt in dat de acties van donoren en betrokkenen bij het beslissingsproces m.b.t. het EU 

– noodtrustfonds voor migratie, meer geharmoniseerd hoort te verlopen. Dit, aan de hand van 

eenvoudigere procedures waarbij ook de begunstigde voldoende betrokken is.  

Een meer geharmoniseerd beleid zou dus onder meer een dubbele toewijzing van financiële 

middelen moeten vermijden. In deze optiek kan het concept van harmonisatie, zoals ze 

voorgesteld is in de Parijs verklaring (2005) in verband gebracht worden met het concept van 

efficiënte beleidsvoering en throughputlegitimiteit als prestatiecriterium en ook als indicator 

voor wat het procesmatige van het EU – noodtrustfonds betreft.  

“Developing countries and donors focus on producing – and measuring – results”  

(2) (Managing for Results) 

Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een transparant kader met evaluatiemechanismen die 

zowel de gemaakte vooruitgang als de resultaten kan opmeten. De AAA (2008), heeft dit 

principe verder uitgebreid en stelt onder meer dat ook de financiële middelen op transparante 

wijze beheerd moeten worden. 

De AAA formuleert echter specifieke criteria voor zowel de partnerlanden als de donoren, dit 

onderzoek probeert hier bondig op in te spelen door de vragen zo goed mogelijk te diversifiëren 

om op deze criteria in te spelen. Het is echter niet mogelijk, noch het doel van dit onderzoek 

om dit tot in het grootste detail uit te voeren en vormt bijgevolg een interessant vertrekpunt 

voor verder onderzoek.  

“Donors and developing countries are accountable for developmental results”  

(3) (Mutual Accountability) 

Tot slot, houdt dit derde principe in dat zowel donoren als partnerlanden over voldoende 

evaluatiemechanismen moeten beschikken opdat een balans en beoordeling opgemaakt kan 

worden m.b.t. de rol van iedere betrokkene in het proces. In dit geval staat de rol van iedere 

betrokkene nauw in verband met de daar bijbehorende verantwoordelijkheden die al dan niet 

opgenomen worden. Dit derde principe sluit vervolgens nauw aan bij het concept van 

aansprakelijkheid zoals deze door Scharpf en Schmidt geformuleerd werd en identificeert zich 
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bijgevolg ook als een prestatiecriterium die een indicator vormt voor het procesmatige aspect 

van het EU – noodtrustfonds.  

Efficiëntie, aansprakelijkheid en transparantie  

Zoals hierboven reeds vermeld, is er in dit kader sprake van een reeks kernconcepten die de 

aanwezigheid van throughputlegitimiteit aangeven. Deze derde dimensie wordt door Schmidt 

ook omschreven als een prestatiecriterium dat zich specifiek concentreert op de kwaliteit van 

de Europese beleidsprocessen. In de eerste plaats houdt dit in dat de doelmatigheid of beter 

verwoord, de efficiëntie van de Europese beleidsactoren bestudeerd wordt.  

In de tweede plaats handelt dit criterium ook over de aansprakelijkheid van de Europese 

beleidsactoren in het nemen van (output)beslissingen 49 . Met andere woorden wie kan 

aansprakelijk gesteld worden voor het nemen van bepaalde Europese beleidskeuzes?  

Een derde kernnorm die vervolgens gelinkt kan worden aan throughputlegitimiteit is 

transparantie. Dit houdt volgens Schmidt voornamelijk in dat de burgers ook voldoende 

toegang moeten hebben tot informatie. Schmidt verwijst hier ook naar “openness” , als norm 

die gelinkt kan worden aan throughputlegitimiteit. Hiermee geeft ze aan dat de civiele 

samenleving toegang moet hebben tot het besluitvormingsproces en dat deze, los van de 

toegang, ook invloed moet kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces.  

 

Meten van throughputlegitimiteit  

De methode die voor de voorgaande normatieve criteria en de daar bijhorende kernnormen 

zijn gebruikt, zullen ook in dit geval weer op dezelfde manier toegepast worden. In combinatie 

met de kernbeginselen voor ontwikkelingssamenwerking; “harmonisation”, “mutual 

accountability” en “transparency”, worden ook hier concrete onderzoeksvragen opgesteld.  

Een eerste kernnorm onderzoekt de eerder vermeldde “efficiëntie” van de Europese 

beleidsactoren die betrokken zijn bij het Eu – noodtrustfonds. De efficiëntie van de 

beleidsactoren verwijst hier onder meer naar de doelen die bereikt worden door gebruik van 

het fonds. Om doelen te bereiken moeten er bepaalde criteria of richtlijnen opgesteld worden 

die een soort procedureel kader kunnen vormen. Bijgevolg zullen een aantal van de vragen 

(zie onderstaande tabel) hier ook naar polsen. Vervolgens zijn niet enkel de richtlijnen en 

criteria van belang, maar ook de complementariteit van het instrument in het algemeen. De 

onbewuste subtiele gelijkenis die hier zichtbaar is met de voorgaande kernnormen heeft als 

gevolg dat er op verschillende manieren en vanuit diverse perspectieven dezelfde concepten 

                                                
49 Schmidt (2011) verwijst hier in haar werk naar de werken van: (Bovens 2007; Curtin / Wille 2008; 

Harlow / Rawlins 2007).   
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afgetoetst worden. Dit is louter per toeval en zal verder niet weggewerkt worden omwille van 

het effect van dubbele controle a.d.h.v. de vragen. 

Figuur 7: criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst – “Efficiëntie” 

Een tweede kernnorm wordt gekenmerkt door de “aansprakelijkheid” en vervolgens ook de 

verantwoordelijkheid die donoren hebben ten opzichte van de begunstigden van het EU – 

noodtrustfonds voor migratie.  

Zoals reeds uiteengezet is in deze masterproef, handelt “mutual accountability”, volgens de 

kernbeginselen van ontwikkelingssamenwerking over de verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheid die donoren (moeten) dragen t.o.v. de partnerlanden of beter gezegd, de 

begunstigen van de aangeboden steun.  

De onderzoeksvragen voor deze kernnorm zullen onderzoeken of er een juridische rechtsbasis 

bestaat die de beslissingsprocedures van het EU – noodtrustfonds kunnen rechtvaardigen.  

Bovendien zal er onder meer nagegaan worden of elke betrokkene zich bewust is van zijn rol 

en of dit weerklank vind in bijvoorbeeld officiële documenten, bijv. de “Constitutive Agreement” 

(CA).  
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Figuur 8: criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst – “Aansprakelijkheid” 

Een tweede kernnorm van throughputlegitimiteit is de transparantie, die zoals eerder reeds 

aangegeven meer prijsgeeft over de procedure van het EU – noodtrustfonds voor Afrika en 

hoe wordt omgegaan met evaluatiemechanismen. Het kernbeginsel dat hiernaar terugkoppelt 

is “managing results”. Op basis hiervan zijn onderstaande vragen opgesteld.  

Figuur 9: criteria van throughputlegitimiteit met vragenlijst – “Transparantie”. 
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Door vervolgens de drie normatieve criteria50 op te nemen in het meetkader, zal het onderzoek 

in deze masterproef in staat kunnen zijn om meerdere dimensies te belichten m.b.t. het 

functioneren van het EU – noodtrustfonds voor Afrika.  

 

Figuur 10: Normatieve criteria van legitimiteit 

Zoals Schmidt zelf in een van haar werken aangaf, lijkt er op Europees niveau sprake te zijn 

van een interessante dynamiek tussen de verschillende criteria. Ze omschrijft deze als een 

interdependentie tussen de verschillende dimensies die volgens haar gekenmerkt wordt door 

een virtuoze cirkel waar voldoende ruimte zou moeten zijn voor een win – win oplossing.  

De bedenking die hierbij gemaakt kan wordt is of het gebruik van het EU – noodtrustfonds als 

instrument ook effectief een win – win oplossing betekent of eerder een instrument betreft 

waarbij de kansen van de Afrikaanse partnerlanden eerder in het nadeel getrokken worden. 

De kans is hoe dan ook groter om tot (ver)nieuwe(nde) bevindingen te komen wanneer zoveel 

mogelijk relevantie elementen harmonieus samengebracht worden om bijgevolg verder 

afgetoetst te kunnen worden.  

In het derde deel van deze masterproef zullen deze dimensies praktisch toegepast worden op 

het volledige kader m.b.t. het  EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika.  

 

                                                
50 Figuur 9: Overzicht van normatieve criteria die bepalend zijn voor democratische legitimiteit. (Deze 
figuur is opgemaakt vanuit de literatuurstudie met een extra focus op de theorieën en werken van 
Scharpf (1999) en Smith (2012)) 
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DEEL III: EU – NOODTRUSTFONDS VOOR MIGRATIE 

a. Achtergrond 

Zoals reeds aangegeven in de probleemstelling (deel I) van dit onderzoek, handelt de kern 

van deze masterproef over de democratische legitimiteit van het EU – noodtrustfonds voor 

migratie voor Afrika. Concreet betekent dit dat het gebruik en ontstaan van het fonds als 

instrument in zijn geheel in vraag gesteld wordt. Wat maakt haar ontstaansreden en gebruik 

legitiem en valt het gebruik van dergelijk instrument ook te verantwoorden ? Dit onderdeel 

tracht diverse bronnen te verzamelen die meer inzicht kunnen geven in de werking van het EU 

– noodtrustfonds voor migratie voor Afrika dat in werking is getreden op 12 November 2015 

(EC, 2018, factsheet).  

 

 Algemeen  

Het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika is een financieel trustfonds dat in 2015 door 

de EC gelanceerd werd op de Valletta top in Malta51 en dat tot het einde van 2020 van kracht 

blijft. (Europese Rekenkamer, 2018, p9, COM(2018)600). Dit fonds vormt onder meer het 

resultaat van een geaccumuleerde druk voor de Europese Commissie en de Unie om met een 

adequate politieke oplossing te komen voor de migratiecrisis52. Na een drastische stijging van 

het aantal migranten die de oversteek naar Europa gewaagd hebben in 2015, ontstond een 

toenemende politieke druk op de Europese beleidsvoering m.b.t. migratie, of beter gezegd, 

het ontbreken hiervan53 (Kipp, D., 2018, p10, SWP). Vele vluchtelingen, lieten in grote getallen 

het leven waardoor een aantal Afrikaanse regio’s de kern van het extern migratiebeleid van de 

EU zijn gaan vormen (Europese Rekenkamer, 2018, Kipp D., 2018, p1 – p10, SWP). Het 

antwoord op deze crisis werd vervolgens het ontstaan van een EU – noodtrustfonds voor Afrika 

dat financiële middelen snel en gericht zou inzetten op een breed spectrum aan 

probleemsituaties in Afrikaanse fragiele gebieden. De activiteiten van het noodtrustfonds 

strekken zich concreet uit tot drie regio’s of “windows”: de Sahel regio en het Tsjaadmeer 

(SLC), de Hoorn van Afrika (HoA) en Noord – Afrika (NoA). Andere gebieden die buiten 

deze regio’s vallen, kunnen eventueel ook in aanmerking komen voor het fonds, maar dit wordt 

                                                
51 European Commission (EC), (may 2015) ,“A European Agenda on Migration”, May 2015.   
52 Castillejo C., (2016) D.i.e, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, “The European Union Trust Fund 
For Africa: A glimps Of The Future For EU Development Cooperation”. Discussion paper 22/2016.  
53 Europese Rekenkamer (2018), “Noodtrustfonds van de EU voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan 

gerichtheid”.  
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individueel per geval beslist (EC, 2018)54. Zo is het EU – noodtrustfonds sinds 2015 al verder 

uitgebreid naar Ghana, Guinea en Ivoorkust55. Verder, ging de lancering van dit fonds gepaard 

met een actieplan (Valletta Action Plan, VAP) waarin vijf verschillende domeinen werden 

vastgelegd die de prioriteit kregen in de samenwerking56, namelijk; de grondoorzaken van 

irreguliere migratie en ontheemding tegengaan (1), reguliere migratie en mobiliteit 

stimuleren (2), een versterking van het asielbeleid (3), mensensmokkel tegengaan (4) en 

tot slot ; de versterking van een samenwerking die de terugkomst en herintegratie van 

irreguliere migranten voorziet (5). De domeinen waarop het fonds betrekking hebben 

zouden zo breed mogelijk geformuleerd zijn om zo veel mogelijk projecten te kunnen betrekken 

in de reikwijdte van het fonds. Het nadeel hiervan is dat het dit fonds aan gerichtheid ontbreekt 

en dat het op deze manier moeilijk en haast onmogelijk wordt om de impact van de 

gefinancierde projecten te meten en tot slot op te volgen (Europese Rekenkamer, 2018, p5 - 

p13). Ondanks dat dit fonds initieel als tijdelijk noodinstrument ontstaan is, zou het in de 

toekomst een vast onderdeel van het Europees extern migratiebeleid kunnen vormen. Hierbij 

kan het fonds verder uitgroeien tot een model voor een systematische integratie van de 

Europese migratiebelangen in het extern beleid (Kipp, 2018, p1 – p5). Om hier echter toe te 

kunnen komen, zou het fonds nog een lange weg te gaan hebben. Het ontbreekt de EU 

namelijk aan een goed uitgebouwd migratie – en asielbeleid. Desondanks, zijn er sinds het 

ontstaan van het EU – noodtrustfonds voor Afrika nieuwe initiatieven bijgekomen zoals de 

migratie partnerschappen57 tussen de EU en vijf meest fragiele Afrikaanse landen. (d.i. de zgn. 

partnership frameworks) Voor het eerst zijn er aan het partnerschap ook sancties verbonden 

om de partners tot actieve samenwerking te stimuleren (Kipp, 2018, p7, SWP.). Dit was 

hiervoor anders, zo waren de eerste politieke samenwerkingen m.b.t. migratie voornamelijk 

mobiliteitspartnerschappen die niet – bindende doelstellingen uitdroegen (bijv. Global 

Approach to Migration (2005), Global Approacht to Migration and Mobility (GAMM) (2012)). 

Dergelijke partnerschappen beschouwde de EU als een kans om de terugname 58  van 

geweigerde asielzoekers en irreguliere migranten door partnerlanden te belonen. Deze 

aanpak bleek echter onsuccesvol, met als gevolg dat dit bijgedragen heeft aan het soort 

klimaat waarin het EU – noodtrustfonds voor Afrika ontstaan is (Kipp, D., 2018, p9 – p 10 

SWP). Op het eerste zicht lijkt dit fonds de oplossing te kunnen zijn voor een hele reeks 

problematieken, gerelateerd aan migratiedynamieken, die uit noodzaak op een zo kort 

                                                
54 EC, (2018), “EU – Emergency Trust Fund For Africa”. Factsheet. 
55 EC, (May 2018), “Draft General Budget of the European Union for the financial year 2019”, Working 
Document part XI, EU Trust Funds, (COM(2018)600, May 2018).  
56 European Council., Valletta Summit, (11 – 12 november 2015), “Action Plan”  
57 Deze zijn overeengekomen in Juni 2016.  
58 Dit zou aan de hand van onder meer visa liberalisatie en versoepeling van reguliere migratie gebeuren 
(Kipp, D., 2018, p5 – p15 SWP).  
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mogelijke termijn opgelost zouden moeten kunnen worden. Desondanks, lijken er toch een 

aantal uitdagingen met dit fonds gepaard te gaan.  

