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Afkortingen  

APEFE Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 
l'Etranger 

BIO  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 

BTC  Belgische technische coöperatie  

DAC  Development Assistance Committee van de OESO 

DBE  Dienst Bijzondere Evaluatie 

DFI  Development Finance Institution 

DGD  Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking  

GEF  Global Environment Facility 

KB  Koninklijk besluit 

KMO  Kleine en middelgrote onderneming 

MDG  Millennium Development Goals 

NGA  Niet-gouvernementele actor 

NGO  Niet-gouvernementele organisatie 

OFC  Offshore Financial Centre 

UNEP  United Nations Environment Programme 

VVOB Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 
Bijstand
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Samenvatting 

Elk jaar evalueren we een fractie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
Bepaalde evaluaties hebben slechts bewijswaarde voor de geëvalueerde interventie. Dit 
geldt onder meer voor de impactevaluaties. Wij verwachten niettemin dat  onze 
vaststellingen en de interpretatie die we eraan geven de actoren ertoe zullen bewegen 
na te gaan of gelijkaardige factoren die het bereiken van de verwachte resultaten en 
impact bevorderen of in de weg staan ook niet in hun overige interventies een rol spelen. 

Dit verslag gaat over de evaluaties van de DBE die in 2013 beëindigd zijn. 

De lezer zal er een korte voorstelling vinden van 

- De meta-evaluatie van de programma’s van de niet-gouvernementele actoren 
- Drie impactevaluaties van projecten van de gouvernementele coöperatie 
- De evaluatie van de strategie van de Belgsiche samenwerking inzake milieu 
- De evaluatie van de werking van BIO 
- De gezamenlijke evaluatie samen met vijf andere donoren in Burundi vanuit het 

perspectief van de post-conflict situatie in dat land 
 

Wij vermelden enkele aandachtspunten die de lezer als een rode draad door het verslag 
kunnen leiden. 

De actoren hebben moeite evaluaties te verrichten over de resultaten van 

hun interventies 

De meta-evaluatie van de programma’s van de niet-gouvernementele actoren was 
oorspronkelijk bedoeld als een evaluatie van de NGO’s alleen. Op vraag van de 
administratie hebben we ze tot alle niet-gouvernementele actoren verruimd (NGOs, 
universitaire coöperatie, VVOB en APEFE, wetenschappelijke instellingen, vakbonden, 
steden en gemeenten). Dit heeft voor gevolg gehad dat al die actoren voor de eerste 
keer rond een gemeenschappelijke thematiek, evaluatie en haar rol, samengekomen 
zijn. De meta-evaluatie stelt belangrijke verschillen vast in het aantal en in de kwaliteit 
van verrichte evaluaties. Wetenschappelijke instellingen en universiteiten trekken het 
voortouw.  

De meta-evaluatie wijst op het ontbreken van een evaluatiestrategie bij de administratie. 
Verslagen worden slechts af en toe opgevraagd zonder dat dit aan een gedragslijn 
beantwoordt. De actoren maken van deze flexibiliteit gebruik en voeren hun evaluaties in 
functie van hun eigen behoeften uit. Ze gebruiken de evaluaties voornamelijk om er 
lessen uit te trekken en om beslissingen te schragen, weinig om rekenschap af te 
leggen. 

Sindsdien voorzien de wet en haar uitvoeringsbesluiten de harmonisering en de 
certificatie van de evaluatiesystemen van de gouvernementele en niet-gouvernementele 
actoren door de DBE. Op termijn zou dit een positief effect moeten hebben op de 
kwaliteit van de evaluaties die NGAs laten uitvoeren en op het gebruik dat deze actoren 
en DGD ervan maken.  
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De meta-evaluatie toont ook dat vele evaluaties niet dieper gaan dan een onderzoek 
naar de voorziene activiteiten  en de onmiddellijke verwezenlijkingen (outputs). 
Resultaten, m.n. het nut dat de gebruikers en hun gemeenschap aan de gedane 
inspanningen hebben, blijven dikwijls buiten het gezichtsveld.  

Impactevaluaties : stevig onderbouwd 

Impactevaluaties berusten op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Wanneer het kan 
wordt er een vergelijking gemaakt tussen de doelgroep van een interventie en een 
vergelijkbare controlegroep die echter buiten de interventie viel. De twee groepen 
worden bij het begin van de interventie en ook ex-post vergeleken. De toegepaste 
methodologie laat toe bepaalde verschillen op het einde van de rit aan de interventie toe 
te schrijven. Zo kan het voordeel dat aan de Belgische coöperatie te danken is, meet een 
zekere nauwkeurigheid gemeten worden. Deze evaluaties hebben ook aandacht voor het 
effect van de interventie op het geheel van de gemeenschap, niet alleen voor de 
individuen die er gebruik van gemaakt hebben. De drie evaluaties die slaan op 
interventies van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking roepen meerdere 
vragen op. De operatoren van de interventies verzamelen geen gegevens die een 
evaluatie van de impact zouden mogelijk maken. De evaluatoren moeten proberen de 
ontbrekende gegevens te reconstrueren. Algemene doelstellingen die de interventies 
verrechtvaardigen staan veelal volledig buiten verhouding met de ingezette middelen. 
Ten slotte bevorderen de bestaande incentieven activiteiten en onmiddellijke 
verwezenlijkingen eerder dan het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen.  

