
Mei 2014

KONINKRIJK BELGIË

Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Evaluatiebeleid
Dienst Bijzondere Evaluatie van de  
Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Lessen trekken uit ervaringen  
en rekenschap afleggen over  
behaalde resultaten

Wettelijk depot: 0218/2014/23

Egmont • Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel • + 32 (0)2 501 38 34 • www.diplomatie.belgium.be • www.dg-d.be • 
ses-dbe@diplobel.fed.be

Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Achten
Voorzitter van het Directiecomité

KONINKRIJK BELGIË

Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

Cover_NL.indd   1 08/09/2014   09:45:16



2

1. Inleiding en context 3

1.1. Waarom een beleidsdocument 3

1.2. Voorwerp van dit beleidsdocument 3

1.3. Internationale context  3

1.4. Belgische context  4

2. Hoofddoelstelling van het beleid van de DBE 5

2.1. Wat omvat een evaluatie?  5

2.2. Evaluatiegebied van de DBE 6

2.3. Evaluatiedoelstellingen van de DBE 6

2.4. De voornaamste afnemers van de DBE  6

3. Het beleid omzetten in de praktijk 6

3.1. Mandaat van de DBE 6

3.2. Planning en strategische keuzes van de DBE 7

3.2.1. Evaluatie 7

3.2.2. Harmonisering en certificatie 8

3.3. De middelen 8

3.4. Beginselen en regels die als leidraad dienen 
 bij de evaluaties door de DBE 8

3.5. Soorten evaluaties die door de DBE worden uitgevoerd 9

3.6. Opvolgingscomité 10

3.7. Uitvoering van de evaluaties 10

3.8. Communicatie en bekendmaking 11

Inhoud



3

1.1. Waarom een beleidsdocument

Volgens de kwaliteitsnormen van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van 
de OESO (DAC) voor de evaluatie van ontwikkelingsamenwerking volgen «  de 
hulporganismen een evaluatiebeleid dat berust op duidelijk omschreven richtsnoeren 
en methodes en bepalen ze wat de rol en de taken van de evaluatie zijn en welke 
plaats deze oefening inneemt in de institutionele structuren ».1 De evaluatie vervult 
een belangrijke ondersteunende rol op het stuk van goed beheer van de officiële 
ontwikkelingshulp. Deze beleidsnota omschrijft de rol en de taken van de Dienst 
Bijzondere Evaluatie (DBE).

1.2. Voorwerp van dit beleidsdocument

Het evaluatiebeleid van de DBE beschrijft de manier waarop hij zijn opdracht inzake 
de evaluatie van de resultaten van het Belgische ontwikkelingsbeleid wil uitvoeren. 
Het beschrijft ook de rol die de DBE binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
vervult alsook de soorten evaluatie die de dienst wil uitvoeren. Opvolging en evaluatie 
zijn activiteiten die weliswaar inherent zijn aan een resultaatgericht beheer, maar 
de DBE heeft niet de middelen en ook niet de opdracht om te voldoen aan alle 
evaluatiebehoeften van de diensten die belast zijn met de ontwikkelingssamenwerking . 
In het beleidsdocument worden de interventiedomeinen van de DBE als externe en 
onafhankelijke evaluatiedienst afgebakend. 
Deze beleidsnota legt tevens uit hoe de DBE de harmonisering en de certificatie 
van de interne evaluatiesystemen van de actoren van de gouvernementele en niet-
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking wil aanpakken. 

1.3. Internationale context

Sinds 2005 stelt de publieke opinie in de donorlanden hogere eisen in verband 
met het rekenschap over de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking. 
Het streven naar efficiëntie onder het motto «  value for money  » en de forse 
besparingen in de ontwikkelingsbudgetten brengen een verschuiving mee hoe tegen 
ontwikkelingssamenwerking wordt aangekeken, ook in België. 

De ontwikkelingssamenwerking is niet meer het voor de hand liggende instrument 
om komaf te maken met armoede, ziektes en sociale onrechtvaardigheid.2 Voor tal 
van landen in het Zuiden heeft de hulp aan belang ingeboet in vergelijking met andere 
financiële stromen3. 