 

  Ontstaan en rechtsbasis  

In deel II van deze masterproef werd een theoretisch kader geconstrueerd dat gebaseerd is 

op de symbiose van een aantal materie relevante theoretici (zie figuur 2, p31). Het resultaat 

hiervan waren drie welbepaalde normatieve criteria die het concept legitimiteit bepaalden en 

bijgevolg zullen kunnen gaan opmeten. Ieder van deze criteria heeft m.a.w. betrekking op een 

specifiek onderdeel van de definitie en bijgevolg afbakening van (democratische) legitimiteit. 

De rechtsbasis van het EU – noodtrustfonds vormt een belangrijk onderdeel dat voor het 

merendeel bij het normatief criterium van “outputlegitimiteit” (d.i. “effectiviteit”) geplaatst kan 

worden (zie Scharpf en Schmidt). Bij dit normatief criterium heeft een bepaalde (politieke) actie 

of keuze een adequate juridische (rechts)basis nodig vooraleer het ontstaan hiervan als 

legitiem beschouw kan worden (zie Beetham). Deze wetten zouden vervolgens voor een 

betere bescherming moeten zorgen voor alle betrokkenen (zie Weber).  

Met andere woorden, kan het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika over een 

verhoogde outputlegitimiteit beschikken wanneer hier een gefundeerde juridische basis voor 

bestaat die voor alle betrokken partijen gunstig is? 

Bijgevolg heeft dit normatieve 

criterium ook betrekking op de 

effectiviteit of doeltreffendheid van 

het fonds. Met andere woorden, 

bereikt het fonds ook haar 

vooropgestelde doelen en houdt ze 

hierbij genoeg rekening met de lokale 

(Afrikaanse) systemen en 

strategieën? Het laatstgenoemde kan 

verder ondergebracht worden in de parallel die getrokken werd in deel II, met de 

kernbeginselen voor ontwikkelingssamenwerking en meerbepaald, het beginsel van 

“alignment”. Hierbij wordt gesteld dat donorlanden voldoende rekening moeten houden met 

de lokale Afrikaanse systemen en strategieën om zo gelijke doelen te kunnen bereiken. Een 

rechtsbasis die voldoende bescherming en flexibiliteit biedt kan een stimulans vormen voor 

het bereiken van dergelijke objectieven.  
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Naast de rechtsbasis kunnen ook evaluaties van projecten ter plaatse hier een beter beeld 

over geven, maar dit wordt in een ander onderdeel in de thesis besproken (zie onderdeel 

evaluatiemechanismen).  

De rechtsbasis van het EU – noodtrustfonds voor Afrika heeft vervolgens betrekking op de 

doeltreffendheid van de Europese instellingen die op hun beurt inspanningen moeten leveren 

om een adequaat beleid te kunnen voeren in het voordeel van de Europese burger. 

Effectiviteit vormt hier bijgevolg de belangrijkste kernnorm die het criterium van 

outputlegitimiteit gaat bepalen. Door vervolgens de rechtsbasis van het noodtrustfonds te 

achterhalen, zullen er deels uitspraken kunnen gedaan worden m.b.t. de outputlegitimiteit van 

het EU -noodtrustfonds voor migratie voor Afrika (Zie figuur59).  

Dit onderdeel zal hier vervolgens verder op ingaan, beginnend bij wat een trustfonds precies 

is en hoe / waarom het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika precies ontstaan is.  

 

De Europese Commissie omschrijft een trustfonds vervolgens als een juridische 

overeenkomst met een kenmerkende financiële structuur die toelaat om fondsen van 

verschillende donoren te bundelen. Deze actie steunt vervolgens op een gemeenschappelijke 

overeenkomst waarin de doelstellingen, financiële richtlijnen en rapportageverplichtingen op 

voorhand vastgelegd zijn (EC, May 2018, p2-p5, ECDPM 2015)60. Met betrekking tot de 

rapportageverplichtingen is een debat ontstaan waarin gesteld wordt dat deze niet op 

voldoende transparante wijze vastgelegd zijn, maar hierover wordt in een volgend onderdeel 

verder uitgebreid (zie evaluatiemechanismen en rapportageverplichtingen).  

Een trust fonds kan qua doelstelling bijgevolg land specifiek zijn, regionaal of geografisch 

gezien, van globale schaal zijn (ECDPM 2015). Deze fondsen worden vervolgens 

georganiseerd en vastgelegd a.d.h.v. overeenkomsten (d.i. de zgn. Constitutive Agreements, 

CA) tussen alle donoren en in dit geval de EC. In deze overeenkomsten worden onder meer 

specifieke beleidsprocedures uiteengezet . Dergelijke trustfondsen zoals hierboven 

omschreven is, worden ook multi – donor trustfondsen (MTDTF) genoemd, m.a.w. fondsen 

waar minimum een en meer donoren bij betrokken zijn. Deze soort fondsen worden sinds 

geruime tijd gebruikt en hun werking wordt vaak in verband gebracht met “aid effectiveness” 

of ook wel te omschrijven als de efficiëntie van ontwikkelingshulp. Het gebruik van MTDTF 

wordt vaak verantwoord als een gevolg van de financiële middelen die snel ingezet kunnen 

                                                
59  Opmerking: deze figuur werd opgesteld ter illustratie van de kringloop en relaties tussen 
“outputlegitimiteit” en de rechtsbasis van het EU – noodtrustfonds a.d.h.v. welke concepten dit 
onderzocht zal worden in dit onderzoek. 
60 Europese Commissie, Part XI: EU Trust Funds, May 2018, COM(2018) 600, Draft General Budget Of 
The European Union for the financial year 2019.  
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worden. Het MTDTF zoals ze vandaag vorm heeft gekregen a.d.h.v. de trustfondsstructuur 

is echter een recent fenomeen waar de EU eerder nog niet mee bekend leek te zijn. 

Zoals eerder reeds vermeld, werd het eerste trustfonds opgericht in 2014 en werd dit pas 

mogelijk gemaakt na een wijziging in het financieel reglement in 2013 (zie verder).  

Een voorbeeld van een land dat als gevolg van een catastrofe en dus noodtoestand al lang 

gebruik maakt van dergelijke soort fondsen is Haïti. Sinds de aardbeving in 2010, heeft dit land 

een toevloed aan internationale (financiële) steun gekend 61 . Op de website van Haïti 

Reconstruction Fund (HFR), staan de voordelen van dergelijk partnerschap met onder meer 

overheden, private entiteiten, niet – gouvernementele organisaties en multilaterale 

agentschappen, die sterk aanleunen bij de voordelen die EC in haar officiële communicatie 

naar de voorgrond brengt.  

Een van de voornaamste voordelen die vermeld worden zijn: de harmonisering van 

bijeengevoegde financiële middelen in een plan met vervolgens een specifieke 

structuur en de lage transactiekosten die hiermee gepaard gaan voor overheden en 

donoren die met behulp van eenzelfde instrument werken.  

Tot slot zou een dergelijk mechanisme overlappende initiatieven  en een dubbele toewijzing 

van financiële middelen moeten vermijden (d.i. gelijk aan het principe van harmonisatie en 

complementariteit). De voordelen die de EC aanhaalt in officiële documenten (zie 

bronverwijzing) voor het gebruik van een trustfonds, zijn gelijkaardig aan deze van het HFR, 

en stellen grosso modo dat EU – trustfondsen voor een betere coördinatie van financiële 

middelen zorgt, aangezien deze fondsen volledig in het beheer van de EU zijn. Het grootste 

gevolg hiervan is de controle die de EC effectief kan uitvoeren en behouden. Anderzijds kan 

dit ook als een nadeel beschouwd worden aangezien er nooit met zekerheid kan gesteld 

worden dat deze controle in het belang van alle betrokken partijen uitgevoerd wordt. Er lijkt 

bovendien weinig verschil te bestaan tussen het voormalige beheerssysteem van de MTDTF 

Verder zouden volgens de EC operaties beter gecoördineerd kunnen worden door het gebruik 

van EU – trustfondsen, voornamelijk omdat de financiële middelen sneller en flexibeler 

ingezet kunnen worden.  

Vervolgens stelt de EC net als het HFR, dat de administratieve kosten voor het beheer van 

dergelijke trustfondsen financieel voordeliger is dan wanneer deze door andere 

internationale entiteiten beheerd zou worden. Tot slot voegt de EC hier ook aan toe dat de EU 

– trustfondsen een belangrijk instrument vormen voor een succesvolle implementatie van het 

“Partnership Framework” met derde landen onder de Europese Agenda voor Migratie (EC, 

COM(2018) 600, May 2018,p5)  

                                                
61 Haiti Reconstruction Fund (HRF), “A Partnership between the government of Haiti and the 

international community”.   
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Het concept alsook het gebruik van trustfondsen lijkt dus al langer te bestaan, voornamelijk in 

contexten van ontwikkelingssamenwerking, waar het overigens ook nodig is om op een korte 

termijn financiële middelen de bundelen om deze vervolgens in te zetten waar nodig. Voor de 

EC is het gebruik van een EU – trustfonds echter een recent fenomeen dat, zoals hierboven 

reeds omschreven is, ervoor zou moeten zorgen dat er meer controle m.b.t. het beheer kan 

uitgeoefend worden 

Tot 2013 was het voor de EC overigens enkel mogelijk om financiële middelen te bundelen 

aan de hand van een specifieke overeenkomst (d.i. Contribution Agreement / Act or Delegation 

Agreement) met een derde entiteit of ook “Trustee” genoemd, meestal een VN – agentschap 

of de Wereldbank (WB) (Knoll, Hauck, Cangas, ECDPM, 2015,p2). Het voornaamste gevolg 

hiervan was dat de EC hierdoor zelf minder controle had over de toewijzing van de fondsen 

en de procedures die hiermee gepaard zouden gaan.  

Een andere mogelijkheid voor de EC, om financiële middelen te bundelen en zelf te beheren 

was om de middelen van andere donoren in een eerste instantie zelf te verzamelen om 

vervolgens verder toe te wijzen volgens haar eigen procedures. Dit laatstgenoemde werd 

bekrachtigd door een overeenkomst die tussen de EC en de deelnemende donoren gesloten 

werden die de eerdergenoemde procedures bij ondertekening aanvaarden. Het probleem 

hierbij is dat er geen inspraak meer mogelijk was voor de donoren in het 

besluitvormingsproces. Bovendien werd het in dergelijke gevallen moeilijk voor de EC om 

flexibel en voornamelijk snel op te treden in een onvoorspelbare context van noodtoestanden. 

(Knoll, Hauck, Cangas, ECDPM, 2015,p2). 

Het is vervolgens pas sinds januari 2013, na een wijziging van het Financieel Reglement (FR) 

(art. 187), dat de EC de bevoegdheid heeft verworven om haar eigen trustfondsen op te 

richten62. Dit wilt concreet zeggen dat het FR toelaat om een deel van het EU budget in te 

zetten voor de Europese externe acties. (Europese Rekenkamer, 2018, p5, nr. 32,) EU – 

trustfondsen zijn in het algemeen opgebouwd uit samengevoegde middelen uit de EU – 

begroting, of het EOF en de financiële bijdragen een of meer donoren. In het geval van het EU 

– noodtrustfonds voor migratie voor Afrika, komen de contributies vanuit het EOF en worden 

deze aangevuld door complementaire financiële middelen vanuit andere financiële 

instrumenten (DCI, ENI, IcSP, AMIF, ISF), met tot slot ook nog contributies van de EU – 

lidstaten en andere donoren (Den Hertog, 2016, EC).  

Multi – donor trustfondsen worden vervolgens onderverdeeld in diverse soorten namelijk; de 

trustfondsen voor noodgevallen (d.i. emercency), thematische acties (d.i. thematic actions) of 

post – noodgevallen (d.i. post – emergency) die actie vereisen. In Art. 187 van het FR werd 

                                                
62 EP, (November 2015), “EU Trust Funds for external action, First uses of a new tool”. Briefing.   
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vastgelegd aan welke criteria de EU – noodtrustfondsen moeten voldoen bij hun oprichting: 

Zo moet het fonds in kwestie ingezet worden bij noodtoestanden, post – noodtoestanden 

of thematische acties en moet er een aantoonbare toegevoegde waarde aanwezig zijn bij 

interventie van de Unie in dat specifieke gebied.  

Bovendien moet een interventie van de Unie voordelig zijn en vervolgens ook leiden tot een 

beter beheer van de problematiek, de risico’s en de uitbetaling van de financiële middelen. 

Hier lijkt er zich een tegenstrijdigheid voor te doen, aangezien er in de stichtende 

overeenkomst (d.i. de Constitutive Act of Agreement, CA63) nergens sprake lijkt te zijn van een 

duidelijke omschrijving van wat precies onder een noodtoestand verstaan kan worden. Deze 

bedenking wordt door veel koepelorganisaties en non- gouvernementele gedeeld, zoals 

bijvoorbeeld CONCORD. In een van haar rapporten wordt een tegenstrijdigheid opgemerkt in 

het woord “emergency”.  

“Another said: “what is striking is the word ‘emergency’, because 

it’s a contradiction in terms. The real emergency for Niger is 

development, and this cannot be achieved in a fast way, it’s a 

question of long processes. Something we are working on since 

almost 60 years” 

cit. par. 5, p33, CONCORD, 201864.  

Naast het ontbreken van een duidelijke definitie, is het ook van belang om op te merken dat 

elke window en haar gebieden andere urgente prioriteiten kennen. Bovendien lijkt er nergens 

een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen projecten met een impact op lange en 

korte termijn.  

Een laatste criterium waaraan een trustfonds bij oprichting aan moet voldoen is dat het geen 

duplicaat mag vormen van bestaande financieringsinstrumenten. In een eerste instantie lijkt 

dit een vaag criterium te zijn, aangezien vanuit de literatuurstudie blijkt dat hier geen 

controlemechanisme voor bestaat. Wat donoren betreft, moet er sprake zijn van minimum een 

externe donor (EC, COM(2018) 600, May 2018,p5). Het komt er in ieder geval op neer dat een 

EU – noodtrustfonds een aantoonbare bijdrage moet kunnen leveren aan nationale initiatieven, 

althans zo blijkt vanuit de officiële documenten65.Bovendien moeten de noodtrustfondsen een 

implementatiepraktijk kennen die in lijn ligt met algemene principes die verder ook in Art. 187 

                                                
63 Opmerking: Deze “constitutive act” (CA) is een overeenkomst tot oprichting, die gesloten wordt 
tussen de EC en alle andere donoren.  
64 CONCORD, CINI, (2018), “Partnership or Conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU 
Trust Fund for Africa”.  
65 Annex 1, Agreement Establishing The European Union Trust Fund For Stability And Adressing Root 
Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa and its Internal Rules hereinafter “the 
Constitutive Agreement”.  
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omschreven zijn. Deze worden omschreven als het streven naar transparantie, 

proportionaliteit, afwezigheid van discriminatie en gelijke behandeling. Hierboven op 

komt ook nog dat een goed beheer van de financiële middelen mogelijk moet zijn. Er kan dus 

gesteld worden dat Art. 187 van het FR, in hoofdzaak de legale basis vormt voor het EU – 

noodtrustfonds terwijl Art. 259 meer specifieke richtlijnen uiteenzet m.b.t. de toepassing 

hiervan.  

