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Trustfonds voor Centraal-Afrikaanse Republiek een “positieve 
prestatie”, zeggen EU-controleurs 

Het allereerste EU-trustfonds, opgericht in Afrika, kan volgens een nieuw verslag van de 
Europese Rekenkamer worden gezien als een “positieve prestatie”. Het EU-trustfonds Bêkou 
voor de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft steun aangetrokken en hoewel er weinig nieuwe 
donoren zijn bijgekomen, hebben de meeste projecten de verwachte output geleverd. Volgens 
de controleurs heeft het fonds ook gezorgd voor verbeterde zichtbaarheid van de EU in de 
regio. 

Het fonds werd in juli 2014 opgericht en was de eerste in zijn soort die werd beheerd door de 
Europese Commissie. De donoren ervan zijn de EU, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en 
Zwitserland, die in totaal 146 miljoen euro hebben toegezegd om de Centraal-Afrikaanse 
Republiek te helpen bij het vinden van een uitweg uit de crisis en bij de wederopbouw. 

De controleurs beoordeelden of de oprichting van het fonds gerechtvaardigd was, hoe goed het 
werd beheerd en of de doelstellingen ervan waren bereikt. Zij oordeelden dat de keuze om een 
fonds op te richten en het ontwerp ervan gepast waren, hoewel er geen formele beoordeling van 
de keuze voor de financieringsconstructie was noch een alomvattende behoefteanalyse. Het 
beheer van het fonds is nog niet optimaal volgens de controleurs. Hoewel het fonds steun heeft 
aangetrokken en de meeste projecten de verwachte output hebben geleverd, heeft het slechts 
een beperkte invloed gehad op de coördinatie tussen de belanghebbenden. De procedures 
kunnen worden verbeterd en het monitoring- en evaluatieproces zijn nog niet volledig 
ontwikkeld. 

“Bêkou betekent “hoop” in de Sango-taal van de Centraal-Afrikaanse Republiek,” zei 
Bettina Jakobsen, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het 
verslag. “We hopen van harte dat het fonds kan bijdragen aan het leggen van het fundament 
voor een betere toekomst voor het land.” 

Om het ontwerp en het beheer van het Bêkou-fonds en andere EU-trustfondsen te helpen 
verbeteren, bevelen de controleurs aan dat de Europese Commissie verdere begeleiding 
ontwikkelt bij de keuze voor een steunfinancieringsconstructie en bij de behoefteanalyses om de 
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reikwijdte van trustfondsen te definiëren. De Commissie moet ook de donorcoördinatie 
verbeteren, evenals de selectieprocedures en de prestatiebeoordeling. 

Noot voor de redactie 

Een trustfonds is een fonds dat met financiële bijdragen van een of meer donoren is opgericht 
voor een specifieke ontwikkelingsdoelstelling, vaak in reactie op crises als natuurrampen of 
conflicten. Sinds 2013 heeft de Europese Commissie de mogelijkheid gehad om “trustfondsen 
van de Unie voor externe maatregelen” op te richten voor noodsituaties, operaties na een 
noodsituatie, of thematische acties. 

De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de minst ontwikkelde en armste landen ter wereld 
en stond in 2016 op de laatste plaats in de menselijke ontwikkelingsindex van de UNDP. Dit is het 
geval ondanks de grote minerale reserves en andere natuurlijke hulpbronnen, zoals uranium, 
ruwe olie, goud, diamanten, kobalt, hout en hydro-elektrische energie. De huidige bevolking van 
4,5 miljoen leeft verspreid over een groot grondgebied van 623 000 km² (ongeveer zo groot als 
Frankrijk en België samen). Sinds het land in 1960 onafhankelijk werd, heeft het land geleden 
onder conflicten, slecht bestuur, veel armoede en ongelijkheid, en een gebrek aan investeringen 
van de particuliere sector. De situatie is momenteel onzeker nu meer dan de helft van de 
bevolking humanitaire hulp nodig heeft. Ongeveer 450 000 mensen zijn in eigen land ontheemd 
en een vergelijkbaar aantal mensen is gevlucht naar de buurlanden. 

Speciaal verslag nr. 11/2017: “Het EU-Trustfonds Bêkou voor de Centraal-Afrikaanse Republiek: 
ondanks enkele tekortkomingen een hoopvolle start” is beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu) in 23 EU-talen. 

 