Hierdoor ziet de evaluatie zich voor een hele uitdaging geplaatst. Van haar wordt een 
antwoord verwacht op de vraag, welke strategieën en interventies het beste resultaat 
opleveren.

1 Het DAC-netwerk over de evaluatie inzake ontwikkeling, Evaluer la coopération pour le développement. 
Récapitulatif des normes et standards de référence, tweede editie, p. 7.
2 Zie met name Dambisa Moyo, L’aide fatale, J.C. Lattes Paris, 2009 ; Willian Easterly, Le fardeau de l’homme 
 blanc, Edit Markus Haller, Genève, 2009 
3 Zie IMF, World Economic Outlook Database, October 2010; Institute of International Finance, “Capital flows 
 to emerging market economies”, IIF Research Note, 4 October 2010; UNCTAD; and UN/DESA
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In veel donorlanden werden de diensten voor ontwikkelingssamenwerking ingebed 
in het ministerie van buitenlandse zaken, waardoor ontwikkelingssamenwerking 
expliciet of impliciet onderdeel gaat vormen van het buitenlandbeleid. Samenwerking 
is complex geworden en beperkt zich niet langer tot de bestrijding van armoede 
alleen. Zo maken o.m. steun aan de privé-sector in partnerlanden, milieubescherming, 
financiering van adaptatie en mitigatiemaatregelen voor klimaatverandering,  
conflictpreventie en humanitaire hulp thans deel uit van de coöperatie. Daarenboven 
bestaat er een uitgesproken wil om de beleidscoherentie voor ontwikkeling te 
versterken. 

Tegelijkertijd werken de donoren sinds 2000 aan een gemeenschappeliijke agenda 
met het oog op de doeltreffendheid van de hulp en meer bepaald met het oog op de 
verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen. De Verklaring van Parijs (2005), de 
Accra Agenda for Action (2008) en ten slotte het Wereldwijd Partnerschap van Busan 
moedigen de donorlanden aan hun interventies toe te spitsen op de prioriteiten van 
de partnerlanden.

1. Het beginsel van wederzijdse verantwoordelijkheid houdt in dat er meer 
deskundigen uit het Zuiden betrokken worden bij de evaluatie en dat het 
evaluatiegebied wordt uitgebreid tot de actoren in het Zuiden. 

2. Een van de doelstellingen van de Agenda van Accra was dat in 2010 ten 
minste 50% van de zendingen, waaronder ook evaluatiezendingen naar de 
partnerlanden gezamenlijk zouden worden uitgevoerd. Voor de DBE betekent 
dit een groter aantal gezamenlijke en participatieve evaluaties die gericht zijn 
op de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp.

3. Het partnerschap van Busan bevordert afspraken tussen donorlanden 
en partnerlanden met als algemeen doel het behalen van duurzame 
ontwikkelingsresultaten en de opvolging en evaluatie ervan.

Het DAC-evaluatienetwerk (Evalnet) moedigt zijn leden aan om hun evaluaties meer 
en meer gezamenlijk te programmeren. Binnen het netwerk staat een gegevensbank 
ter beschikking voor de melding van evaluatieprogramma’s, om aldus dubbel werk en 
herhalingen te vermijden en gezamenlijke evaluaties aan te moedigen. In de mate 
dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich verder verbindt tot gezamenlijke 
programma’s met andere donoren, zal het belang van gemeenschappelijke en van 
gedelegeerde evaluaties toenemen.

Tenslotte keurden de leden van Evalnet in 2010 kwaliteitsnormen voor de evaluatie 
van de ontwikkelingssamenwerking goed, die de DBE onderschrijft. 