In het geval van het EU – noodtrustfonds voor Afrika vormt ook Art. 42 van het FR van het 

EOF een belangrijk en relevant kader, aangezien hier voor het noodtrustfonds voor Afrika 

financiële middelen uit gehaald worden66. Het is onder meer hier waar vanuit verschillende 

hoeken diverse kritieken geuit worden. De contributies die vanuit het EOF bijgedragen worden 

aan het EU – noodtrustfonds zijn niet volledig onderhevig aan diens regelgeving (Den Hertog, 

2016 p 30, Hauck, Knoll, Cangas, ECDPM). Dit doet twijfel rijzen m.b.t. de criteria van 

toewijzing voor financiële middelen vanuit het EU – noodtrustfonds.  

Zo stelt Den Hertog de vraag of alle gefinancierde activiteiten door het EU – noodtrustfonds 

wel in overeenstemming zijn met het EOF, de Cotonou overeenkomst, het DCI en het 

juridische basis van het VEU m.b.t. ontwikkelingssamenwerking (Den Hertog67, 2016, p30, 

VWEU Art. 208 (1), par.168). De onderhandelingen voor een post – Cotonou II partnerschap 

zijn nog steeds actief. Het EU – noodtrustfonds zou weleens voor een nieuwe dynamiek in het 

EU – Afrika partnerschap kunnen zorgen.  

Tot slot, merkt Den Hertog op dat de gebruikelijke procedure voor het oprichten van dergelijke 

fondsen plaatsvindt aan de hand van intensieve onderhandelingen tussen de Europese 

instellingen, namelijk de Raad en het EP. In het geval van het EU – noodtrustfonds, werd er 

echter geen beroep gedaan op deze gewone wetgevende procedure, met als gevolg dat het 

fonds tot stand is gekomen zonder goedkeuring van het EP (Den Hertog, 2016, p30 – p31).  

 

Er kan alvast voorzichtig geconcludeerd worden dat het EU – noodtrustfonds een instrument 

is dat het licht heeft gezien als gevolg van een aantal diverse elementen. Enerzijds is het 

noodtrustfonds het resultaat van een woelig politiek klimaat in de EU, waarin de EU – lidstaten 

een antwoord verwachtten van de Commissie op de stijgende (irreguliere) migratie die eerder 

als een bedreiging beschouwd werd. Bovendien is het zo dat de EC voor 2013 (d.i. voor de 

                                                
66 EP, (may 2018), “Oversight and Management of the EU Trust Funds, Democratic Accountability 

Challenges and Promising Practices”. Policy Department for Budgetary Affairs., Dg for Internal Policies 

of the Union. PE 603.821.  
67 Den Hertog L.,(November 2016), “Money Talks, Mapping the Funding for EU External Migration 
Policy”., CEPS, Paper in Liberty and Security. No. 95 
68 “Union development cooperation shall have as its primary objective the reduction anf, in the long term, 
the eradication of poverty. The Union shall take account of the objectives of development cooperation 
in the policies that it implements which are likely to affect development cooperation”.  
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verandering in het FR), zichzelf nooit het recht behield om financiële middelen samen te 

bundelen en zelf, volgens eigen procedures toe te wijzen. Dit lijkt met de komst van het EU – 

noodtrustfonds, vandaag wel het geval te zijn. Desondanks, lijkt er een vraagteken te ontstaan 

bij dergelijke manier van beheren aangezien de donoren die zich tot het EU – noodtrustfonds 

verbinden, weinig tot geen inspraak hebben in een aantal étappes van de procedures m.b.t. 

het EU – noodtrustfonds. Bovendien blijkt uit het strategische oriëntatiedocument, dat het 

fonds al op 20 oktober 2015 aangenomen is, terwijl de La Valletta Top in November 2015 

plaatsvond. Dit laatstgenoemde lijkt het democratisch ontstaan van het fonds zelf in vraag te 

stellen. Het EU – noodtrustfonds haalt haar financiële middelen vervolgens uit de contributies 

van de EU – lidstaten en hoofdzakelijk het EOF. Het EOF steunt op een andere juridische 

basis en richt zich op andere doelstellingen en prioriteiten die niet noodzakelijk verzoenbaar 

zijn met deze van het EU – noodtrustfonds voor Afrika. Bovendien kent ook elke window, 

specifieke prioriteiten en fragiele situaties die eigen aan de regio zijn.  
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b. Beheer en werking  

Een studie naar het algemene beheer en de werking van het EU – noodtrustfonds voor migratie 

voor Afrika geeft dit onderzoek de mogelijkheid om een idee te ontwikkelen m.b.t. de ruimte 

voor participatie en consensus die alle betrokken actoren in het proces krijgen. 

Beiden worden in dit onderzoek beschouwd 69  als de voornaamste kernnormen die een 

indicatie kunnen geven van het criterium van “inputlegitimiteit” (zie Scharpf), ook wel 

“government by the people” 

genaamd.  

Hierbij wordt algemeen gesteld 

dat de politieke keuzes van 

beleidsmakers slechts als 

legitiem beschouwd kunnen 

worden wanneer deze de 

voorkeuren en de wil van de 

burgers of betrokkenen zoveel 

mogelijk weerspiegelen.  

De hoeveelheid participatie en 

consensus binnen het EU – noodtrustfonds kan voor een groot deel onderzocht worden 

a.d.h.v. een analyse van het beheer en de werking van het noodtrustfonds. Het kernbeginsel 

“ownership”; is overigens sterk verbonden met de kernnormen van legitimiteit. Zo heeft 

ownership betrekking op de propriëteit van (lokale) Afrikaanse strategieën alsook op de 

betrokkenheid en erkenning van de donoren hiervan. De studie van het geheel van deze 

elementen m.b.t. het EU – noodtrustfonds geeft vervolgens een indicatie van inputlegitimiteit.  

Dit onderdeel tracht bijgevolg om een stap dichter te kunnen komen tot een analyse m.b.t. de 

inputlegitimiteit70 van het EU – noodtrustfonds. Bijgevolg wordt in een eerste instantie de 

structuur en beheer van het fonds besproken op de diverse betrokken niveaus (strategisch & 

operationeel niveau), dit laatstgenoemde wordt onder meer aan de hand van de stichtende 

overeenkomst van het EU – noodtrustfonds onderzocht. Naast deze structurele niveaus spelen 

ook de EU – delegaties een belangrijke rol bij de projectselectie met als gevolg dat ook deze 

in detail besproken zullen worden. De throughputlegitimiteit zal hier ook een rol spelen in de 

toelichting van de overige procesmatige aspecten van het noodtrustfonds.71 

                                                
69 Zie deel II, Theoretisch kader. 
70 Inputlegitimiteit in de eerste plaats, gevolgd door eventuele overlap met throughputlegitimiteit die 
eenzelfde aspect vanuit een ander perspectief beschouwt.  
71 D.i. evaluatiemechanismen en rapportageverplichtingen. 
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 Strategisch niveau 

EU – (nood)trustfondsen 72  worden in de eerste plaats gekenmerkt door een gelaagde 

beleidsstructuur waarbij een onderscheid tussen twee niveaus gemaakt kan worden. 

Enerzijds bestaan dergelijke fondsen uit een strategisch niveau, en anderzijds uit een 

operationeel niveau73. Het eerste, strategisch niveau omvat een “Trust Fund board” (TFB) 

die grosso modo, de strategie74 van het trustfonds moet bepalen in overeenstemming met de 

formeel vastgelegde doelstellingen van het fonds zelf. Deze doelstellingen en (strategische) 

actierichtlijnen werden in een eerste instantie door het strategisch comité van het EU – 

noodtrustfonds voor 75Afrika goedgekeurd in November 2015 in het “Strategic Orientation 

Document” (EC, 2018, p10, Strategic Orientation Document, p1176). Het EU – noodtrustfonds 

voor Afrika handelt vervolgens naar die vier strategische assen77  

 

Het is belangrijk om op te merken dat er per window meer specifieke doelstellingen en 

strategieën van toepassing zijn, gezien de verschillende problematieken die eigen zijn aan 

deze regio’s (EC, 2018, p10 – p15, Annual Report78). Dit zorgt enerzijds voor flexibiliteit en 

meer inclusie wat projecten betreft, maar anderzijds zou een evenwicht bewaard moeten 

blijven tussen de eerder genoemde vijf pilaren van het VAP en de bovenvermelde vier 

strategische assen79.  

 

                                                
72 Opmerking: Niet alleen het noodtrustfonds voor Afrika, maar ook de andere trustfondsen worden 
gekenmerkt door gelijkaardige structuur.  
73 Zie Figuur 11, (p60), voor visuele ondersteuning, (bron van deze figuur zie voetnoot 70.)  
74 Zie Figuur 12, (p62) voor een overzicht m.b.t. de verantwoordelijkheden van de TFB.  
75 European Commission, 2018, Annual Report, EU Emergency Trust Fund for Africa. International 
Cooperation and Development.  
76 The European Union Emergency Trust Fund for Stability and Adressing Root Causes of Irregular 
Migration and Displaced Persons in Africa, Stategic Orientation Document, p10 – p11. Point 3, 
Objectives and Strategic Lines of Action for the Trust Fund and its Regional Windows.  
77 European Commission, 2018, Annual Report, EU Emergency Trust Fund for Africa. International 
Cooperation and Development.p10.  
78  European Commission, 2018, Annual Report, “Emergency Trust Fund for Africa”. International 
Cooperation and Development.  
79 Minutes of the fourth board meeting of the EU emergency trust fund for Africa., Brussels, 24 April 
2018, standpunt van de Belgische delegatie op de vergadering.  
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Zo heeft de TFB bijvoorbeeld in April 2018 een aantal aanvullende prioriteiten geformuleerd 

waaraan in de toekomst meer aandacht besteedt zal worden80: 

 

Ondanks deze prioriteiten die voor de toekomst gesteld zijn en de strategische richtlijnen van 

het fonds, stelt de Europese Rekenkamer (2018) in haar rapport dat het fonds niet voldoende 

doelgericht is. Deze prioriteitenstelling is slechts tijdelijk van aard, en dient om de donoren ( 

de lidstaten) een garantie en plan te bieden m.b.t. de financiële middelen die geïnvesteerd 

zullen worden81 (zie voetnoot 82).  

Verder, zijn ook de voornaamste verantwoordelijkheden van de TFB vastgelegd in de 

stichtende overeenkomst of Constitutive Agreement (CA), en worden deze omschreven als; 

“ De herziening en adoptie van de strategie van het trustfonds en de aanpassing van 

de thematische en geografische omvang van de activiteiten van het trustfonds, 

inclusief de creatie van nieuwe “windows82 ” 

Bovendien stelt de CA, dat de TFB, strategische richtlijnen moet voorzien voor het 

operationeel niveau per window (CA, Art. 5, 5.2 (c) ). Hier blijkt bijgevolg een structureel 

element te schuilen dat van belang is. Er zou zo verder aangenomen kunnen worden dat 

voldoende betrokkenheid van alle mogelijke partijen cruciaal is, om een democratisch verloop 

te kunnen verzekeren. Een andere impactvolle rol, die ook tot de verantwoordelijkheden van 

de TFB behoort, is de evaluatie van de resultaten en impact van de acties die onder het 

trustfonds hebben plaatsgevonden. (CA, Art. 5, 5.2 (d) ). Dit luik vormt een belangrijk 

instrument dat de TFB kan benutten om de impact die het trustfonds heeft in haar programma’s 

te vergroten, door op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen.  

                                                
80 Minutes of the fourth board meeting of the EU emergency trust fund for Africa., Brussels, 24 April 
2018. (de figuur werd opgesteld o.b.v. de minutes) 
81 Minutes, Sixth Board Meeting of the EU emergency trust fund for Africa, Brussels 14th June 2019, p2, 
devco.d.1.dir(2019)4543354.  
82 Vrij vertaald naar het officiële document (CA, annex I).  
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De anomalie die hier aanwezig lijkt te zijn is dat je een sterke link met lokale actoren nodig 

hebt, voordat er zelfs nog maar uitspraken gedaan kunnen worden m.b.t. de resultaten of 

eventuele impact. Hier blijkt de link echter niet meteen duidelijk. 

Uit de CA blijkt dat de lokale actoren weinig tot praktisch geen ruimte tot betrokkenheid krijgen 

in de TF procedures. Desondanks, stellen de minutes van een van de laatste vergaderingen 

voor het zomerreces, dat er duidelijk sprake is van dialoog met partnerlanden en experten 

vanuit diverse hoeken 83 . Dit toont overigens ook het belang aan van een goed 

geïmplementeerd evaluatiemechanisme die dit tijdens vergaderingen specifiek zou kunnen 

onderbouwen. Zo moet ook de strategie van het trustfonds volgens de overeenkomst tot 

oprichting onderbouwd worden aan de hand van concrete bewijzen en resultaten (CA, Art. 5 , 

5.3). Hiervan wordt beweerd dat ze aanwezig zijn, ondanks dat de literatuurstudie hier geen 

duidelijk bewijs van kon aanleveren. 

Zoals eerder reeds aangegeven omvat het strategische luik van het EU – noodtrustfonds voor 

Afrika een TFB (CA). Deze bestaat vervolgens uit vertegenwoordigers van alle donoren 

(o.m. lidstaten), van de EC, van de observanten, en tot slot van de vertegenwoordigers van 

de lidstaten die geen donor zijn en vervolgens ook enkel als observant kunnen deelnemen. 

Elke donor van de TFB stelt een vertegenwoordiger aan die ook “full representative” 

genoemd wordt. Deze neemt deel aan de vergaderingen van de TFB en wordt vervangen door 

een andere vertegenwoordiger wanneer de eerstgenoemde niet aanwezig kan zijn. Hier stelt 

de CA in Art; 5.1.4 dat elke vertegenwoordiger (m.u.v. de EC) het recht heeft om meerdere 

donoren te vertegenwoordigen in de TFB meeting84.  

Het is opmerkelijk dat een vertegenwoordiger meerdere donoren en dus bijgevolg ook 

diverse belangen mag en kan representeren op de vergaderingen. Deze structuur lijkt een 

netwerk van dezelfde participanten te stimuleren en lijkt op het eerste zicht weinig ruimte te 

laten voor andere input vanuit diverse hoek.  

Tot slot, stelt de CA, dat wanneer het relevant blijkt voor de desbetreffende regio, dat ook de 

regionale organisaties van deze eerdergenoemde mogen deelnemen als observant ( CA, 

Art. 5, 5.1). Regionale organisaties kunnen over de nodige informatie beschikken om projecten 

efficiënter te selecteren, naar de noden van de regio’s. Het lijkt vervolgens eerder een must 

om deze frequent te consulteren tijdens de vergaderingen van de TFB.  

 

 

 

                                                
83 Sixth board meeting of the European Union Emergency Trust Fund For Africa, Brussels, 14 June, 
2019, devco.d.1.dir(2019)4543354.  
84 Hiervoor bestaat een specifieke procedure waarbij de donoren in kwestie een autorisatie (d.i. officieel 
“instrument of authorisation”, indienen bij de TF manager. Bovendien mogen de vertegenwoordigers 
vergezeld worden door een of meer adviserende personeelsleden ook “advisory staff” genaamd.  
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Wat uit de CA alvast bijblijft, is de rol van de EC:  

“The Trust Fund Board shall be composed of representatives of the donors, of the  

Commission acting on behalf of the European Union and, as observers, 

representatives of EU Member States that are not donors (‘observers’)” 

Cit. Article 5, Trust Fund Board, 5.1, 5.1.185  

De reden waarom dit zo opmerkelijk lijkt, is voornamelijk omdat dit als een als een mogelijk 

conflict in eigenbelang kan beschouwd worden. Het lijkt namelijk niet vanzelfsprekend om 

de belangen van elke Europese lidstaat en terzelfdertijd de Unie zelf, objectief te verdedigen 

t.o.v. de belangen van de begunstigde Afrikaanse staten.  