BTC werkt aan een dispositief dat de collecte van gegevens over het al dan niet bereiken 
van resultaten moet mogelijk maken.  

Milieu, het zwakke broertje van de ontwikkelingssamenwerking  

De evaluatie van de strategie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking inzake milieu 
toont hoe moeilijk het is, plaats te maken voor transversale thema’s in 
ontwikkelingsinterventies. Milieu is tegelijkertijd een transversaal thema waarmee in alle 
interventies zou moeten rekening gehouden worden om de negatieve impact ervan zo 
klein mogelijk te houden of de positieve impact zo groot mogelijk te maken, en een 
sector van de ontwikkelingssamenwerking. Er zijn vandaag heel weinig interventies die 
specifiek op milieubescherming gericht zijn en dan nog worden de meeste ervan aan  
multilaterale organisaties toevertrouwd.  Aan de andere kant blijft de integratie van van 
milieu in de planning en de uitvoering van interventies een marginaal gebeuren.  

De nieuwe strategienota inzake milieu richt de aandacht op duurzame ontwikkeling en 
milieu in de interventies van de Belgische coöperatie.  

De DBE heeft thans een evaluatie lopen over het belang van gender in de Belgsiche 
coöperatie. U zal hier bericht over krijgen. 

BIO : een gezonde benadering van de steun aan de privésector 

In 2011 hekelden NGOs en de pers BIO voor een aantal investeringen zonder verband 
met ontwikkeling of schadelijk voor het milieu, voor twijfelachtige financiële constructies 
in offshore centra en voor belastingfraude. Gezien de heisa die deze aanval teweeg 
gebracht had, heeft de DBE in versneld tempo een documentaire studie van de 
investeringen van BIO laten verrichten, gevolgd door een terreinevaluatie in 2013.  

Het blijkt dat BIO een wezenlijke actor is voor de steun aan de privésector in 
ontwikkelingslanden. Wij hebben ongeveer 70 investeringen van BIO in 9 landen 
onderzocht. De overgrote meerderheid ervan is relevant. Door het feit dat BIO echter 
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onder meer aanwezig is in landen waar de economische en financiële context snel 
vooruitgaat, moet ze zorgen dat ze haar additionaliteit bewaart. Haar doel is namelijk in 
te gaan op financieringsnoden die door de markt (nog) niet afgedekt worden en andere 
geldschieters naar die niches aan te trekken.  

De investeringen van BIO verschaffen directe arbeidsplaatsen. De evaluatie heeft minder 
zicht op het effect op indirecte jobcreatie.  

De keuze voor offshore centra is pijnlijk maar wordt verklaard door de geboden 
rechtszekerheid, niet door fiscale fraude. In veel landen waar BIO investeringen doet, is 
het financiële recht nog weinig ontwikkeld, onder meer waar het gaat om indirecte 
investeringen door middel van equity fondsen. BIO zou het moeten houden bij 
jurisdicties die met België een verdrag over het vermijden van dubbele belasting 
gesloten hebben. 

De evaluatie verwijt BIO een mangelende strategische visie. De raad van bestuur zou 
zich meer strategie moeten bezighouden dan in de operationele werking tussen te 
komen zoals nog steeds het geval is. 

Het wettelijk en reglementair kader van BIO is grondig herzien in 2013 en 2014. BIO is 
nu genationaliseerd. Ze is nu de operator bij uitstek van de Belgische coöperatie voor de 
steun aan de privésector in ontwikkelingslanden. Een beheerscontract regelt voortaan de 
relatie tussen de Staat en BIO. 

Afstemming, doch niet blindelings 

Een van de principes van de Verklaring van Parijs over de effectiviteit van de hulp betreft 
de afstemming op de prioriteiten en de procedures van de partnerlanden. Dit 
veronderstelt echter dat de belangen van de donoren en die van de partnerlanden 
samenvallen. De ervaring leert dat deze convergentie slechts gedeeltelijk kan zijn. 
Afstemming moet in functie van de context bekeken worden. In fragiele staten of in 
landen in een post-conflict situatie zoals Burundi, gebeurt het vaak dat er geen 
eensgezindheid bestaat over gevoelige thema’s zoals behoorlijk bestuur, veiligheid of 
justitie. Het is gemakkelijker overeen te komen over onderwerpen als economie, 
educatie of gezondheidszorg. Donoren kunnen liever verbintenissen aangaan op 
gebieden van gemeenschappelijk belang dan waar de samenloop van belangen 
ontbreekt.  

De gezamenlijke evaluatie in Burundi toont aan de met name de Belgische coöperatie, 
die nochtans goed op de hoogte is van de situatie in dat land, weinig rekening houdt met 
de context, in het bijzonder met de oorzaken van het conflict, om haar prioriteiten te 
bepalen.  