1.4. Belgische context

De oprichting van een onafhankelijke evaluatiedienst was een van de aanbevelingen 
van het in 1997 gepubliceerde verslag van de Bijzondere Kamercommissie over 
Ontwikkelingssamenwerking. De DBE neemt een bijzondere plaats in binnen de 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als 
evaluator van de ontwikkelingssamenwerking maakt hij geen deel uit van de diensten 
van de ontwikkelingssamenwerking, maar is hij administratief toegevoegd aan de 



4

In veel donorlanden werden de diensten voor ontwikkelingssamenwerking ingebed 
in het ministerie van buitenlandse zaken, waardoor ontwikkelingssamenwerking 
expliciet of impliciet onderdeel gaat vormen van het buitenlandbeleid. Samenwerking 
is complex geworden en beperkt zich niet langer tot de bestrijding van armoede 
alleen. Zo maken o.m. steun aan de privé-sector in partnerlanden, milieubescherming, 
financiering van adaptatie en mitigatiemaatregelen voor klimaatverandering,  
conflictpreventie en humanitaire hulp thans deel uit van de coöperatie. Daarenboven 
bestaat er een uitgesproken wil om de beleidscoherentie voor ontwikkeling te 
versterken. 

Tegelijkertijd werken de donoren sinds 2000 aan een gemeenschappeliijke agenda 
met het oog op de doeltreffendheid van de hulp en meer bepaald met het oog op de 
verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen. De Verklaring van Parijs (2005), de 
Accra Agenda for Action (2008) en ten slotte het Wereldwijd Partnerschap van Busan 
moedigen de donorlanden aan hun interventies toe te spitsen op de prioriteiten van 
de partnerlanden.

1. Het beginsel van wederzijdse verantwoordelijkheid houdt in dat er meer 
deskundigen uit het Zuiden betrokken worden bij de evaluatie en dat het 
evaluatiegebied wordt uitgebreid tot de actoren in het Zuiden. 

2. Een van de doelstellingen van de Agenda van Accra was dat in 2010 ten 
minste 50% van de zendingen, waaronder ook evaluatiezendingen naar de 
partnerlanden gezamenlijk zouden worden uitgevoerd. Voor de DBE betekent 
dit een groter aantal gezamenlijke en participatieve evaluaties die gericht zijn 
op de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp.

3. Het partnerschap van Busan bevordert afspraken tussen donorlanden 
en partnerlanden met als algemeen doel het behalen van duurzame 
ontwikkelingsresultaten en de opvolging en evaluatie ervan.

Het DAC-evaluatienetwerk (Evalnet) moedigt zijn leden aan om hun evaluaties meer 
en meer gezamenlijk te programmeren. Binnen het netwerk staat een gegevensbank 
ter beschikking voor de melding van evaluatieprogramma’s, om aldus dubbel werk en 
herhalingen te vermijden en gezamenlijke evaluaties aan te moedigen. In de mate 
dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich verder verbindt tot gezamenlijke 
programma’s met andere donoren, zal het belang van gemeenschappelijke en van 
gedelegeerde evaluaties toenemen.

Tenslotte keurden de leden van Evalnet in 2010 kwaliteitsnormen voor de evaluatie 
van de ontwikkelingssamenwerking goed, die de DBE onderschrijft. 

1.4. Belgische context

De oprichting van een onafhankelijke evaluatiedienst was een van de aanbevelingen 
van het in 1997 gepubliceerde verslag van de Bijzondere Kamercommissie over 
Ontwikkelingssamenwerking. De DBE neemt een bijzondere plaats in binnen de 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als 
evaluator van de ontwikkelingssamenwerking maakt hij geen deel uit van de diensten 
van de ontwikkelingssamenwerking, maar is hij administratief toegevoegd aan de 

5

Voorzitter van het directiecomité van de FOD. De dienst staat buiten de hiërarchie van 
de FOD, stelt zijn eigen evaluatieprogramma op en beheert zijn eigen budget. 
Sinds de fusie van de interne evaluatiedienst van de DGD en de DBE in 2010 is er 
binnen de DGD geen evaluatiefunctie meer. 

De wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
bepaalt dat de De Koning de instrumenten vastlegt die nodig zijn om de externe 
evaluatie te verzekeren van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

De wet voorziet eveneens dat de actoren belast met de uitvoering van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk zijn voor de interne evaluatie en 
de opvolging van hun interventies. Ze draagt aan de Koning op de nadere regels 
te bepalen die tot doel hebben deze evaluatiesystemen te harmoniseren en te 
certificeren. Dit mandaat is bij KB van 25 april 2014, dat het KB van 25 februari 2010 
wijzigt, aan de DBE toevertrouwd. 