Uit dit onderzoek is bovendien gebleken dat er geen sprake lijkt te zijn van officiële documenten 

met bijv. vastgelegde richtlijnen waar de partijen zich aan moeten houden.  

CONCORD (2018) stelt zo als aanbeveling in haar rapport86 dat het beleid van het EU – 

noodtrustfonds herzien zou moeten worden. Dit op een manier die ervoor zorgt dat ook 

bijvoorbeeld burgerbewegingen meer betrokken worden bij de opstelling van de programma’s.  

Bijgevolg willen zij eerder streven naar een actieve betrokkenheid van dergelijke organisaties 

op diverse niveaus, lokaal, regionaal en nationaal (Concord, 2018, p32 - p35).  

Het gebrek aan betrokkenheid voor bepaalde actoren blijkt overigens ook vanuit het rapport 

van de Europese Rekenkamer waarin onderstaande figuur terug te vinden is.  

Figuur 11: Strategisch niveau (TFB), EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika 

(Europese Rekenkamer 2018, Europese Commissie) 

 

Deze figuur geeft aan dat enkel de TFB de mogelijkheid heeft om eventuele aanpassingen 

door te voeren m.b.t. de strategie van het fonds en de geografische draagwijdte.  

                                                
85 Annex I. “Agreement Establishing The European Emergency Trust Fund For Stability And Addressing 

Root Causes of Irregular Migration And Displaced Persons In Africa, And Its Internal Rules Between the  

European Commission, on behalf of the European Union and the Kingdom of Spain.”  
86 CONCORD, CINI (2018), “Partnership or Conditionality, Monitoring the Migration Compacts and the 
EU Trust Fund for Africa”.  
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Regionale Afrikaanse organisaties van de Afrikaanse partnerlanden zouden hier een 

waardevollere rol kunnen spelen. Zoals eerder reeds vermeld, zijn de EU – noodtrustfondsen 

een van de eerste MTDTF die, in haar geheel volledig door de EC zelf beheerd worden. 

Enerzijds is het dus begrijpelijk dat deze de controle wilt uitoefenen over haar financiële 

middelen en de toewijzing hiervan. Anderzijds lijkt de beperkte en eerder passieve 

betrokkenheid van de Afrikaanse partnerlanden een gemiste kans om het fonds meer focus 

en daadkracht te geven.  

Wat de vergaderingen van de TFB in het strategisch comité verder betreft, vinden deze plaats 

met de zgn. “founding members” of vrij vertaald stichtende leden (d.i. “Deputy Chairs”) van 

het TF en worden deze vertegenwoordigt en vervolgens ook voorgezeten door de Directeur – 

Generaal (d.i. “Chair”) van DG DEVCO (CA, Art. 5, 5.1.2) (Zie ook figuur 11).  

Belangrijk om hier op te merken, is dat ook een representant van de Hoge vertegenwoordiger 

van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid87 en de hoofden van de EU – 

delegaties van de betrokken regio’s op deze vergaderingen aanwezig zijn.  

De manager en m.a.w. de Commissie of Trustee88, hoort volgens de CA (Art. 5, 5.1.2.) op elke 

vergadering aanwezig te zijn om vervolgens de secretariaatsrol op zich te nemen.  

De Directeur – Generaal heeft overigens ook het recht om tijdens de vergaderingen derde 

partijen en experten, die relevant zijn voor het desbetreffende window, uit te nodigen. Hierbij 

krijgen deze de kans om hun expertise te uiten m.b.t. specifieke punten die op de agenda van 

de TFB vergadering staan.  

Ondanks deze mogelijkheid vult Art 5.1.3. in de CA verder aan dat de donoren a.d.h.v. een 

eenvoudige meerderheidsstem deze kans tot participatie ongedaan kunnen maken. Het 

consequent betrekken van dergelijke organisaties en experten bij de TFB lijkt in de eerste 

plaats een democratische keuze te zijn waarbij participatie gestimuleerd kan worden. 

Bovendien zou een bottom – up approach gestimuleerd kunnen worden, waarbij ervaringen 

en kennis vanuit het veld sterker in verband zouden kunnen staan met de strategie van het EU 

– noodtrustfonds.  

Desondanks, kan de mogelijkheid tot participatie eenvoudig weggestemd worden, wat deze 

mogelijkheid tot participatie tot een meerduidig concept en instrument maakt (CA, Art. 

5.1.3).  

 

                                                
87 Opmerking: Het huidige mandaat voor deze rol ligt bij Federica Mogherini.  
88 De EC is een Trustee en dus hoofdbeheerder voor zowel het strategisch als operationeel niveau.  
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 Operationeel niveau 

Een tweede niveau, het operationeel niveau omvat een “Operational Committee” (d.i. 

operationeel comité of OpCom) dat verantwoordelijk is voor onder meer de selectie van de 

specifieke acties en projecten waaraan financiering toegewezen wordt (CA, Art. 4 & 5). Ook 

hier treedt de EC voor het OpCom, op als secretariaat en manager (CA, Art. 4 , 4.2).  

Zoals uit onderstaande figuur van de Europese Rekenkamer blijkt, zitten ook in dit niveau 

zowel de EC als alle donoren van het trustfonds. Ook hier maakt de EC met DG DEVCO en 

DG NEAR, afhankelijk van de regio, als vertegenwoordiger van de EU onderdeel van uit. Elke 

geografische regio beschikt vervolgens ook over een eigen OpCom met aparte vergaderingen. 

Deze vergaderingen, worden vervolgens voorgezeten door de vertegenwoordigers van de 

EC89.  

 

 

Figuur 12: Operationeel niveau EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika 

(Europese Rekenkamer 2018, annex II, p37) 

 

Het verschil met de TFB, is dat hier een vertegenwoordiger van de EC als voorzitter zetelt in 

het comité (d.i. “chair”), samen met verantwoordelijken per regio.  

De delegatie van de EC bestaat hier enerzijds uit: de vertegenwoordiger van de Hoge 

Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, en anderzijds 

uit: het hoofd van alle EU – delegaties van de betrokken landen. (CA, Art. 6, 6.1, (a)). Tijdens 

de bijeenkomsten van dit comité, mogen donoren die een minimumbijdrage geleverd hebben 

van 3 miljoen euro, ook vertegenwoordigd worden90. De CA van het fonds verduidelijkt dat de 

donoren hiervoor een getekend certificaat moeten kunnen voorleggen van deze financiële 

contributie. (Art.6, 6.1, 6.1.1., (a)).  

                                                
89Europese Rekenkamer 2018, annex II, p30 - p37 
90 Representanten van de stichtende donoren (d.i. “Founding Donors”) die de CA ondertekend hebben 
en die een bewijs kunnen voorleggen van betaling van de financiële bijdrage van minimum 3 miljoen 
euro worden in de CA vernoemd als “ Deputy Chairs “ (CA, Art.6, 6.1.1, (b)).  
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Het instellen van een minimumbijdrage lijkt in eerste instantie een goede zaak, aangezien er 

vermeden kan worden dat donoren a.d.h.v. een relatief kleine bijdrage financiering van 

bepaalde projecten zouden kunnen voorkomen. Anderzijds, wordt hier de deelname van 

lidstaten verhinderd die een EOF bijdrage geleverd hebben en waarvan de bijdrage gebruikt 

wordt voor het EU- noodtrustfonds te financieren. De financiële bijdragen die voor het EU – 

noodtrustfonds voor Afrika voorzien zijn, worden in vergelijking met de andere fondsen in veel 

grotere hoeveelheden uit het EOF gehaald. 

 

Figuur 13: Financiële contributies aan de EU - trustfondsen 

(Europese Rekenkamer, EC, 2018,p7) 

 

Dit wilt zeggen dat er indirect veel meer financiële bronnen van EU – lidstaten gebruikt worden 

die geen actief lid van het EU – noodtrustfonds voor Afrika zijn en dus ook geen betrokkenheid 

met het fonds hebben. Het belangrijkste praktische gevolg hiervan is overigens dat deze 

lidstaten geen stem krijgen in het besluitvormingsproces van het EU – noodtrustfonds voor 

Afrika ondanks de contributies aan het EOF. Deze lidstaten mogen vervolgens niet actief 

deelnemen aan de trustfonds activiteiten, maar mogen volgens de CA wel als observant 

(passief) deelnemen aan de vergaderingen op uitnodiging91.  

Andere actoren die als observant mogen deelnemen zijn; een vertegenwoordiger van de 

potentieel begunstigde landen van het fonds die een verband hebben met de agenda en een 

vertegenwoordiger van regionale organisaties zoals; de Economische Gemeenschap van 

West – Afrikaanse Staten (ECOWAS), de West – Afrikaanse Economische en Monetaire Unie 

                                                
91 Een vertegenwoordiger per niet – deelnemende lidstaat. Annex I, p4, Constitutive Agreement. 
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(UEMOA), de Economische Gemeenschap van de Centraal – Afrikaanse Staten (ECCAS), en 

tot slot de Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal – Afrika (EAC). (CA, Art.6 

, 6.1.2., (a), (b), (c), p4-p5, Annex I). Naast deze regionale organisaties, mogen ook de 

relevante sub – regionale organisaties “deelnemen” aan de vergadering van het operationeel 

comité, dan wel als observant. Wat ook hier opvalt, is dat de begunstigde landen die potentieel 

financiële middelen ontvangen, slechts als observant mogen “deelnemen” aan de activiteiten 

van het operationeel comité. Dit schept de indruk dat (toekomstige) begunstigde landen weinig 

ruimte tot participatie hebben in de beslissingsstructuur van het noodtrustfonds en bijgevolg 

ook de keuze van de programma’s die financiering zouden kunnen ontvangen.  

Bovendien bevestigd dit verder de bezorgdheid die koepelorganisaties zoals CONCORD, 

Oxfam en 11.11.11 in een aantal rapporten geuit hebben92. Het ECDPM verwoordt dit in een 

paper (2015, p13 , zie voetnoot 74) eerder als een beperkt maar belangrijk politiek momentum 

voor de EC en haar diplomaten waarbij beide, tijdelijk meer politiek gewicht in de schaal lijken 

te kunnen brengen. In de ECDPM - paper wordt dit verder omschreven als de aanwezigheid 

van politieke en operationele uitdagingen in het noodtrustfonds93 (Hauck, Knoll, Cangas, 

2015). Een andere, eerder structurele uitdaging waar de Europese Rekenkamer het in haar 

eerder vermeldde rapport over heeft, is dat in het OpCom geen status als observeerder voor 

het Europees Parlement (EP) is weggelegd tijdens de vergaderingen (Europese Rekenkamer, 

2018, p9, rapport nr.32). Als politieke Europese instelling, waarvan de leden rechtstreeks 

verkozen worden door de Europese burgers en die in hoofdzaak ook die Europese burger 

moet vertegenwoordigen is het opmerkelijk dat het EP geen enkele actieve betrokkenheid 

kent in het proces van het EU – noodtrustfonds. Dit staat in een sterk contrast met de rol van 

de EC in de processen van het EU – noodtrustfonds voor migratie voor Afrika.  

De functie en bijgevolg ook de rol van de Commissie in de beheersstructuur van het trustfonds 

is deze van een soort “secretariaat” en bijgevolg ook trustfondsmanager en “accounting 

officer” van beide niveaus (Europese Rekenkamer, 2018, p10, rapport nr.32, EP, CONT 

Committee, 2018, p46). Deze “dubbele” rol, wordt zoals eerder reeds vermeld, vaak 

geïnterpreteerd als een mogelijk gevaar voor belangenconflicten. 

Ook het Opcom kent een specifieke stemstructuur die toegepast wordt op elke vergadering. 

Op zowel strategisch als operationeel niveau worden de EU en de donoren (voornamelijk 

lidstaten) vertegenwoordigt en wordt er naar laatstgenoemden verwezen als “trustfund 

members”. Zij krijgen het recht om te stemmen over elementen die betrekking hebben op het 

EU - noodtrustfonds. Tijdens de onderhandelingen wordt in theorie steeds gestreefd naar 

                                                
92 CONCORD, CINI, (2018), “Partnership or Conditionality?, Monitoring the Migration Compacts and EU 
Trust Fund For Africa”, ECDPM, Briefing Note nr.81., (November 2015), “EU Trust Funds – Shaping 
more comprehensive external action ?”. (Hauck V., Knoll A., Herrero Cangas A.). 
93 Hauck.,V, Knoll A., Cangas H.A., ECDPM, (november 2015), “The EU Trust Funds – Shaping more 

comprehensive external action,”, Briefing Note.   
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consensus. In het geval er geen consensus bereikt kan worden, wordt er alsnog overgaan tot 

een stemming (Art. 5 , 5.5, par. 1).Uitsluitend de Commissie beschikt hier overigens over een 

veto recht. Het is belangrijk om op te merken dat de regels m.b.t. de stem die donoren krijgen 

afhankelijk is van het noodtrustfonds. Zo is er bij het Bêkou – trustfonds sprake van een 

verhouding tussen de geleverde bijdrage en het aantal stemmen. In het geval van het EU – 

noodtrustfonds voor Afrika, is er maar een stem per donor mogelijk94. 

Aangezien er eerst een minimumbijdrage dient geleverd te worden om een actieve donor te 

worden van het EU – noodtrustfonds is er aan deze stem een voorwaarde verbonden. 

Namelijk, deze van een financiële bijdrage o.b.v. het eerder vermeldde minimumbedrag van 3 

miljoen Euro, krijgen welgeteld een stem in de TFB.  

De stem die in dit proces het zwaarste doorweegt, is deze van de voorzitter van de TFB, waarbij 

zijn/haar positieve stem verplicht is wanneer bijvoorbeeld nieuwe beslissingen of maatregelen 

genomen moeten worden (Art. 5 , 5.5, 5.5.1). De eerder vermeldde financiële quota die aan 

het recht op een stem vastgekoppeld is, lijkt in de eerste plaats een ontmoedigend criterium 

voor donoren die bijvoorbeeld door economische motieven dit bedrag niet kunnen halen.  

Het EU – noodtrustfonds voor Afrika kent een complexe beheersstructuur die in de eerste 

plaats sterk gecontroleerd lijkt te worden door de EC op zowel strategisch als operationeel 

niveau. Er lijken zich desondanks toch een aantal problemen voor te doen. Zo blijkt vanuit de 

stichtende overeenkomst van het EU – noodtrustfonds dat er geen duidelijke omschrijving 

bestaat van wat onder een donor of noodtoestand verstaan kan worden.  

Het is vanzelfsprekend dat een gebrek aan dergelijke definitie en bijgevolg dus richtlijn, voor 

eventuele implementatieproblemen zou kunnen zorgen. Een interessante bedenking die hier 

o.b.v. de literatuurstudie kan gemaakt worden is waarom er geen grondige politieke 

conflictanalyse gemaakt wordt per regio. Voornamelijk omdat de EEAS in 2012 een instrument 

ontwikkeld heeft om dit te kunnen uitvoeren (Knoll, Hauck, Cangas, 2015, p12, ECDPM). 

Een analyse per window zou hier kunnen leiden tot de verdere conceptualisering van een 

noodtoestand die per regio verder aangepast kan worden.  