 





     

11 
 

Inleiding 

Het was de wil van het Federaal Parlement dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
over een onafhankelijke evaluatiedienst zou beschikken. In 1997 had een  bijzondere 
Kamercommissie, belast met de opvolging van de problemen op het Algemeen Bestuur 
van Ontwikkelingssamenwerking de oprichting van een onafhankelijke evaluatiefunctie 
aanbevolen, met eigen werkingsmiddelen en het nodige personeel, en die rekenschap 
zou afleggen voor het parlement. 

Na een verkeerde aanloop werd de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) opgericht door een 
KB van 17 februari 20031 met het mandaat, de Belgische ontwikkelingssamenwerking te 
evalueren. Het KB van 25 februari 2010 heeft onder meer de fusie van de interne 
evaluatiedienst van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking met de DBE 
doorgetrokken. 

Evaluatie van de coöperatie beoogt drie grote doeleinden: rekenschap afleggen over de 
resultaten inzake ontwikkelingssamenwerking, lessen trekken voor alle betrokken 
partijen en beleidsondersteuning. 

Het is nu tien jaar dat we procedures ontwikkeld hebben om onpartijdige en robuuste 
evaluaties te produceren. Wij houden goede praktijken bij en sturen waar nodig onze 
procedures bij.  Wij consulteren met de belanghebbende partijen over de 
referentietermen voor evaluaties en over de formulering ervan. Wij nodigen deze 
partijen uit om aan het begeleidingscomité deel te nemen, waarvan de taak er onder 
meer in bestaat een controle uit te oefenen op de kwaliteit van het lopende 
evaluatietraject. Wij leggen aan de consultants aan wie wij een opdracht toevertrouwen, 
het evaluatietraject in verschillende fases in te delen die telkens het voorwerp uitmalen 
van een discussie in het begeleidingscomité. Consultants worden verplicht een 
onafhankelijke kwaliteitscontrole in te stellen. Wij van onze kant, contracteren een 
deskundige om ons in onze eigen controlefunctie de ondersteunen. Zodoende hijsen wij 
ons op het niveau van de internationale normen met betrekking tot de evaluatie van 
ontwikkelingssamenwerking. 

We streven ernaar de relevantie, de doeltreffendheid, de doelmatigheid, de 
duurzaamheid en de impact van de Belgische coöperatie te evalueren. Onmiddellijke 
verwezenlijkingen zijn slechts een noodzakelijke doch niet voldoende voorwaarde  om de 
verwachte resultaten van onze coöperatie te bereiken. Wat ons interesseert, is te weten 
of de aanzienlijke  menselijke en financiële inspanningen die de diensten van de 
ontwikkelingssamenwerking en de actoren belast met de uitvoering ervan jaar op jaar 
mobiliseren, de verwachte ontwikkelingsresultaten opleveren, of die resultaten duurzaam 
zijn en of ze bijdragen tot het welzijn van een gemeenschap in zijn geheel, verder dan 
de belangen van de direct betrokken partijen. 

De DBE neemt het advies in van de actoren van de ontwikkelingssamenwerking alvorens  
zijn evaluatieprogramma vast te leggen. Om zeker te zijn dat zijn evaluaties nuttig zijn, 
vraagt de DBE hen evaluatievoorstellen. In 2013 heeft de DBE evaluatieverzoeken 
ontvangen die echter niet verenigbaar waren met de planning, de beschikbare begroting 
of met zijn kwaliteitseisen. 

 

                                                 
1 Vervangen door het KB van 25 februari 2010, dat gewijzigd is door het KB van 25 maart 2014 
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Een veranderende internationale en nationale context 

Ontwikkelingssamenwerking vindt plaats in een veranderende omgeving : demografie, 
MDO, financiële stromen, overheidsfinanciën, communicatiemiddelen, klimaat, het staat 
allemaal in beweging. In de meeste partnerlanden staan de overheidsfinanciën er beter 
voor dan 15 jaar geleden. Weliswaar drukt corruptie een rem op ontwikkeling maar de 
binnenlandse en buitenlandse financieringsbronnen voor de begrotingen van de meeste 
partnerlanden zijn divers en talrijker dan vroeger. De opvolging van de MDO duidt op 
een onevenwichtige vooruitgang voor de meest doelstellingen: toegang tot 
gezondheidszorg, drinkbaar water en educatie is verbeterd maar hinkt in de meeste 
partnerlanden achter op de gestelde doelstellingen. De communicatiemiddelen zijn 
veranderd: zelfs afgelegen gebieden hebben toegang tot mobiele telefonie. 

Internationale hulp keert zich naar drie grote domeinen : toegang tot sociale 
dienstverlening en water voor de minst bedeelden, economische ontwikkeling en 
klimaatverandering. 

Op Belgisch niveau is het wettelijk en reglementair kader grondig herwerkt om het in 
overeenstemming te brengen met de huidige ontwikkelingsinstrumenten.  