De DBE vertrekt vanuit zijn evaluaties om verslag uit te brengen over de resultaten 
van de Belgische samenwerking. De DBE legt de nadruk op het geven van 
rekenschap en wil op die manier bijdragen tot het verbeteren van de strategieën 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor zijn geloofwaardige, transparante en 
onafhankelijke evaluaties nodig.
Rekenschap afleggen sluit trouwens trekken van lessen niet uit. De “summatieve” 
functie van evaluatie kan samengaan met de “formatieve” functie ervan. De ene 
sluit de andere niet uit: evaluaties gericht op rekenschap, bieden ook interessante 
leermomenten. 

2.1. Wat omvat een evaluatie? 

De evaluatie onderscheidt zich van een audit of een controle doordat ze zich veeleer 
toespitst op de relevantie en het effect van de interventies en minder op de financiële 
verantwoording en de procedures. De evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking 
houdt de stelselmatige en objectieve beoordeling in van een nog lopende of beëindigde 
actie van ontwikkelingshulp, van het ontwerp, de tenuitvoerlegging en de resultaten 
ervan. Tegen de achtergrond van ontwikkelingssamenwerking behelst de evaluatie het 
proces dat ten doel heeft de waarde of het belang van een ontwikkelingsinterventie 
te bepalen4. 

De geloofwaardigheid van een evaluatie wordt bepaald door een transparant traject, 
dat los staat van het beheer van de programma’s en de formulering van de beleidslijnen. 
Het KB van 25 februari 2010 tot oprichting van de DBE voorziet in de institutionele 
onafhankelijkheid van de dienst, die het als zijn taak ziet bij het verzamelen van 
gegevens welomlijnde methodologieën te hanteren teneinde deugdelijk onderbouwde  

4  Omschrijving zoals vastgelegd in de kwaliteitsnormen van het DAC betreffende ontwikkelingsbeoordeling. 

2. Hoofddoelstelling van het beleid van de DBE
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analyses en conclusies te formuleren. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan 
om te bewerkstelligen dat de aanbevelingen gehoor vinden bij de doelgroep.

2.2. Evaluatiegebied van de DBE

Het mandaat van de DBE omvat de evaluatie van de Belgische ontwikkelingshulp. Deze 
bestaat uit gouvernementele hulp, indirecte hulp en multilaterale hulp. Daarnaast is er 
ook nog de financiële en de humanitaire hulp.
Het evaluatiegebied kan alle distributiekanalen van de Belgische ODA omvattten. 

2.3. Evaluatiedoelstellingen van de DBE

De DBE verricht evaluaties om verslag uit te brengen over de resultaten van de 
Belgische ODA en om de besluitvormers nuttige aanbevelingen te verstrekken, 
teneinde de toekomstige keuzes en strategieën inzake ontwikkelingssamenwerking 
te verbeteren. Daarom wil de DBE met de evaluaties in de eerste plaats het effect 
meten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op de leefomstandigheden van 
de bevolkingsgroepen voor wie de ODA bestemd is. Het is de bedoeling binnen de 
resultatenketen de tussentijdse resultaten te meten en, zo mogelijk, de duurzaamheid 
en de impact. 

2.4. De voornaamste afnemers van de DBE

De DBE verricht evaluaties op beleids- en strategisch niveau. De conclusies en 
aanbevelingen van de evaluaties zijn in de eerste plaats bestemd voor de besluitvormers, 
zijnde de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Directeur-Generaal van de 
directie D (ontwikkelingssamenwerking) alsmede de verantwoordelijken van de 
gouvernementele en de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. Zulks 
strookt met de beleidsondersteunende taak van de dienst. Hij brengt over het 
gevoerde ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en over de besteding van de middelen 
verslag uit in het parlement en ten aanzien van de publieke opinie. 