 

 

                                                
94 Zie, Art. 6.5.1, 3 (2005). “Agreement Establishing the European Union Emergency Trust Fund for  

Stability and Addressing the Root Causes of Irregular Migration and Displaced Persons in Africa, and 
Its Internal Rules (‘Constitutive Agreement’), and Its Internal Rules between the European Commission 
and Spain”;  
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 EU – delegaties 

Er lijkt vervolgens een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de EU – delegaties (EUDEL) van 

de betrokken ontwikkelingslanden bij de besluitvorming van het EU – noodtrustfonds voor 

Afrika95. Deze delegaties, gevestigd in de Afrikaanse partnerlanden, zouden namelijk het 

eerste contactpunt voor alle projectvoorstellen vormen, die vervolgens door de deelnemende 

lidstaten en hun agentschappen of andere internationale organisaties ingediend kunnen 

worden. (EP, 2018, p40, zie ook voetnoot 82, p64).  

Deelnemende lidstaten en hun agentschappen kunnen als het ware via de EUDEL in de 

Afrikaanse partnerlanden projectvoorstellen insturen. Het EUDEL – netwerk staat verder ook 

in nauw contact met de TF – manager96 die in Brussel gebaseerd is (Knoll, Hauck, Cangas, 

ECDPM, 2015, p7). Volgens CONCORD, is dit problematisch, aangezien te weinig relevante 

actoren betrokken worden in het besluitvormingsproces. Zo werden volgens CONCORD, 

projecten initieel goedgekeurd zonder een pre – analyse uit te voeren m.b.t. de lokale noden 

en maatschappelijke realiteit van de begunstigde. Het grootste gevolg hiervan was toen ook 

dat meeste projecten in Brussel ontwikkeld werden. Nu, lijkt er alvast meer nuance in het 

proces te zijn aangezien meer instellingen van de partnerlanden zelf geconsulteerd worden. 

Desondanks lijken civil society organisaties echter nog niet voldoende betrokken te zijn bij 

het proces (CONCORD, 2018, p12 – p13 ). Deze worden volgens CONCORD vaak a 

posteriori geconsulteerd, waardoor de consulatie aan relevantie verliest. Het gebrek aan 

een formeel vastgelegde coördinatiestructuur per partnerland heeft tot gevolg dat de 

implementerende actoren geen referentiepunt hiervoor hebben. Er zouden bijgevolg criteria 

en duidelijke indicatoren geformuleerd moeten worden die de impact van de projecten kan 

meten 97 . Concreet besluit CONCORD naar aanleiding hiervan dat het noodtrustfonds 

onvoldoende het kernbeginsel van ontwikkelingssamenwerking voor effectiviteit naleeft 

(CONCORD, 2018, p13)98.  

Bovendien wordt in een rapport99 van het CONT Committee en het EP opgemerkt dat het 

indienen van projectvoorstellen sterk gekenmerkt wordt door een continue beleidsproces van 

prioriteitenstelling dat sterk afhankelijk blijkt te zijn van de hoeveelheid gelobby en informele 

contacten die er met de delegatie in kwestie gelegd wordt. Dit rapport bevestigt dit verder 

                                                
95 De rol van de EUDEL blijkt voor alle trustfondsen van belang, behalve het Madad – fonds omdat hier 
geen EUDEL in Syrië bestaat.  
96 Voor het EU – noodtrustdfonds voor Afrika bestaat er per “window” een TF – manager, gezien de 
verschillende geografische regio’s en de daarbij horende problematieken. 
97 Opmerking: Zo stelt een geïnterviewde die heeft deelgenomen aan de operationele vergaderingen 
in het CONCORD rapport p13, voorlaatste alinea.  
98 Concreet zouden een aantal criteria van het beginsel niet gerespecteerd worden, nl.; policy impact 
assessment – democratic control - quality and transparency.  
99 European Parliament, Study Requested by the CONT Committee, (May 2018), “ Oversight and 
Management of the EU Trust Funds, Democratic Accountability Challenges and Promising Practices ”., 
Budgetary Affairs. PE 603.821.  
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a.d.h.v. een kwalitatieve studie met een focusgroep, bestaande uit mensen vanuit zowel 

internationale organisaties als civil society organisaties. De deelnemers van deze focusgroep 

stelden dat er eerst steun gezocht wordt voor een bepaalde project bij de EU – delegaties, de 

Europese Commissie en de andere lidstaten voordat de voorstellen ingediend worden.  

De rol van deze delegaties bestaat er officieel nochtans uit om een eerste grondige onderzoek 

te voeren naar het potentieel van 

de voorgestelde projecten. 

Concrete criteria voor het 

indienen van dergelijke 

projectvoorstellen zijn er 

vervolgens niet en de CA stelt 

slechts een aantal basisregels 

op voor de projectkeuze. Hierin 

wordt gesteld dat de gekozen 

projecten de doelen en strategie 

van het trustfonds moeten 

naleven en dat de projecten 

binnen het specifiek 

geformuleerde doel van de 

window moet vallen (Ep, CONT Committee, 2018, p42).  

Er is bijgevolg een gebrek aan een duidelijk afgebakende (technische) selectiecriteria en een 

uitgebouwde selectieprocedure. Nadat de projectvoorstellen de steun van onder meer de 

EUDELs gehaald hebben, neemt DG DEVCO het proces verder in handen.  

Hierbij coördineert de EC een groep experten die de projectvoorstellen gaan onderzoeken 

vanuit hun eigen expertise om zo de toegevoegde waarde en kostenefficiëntie100 te bepalen 

(EP, 2018, p42). Op de achtergrond vinden er vervolgens continue onderhandelingen plaats 

tussen; de EC, de implementerende partners en diverse de DG’s, waarbij het niet 

ongebruikelijk is om de zgn. “package deals” te sluiten.  

Dergelijke overeenkomst bestaat uit het goedkeuren van meerdere projecten terzelfdertijd 

waardoor een “give – and – take” – dynamiek ontstaat tussen de diverse betrokken actoren 

(EP, CONT Committee, 2018, p43, zie figuur101). 

                                                
100 EU value added zoals vermeld staat in het Strategic Orientation Document en de CA. 
101 Figuur ter visuele ondersteuning opgesteld o.b.v. figuur uit European Parliament, Study Requested 
by the CONT Committee, (May 2018), “ Oversight and Management of the EU Trust Funds, Democratic 
Accountability Challenges and Promising Practices ”., Budgetary Affairs. PE 603.821 
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Het voornaamste gevolg hiervan is dat er zoals eerder reeds vermeld, een informele dynamiek 

ontstaat van projectselectie zonder enige toegang tot een duidelijk overzicht van 

evaluatiecriteria 102 . Na deze deals en prioriteitenstelling, worden de programma’s 

goedgekeurd door het OpCom.  

De belangrijkste conclusie die het EP en het CONT Committee hier in het rapport uit trekken 

is dat de Europese delegaties, samen met de EC een eigen informele methodiek ontwikkeld 

hebben als gevolg van een gebrek aan consistente duidelijkheid in de 

besluitvormingsprocedure. Een belangrijke bedenking die hier verder bij kan gemaakt worden 

is of hier met voldoende objectiviteit aan selectie gedaan kan worden wanneer deze criteria 

niet formeel vastgelegd zijn103. Bovendien lijkt het moeilijk, zelfs voor de Europese instellingen, 

zoals het Europees Parlement (EP) en de Europese Rekenkamer (ER) om de 

aanknopingspunten of referenties (criteria) duidelijk te onderscheiden voor alle windows. Het 

Madad trustfonds maakte op een bepaald moment echter wel gebruik van een publiek 

document104 met operationele criteria. Dit heeft de EC stopgezet omdat weinig projecten o.b.v. 

deze criteria als relevant beschouwd konden worden. Om de relevantie te garanderen worden 

projectvoorstellen doorverwezen naar onder meer de delegaties en nationale organisaties in 

de partnerlanden (EP, CONT Committee, p44). Desondanks zou de participatie van 

kleinschalige ngo’s toch ontmoedigd worden  als gevolg van ontbrekende criteria.  

 

 Projectselectie 

De Europese Rekenkamer stelt in haar rapport dat de selectieprocedure voor de projecten per 

window niet helemaal consistent en transparant verlopen (Europese Rekenkamer, 2018, p18). 

Voor de twee windows; NoA en de SLC, worden projecten gekozen uit de voorstellen van 

potentiële implementerende partners105.  

Deze selectie zou plaatsvinden na een consultatie met de verschillende betrokken 

stakeholders. Wanneer het voorstel blijkt overeen te komen met de prioriteiten van het 

desbetreffende window, dan wordt door de TF manager, in consultatie met de betrokken 

EUDEL, een actiefiche opgesteld.  

                                                
102 Het EP en CON Committee verwijzen in het rapport naar interviews die voor de kwalitatieve study 
zijn uitgevoerd. Deze interviews hebben plaatsgevonen in Oktober en November 2017.  
103 Opmerking: Deze informatie hebben de DG’s en het EP uit focusgroepen gehaald met wat zij in het 
rapport omschrijven als “civil society”, of burgerbewegingen. Deze interwiews werden utigevoerd door 
de EC, in December 2017. (p40, voetnoot 61, EP, CONT committee, EC, “Oversight and Magagement 
of the EU Trust Funds, Democratic Accountability Challenges and Promising Practices”  
 PE 603.821 - May 2018. 
104 EC, DG NEAR, EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, The “Madad Fund”, 
Operational Criteria for A) Concept Notes / proposals submitted to the Madad Fund Manager, and B) 
Action Documents submitted to the Madad Fund Operational Board. 
105 Dit zijn meestal en voornamelijk lidstaten. 
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Deze wordt vervolgens naar het betrokken OpCom gestuurd voor verdere goedkeuring, 

waarna de effectieve implementatie106 van start kan gaan (EP, CONT Committee, 2018, p46). 

De Europese Rekenkamer merkt hier echter op dat de TF managers 107  in grote mate 

afhankelijk lijken te zijn van de analyses die in de eerste plaats door de potentiële partners zelf 

gemaakt worden ter ondersteuning van de projectvoorstellen. Dit zou zeker als een minpunt 

beschouwd kunnen worden, aangezien er geen controlemechanisme aanwezig is vanuit de 

EC om de inhoud te verifiëren.  

Het gevolg hiervan is dat de lidstaten een eigen dynamiek stimuleren en eigen projecten en 

gunstige deal – making in de hand werken. Implementerende partners zijn namelijk meestal 

lidstaten zijn, waardoor zich hier een belangenconflict zou kunnen voordoen (EP, CONT 

Committee, p45). Voor de HoA stelt de Europese Rekenkamer een “top – down” aanpak vast. 

Hierbij gaat de TF manager in samenspraak met de betrokken EUDEL de specifieke noden 

kwalitatief analyseren. Op basis hiervan worden vervolgens de actiefiches voorbereidt die later 

aan het OpCom gepresenteerd worden voor verdere goedkeuring.  

In tegenstelling tot de aanpak van de twee eerder genoemde windows NoA en SLC, lijkt deze 

aanpak zich beter te kunnen concentreren op de prioriteiten van het EU – noodtrustfonds, en 

de noden van de regio zelf. In haar rapport gaat de Europese Rekenkamer een stap verder en 

stelt ze dat de NoA en HoA windows, niet over concreet vastgelegde criteria beschikken om 

relevante projectvoorstellen te selecteren108.  

Zoals eerder reeds vermeld, is het bovendien ook belangrijk om op te merken dat elk proces 

van de projectselectie lijkt te starten met een informele fase waar de lobby gerelateerde acties 

een sleutelrol spelen109.  

 

 Evaluatiemechanismen en rapportering 

Tot dusver werd het verband tussen twee criteria van legitimiteit (input & output) en de 

kernnormen gelegd en hoe dit verder van toepassing is op de inhoud van dit onderzoek.  

Een derde criterium voor legitimiteit, is dat van throughputlegitimiteit. Hier, wordt onder meer 

de efficiëntie van het EU – noodtrustfonds als instrument beschouwd. Schmidt (2011) 

beschouwde dit criterium hoofdzakelijk als een prestatiegericht criterium, dit houdt 

                                                
106 Dit gebeurt a.d.h.v. de zogenaamde “delegated agreements”, (EP, CONT Committee, 2018, p46) 
107 D.i. de Europese Commissie.  
108 Dit wordt overigens ook bevestigd door het EP en CONT Committee – rapport p40 – p45.  
109 EP, (May 2018), Policy Department for Budgetary Affairs, DG for Internal Policies of the Union. PE 
603.821, ECDPM. 
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voornamelijk in dat het technische aspect van de Europese beleidsprocessen110 m.b.t. het EU 

– noodtrustfonds beschouwd worden.  

Hierbij staan kernnormen zoals efficiëntie, aansprakelijkheid en transparantie van de 

Europese beleidsactoren centraal en in dit geval ook van het EU - noodtrustfonds. Zoals reeds 

vermeld in het theoretisch kader, 

wordt dit criterium eerder als een 

grijze zone beschouwd waarin een 

overlap merkbaar is tussen de 

diverse criteria. 

Zo is er bijv. ook een component van 

throughputlegitimiteit dat in verband 

staat met de juridische basis die ter 

verantwoording dient voor bepaalde 

acties. Dit, geeft dan weer een 

indicatie van de aansprakelijkheid. 

Aangezien throughputlegitimiteit eerder handelt over het procesmatige aspect en de kwaliteit 

van de Europese beleidsprocessen, m.b.t. het EU – noodtrustfonds voor Afrika, is er ondanks 

de grijze zone toch een nuance merkbaar.  

Zo staan Efficiëntie, transparantie, aansprakelijkheid en harmonisatie in nauw verband met 

een specifiek aspect van het beheer en de werking van het EU – noodtrustfonds, namelijk 

de  evaluatiemechanismen en rapportagestructuur. Vervolgens zal dit onderdeel hier met 

de nodige details verder op in gaan.  

Vanuit de CA is het niet duidelijk welke instrumenten er gebruikt worden om de uitkomsten van 

de EU – noodtrustfondsprogramma’s te evalueren en rapporteren. Zo is er in de CA sprake 

van slechts een artikel (Art. 13, p19) m.b.t. de evaluatie en monitoring, waarin staat dat de 

projecten onderworpen zouden zijn aan de rapportageregels van de EU hulpprogramma’s voor 

externe hulp. De Europese Rekenkamer stelt hier dat de rapportage niet consistent is 

gebleken tussen de drie windows. Zo zou er aanzienlijk veel ruimte zijn voor de TF managers 

om de projecten naar eigen goeddunken te classificeren, met als gevolg dat de toegewezen 

fondsen en prioriteiten per window niet eenvoudig noch op methodische wijze geanalyseerd 

kunnen worden (Europese Rekenkamer, 2018, p31, par. 54.) Aangezien er geen expliciet 

geformuleerde rapportageverplichtingen zijn, is er ook geen formele incentive die het 

verzamelen en updaten van data stimuleert. Het grootste gevolg hiervan is de eerder 

vermeldde onduidelijkheid en incoherentie in de rapporteringen (Europese Rekenkamer, 2018, 

                                                
110 En bijgevolg voornamelijk het procedureel – technische aspect van het EU – noodtrustfonds.  



 

71  

p15, par. 19). Wanneer de officiële rapporten111, TFB minutes en websites van het EU – 

noodtrustfonds en DG DEVCO beter onderzocht worden, wordt duidelijk dat toch een aantal 

mechanismen actief zijn op diverse niveaus (programma – regionaal – EU – 

noodtrustfondsniveau). De EEAS stelt zo op haar website dat ze op ieder programmaniveau 

van het EU - noodtrustfonds gebruik maakt van een aantal tools die de programma’s kan gaan 

monitoren en evalueren. Zo zou het Akvo Really Simple Reporting – platform (RSR)112, een 

belangrijk instrument vormen op programma niveau om transparantie te garanderen. Op dit 

platform zouden volgens de website van het EU – noodtrustfonds, op regelmatige basis, zowel 

de verwachtingen als de effectief bereikte resultaten naast mekaar gelegd worden op basis 

van de specifieke indicatoren die per actie / programma vastgelegd worden. Dit lijkt echter 

veelbelovender dan het werkelijke resultaat ook effectief aantoont. Het Akvo RSR - platform 

geeft inderdaad een genereus aantal projecten weer op haar website, maar het ontbreekt dit 

platform echter aan belangrijke programma details en aanvullende data die relevant en 

waardevol zijn om de vooruitgang van de programma’s op te volgen. Van een aantal 

programma’s werd weergegeven of ze reeds geïmplementeerd zijn of niet en of ze al dan niet 

financiering hebben ontvangen. Bovendien wordt slechts sporadisch weergegeven wie de 

implementerende actor / partner is voor het desbetreffende programma. Dit zijn op zich 

interessante data, maar deze programmaprofielen zijn echter onvolledig, en geven te weinig 

informatie, bronnen en richtlijnen mee. Er is m.a.w. geen sprake van uitgebreide documentatie 

of enig materiaal (fiches, programma voorstellen, richtlijnen, strategische basis…) die deze 

zeer beperkte cijfers en data enigszins kunnen onderbouwen, met als gevolg dat deze data 

niet lijkt bij te dragen tot de profielopbouw van de programma’s.  