Een evaluatiepolitiek 

Met de principes en de normen en standaarden voor kwalitatief hoogwaardige evaluaties  
van de DAC als kader, heeft de DBE in 2012 een evaluatiebeleid uitgestippeld. Deze 
bepaalt hoe de DBE zijn geloofwaardigheid en –zover zijn invloed reikt - het nut van zijn 
evaluaties waarborgt. Deze beleidsnota leidt de DBE in de keuze van zijn evaluaties met 
onder meer een evenwichtige afdekking van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op 
geografisch, sectorieel, thematisch en budgettair gebied. De prioriteit van de dienst gaat 
over ontwikkelingsresultaten in het Zuiden. Het evaluatiebeleid is beschikbaar als aparte 
brochure. 

Een nieuw mandaat : de evaluatiesystemen van de gouvernementele en niet-
gouvernementele actoren van ontwikkelingssamenwerking harmoniseren en 
certificeren 

De wet van 19 maart 2013 op de Belgische ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat alle 
actoren van zowel de gouvernementele als de niet-gouvernementele coöperatie een 
intern evaluatiesysteem moeten voorzien. De Bijzonder evaluator wordt belast met de 
harmonisering en met de certificatie van die evaluatiesystemen 

Om dit nieuwe mandaat vorm te geven, voert de DBE gesprekken met de 
gouvernementele actoren, m.n. BTC en BIO, en met de niet-gouvernementele actoren 
over hun intern evaluatiesysteem. Hierbij is het niet de bedoeling een soort bewaking op 
te zetten maar wel een systeem dat betrouwbare en nuttige gegevens oplevert voor een 
effectieve ontwikkelingssamenwerking dat gericht is op duurzame 
ontwikkelingsresultaten eerder dan op onmiddellijke verwezenlijkingen.    

Voor harmonisering zijn de principes en normen van de DAC voor kwaliteitsvolle 
evaluaties die de DBE onderschrijft, een handige referentie. Dit normatief kader legt de 
bakens voor de onafhankelijkheid, de geloofwaardigheid en het nut van evaluaties. 

Certificatie vraagt een andere aanpak. Wat de niet-gouvernementele actoren betreft 
worden er bij de erkenningsprocedure criteria toegevoegd die een appreciatie mogelijk 
maken van hun evaluatiecapaciteit. We gaan naar een vorm van ex-ante certificatie die 
op regelmatige basis bij middel van meta-evaluaties getoetst kan worden. BTC en BIO 
zullen een systeem voor de opvolging van de resultaten van hun interventies oprichten 
of verfijnen en een interne evaluatiefunctie instellen die onafhankelijk is van hun 
operationele structuur.  
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Voor de DBE is het van belang erover te waken dat het harmoniserings- en 
certificatiemandaat geen afbreuk doet aan de onpartijdigheid  van het evaluatiemandaat.  

De bestendigheid van de Dienst Bijzondere Evaluatie wordt bedreigd 

Budgettaire beperkingen zijn zoals elders binnen de administratie, ook bij de DBE 
voelbaar. Wij schrijven voor de meeste van onze evaluaties overheidsopdrachten uit. Tot 
voor enkele jaren pasten wij bij de selectie van de offertes een verdeelsleutel toe met 
70% van de punten voor inhoud en 30% voor de prijs. Thans legt de Inspecteur van 
Financiën ons op meer gewicht te geven aan de prijs en minder aan de  inhoudelijke 
kwaliteit van de offertes en een 60/40 sleutel toe te passen. Sedert twee jaar is ons 
beschikbaar krediet met 15% afgeroomd naar € 1.200.000 per jaar (wat minder is dan 
0,1% van de sommen die DGD aan ontwikkelingssamenwerking besteedt). In 2013 
hebben we vanaf 9 september niet meer mogen vastleggen. We hebben een evaluatie 
naar 2014 moeten doorschuiven en een bijkomende € 300.000 moeten afstaan. In 2014 
wordt de druk nog zwaarder met als gevolg dat we op heden nog geen enkele 
vastlegging hebben kunnen verrichten met als gevolg een verdere beknotting van onze 
capaciteit om ons mandaat uit te voeren. 

Wat onze personeelsbezetting betreft worden we ook  beknot. De paradox is dat de 
administratie net dan personeel bij ons weghaalt wanneer ons werkvolume groeit daar 
wij naast onze evaluaties procedures moeten instellen voor de harmonisering en de 
certificatie van de evaluatiesystemen van de actoren van de coöperatie. Au niveau du 
personnel aussi nous subissons des contraintes. Le paradoxe est qu’on nous retire du 
personnel au moment où notre volume de travail augmente puisqu’à côté des 
évaluations nous devons mettre en place les procédures d’harmonisation et de 
certification des systèmes d’évaluation des acteurs de la coopération. In 2012 is een van 
onze medewerkers gepromoveerd tot diensthoofd bij DGD. Een mondeling akkoord om 
deze medewerker te vervangen door een persoon van gelijke rang is bij gebrek aan 
interesse van het Directiecomité niet nageleefd en wij hebben de post moeten opgeven. 
Vandaag komt DGD opnieuw een medewerkster van mijn dienst kapen terwijl zij instaat 
voor twee lopende evaluaties en betrokken is bij het instellen van procedures voor 
harmonisering en certificatie van de evaluatiesystemen van de actoren van 
ontwikkelingssamenwerking. Ook deze keer houdt het Directiecomité geen rekening met 
onze behoefte en krijgen we geen gehoor.  