3.1. Mandaat van de DBE

Het mandaat van de DBE vindt zijn juridische grondslag in de artikelen 32, 33 en 34 
van de wet van 19 maart 2013 en wordt nader omschreven in het KB van 25 februari 
2010 zoals gewijzigd door het KB van 25 april 2014. 
Het omvat de

- evaluatie
- verantwoording (accountability)
- versterking van de evaluatiecapaciteit in de partnerlanden
- Harmonisering en certificatie van bestaande of op te richten evaluatiesystemen 

van gouvernementele en niet-gouvernementele actoren belast met de 
uitvoering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

3. Het beleid omzetten in de praktijk
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De opdracht van de DBE komt duidelijker tot uiting in het jaarverslag dat de Bijzonder 
Evaluator opmaakt ten behoeve van het federale parlement. Dit verslag vermeldt de 
bevindingen van de DBE inzake de resultaten van de interventies van de Belgische 
samenwerking die het voorbije jaar werden geëvalueerd. Daarnaast bevat het een 
samenvatting en een analyse van de antwoorden van het management op de 
verschillende evaluaties.

De DBE is lid van verschillende evaluatienetwerken en werkt naar omstandigheden 
samen met de evaluatiediensten van andere donoren5. Hij neemt deel aan 
internationale gezamenlijke evaluaties, die hij desgevallend ook coördineert.

3.2. Planning en strategische keuzes van de DBE

3.2.1. Evaluatie

Met het oog op de planning van de evaluaties, houdt de DBE zich op de hoogte 
van de programma’s van de Belgische samenwerking en hun omvang zowel in de 
partnerlanden als in België. 

Binnen het evaluatiegebied dat overeenstemt met de federale ODA, maakt de DBE 
keuzes die zijn ingegeven door onder meer de volgende criteria:

- de jaarlijkse evaluatieve afdekking van een aanzienlijk deel van de ODA
- de partnerlanden en/of begunstigden van de Belgische ODA
- de verschillende soorten hulp, de verschillende instrumenten en modaliteiten 

van de ODA die België gebruikt
- de sectoren en thema’s die prioritair zijn voor de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking of haar partners
- de sectoren en thema’s die de DBE als prioritair heeft aangemerkt.

De DBE vermijdt in de mate van het mogelijke overlappingen met evaluatieplannen 
van andere donoren. Desgevallend zoekt hij aansluiting bij deze donoren.

Op basis van deze criteria, legt de DBE een indicatieve planning voor de vijf komende 
jaren vast. De planning is het voorwerp van overleg met de voornaamste actoren van 
de Belgische samenwerking. De DBE neemt regelmatig kennis van de evaluatienoden 
van DGD. Tevens laat hij in de planning ruimte voor mogelijke evaluatieverzoeken 
van de Ministerraad, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking of de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD BuZa.
De evaluatieplanning wordt jaarlijks bijgewerkt.

3.2.2. Harmonisering en certificatie

Op grond van zijn algemeen mandaat inzake de evaluatie van de Belgische 
samenwerking, is de DBE bevoegd om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te 
controleren van andere instanties die belast zijn met de opvolging en met de evaluatie 
van de activiteiten van de Belgische samenwerking en om de geloofwaardigheid en 
het nut van de documenten die deze instanties voorleggen, na te gaan.

5 Onder meer door deel te nemen aan gezamenlijke evaluaties, aan begeleidingscomités of door in te gaan  
 op vragen naar expertise.
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De wet van 19 maart 2013 geeft de DBE opdracht de harmonisering en de certificatie 
van de interne evaluatiesystemen van de actoren van de gouvernementele en niet-
gouvernementele coöperatie waar te nemen. De DBE gaat met de actoren van de 
coöperatie overleg plegen om dit mandaat vorm te geven.

3.3. De middelen

De DBE wordt geleid door de Bijzonder Evaluator. De uitgaven van de dienst worden 
jaarlijks gepland en als twee aparte basisallocaties ingeschreven op het budget van 
ontwikkelingssamenwerking. De eerste dekt de werkingskosten van de DBE en 
bedraagt normaliter minimum 0,10% van de te evalueren ODA. 
De tweede geeft aan de DBE de mogelijkheid aan de financiering van gezamenlijke 
evaluaties deel te nemen.
De FOD BuZa stelt het personeel dat nodig is om het mandaat van de DBE te vervullen 
ter beschikking van de Bijzonder Evaluator.