Het akvo RSR -platform kan bijgevolg eerder beschouwd worden als een synthesetool om 

de implementatie van de projecten te volgen en vooruitgang te communiceren113.  

In een presentatie (december 2018) van DG DEVCO Ruyt V., en een van de teamleiders van 

het EU – noodtrustfonds Monitoring and Learning System (MLS) Rubira J., wordt dit bevestigd 

en werd gesteld dat het akvo RSR – platform, inderdaad niet helemaal gebruiksvriendelijk is 

en dat het eerder dienst doet als een soort back -office voor de projecten. Het platform zou 

bijgevolg eerder de functie van een communicatietool moeten vervullen, dat tevens ook 

regelmatiger up – to – date gebracht zou moeten worden door o.m. data rechtstreeks naar het 

platform te uploaden en dus niet via een ander kanaal.  

                                                
111 Opmerking: rapporten van Altai consulting m.b.t. de diverse windows, minutes van de EC 
vergaderingen m.b.t. strategie (TFB).  
112 Zie, https://eutf.akvoapp.org/en/projects/ 
113 Opmerking: Hiervan zou idealiter verzekerd worden dat het regelmatig geüpdatet wordt om haar 
relevantie, geldigheid en betrouwbaarheid te verhogen.   

https://eutf.akvoapp.org/en/projects/
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Deze update zou in de eerste plaats afhankelijk zijn van de zogenaamde “mid – term” 

rapporten waarvan DG DEVCO de publicatie sterk stimuleert114. Het goed functioneren van 

dergelijk platform hangt dus af van verschillende betrokken actoren in het proces. Dit platform 

als communicatietool zou de implementerende partners en de EC verder op de hoogte moeten 

brengen van onder meer het nieuws m.b.t. de projecten en de geplande events. Zoals eerder 

reeds vermeld, kan dit een interessant communicatiemiddel zijn, mits goed gebruik hiervan  

Een andere belangrijke tool op programma niveau , is het EU Results – Oriented 

Monitoring system (ROM). Aan de hand van dit systeem beoordelen onafhankelijke experts 

de relevantie, efficiëntie, effectiviteit, potentiële impact en duurzaamheid van elk 

programma115 . Vervolgens stelt de EEAS dat de meeste programma’s onder het EU – 

noodtrustfonds voor Afrika, over specifieke ROM – missies zouden moeten beschikken. Sinds 

maart 2019, hebben zo’n 61 missies plaatsgevonden, waarvan 38 vervolledigd zijn116. Deze 

ROM missies kunnen het best omschreven worden als veldexpedities waarbij alle betrokken 

partijen, inclusief de begunstigde onder meer geïnterviewd worden a.d.h.v. een 

gestandaardiseerde vragenset 117  die het onderzoek van de onafhankelijke experten, 

onderbrengt in een structuur. Het einde van elke missie wordt hierbij gekenmerkt door een 

aantal aanbevelingen die volgens de website van DG DEVCO, relevant zijn voor zowel 

operationele managers van de EC als de EU partners. Dit extern monitoring systeem van 

de EC zou globaal gezien, de aansprakelijkheid (“accountability”), en managementcapaciteiten 

die overigens resultaatgericht zijn, moeten stimuleren. Volgens DG DEVCO, zouden de ROM 

– missies, de EU – delegatie en het hoofdkwartier van de EEAS ondersteunen door een 

externe opinie/input bieden wat projectimplementatie betreft118. Zoals eerder reeds vermeld 

kan dit slechts plaatsvinden wanneer de verzamelde data tijdig verwerkt en ingevoerd wordt 

in de daarvoor ontworpen kanalen.  

 

                                                
114 Opmerking: zo stelde Rubira J., in een presentatie (december 2018) m.b.t. de HoA, dat DG DEVCO 
hier sterk op aandringt. https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eutf-hoa-monitoring-and-
learning-system-mls_en 
115  Naar de officiële DAC criteria die voor de analyse gebruikt wordt: Relevance – Efficiency – 
Effectiveness – Sustainability.  
116  EC, EU Emergency Trust Fund For Africa, “Results, Monitoring and Evalutation”, 
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/results-monitoring-and-evaluation_en  
117 Om de ROM – missies doelgericht te laten verlopen wordt er gebruik gemaakt van een handboek 
dat opgesteld is door DG DEVCO. “ ROM Handbook, Results Oriented Monitoring, Guidance for ROM 
reviews and support to results reporting for projects and programmes financed by the European 
Union within the framework of its external assistance ”, Version 5.0, October 2018. 
118  DG DEVO, International cooperation and Development, Building partnerships for change in 
developing countries, Results – Oriented Monitoring (ROM). https://ec.europa.eu/europeaid/results-
oriented-monitoring_en, (Last update, 30/07/2019).  

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eutf-hoa-monitoring-and-learning-system-mls_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eutf-hoa-monitoring-and-learning-system-mls_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/results-monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
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Vervolgens is er ook op regionaal niveau sprake van een aantal systemen die de resultaten 

van de programma’s op grote schaal kwalitatief trachten waar te nemen. Het belangrijkste 

systeem is het Monitoring and Learning System for the EUTF (MLS). Dit systeem lijkt in 

een eerste instantie al beter te kunnen inspelen op de noden m.b.t. evaluaties en monitoring. 

Het hoofddoel van het MLS is vervolgens om een gedetailleerde structuur te ontwikkelen die 

enerzijds vooruitgang gaat rapporteren en monitoren en die anderzijds, een leerproces 

gaat blootleggen o.b.v. onderzoek naar de projecten om eventueel de programmastrategie per 

window te kunnen herzien119. Het MLS bestaat echter wel uit een complexe structuur die 

veranderlijk van aard is en wordt beschouwd als een moeilijk instrument om data te 

verzamelen. Met deze data zouden bijvoorbeeld lidstaten antwoorden zouden kunnen bieden 

op bedenkingen en twijfels van onder meer hun nationale parlementen en de media120. 

 

Figuur 14: MLS kerndoelstellingen voor de HoA 

Op basis van de algemene doelstellingen van het MILS in bovenstaande figuur121,wordt 

vervolgens een kader per window ontwikkeld op basis van de eerdergenoemde strategische 

assen122 waar het EU – noodtrustfonds op steunt (zie p 57, Strategisch niveau). Dit kader 

bestaat uit een gedeeltelijke “bottom – up”123 aanpak, en bijgevolg een set van zo’n 41 

(output)indicatoren die op elk window toegepast kunnen worden. Aan de hand van deze 

indicatoren zou er gemeten kunnen worden of het fonds effectief doet wat het zou moeten 

doen. Deze informatie zou volgens De Ruyt op een gemeenschappelijk online platform op de 

website van het EU – noodtrustfonds gedeeld moeten worden. Zoals eerder reeds vermeld, 

kan opgemerkt worden dat dit niet evident is. Zo, wordt bijvoorbeeld bij het akvo RSR – 

platform, niet alle data consequent genoeg gedeeld waardoor er geen uitspraken noch verdere 

                                                
119 Minutes, Sixth Board Meeting of the European Union Emergency Trust Fund for Africa, Brussels, 14 
June, 2019. devco.d.1.dir(2019)4543354.  
120  De Ruyt V., EU Trust Fund for Africa – Horn of Africa Window, DEVCO D2, Eastern Afrika, 
presentation MLS via live streaming Europeaid.  
121Altai Consulting for the European Union – February 2019, EUTF Monitoring and Learning System 
HoA: Quarterly report – Q3 2018, p12. 
122 Opmerking: D.i. het strategisch kader van het EU – noodtrustfonds voor Afrika. 
123 Opmerking: Hiervoor werden de reeds geïmplementeerde projecten geconsulteerd.  
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analyses gemaakt kunnen worden. Een deel van deze data komt overigens van de 

implementerende partners, die vaak bestaan uit overheden of instellingen van de lidstaat die 

zich hierover zouden moeten ontfermen. Het is bijgevolg ook een deel van hun 

verantwoordelijkheid om deze rol tijdig en consequent te vervullen. Een ander nadeel aan 

dergelijke methodiek is dat de opgestelde indicatoren per regio een andere interpretatie en 

invulling kan krijgen, wat bijvoorbeeld een vergelijkende studie tussen de drie regio’s 

onbetrouwbaar kan maken. Vanuit de eerdergenoemde presentatie m.b.t. MLS lijkt het 

overigens alsof het systeem toegepast wordt op alle windows, terwijl in het rapport van de 

Europese Rekenkamer (2018, p 28) staat dat het tot dusver enkel voor de HoA gebruikt wordt. 

Het SLC zou hier echter gebruik maken van het CAD systeem ( d.i. Collect – Analyse – 

Disseminate). Dit is tegenstelling tot het NoA window, dat een eigen evaluatiesysteem aan 

het verkennen is.  

De Europese Rekenkamer concludeert hier vervolgens terecht dat voorlopig nog geen sprake 

lijkt te zijn van een duidelijk, uitgebreid en inclusief overzicht van alle data en resultaten als 

gevolg van verschillende evaluatiesystemen. Ondanks dit verschil stelt de EC dat beide samen 

zullen werken en elkaar zullen consulteren om naar een geharmoniseerd monitoring – en 

evaluatiesysteem toe te werken124. Desondanks blijkt dit toch minder eenvoudig dan verwacht 

aangezien eenvoudig afgeweken kan worden van de kern van het EU – noodtrustfonds, 

namelijk de aanpak van irreguliere migratie en instabiliteit. Wat in een bepaalde regio 

overigens als een prioriteit beschouwd wordt is voor een andere regio slechts een secundair 

probleem. Er lijkt sprake te zijn van onduidelijkheid en een zeker vaagheid bij vele concepten 

waar onder meer de EC en vervolgens ook DG DEVCO zich niet over willen uitspreken om 

voldoende flexibiliteit te kunnen garanderen.  

Met betrekking tot het MLS, kan verder gesteld worden dat de EC (DG DEVCO) a.d.h.v. dit 

systeem, de toegevoegde waarde van het fonds tracht aan te tonen. Dit, door enerzijds de 

data van alle projecten te aggregeren en door anderzijds aan te tonen waar het fonds op 

regionaal niveau verder gaat dan haar oorspronkelijke doelstellingen (De Ruyt V, december 

2018). Deze informatie is, zoals eerder reeds vermeld, van belang voor de “investeerders”, of 

m.a.w. stakeholders en donoren. De geaggregeerde informatie kan hierna vervolgens terug 

apart beschouwd worden om verdere analyses te kunnen uitvoeren. 

De zwakte van dergelijk indicatorensysteem, in dit geval is de instabiele relevantie. Er zullen 

mettertijd nieuwe projecten geïmplementeerd worden waardoor nieuwe dynamieken 

ontstaan. Dit gaat gepaard met een verschuiving in prioriteiten en een geografische 

verschuiving (MLS Q3 report, EUTF, HoA, 2018, p14,).  

                                                
124 Europese Rekenkamer (2018), antwoord van de EC op een van de stellingen in het rapport, p45, 
par. 47.  
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Naast de 41 outputindicatoren is er ook nog sprake va  een systeem dat opgesteld werd buiten 

de gebruikelijke Evaluatie – en Monitoringsystemen (EM), namelijk het systeem van “High – 

level indicators”. Deze worden gebruikt om grootschalige regionale en nationale tendensen 

te onderzoeken. Het voornaamste resultaat hiervan is dat er correlaties tussen de specifieke 

programma’s en de het trustfonds gemaakt zullen worden. Deze methode kent vervolgens 

zowel een top – down als bottom – up – aanpak. Enerzijds kunnen er uitspraken gedaan 

worden op grotere schaal, waardoor specifieke projecten indien nodig bijgestuurd kunnen 

worden. En anderzijds ontstaat er een wisselwerking tussen de nieuw aangevoerde data 

o.b.v. de outputindicatoren125 (MSL, Q3 report, p12 – p15). Deze indicatoren worden overigens 

beschouwd als kwalitatieve indicatoren die de impact van de programma’s in een regio 

zouden kunnen onderzoeken. Deze staan echter nog niet volledig op punt, met als gevolg dat 

er nog geen toepassingen mogelijk zijn voor alle windows. 

 

Figuur 15: Typologie van de high -level indicatoren voor het HoA 

(Altai Consulting voor de EU, Q3 – 2018, p14) 

 

Dit MLS systeem is bijgevolg een complex monitoringsysteem van indicatoren dat nog steeds 

in volle ontwikkeling en harmonisatie lijkt te zijn. Het discours van DG DEVCO is overigens 

duidelijk, namelijk het concept van “ transformative programming ” stimuleren. Hierbij wordt 

benadrukt dat het MLS en ME voor de programma’s van het EU – noodtrustfonds nog steeds 

een “work in progress” blijft, dat gaandeweg bijgestuurd wordt waar nodig. Zo bleek ook uit 

een van de vragen van een gast , die de eerdergenoemde presentatie bijwoonde van Rubira 

J. (MLS programme leader), en Ruyt V (DG DEVCO). Deze gast, die de presentatie bijwoonde 

en verbonden is aan Oxfam vroeg hoe het mogelijk is om een “theory of change” te 

ontwikkelen wanneer er sprake is van een contrast tussen o.m. politieke donoren en de civil 

society organisaties. Met andere woorden, hoe is het mogelijk om een evolutie vast te stellen 

                                                
125 Rubira J., 2018, DG DEVCO, D2, live streaming conference, https://ec.europa.eu/europeaid/news-
and-events/eutf-hoa-monitoring-and-learning-system-mls_en .  