Zonder de waakzaamheid van het Federale Parlement, is het risico groot dat de DBE zijn 
dubbel mandaat van evaluatie en van harmonisering en certificatie van 
evaluatiesystemen niet zal kunnen uitvoeren.  

Caveat 

Dit verslag slaat op de evaluaties die in 2012 en 2013 afgesloten zijn. Sindsdien heeft  er 
een vernieuwing van de wetgeving en van de reglementering op de 
ontwikkelingssamenwerking plaatsgevonden met de wil bij te dragen aan duurzame 
menselijke ontwikkeling en armoede, uitsluiting en ongelijkheid te bekampten. Wij 
wijzen in het vervolg op de punten waarvoor de wet of de reglementering veranderd zijn. 

Verder slaan bepaalde evaluaties op projecten. Deze zijn niet representatief voor het 
geheel van de Belgische samenwerking. Het komt de betrokken actoren toe, na te gaan 
of de vaststellingen die in een gegeven context gedaan zijn en meer nog de redenen 
voor succes of falen ook op andere situaties van toepassing zijn.  
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De evaluaties ondernomen in 2012 en 2013 

1. Meta-evaluatie van de programma’s van de 
niet-gouvernementele actoren 

1.1. Inleiding 

Een meta-evaluatie is een "samenvatting van vaststellingen die uit een reeks evaluaties 
voortkomen". De term wordt echter ook gebruikt om de "evaluatie van een evaluatie" 
aan te duiden. In deze tweede betekenis wordt de meta-evaluatie gebruikt om de 
kwaliteit van evaluatierapporten en/of de prestaties van evaluatoren te beoordelen. 

1.2. Verantwoording 

Met deze evaluatie wilde de DBE nagaan in hoeverre de evaluatierapporten - en in 
mindere mate de evaluatiesystemen - van de actoren van de niet-gouvernementele 
samenwerking betrouwbaar zijn en garant staan voor een kwaliteitsvol eindproduct.. Een 
evaluatiesysteem en evaluaties die bestemd zijn om na te gaan in hoeverre de 
vooropgezette resultaten van interventies gehaald worden, vormen een belangrijke 
schakel in het resultaatgericht beleid van de subsidiërende overheid. 

1.3. Voorwerp van de evaluatie 

De meta-evaluatie liep van september 2012 tot juli 2013 en bestudeerde het 
evaluatiebeleid en de evaluatiepraktijken voor de programma's van niet-
gouvernementele actoren (NGA's) die door DGD mee worden gefinancierd. Ze 
beoordeelde in het bijzonder de kwaliteit, de onafhankelijkheid, de geloofwaardigheid en 
het nut van de evaluaties. Ze identificeerde ook de terugkerende lessen in de evaluaties 
van alle programma’s. 

Deze studie omvatte evaluatierapporten van 64 NGA's waarvan er een programma werd 
medegefinancierd: NGO's, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, vakbonden, 
lokale overheden enz. De rapporten hadden allemaal betrekking op een programma dat 
gefinancierd werd in de periode 2008-2011. Dit is dus de periode voor de interne 
hervorming van DGD in 2012, voor de nieuwe wet betreffende de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking van 19 maart  2013 en voor het koninklijk besluit dat het 
wet- en regelgevend kader van DGD om de NGA's te subsidiëren hertekent voor de 
komende tien jaar. 
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1.4. Doel van de evaluatie 

De evaluatie had tot doel aan de ene kant de NGAs een spiegel voor te houden over hun 
evaluatiepraktijk, de kwaliteit ervan en het gebruik dat ze van hun evaluaties maken, en 
aan de andere kant de administratie te helpen een beleid te bepalen m.b.t. de evaluaties 
van de NGAs. 

Bijkomend werd ook gekeken of er thema’s zijn die in evaluaties herhaaldelijk 
terugkomen en wat daar in voorkomend geval uit geleerd kan worden.  

1.5. Aanpak 

Deze meta-evaluatie berust op een stevige methodologie, die onder andere een 
systematische analyse omvat van de evaluatierapporten, op basis van 88 
kwaliteitsindicatoren. Er werden ook enquêtes gevoerd bij de NGA’s, de 
dossierbeheerders bij DGD en de evaluatieteams die de onderzochte evaluatierapporten 
produceerden. 