3.4. Beginselen en regels die als leidraad dienen bij de evaluaties  
 door de DBE

De DBE hecht veel belang aan de kwaliteit van de evaluaties. Om deze doelstelling 
te verwezenlijken beroept de Bijzonder Evaluator zich op het KB van 25 februari 
2010 dat voorziet in de onafhankelijkheid van de DBE, van zijn medewerkers en van 
de consultants aan wie hij opdrachten geeft. De institutionele onhankelijkheid is 
in het KB vastgelegd. De operationele onafhankelijkheid is verzekerd middels een 
autonoom budget. De Bijzondere Evaluator en zijn medewerkers zien nauwlettend 
toe op de gedragsonafhankelijkheid, meer bepaald in situaties waarin er sprake 
kan zijn van belangenvermenging, druk die wordt uitgeoefend op de evaluatoren of 
informatieverstrekkers dan wel van deelname aan activiteiten die schadelijk kunnen 
zijn voor de onafhankelijkheid van de dienst.

De onafhankelijkheid dient de geloofwaardigheid, die wordt bewerkstelligd door 
middel van welomlijnde methodologieën waarmee de resultaten en de impact van 
de Belgische samenwerking op objectieve wijze kunnen worden gecontroleerd. In 
toepassing van de reglementering op de overheidsopdrachten selecteert de DBE 
bekwame en ervaren consultants en roept voor de uitvoering en de begeleiding 
van zijn evaluaties de hulp van deskundigen in. Evaluatieteams zijn in principe 
gemengd en lokale deskundigen maken er deel van uit. De DBE vergewist zich van 
de onpartijdigheid van de evaluatoren en ziet erop toe dat de evaluaties op een 
onderbouwde beoordeling berusten.

Er wordt een budget en tijd uitgetrokken om de personeelsleden van de DBE de 
mogelijkheid te geven regelmatig deel te nemen aan seminaries en opleidingen om 
hun kennis bij te spijkeren. 

De geloofwaardigheid van de evaluaties wordt bepaald door de beschikbaarheid van 
betrouwbare gegevens. De ervaring leert evenwel dat het daar vaak aan ontbreekt. 
De DBE verleent zijn methodologische steun aan de diensten die instrumenten 
vastleggen voor het opvolgen en inzamelen van gegevens over de interventies van 
de Belgische samenwerking  teneinde betrouwbare primaire en secundaire gegevens 
op te leveren.
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Opdat de evaluaties hun nut zouden hebben, ontwikkelt de DBE een 
communicatiestrategie ten aanzien van de doelgroepen. De antwoorden van de 
managers (management responses) en de opvolging hiervan door de DBE zijn van 
doorslaggevend belang voor het nut van de evaluaties. De DBE zorgt er dan ook voor 
dat de timing van zijn evaluaties aansluit op de behoeften van de gebruikers ervan.

De DBE hanteert de beginselen en regels van het DAC om
 - de kwaliteit van het evaluatietraject en de evaluatieproducten te verzekeren,
 - zijn evaluaties makkelijker te kunnen vergelijken met die van andere 

evaluatiediensten, 
 - gezamenlijke evaluaties tot stand te brengen,
 - de ontwikkelingspartners in staat te stellen de evaluaties van de DBE zo goed 

mogelijk te benutten.

3.5. Soorten evaluaties die door de DBE worden uitgevoerd

De evaluaties van de DBE hebben vooral ten doel de resultaten van de 
beleidsmaatregelen en strategieën van de Belgische samenwerking te beoordelen en 
terzake verantwoording af te leggen. 
De evaluaties van de DBE zijn met name gebaseerd op de criteria van de DAC-
OESO inzake relevantie (ex-ante en ex-post), doeltreffendheid, doelmatigheid, 
duurzaamheid en impact. 

De DBE verricht op gezette tijdstippen impactevaluaties van interventies van de 
Belgische samenwerking waardoor hij al dan niet beoogde, gunstige of ongunstige 
gevolgen of het volledig ontbreken hiervan beoordeelt.

Hij voert ook meta-evaluaties uit van de evaluaties die andere actoren van de Belgische 
samenwerking hebben verricht.

Bovendien kan de DBE deelnemen aan peer-reviews van andere evaluatiediensten of 
aan deze diensten op verzoek zijn steun verlenen.