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eutf-hoa-monitoring-and-learning-system-mls_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eutf-hoa-monitoring-and-learning-system-mls_en
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door de komst van het EU – noodtrustfonds voor Afrika wanneer er zoveel stakeholders in 

diverse posities uiteenlopende belangen verdedigen? Het antwoord hierop door Rubira J., 

bleek niet eenduidig, maar was het volgende. Namelijk, tijdens het ontstaan van het EU – 

noodtrustfonds werd hier niet aan gedacht. De bedoeling van dit fonds was volgens haar dan 

ook dat mensen die gedwongen werden om onveilige routes te nemen, om hen een keuze te 

kunnen geven en niet om migratie te vermijden of om te leiden. Het EU – noodtrustfonds zou 

vervolgens mobiliteit moeten faciliteren. Rubira J. gaf hier verder ook aan dat het fonds een 

complementair instrument vormt voor reeds bestaand nationaal beleid van de begunstigde 

partnerlanden. Met als gevolg, dat in sommige gevallen een aantal fragiele groepen niet bereikt 

kunnen worden. Ook dit behoort volgens Rubira J. tot iets waarvoor “along the way” verder 

een oplossing voor ontwikkeld zal worden.  

Een derde en laatste niveau waarop rapporteringen plaatsvinden is dat van het EU – 

noodtrustfonds in het algemeen. Zo zouden de resultaten van het volledige rapportageproces 

voor de EU – noodtrustfonds programma’s volgens de CA bij het European Union Results 

Framework (EURF) moeten betrokken worden om de collectief bereikte verwezenlijkingen te 

kunnen vergelijken. Om dit te kunnen uitvoeren werden ook o.b.v. de vier strategische assen 

van het fonds, macro - indicatoren opgesteld. Hier wordt op de website van het EU – 

noodtrustfonds verwezen naar de eerdergenoemde 41 indicatoren in het MLS systeem. Er lijkt 

hier sprake te zijn van een overlap in monitoring op diverse niveaus126.  

Het EURF beschikt namelijk ook over een gelijkaardige kenmerkende structuur om onder meer 

de impact van externe, EU – gefinancierde programma’s gelinkt aan internationale 

ontwikkelingssamenwerking in detail te kunnen evalueren127 . Dergelijke structuur werd 

overigens in 2015 voor het eerst voorgesteld a.d.h.v. het “ EU International Cooperation and 

Development Results Framework ”. In 2018 werd deze structuur herzien opdat deze in 

overeenstemming zou zijn met het Europees internationaal ontwikkelingsbeleid en de EU 

prioriteiten zoals deze in de “ New Consensus on Development “ en zoals deze in de 

internationale doelstellingen van de Agenda 2030 (a.d.h.v. SDG’s) voor duurzame 

ontwikkeling 128 vastgelegd zijn. Het EURF beschikt voor het evaluatieproces over een 

levelstructuur die uit drie niveaus bestaat (EC, 2018, p6, SWD(2018) 444 final, zie voetnoot 

121). Aan de hand van deze structuur tracht het EURF drie soorten resultaten te 

onderscheiden van elkaar.  

                                                
126 Opmerking: Dit bleek tijdens de live streaming conference (zie voetnoot 125) ook een van de vragen 
te zijn naar de aanwezige van DG DEVCO toe, hoe efficiënt is dergelijke overlap?  
127 European Commission, (Brussels 11.10.2018), Commission Staff Working Document., “A Revised 
EU International Cooperation and Development Results Framework in line with the sustainable 
Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the New European 
Consensus on Development”., SWD(2018) 444 final 
128 European Commission, International Cooperation and Development, Measuring Results.  
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Figuur 16: EURF gereviseerde structuur 

(European Commission, SWD(2018) 444 final, p6) 

Het voordeel van dergelijke structuur is dat ze de internationale doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling betrekt in samenspraak met de internationale doelstellingen voor 

ontwikkelingshulp in de huidige context van het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het 

monitoringsysteem van het EU - noodtrustfonds blijft echter in zijn geheel een verwarrend 

kluwen van wat lijkt op diverse monitoringsystemen die gedeeltelijk door andere consulting 

agentschappen uitgevoerd worden en waarbij overigens qua structuur geen eenduidigheid 

bestaat.  

Figuur 17: EU – noodtrustfonds rapportering en evaluatiestructuur129 

Desondanks probeert DG DEVCO a.d.h.v. aanvullende instrumenten zoals; case – studies, 

beste praktijken, en een risico register zoveel mogelijk kwalitatieve informatie te verzamelen 

ter aanvulling om zo, zoals eerder vermeld gaandeweg een systematische rapportagestructuur 

te ontwikkelen voor het EU – noodtrustfonds en haar windows. 

                                                
129 Opmerking: Deze figuur werd opgesteld o.b.v. de literatuurstudie.  
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c. Uitdagingen van het EU – noodtrustfonds  

Het EU – noodtrustfonds voorziet zowel de EU als de lidstaten van nieuwe opportuniteiten om 

een sterker, meer flexibel beleid te kunnen voeren als antwoord op noodsituaties in onder 

meer fragiele gebieden. Deze flexibiliteit lijkt echter relatief te zijn, aangezien de korte 

implementatiedeadlines en soms lange onderhandelingen 130  die volgen (EP, CONT 

Committee, 2018, p45). Het succes van deze trustfunds is bovendien sterk afhankelijk van de 

financiële bijdragen die lidstaten bereid zijn te leveren. Hoe meer lidstaten bereid zijn om 

bijdragen te leveren, hoe grote het gewicht is van de Europese Commissie in de externe actie 

die ze onderneemt. Bovendien biedt dit ook meer gelegenheid om de politieke zichtbaarheid 

van de Europese Unie in wereld te verhogen. Met andere woorden, zorgt dit voor de 

gelegenheid om met een stem te proberen handelen (Hauck, Knoll, Cangas, 2015).  

De komst van EU – noodtrustfonds voor Afrika heeft dus voor zowel politieke als operationele 

uitdagingen gezorgd. Door de bijdrage quota die bij de trustfondsen werd ingevoerd, leek er 

vrees te ontstaan bij staten die deze drempel niet haalden. Zij vreesden namelijk dat ze op 

geen enkele wijze toegang zouden hebben tot het besluitvormingsproces. Hier kan echter 

volgende bedenking bij gemaakt worden. Het EU – noodtrustfonds bestaat zoals eerder reeds 

vermeld, voor een groot deel uit bijdragen vanuit het EOF. Is het vervolgens democratisch dat 

de stemmen enkel naar de donoren gaan die de minimumbijdrage halen? Het grootste gevolg 

hiervan is dat de lidstaten die wel een bijdrage leveren aan het EOF en die als gevolg hiervan 

in het EOF – comité zetelen, eigenlijk ook geen controle meer hebben over de toewijzing van 

deze middelen. (Hauck, Knoll, Cangas, 2015). 

In de literatuurstudie is het EU – noodtrustfonds vervolgens sterk onderhevig aan een debat 

omtrent “ownership”. Officiële documenten m.b.t. het noodtrustfonds, stellen wel dat nationale 

en lokale autoriteiten geconsulteerd moeten worden, om zo die lokale “ownership” te 

stimuleren, maar zijn weinig tot niet concreet over de maatregelen of procedures die hier voor 

ondernomen moeten worden om participatiemogelijkheden te creëren131. Er lijkt dus maar 

weinig tastbaar materiaal aanwezig te zijn die dit concept enigszins zou kunnen onderbouwen. 

Dit heeft tot mogelijk gevolg dat de verhouding van de noodtrustfondsen en de ideologie van 

de Cotonou – overeenkomst weinig compatibel lijken te zijn. Vervolgens blijkt dat er zowel op 

het niveau van de lidstaten, als op het niveau van de EEAS, twijfel heerst over de rol die 

                                                
130  Cit. EP, CONT Committee, p45, “Paradoxically however, in practice the setting-up of new 
governance and management working methods can mean that contract negotiations can take a long 
time, that new staff has to be hired at the delegation level and that new working relations have to be 

established with implementing partners”.  
131 European Commission, (2015). “Valletta Summit on Migration”.  
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partnerlanden precies spelen partnerlanden precies  in de oprichting van de programma’s, het 

beheer ervan en het algemeen management in de EU – noodtrustfondsen132.  

In de officiële stichtende documenten133 m.b.t. het EU – noodtrustfonds, is overigens ook 

nergens terug te vinden welke rol de ACS – landen of instellingen gespeeld hebben in de 

architectuur en bijgevolg structuur van het fonds. De structuur van het fonds wordt bijgevolg 

in die optiek als weinig transparant beschouwd en met een gebrek aan focus (Castillejo, 2016, 

Europese Rekenkamer,2018)  

In veel opzichten belichaamt het EU – noodtrustfonds een nieuwe Europese aanpak voor 

ontwikkeling, mensenrechten en het veiligheidsbeheer in partnerlanden aan de hand van het 

EU - noodtrustfonds. De vraag blijft hier echter of dit compatibel is met de ideologische 

precedenten die door de Cotonou overeenkomst gesteld zijn geweest en de huidige 

onderhandelingen die lopen voor een post – Cotonou beleid. Desondanks is het belangrijk om 

vast te stellen dat tijdens de Cotonou – samenwerking een versterkt discours ontstond naar 

een partnerschap met meer conditionaliteit die overigens ook versterkt lijkt te worden in het 

noodtrustfonds.  

  

                                                
132 Informatie verkregen op basis n.a.v. interviews van ECDPM (2015), Hauck. V, Knoll, A., Cangas, 

H., A., “EU – Trust Funds – Shaping more comprehensive external action?”, Briefing Note 81. 
133 Opmerking: stichtende documenten zoals bijvoorbeeld de CA.  
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DEEL IV: ONDERZOEKSRESULTATEN 

De vragenlijsten die bij aanvang van het onderzoek opgesteld zijn hadden als doel om de 

legitimiteit van het EU – noodtrustfonds voor migratie te onderzoeken. Om hierover uitspraken 

te kunnen doen heeft deze masterproef zich toegelegd op twee diverse trajecten. Enerzijds 

een theoretisch parcours waarbij het abstracte concept van legitimiteit omgevormd wordt tot 

een werkbaar begrip en tot slot ook bruikbaar instrument. Anderzijds volgde de masterproef 

een inhoudelijk parcours waarbij de EU – noodtrustfonds onderzocht werd naar haar ontstaan, 

rechtsbasis en tot slot beheer en werking. Dit vormde een onvermijdelijke stap in de zoektocht 

naar de aard van het EU – noodtrustfonds en vervolgens ook de legitimiteit ervan.  

 

a. Inputlegitimiteit 

Naar het theoretisch kader in Deel II kan inputlegitimiteit samengevat worden als “government 

by the people” . In dit onderzoek betekent inputlegitimiteit specifiek de ruimte tot participatie 

van alle betrokken actoren in het EU – noodtrustfonds voor Afrika. De kernnormen die hiermee 

verbonden zijn en die bijgevolg een indicatie geven van de aanwezigheid van inputlegitimiteit 

zijn; participatie en consensus.  

 

 Participatie 

Uit de resultaten van de vragenlijsten blijkt dat het EU – noodtrustfonds voor Afrika 

onvoldoende tastbare participatiemogelijkheden en instrumenten voorziet om alle mogelijke 

relevante actoren bij het besluitvormingsproces van het fonds te betrekken. (1) (2) Zo voorziet 

de CA niet expliciet een rol voor de CSO organisaties of lokale partnerorganisaties en mogen 

regionale organisaties, indien relevant, en enkel op uitnodiging, slechts als observant 

deelnemen aan de TFB vergaderingen. Dit lijkt op het eerste zicht een gemiste kans, 

aangezien het strategisch niveau bepalend is voor de richting van het fonds. CSO organisaties 

zouden hierbij pragmatische informatie kunnen aanleveren die de strategie meer focus en 

sturing hadden kunnen geven. Anderzijds, stellen de EC en DG DEVCO, dat de doelstellingen 

van het EU – noodtrustfonds met opzet ruim geformuleerd werden om zoveel mogelijk 

noodsituaties te kunnen betrekken bij de fonds. De rol van het EP blijft overigens ook beperkt, 

zo mag ze in het OpCom zelfs niet als observant deelnemen. Voor de TFB vergaderingen 

kwam hier in 2017 echter verandering in, en kreeg ze echter wel de status als observant134.  

                                                
134 Europese Rekenkamer, (2018), p10.  
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Aangezien het EP een politieke instelling is die nauwer in verband staat met de burger had 

een actievere rol ook een mogelijkheid tot burgerparticipatie d.m.v. CSO organisaties kunnen 

worden. Anderzijds, is het ook zo dat EC zo snel mogelijk een nieuw financieel hulpinstrument 

wilde introduceren zonder zich te beroepen op de gewone wetgevende procedure, die met de 

betrokkenheid van alle Europese instellingen vaak een lang proces vormt. Vervolgens kan ook 

gesteld worden dat het fonds minder flexibel zou zijn, wanneer het EP bij elke beslissing van 

de TFB, actief betrokken zou zijn. Aangezien lokale organisaties van partnerlanden over de 

nodige expertise kunnen beschikken, worden deze echter beter systematisch en vroeger 

betrokken in het besluitvormingsproces van de fondsen. Hier geeft de EC, noch in minutes of 

rapporten, noch in de live stream aan dat dit op de agenda staat.  

Wat de evaluatie en monitoring betreft, stelt de EC in nauw verband te staan met de 

implementerend partners die data moeten aanvoeren. Dit lijkt eerder paradoxaal, aangezien 

implementerende partners vaak lidstaten of organisaties van de lidstaten zelf zijn, en niet 

noodzakelijk lokale organisaties van partnerlanden zijn. Het grootste gevolg hiervan zou 

kunnen zijn dat de implementerende partners onvoldoende de noden van de partnerlanden 

inzien en vervolgens eerder uit eigenbelang kunnen aansturen op de financiering van 

projecten. (4) Ook de rol van het EP blijft tot grote verbazing beperkt, Bovendien worden tijdens 

dergelijke vergaderingen ook de strategische prioriteiten per regio bepaald. Vervolgens 

kunnen de lokale organisaties van de partnerlanden door “gebrekkige” communicatietools 

zoals bijvoorbeeld het Akvo RSR – platform, geen hoogte krijgen van de vooruitgang. (2) (3) 

Dit doet in een eerste instantie vermoeden dat het EU – noodtrustfonds er gekomen is, als een 

impulsief maar goedbedoeld gevolg van politieke druk van de overheden van de EU – lidstaten 

die zich geen raad wisten met de verhoogde instroom van migranten. (4)  

Op deze verhoogde instroom hebben de media actief ingespeeld, waardoor voorzichtig 

aangenomen kan worden dat de EU – burger (minimaal) geïnformeerd werd. De oprichting 

van het fonds blijft echter een beslissing die vanuit de EC zelf gekomen is, zonder dat deze 

noodzakelijk de keuzes of wil van de Europese burger weerspiegelt. (5) Indien ze campagne 

gevoerd had om de Europese burger te sensibiliseren of minstens te informeren, kon nog 

gesteld worden dat er participatiemogelijkheden voor hen via de CSO organisaties geopend 

werden.  