1.6. Conclusies 

Uit de meta-evaluatie bleek dat DGD geen echt evaluatiebeleid heeft. De administratie 
droeg enkel de evaluatieverantwoordelijkheid over naar de NGA’s zelf, zonder 
doelstellingen te bepalen voor deze evaluaties, of te voorzien in modaliteiten en 
middelen om ze uit te voeren. En dat terwijl de Belgische niet-gouvernementele 
samenwerking toch goed is voor 901 miljoen euro of 18% van de totale DGD-steun over 
de 4 onderzochte jaren. 

Daardoor heeft DGD het potentieel van evaluatie maar in beperkte mate zelf kunnen 
benutten, of het nu was om verantwoording af te leggen over de resultaten bij de 
belastingbetaler en de begunstigden, om haar besluitvorming te ondersteunen of om de 
verworven kennis  op te slaan en te verspreiden. Ze beschikte bijvoorbeeld niet over een 
significant aantal evaluatierapporten, omdat het regelgevend kader de NGA's niet 
oplegde om haar de verslagen door te spelen. 

De NGA's konden de geboden flexibiliteit best op prijs stellen. Ze hebben vooral 
evaluaties laten uitvoeren om de eigen besluitvorming te ondersteunen, met name voor 
het bijschaven van hun lopende programma of voor het voorbereiden van hun volgende 
programma. Ze gebruikten evaluatie veel minder om bijvoorbeeld verantwoording af te 
leggen of de verworven kennis te delen met derden. Het blijkt ook dat de 
evaluatiecapaciteiten van de NGA’s er op vooruit zijn gegaan nadat hen de 
verantwoordelijkheid voor de evaluatie van hun programma werd toevertrouwd, zij het 
slechts in beperkte mate. 

De studie toont aan dat de kwaliteit van de evaluatierapporten problematisch is. Hoewel 
ze doorgaans goed is voor de meeste programma's van universiteiten en 
wetenschappelijke instellingen, is ze zwak voor de helft van de programma's van NGO's 
en andere partners. De zwakke punten hebben betrekking op nagenoeg alle 
kwaliteitscriteria. De geloofwaardigheid van de evaluaties om verantwoording af te 
leggen over de resultaten wordt bovendien ondermijnd door het feit dat de NGA's er zelf 
de opdrachtgevers van zijn, waardoor de onafhankelijkheid van die evaluaties niet altijd 
gegarandeerd kan worden.  

Ondanks de hierboven genoemde zwaktes in het evaluatiebeleid en de 
evaluatierapporten worden de aanbevelingen uit die rapporten toch als nuttig beschouwd 
door de meeste NGA's. DGD-dossierbeheerders vinden de evaluaties ook een aanvulling 
op en een meerwaarde bij de jaarlijkse rapportage door de NGA's. 
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Tot slot toont een analyse van de conclusies van de verschillende rapporten dat een vaak 
terugkerende positieve vaststelling is dat de programma's inspeelden op duidelijk 
vastgestelde behoeften en in de lijn lagen van de nationale strategieën. De rapporten 
bevestigen ook vaak dat de verwachte activiteiten/resultaten op korte termijn in de 
meeste gevallen behaald werden. Ze zijn evenwel kritischer voor het ontwerp (design) 
van de strategieën, dat vaak problemen lijkt op te leveren, of voor de vaak 
ontoereikende systemen voor monitoring en evaluatie. In de evaluaties verzuimde men 
ook regelmatig om de resultaten op langere termijn en de impact op het niveau van de 
doelgroepen te onderzoeken. In de helft van de rapporten wordt de duurzaamheid of de 
(potentiële) impact van de interventie niet bestudeerd. Het is dan ook onmogelijk om op 
basis van dergelijke evaluaties te bepalen of en in welke mate de niet-gouvernementele 
samenwerking van DGD in zijn geheel daadwerkelijk heeft bijgedragen tot ontwikkeling. 

1.7. Aanbevelingen 

DGD staat voor een aantal belangrijke uitdagingen als gouvernementele donor, en dat 
des te meer in de context van de ingrijpende begrotingscrisis die ons land teistert. Ze 
moet kunnen aantonen dat ze het overheidsgeld wel degelijk doeltreffend en efficiënt 
gebruikt. Daarnaast moet ze ook de doeltreffendheid van haar ontwikkelingshulp 
verbeteren in het verlengde van de internationale engagementen die ze de voorbije 
jaren is aangegaan, zoals het Partnerschap van Busan (2011). Deze laatste werd 
trouwens ook door maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties onderschreven. 

Het is dan ook raadzaam dat DGD een duidelijk beleid uitstippelt voor het evalueren van 
haar niet-gouvernementele samenwerking. Dat beleid moet een helder onderscheid 
maken tussen drie soorten evaluatiedoelstellingen: (i) verantwoording afleggen; (ii) de 
besluitvorming ondersteunen; en (iii) de verworven kennis verzamelen en verspreiden. 
Voor elk van die doelstellingen moet DGD haar aanpak formuleren en op die basis de 
modaliteiten, de instrumenten en een geschikt regelgevend kader bepalen. Ze dient 
hierbij de verantwoordelijkheden en beschikbare middelen doordacht toe te wijzen. 