Wanneer het voorwerp van de evaluatie uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
Belgische samenwerking ressorteert of wanneer de evaluatie specifiek bedoeld is 
voor rekenschapaflegging, dan voert de DBE zijn evaluaties alleen uit.

Evaluaties die nuttig zijn voor de oriëntatie van de Belgische samenwerking of voor 
gemeenschappelijke planning- en  actiekaders verricht de DBE samen met de partners 
en eventueel andere evaluatiediensten.

Hij beschikt over administratieve en financiële instrumenten om deel te nemen aan 
gezamenlijke evaluaties die door anderen worden geleid dan wel om zodanige 
evaluaties met of voor anderen te leiden.

Gemeenschappelijke evaluaties verruimen de kritische massa aan hulp die kan 
geëvalueerd worden. Ze maken het mogelijk de doeltreffendheid van het geheel van 
de hulp van de donoren te beoordelen. Voordat de DBE besluit aan een gezamenlijke 
evaluatie deel te nemen, schat hij het nut ervan in, rekening houdend met de kosten 
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die aan een gezamenlijke evaluatie verbonden zijn, de geplande duur, de lessen die de 
evaluatie zal opleveren, de wijze van opvolging en de manier waarop de bevindingen, 
de conclusies en de aanbevelingen aan de stakeholders worden meegedeeld. De DBE 
neemt aan gezamenlijke evaluaties deel wanneer gemeenschappelijke programma’s 
worden geëvalueerd.

Impactevaluaties daarentegen dekken een veel kleiner gebied af maar hebben 
ten doel duidelijke lessen te leren inzake de strategische keuzes van de Belgische 
samenwerking. De DBE beslist tot het uitvoeren van impactevaluaties wanneer hij 
het al dan niet bestaan wil nagaan van een oorzakelijk verband tussen de actie van 
de Belgische samenwerking en positieve of negatieve bevindingen in het veld. Hij 
ontwikkelt instrumenten om uit te maken wanneer een impactevaluatie aangewezen 
is en laat zich daarbij leiden door de opgebouwde kennis van andere evaluatiediensten 
of –instanties.

Omdat de DBE te allen tijde betracht een zo objectief mogelijk evaluatieverslag op te 
stellen waarin zowel de zwakke als de sterke punten van de Belgische samenwerking 
aan bod komen, test hij verschillende evaluatiebenaderingen uit.

3.6. Opvolgingscomité

De Dienst Bijzondere Evaluatie stelt een comité samen dat bestaat uit vijf leden, 
afkomstig uit politieke, academische en internationale middens alsook uit het 
maatschappelijk middenveld. Het comité heeft als taak

 - evaluatievoorstellen voor te leggen (klankbord)
 - opmerkingen over de Terms of Reference te formuleren
 - een invalshoek van buitenaf te bieden op de evaluatietrajecten en -producten 

en op de management responses
 - mee bekendheid te geven aan de evaluaties

3.7. Uitvoering van de evaluaties

De evaluaties worden voorafgegaan door een contextanalyse. Voordat wordt begonnen 
met de evaluatie, wordt eerst de bestaande documentatie grondig doorgenomen om 
niet in herhaling te vallen. Deze contextstudies zijn toegespitst op het voorwerp van 
de evaluatie.

De DBE kan beslissen tot een voorafgaandelijke zending om de omvang van en het 
voorwerp van de evaluatie te bepalen.

De evaluaties van de DBE benutten de kennis die over het te evalueren 
voorwerp voorhanden is. Het kan gaan om gegevens die afkomstig zijn van 
de opvolgingsmechanismen van de Belgische samenwerking, gegevens uit de 
vakliteratuur dan wel om gegevens die door andere instanties dan de DBE werden 
verzameld voor studie-, rapportage- of evaluatiedoeleinden.

Wanneer ze kennis aanreiken die relevant is voor de Belgische samenwerking, benut 
de DBE de evaluaties en systematische overzichten van andere evaluatiediensten 
in België, in het buitenland of van internationale instellingen alsmede de evaluaties 



10

die aan een gezamenlijke evaluatie verbonden zijn, de geplande duur, de lessen die de 
evaluatie zal opleveren, de wijze van opvolging en de manier waarop de bevindingen, 
de conclusies en de aanbevelingen aan de stakeholders worden meegedeeld. De DBE 
neemt aan gezamenlijke evaluaties deel wanneer gemeenschappelijke programma’s 
worden geëvalueerd.