Er kan bijgevolg gesteld worden dat het fonds er niet gekomen is als resultaat van de bezorgde 

EU – burger, dan wel eerder vanuit een woelig politieke klimaat waarin de EC zich 

genoodzaakt zag om een actievere leiderschapsrol op zich te nemen. (6) 
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Het kernbeginsel voor ontwikkelingssamenwerking van “ownership” is vervolgens een beginsel 

die in deze masterproef de propriëteit van de strategie van de Afrikaanse partnerlanden 

belichaamd, en de ruimte die ze hiervoor krijgt van de Europese Commissie. De 

eerdergenoemde beperkte betrokkenheid als observant in de TFB van begunstigde 

partnerlanden doet vermoeden dat er weinig ruimte blijkt om lokale strategieën te betrekken in 

de besluitvorming van het fonds. Door geen aantoonbare ruimte te voorzien voor de lokale 

CSO organisaties kan ook niet aangenomen worden dat er input ingevoerd wordt vanuit de 

begunstigde landen. Het echter wel zijn dat dit a.d.h.v. de delegaties ter plaatse gebeurt, maar 

kon deze masterproef geen uitsluitsel over geven. (Participatie – Input - Ownership) 

Resultaat: 1 ja – 5 neen , geeft een onvoldoende score 

 

 Consensus 

Naar aanleiding van een aantal problematieken m.b.t. het fonds hebben onder meer 

koepelorganisaties, de Europese Rekenkamer, academici, lokale actoren en de civil society 

organisaties in een aantal rapporten en verslagen, hun bezorgdheden geuit. Vanuit de 

literatuurstudie is niet expliciet gebleken dat de Europese Commissie hier gehoor135 aan heeft 

gegeven. (1) Er bleek vanuit de live stream enkel dat DG DEVCO wel degelijk met organisaties 

zoals Oxfam samenzit, waardoor ze zich bewust is van de beperkte rol die de CSO 

                                                
135 Opmerking: Er zijn met andere woorden nog weinig concrete stappen ondernomen om die rol 
officieel actief te maken.  
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organisaties krijgen in de besluitvorming van het EU – noodtrustfonds. Bovendien stelt ze dat 

er bij de oprichting van het fonds geen gewaarwording was van de paradox tussen bijvoorbeeld 

politieke donoren en CSO – organisaties. Als lid van zowel het operationeel comité als de TFB, 

had de EC wel reeds kunnen aandringen op een herziening. Hieruit kan vervolgens opgemaakt 

worden dat de EC meer gewicht in de schaal kan leggen ten opzichte van bijvoorbeeld de 

ontvangende partijen voor financiering. (2) Zo kunnen ontvangende landen enkel betrokken 

worden bij de vergaderingen m.b.t het noodtrustfonds als observant en moeten donoren en 

minimumbijdrage leveren voordat zij mee aan de vergadertafel mogen aanschuiven. Dit wekt 

bij verschillende koepelorganisaties het vermoeden dat de gemeenschappelijke belangen van 

alle stakeholders niet evenwichtig verdeeld zijn. Van een win – win situatie zou dus niet meteen 

sprake zijn. (4) (6) Het is in deze optiek dat de twijfel rijst m.b.t. de voordelen van het fonds die 

vooral voor de EU – lidstaten gereserveerd zouden zijn. Een aantal rapporten m.b.t. de 

resultaten en effectieve impact van de het fonds stellen dat er wel degelijk een aantal 

problematieke in partnerlanden verbeteren, maar dat het proces van data verzamelen en 

aggregeren om hierover uitspraken te kunnen doen, van lange aard is. (5) Wat de 

doelstellingen van het fonds betreft, is het duidelijk dat de prioriteiten per window op diverse 

niveaus aangestuurd worden. De rol van de Afrikaanse partnerlanden hierin is echter minder 

duidelijk. Volgens DG DEVCO zouden deze betrokken worden bij de evaluatiemechanismen 

en monitoring waar vervolgens a.d.h.v. diens input verder bijgestuurd kan worden. (3) 

Resultaat: 2 ja – 4 neen , geeft een onvoldoende score  
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Tot slot, werd in een van de studies ook gesteld dat de lidstaten die geen bijdragen leveren, 

ook niet mogen deelnemen aan de TFB vergaderingen. Met als gevolg dat deze lidstaten niet 

mee kunnen beslissen waar de financiële middelen precies naar toe gaan. Dit lijkt in een eerste 

instantie ondemocratisch aangezien deze lidstaten wel een bijdrage leveren aan het EOF. 

Doordat het EU – noodtrustfonds voor het grootste deel bestaat uit de bijdragen vanuit het 

EOF, verliezen lidstaten indirect hun zeggenschap. Gezien de ongelijke relatie tussen de 

stakeholders kan van het EU – noodtrustfunds niet gesteld worden dat ze handelt op basis 

van consensus. (Consensus – Input - Ownership)  

 

b. Outputlegitimiteit 

Het normatief criterium van outputlegitimiteit wordt gekenmerkt door “government for the 

people”, en gaat in deze masterproef over politieke keuzes die legitiem zijn omdat ze op 

doeltreffende wijze het gemeenschappelijk welzijn zouden stimuleren. De kernnorm die 

hiermee in verband staat is effectiviteit, m.a.w. de doeltreffendheid van Europese instellingen 

die inspanningen leveren om een adequaat Europees beleid te voeren in het voordeel van de 

Europese burger en in het voordeel van de Afrikaanse burgers 

 

 Effectiviteit 

In het algemeen kan gesteld worden dat de EC wel degelijk acties onderneemt om de 

vooropgestelde doelen van het fonds te bereiken. Zo worden er ook door DG DEVCO, indien 

nodig, ad – hoc vergaderingen georganiseerd om situaties van dringende aard op te lossen. 

Bovendien werd ook duidelijk vanuit de literatuur m.b.t. de evaluatiemechanismen dat het EU 

– noodtrustfonds een flexibel instrument waarvan de vorm en structuur in continue evolutie 

zijn. Dit kan zowel positief als negatief zijn, enerzijds kan het fonds zich aanpassen aan 

urgente noodsituaties en anderzijds lijkt er niet altijd sprake te zijn van een referentiepunt. Zo 

blijkt er geen definitie voor handen voor wat precies als een noodsituatie beschouwd kan 

worden. (1) Bovendien kunnen prioriteiten per window sterk verschillen van de noden per land, 

waardoor niet zeker is of de genomen maatregelen lokaal Afrikaans beleid werkelijk aanvullen. 

(2) (3) (4) De Europese Commissie slaagt er vervolgens niet helemaal in om aan te tonen dat 

ze op actieve wijze een verzoening zoekt tussen lokaal beleid en de programma’s die 

gefinancierd worden door het fonds . (3) Dit kan vervolgens weer in een context geplaats 

worden waar niet alle stakeholders toegang krijgen tot het besluitvormingsproces van de 

programma’s van het fonds. De literatuurstudie gaf hier ook de rol van de lobby en politieke 

prioriteiten aan. (6) Ook hier is weer een anomalie zichtbaar. Wanneer niet alle stakeholders 

toegang krijgen tot het de onderhandelingen en besprekingen m.b.t. het fonds, dan kunnen 
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ook niet alle resultaten van de implementatie gerapporteerd worden. Het is bijgevolg niet 

duidelijk of het nationale beleid met betrekking tot gefinancierde programma’s gerespecteerd 

worden. Hierdoor kan vervolgens ook de complementariteit van het fonds aan het nationale 

beleid niet aangetoond worden. Het antwoord op (5) is minder eenduidig136, aangezien DG 

DEVCO aangeeft er zich bewust van te zijn dat een aantal Afrikaanse perifere regio’s niet 

bereikt worden door het fonds, noch het lokaal Afrikaans beleid. Aangezien het fonds 

complementair hoort te zijn aan de nationale strategie, hoort de lokale regering van het 

desbetreffende land een structuur te voorzien. Vanuit de literatuurstudie is echter niet gebleken 

dat de EC. (Effectiviteit – Output – Alignment)  

Resultaat: 2 ja – 4 neen , geeft een onvoldoende score  

 

c. Throughputlegitimiteit 

Het derde normatieve criterium van legitimiteit vertaalt zich in; “government with the people” 

en concentreert zich voornamelijk op de kwaliteit van de Europese beleidsprocessen en in dit 

geval het EU – noodtrustfonds. Aan de hand van drie kenmerkende normatieve criteria; 

efficiëntie, aansprakelijkheid en transparantie wordt dit prestatiecriterium afgetoetst.  

 

 

                                                
136 Opmerking:  bij gebrek aan informatie die dit compleet tegenspreekt is het antwoord vervolgens: neen.  
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 Efficiëntie 

Het feit dat EOF – bijdragen van lidstaten ook voor het fonds gebruikt worden doet vermoeden 

dat het nastreven van de doelen van het fonds, ergens ook een negatieve impact in de hand 

werkt bij andere beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. (1) Het doel van deze 

masterproef was niet om een aanvullende vergelijkende studie hierover te voeren, maar vanuit 

het onderzoek is alvast gebleken dat het fonds in bepaalde gevallen een overlap vertoont met 

de doelen van het EOF, en in andere weer niet. Dit wekt m.a.w. de indruk dat financiële 

middelen onterecht omgeleid worden. DG DEVCO geeft aan dat dit niet intentioneel is, maar 

aangezien het verzamelen en aggregeren van data tijd in beslag neemt kan ook nog niet 

aangetoond worden dat de doelstellingen van het EOF niet bereikt worden. (2) Dit stelt de 

mogelijkheid open dat de financiële middelen, die gebruikt worden in het EU – noodtrustfonds 

andere prioriteiten, zoals deze van het EOF, in gevaar zouden kunnen brengen. Bovendien 

kan hierdoor ook dubbele projectfinanciering niet uitgesloten worden. (4) (5) Vervolgens is de 

strategische richting van het fonds ruim maar duidelijk en wordt dit aangevuld met prioriteiten 

die per window geformuleerd worden. De criteria, waarvan verwacht wordt dat deze voor 

projectselectie gebruikt worden, zijn echter onbestaand. (3) Tot slot kan vanuit het onderzoek 

niet volledig gesteld worden dat doelen duurzaam en op lange termijn bereikt zullen worden 

als gevolg van de evoluerende aard van het fonds en overlappingen met het EOF. (6) 

(Efficiëntie – Throughput – Harmonisation)  

Resultaat: 1 ja – 5 neen , geeft een onvoldoende score  
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 Aansprakelijkheid 

De rollen van de betrokken stakeholders werden in de CA van het fonds vastgelegd. In die 

optiek is het relatief duidelijk wie aansprakelijk gesteld kan worden voor het opnemen van een 

bepaalde rol en wat de precieze mogelijkheden zijn met die rol. (1) (5) Zo kan de Europese 

Commissie als manager, die betrokken is bij elk stap in het proces aansprakelijk gesteld 

worden voor bijv. de beperkte betrokkenheid van de CSO - organisaties. Ondanks deze 

beperkte omschrijving is er echter geen controlemechanisme voorhanden om de 

aansprakelijkheid effectief vast te leggen en de betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen 

opdat wijzigingen doorgevoerd zouden kunnen worden.  

Op een ander niveau, stelt het rapport van Oxfam dat interventies die gefinancierd worden 

vanuit het EU – noodtrustfonds voor Afrika, uitgebalanceerd moeten worden met voldoende 

adequate mechanismen m.b.t. aansprakelijkheid die ook in lijn zouden moeten liggen met de 

kernbeginselen voor ontwikkelingshulp. Het is bijgevolg niet duidelijk hoe aansprakelijkheid 

vastgesteld kan worden en hoe betrokkenen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. (3) 

Vervolgens, heeft de aanpassing van het FR voor een nieuw klimaat voor dergelijke 

trustfondsen gezorgd. Vanuit dit onderzoek is niet duidelijk gebleken of deze aanpassing tot 

het veilig gebruik van het fonds heeft geleid. (2) Wel, kan er gesteld worden dat de EC als 

secretariaat en accounting officer / manager, grote (eind)verantwoordelijkheden draagt, en dat 

omwille van haar betrokkenheid en vertegenwoordiging t.a.v. de Unie als geheel, een 

eventueel belangenconflict niet helemaal uitgesloten kan worden. 

Het antwoord m.b.t. (4) is eenduidig, aangezien het TF een rechtsbasis kent die haar bestaan 

kan verantwoorden. Tot slot, bestaan er m.b.t. (6) geen formele gelegenheden om resultaten 

van controlemechanismen te analyseren. Achteraf gezien, lijkt dit een minder relevante vraag. 

Hier was beter ingegaan op de mogelijkheden voor monitoring en evaluatie, die er overigens 

wel zijn ondanks de chaotische structuur en gebrek aan een systematische methode. 

(Aansprakelijkheid -Throughput – Mutual Accountability)  
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Resultaat: 3 ja – 3 neen , geeft een voldoende score  

 

 Transparantie 

De kernnorm transparantie heeft in grote mate betrekking op de resultaten van het fonds, en 

hoe hiermee omgegaan wordt. In een eerste instantie in vanuit het onderzoek gebleken dat 

partnerlanden en stakeholder op een weinig betrouwbare wijze de goedkeuring van de 

projecten (online) kunnen volgen als gevolg van ontbrekende input . (1) Een ander gevolg 

hiervan is dat de Europese burger niet op de hoogte lijkt van het bestaan en werking van het 

fonds, dit blijkt ook uit het gebrek aan communicatie. (2) Het kan echter wel zijn dat dit ook 

niet de bedoeling is van de EC, maar aangezien het fonds uit lidstaatcontributies en EOF – 

middelen bestaat lijkt dit een logische stap. Ondanks het complexe evaluatiesysteem, worden 

data en resultaten onvoldoende meegedeeld. Enerzijds is dit een gevolg van lang 

verwerkingsproces van de data en anderzijds gebeurt de input van de data niet consistent 

genoeg en via veel verschillende kanalen. (3) Dit neemt de complexiteit niet weg, en nood aan 

technische expertise om dergelijke zaken ook mogelijk te maken. M.b.t. communicatie kan 

verder ook gesteld worden dat de EC nog geen duidelijkheid heeft geboden wat de definitie 

van noodtoestand betreft, met als gevolg dat de transparantie van het fonds wordt aangetast 

(5) (Transparantie – Throughput – Managing Results”) 
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Resultaat: 1 ja – 4 neen , geeft een onvoldoende score  
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DEEL V: CONCLUSIE  

Het EU – noodtrustfonds kan bijgevolg beschouwd worden als een financieringsinstrument dat 

niet helemaal te verantwoorden is. De resultaten van deze masterproef tonen aan dat dit 

instrument niet helemaal legitiem noch democratisch kan beschouwd worden zowel in haar 

werking als haar ontstaan. Ze voldoet namelijk niet in voldoende mate aan alle  voorwaarden 

of ook wel de normatieve criteria voor legitimiteit. Indien dit een vaste waarde zou gaan vormen 

in het toekomstig extern beleid zou de Europese Commissie best een structurele hervorming 

doorvoeren, waarbij de aard en focus duidelijk afgebakend wordt en waarbij de conditionaliteit 

die niet in het voordeel van de ontvangende landen speelt helemaal weggewerkt wordt. Het 

EU -noodtrustfonds vormt echter een potentieel krachtig instrument, dat nog steeds in vorming 

en ontwikkeling is. Het is echter de verantwoordelijkheid van de lidstaten en andere donoren 

om ervoor te zorgen dat maatregelen m.b.t. aansprakelijkheid per project genomen worden en 

dat moet er voldoende sprake is van voldoende transparantie in het hele proces m.b.t flexibele 

financieringsmechanismen. Bovendien zouden CSO – organisaties en lokale Afrikaanse 

organisaties veel meer in staat moeten zijn om een actievere rol op zich te nemen door onder 

meer voorstellen neer te kunnen leggen voor nieuwe projecten. De expertise van dergelijke 

organisaties kunnen een tegenwicht bieden voor de politieke agenda’s.  
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“L’homme est né libre, et partout  

il est dans les fers 

Qu’est-ce qui peut le rendre légitime?  

Je crois pouvoir résoudre cette question.” 

 

J.J. Rousseau, Le contrat social137 

 

 

                                                
137Friedrich Carl J., (1963) “Man and his government, An empirical Theory of Politics”, Chapter 13, 
Legitimacy and Political Obligation, p232.  
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