Wat de eerste doelstelling (verantwoording afleggen) betreft moet DGD voor 
resultaatevaluaties een coherente aanpak uitwerken met het oog op een resultaatgericht 
beheer, zoals opgelegd door de nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor 
heeft ze nood aan een representatief, duurzaam en geloofwaardig systeem, dat in de 
mate van het mogelijke ook aansluit op de monitoring- en evaluatiesystemen van de 
NGA's. Deze aanbeveling sluit overigens aan bij de evaluatie resultatenrapportage die de 
Dienst Bijzondere Evaluatie in 2012 liet uitvoeren en waarin de nood aan kwalitatieve, 
correcte informatie over het behalen van resultaten en het samenvoegen ervan, 
aangekaart wordt.  DGD  legt momenteel de laatste hand aan een strategienota over 
ontwikkelingsresultaten. 

Wat het tweede type doelstelling betreft (de besluitvorming ondersteunen) zou DGD op 
de een of andere manier zelf weer evaluaties moeten kunnen gelasten over onderwerpen 
die belangrijk zijn voor haar eigen besluitvorming. Dat is sinds de reorganisatie van 2010 
immers (nagenoeg) niet meer mogelijk, hoewel DGD intussen een meer strategische rol 
heeft opgenomen binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Bovendien is het 
door de inkrimping van het personeelsbestand cruciaal dat de DGD haar rol als 
kenniscentrum zo efficiënt mogelijk invult. De interesse van NGA’s voor evaluatie als 
instrument om hun besluitvorming te ondersteunen is ook duidelijk gebleken uit deze 
studie. Voor dat soort evaluaties moeten de NGA’s echter verregaande 
handelingsvrijheid krijgen, zodat ze de evaluaties optimaal kunnen afstemmen op hun 
eigen behoeften. Voor de derde soort doelstelling (de verworven kennis verzamelen en 
verspreiden) zou het nuttig zijn dat DGD en de NGA's een platform opzetten, dat zou 
bijdragen tot een verbetering van de doeltreffendheid van de hulp.  

NGA's moeten daarnaast garanderen dat ze over een stevige evaluatiecapaciteit 
beschikken, met performante planning-, monitoring- en evaluatiesystemen. In dat 
opzicht is het raadzaam om een mechanisme uit te bouwen dat (i) kwaliteitseisen oplegt 
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en (ii) de kwaliteit van de evaluaties en de versterking van de evaluatiecapaciteiten van 
de NGA’s bevordert en opvolgt. In andere landen hebben NGAs samen een dergelijk 
organisme opgezet2. In België zouden  de taken van zo een kwaliteit ondersteunend 
mechanisme ingevuld kunnen worden door de NGO-federaties, die hun leden nu al 
adviseren op het vlak van evaluatie en methodologie. Zo’n mechanisme ontslaat er DGD 
echter niet van, zelf ook over voldoende evaluatie-expertise te beschikken. 

Tot slot moeten DGD en de NGA's extra oog hebben voor de voornaamste factoren die 
de kwaliteit van evaluaties aantasten. Zo moet de vraagstelling in de eerste plaats 
duidelijk en realistisch zijn. Dat houdt onder andere in dat de hoofddoelstelling van de 
evaluatie duidelijk geformuleerd moet zijn en dat sommige bepalingen uit het huidige 
regelgevend kader (met name op budgettair vlak) aangepast moeten worden zodat 
evaluatie een duidelijk afgelijnd budget toegewezen krijgt dat niet zomaar verminderd 
kan worden ten voordele van de uitvoering van het project. Het evaluatieproces moet 
ook goed omkaderd worden. Daarnaast moet er op worden toegezien dat de evaluaties 
niet enkel onderzoeken of de activiteiten gerealiseerd zijn zoals gepland, maar ook de 
interventielogica bestuderen en beoordelen of deze wel goed in elkaar zat. Ook de 
resultaten, de duurzaamheid en de (potentiële) impact van de interventies op hun 
begunstigden moeten geëvalueerd worden. De evaluaties moeten ook op het meest 
gepaste moment gebeuren, in functie van de beoogde doelstelling: een tussentijdse 
evaluatie kan dienen om het project bij te sturen, maar moeilijker gebruikt worden voor 
het afleggen van verantwoording. 

Inmiddels heeft DGD haar subsidiebeleid voor de volgende financieringscycli hertekend. 
Het nieuwe reglementair kader geeft evaluaties van NGA’s (maar ook die van andere 
actoren) een duidelijke plaats. Op deze manier kunnen de actoren evaluaties ten volle 
benutten om hun eigen beleid en programma’s bij te sturen, terwijl ze ook mee dienen 
tot een kwaliteitsvol, op betrouwbare informatie gestoeld systeem van rapportage voor 
en door DGD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 B.v. in Frankrijk, F3E, http://f3e.asso.fr/ 



 

19 
 

2. Impact meten: zoektocht naar de Graal? Ex-
post impactevaluatie van vier projecten van de 
gouvernementele samenwerking 

2.1. Verantwoording  

Tot nu toe hebben de evaluaties die de Belgische coöperatie en de DBE ondernomen 
hebben, voornamelijk de bijdrage van de interventies tot het bereiken van de resultaten 
onderzocht met de vraag of het geëvalueerde project al dan niet een van de mogelijke 
oorzaken van een vastgestelde verandering was. De resultaten van onze 
ontwikkelingsprojecten waren nooit echt gemeten en er was ook geen antwoord op de 
vraag of de vastgestelde veranderingen effectief aan de geëvalueerde interventie konden 
toegeschreven worden. De DBE heeft dan ook besloten jaarlijks evaluaties van 
interventies te ondernemen met de focus op de attributie en de impact ervan. De 
evaluatie waarover we hier verslag geven was een pilootoefening.  