Impactevaluaties daarentegen dekken een veel kleiner gebied af maar hebben 
ten doel duidelijke lessen te leren inzake de strategische keuzes van de Belgische 
samenwerking. De DBE beslist tot het uitvoeren van impactevaluaties wanneer hij 
het al dan niet bestaan wil nagaan van een oorzakelijk verband tussen de actie van 
de Belgische samenwerking en positieve of negatieve bevindingen in het veld. Hij 
ontwikkelt instrumenten om uit te maken wanneer een impactevaluatie aangewezen 
is en laat zich daarbij leiden door de opgebouwde kennis van andere evaluatiediensten 
of –instanties.

Omdat de DBE te allen tijde betracht een zo objectief mogelijk evaluatieverslag op te 
stellen waarin zowel de zwakke als de sterke punten van de Belgische samenwerking 
aan bod komen, test hij verschillende evaluatiebenaderingen uit.

3.6. Opvolgingscomité

De Dienst Bijzondere Evaluatie stelt een comité samen dat bestaat uit vijf leden, 
afkomstig uit politieke, academische en internationale middens alsook uit het 
maatschappelijk middenveld. Het comité heeft als taak

 - evaluatievoorstellen voor te leggen (klankbord)
 - opmerkingen over de Terms of Reference te formuleren
 - een invalshoek van buitenaf te bieden op de evaluatietrajecten en -producten 

en op de management responses
 - mee bekendheid te geven aan de evaluaties

3.7. Uitvoering van de evaluaties

De evaluaties worden voorafgegaan door een contextanalyse. Voordat wordt begonnen 
met de evaluatie, wordt eerst de bestaande documentatie grondig doorgenomen om 
niet in herhaling te vallen. Deze contextstudies zijn toegespitst op het voorwerp van 
de evaluatie.

De DBE kan beslissen tot een voorafgaandelijke zending om de omvang van en het 
voorwerp van de evaluatie te bepalen.

De evaluaties van de DBE benutten de kennis die over het te evalueren 
voorwerp voorhanden is. Het kan gaan om gegevens die afkomstig zijn van 
de opvolgingsmechanismen van de Belgische samenwerking, gegevens uit de 
vakliteratuur dan wel om gegevens die door andere instanties dan de DBE werden 
verzameld voor studie-, rapportage- of evaluatiedoeleinden.

Wanneer ze kennis aanreiken die relevant is voor de Belgische samenwerking, benut 
de DBE de evaluaties en systematische overzichten van andere evaluatiediensten 
in België, in het buitenland of van internationale instellingen alsmede de evaluaties 

11

en systematische overzichten die afkomstig zijn van gespecialiseerde instellingen, 
voor zover de betrokken instanties beantwoorden aan de voorwaarden inzake 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geloofwaardigheid zoals vastgelegd in de DAC-
standaarden betreffende kwaliteitsevaluaties.

De DBE werkt samen met de dienst D4.3, die belast is met de controle op de kwaliteit 
en de resultaten van de Belgische samenwerking.

3.8. Communicatie en bekendmaking

De DBE voert een transparant beleid en communiceert voor, tijdens en na de 
evaluaties met de stakeholders.

De DBE voorziet in de passende bekendmaking van de resultaten van de evaluaties 
door ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk worden meegedeeld. Zo organiseert de 
DBE, na een evaluatietraject, een feedbacksessie met de betrokken partijen en het 
geïnteresseerde publiek.

Een op maat gesneden communicatie van de evaluatieresultaten is van wezenlijk belang 
voor het nut van de evaluaties. De DBE communiceert middels duidelijke verslagen 
en samenvattingen, die goed gestructureerd zijn en makkelijk leesbaar alsmede 
middels audiovisuele documenten, vergaderingen, seminaries of conferenties over de 
bevindingen, de analyses, de conclusies en de aanbevelingen van de evaluaties. De 
DBE werkt te dien einde samen met de diensten die bevoegd zijn voor de kwaliteit en 
de communicatie van de Belgische samenwerking.
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