2.2. Voorwerp  

De evaluatie poogt de impact van vier projecten van de gouvernementele 
ontwikkelingssamenwerking drie of vier jaar na het einde van de financiering vast te 
stellen en te meten. De geëvalueerde interventies zijn :  

• DRC: Steun aan het technisch- en beroepsonderwijs in de DRC. Appui à 
l'enseignement technique et professionnel (AETP2) - Extension au territoire 
national. (2005-2008) 

• SENEGAL : Verbetering en versterking van waterbronnen in het aardnotenbekken 
in Senegal. Projet d'amélioration et de renforcement des points d'eaux dans le 
bassin arachidier (PARPEBA) (régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack) 
(2002-2008) 

• MAROKKO : Kleine en middelgrote waterwerken. Petite et moyenne hydraulique 
(PMH) – Tiznit. (2004-2007) 

• RWANDA : Referentielaboratorium voor de volksgezondheid. Laboratoire de 
référence en santé publique (LRSP) (2002-2007). 

2.3. Doel   

Het doel van de evaluatie bestond erin lessen te trekken over de resultaten en de impact 
van de geëvalueerde projecten om te leren of en in welke mate met gebruik van 
kwantitatieve en kwalitatieve methodes een impact aan een bepaalde interventie kan 
toegeschreven worden. We wilden tegelijkertijd verslag brengen over resultaten die met 
zekerheid aan die projecten kunnen toegeschreven worden en lessen te trekken om 
binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking ervaring met impactevaluaties op te 
doen. 
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2.4. Aanpak en methodologie  

De evaluatie is uitgevoerd door consultants bedreven in het gebruik van kwalitatieve 
methodes3 en door academische onderzoekers met specialisatie in de toepassing van 
kwantitatieve methodes4. Die deskundigen, die tot twee verschillende sferen behoren en 
methodes gebruiken die eigen zijn aan hun respectieve werkgebieden, hebben hun 
bevindingen samengebracht. Deze uitwisseling tussen deskundigen, en met de DBE en 
het begeleidingscomité hebben een gemeenschappelijk leerproces mogelijk gemaakt. 
Er lagen heel wat hindernissen op het pad van de evaluatie : zwakke interventielogica 
van de projecten (o.m. het logisch kader), gebrek aan betrouwbare gegevens, ontbreken 
van een baseline, moeilijke toegang tot primaire gegevens5 en bovendien praktische 
problemen.  

Ondanks deze moeilijkheden hebben de evaluatoren toch kwantitatieve 
meetinstrumenten kunnen gebruiken waarmee ze de bevindingen van de kwalitatieve 
analyse hebben kunnen objectiveren en bevestigen. Voor twee geëvalueerde projecten 
hebben ze a posteriori een geloofwaardige controlegroep6 (counterfactual) kunnen 
identificeren. Zo hebben ze, door bij een groep gebruikers en bij de controlegroep 
secundaire gegevens te verzamelen en beroep de doen op herinneringen van de 
bevraagden, baselinegegevens7 kunnen reconstrueren. Met econometrische metingen 
hebben de consultants een duidelijk oorzakelijk verband tussen de interventies en 
bepaalde resultaten kunnen natrekken (attributie). Voor de vier geëvalueerde projecten 
hebben ze ook een stevig onderbouwd oordeel kunnen uitspreken over niet kwantitatief 
meetbare resultaten en over de impact. Hiertoe hebben ze hun evaluatie op de analyse 
van de interventielogica doen berusten  (bekend als « theory-based evaluation »).  

2.5. Conclusies  

De geëvalueerde projecten hebben allemaal hun « producten » opgeleverd. De 
evaluaties bevestigen de technische capaciteit van BTC om de voorziene activiteiten tot 
een goed einde te brengen en de verwachte materiële verwezenlijkingen te leveren. 
Daarentegen heeft geen van de vier projecten de voorziene impact, anders gezegd de 
vaak irrealistisch gestelde algemene doelstelling, gehaald.  

Het « projet d’appui à l’enseignement technique et professionnel en République 
démocratique du Congo » – steun aan het technisch- en beroepsonderwijs in de 
DRC (AETP2)  was in de context van Congo bijzonder ambitieus opgevat. De algemene 
doelstelling ervan bestond erin bij te dragen tot de economische ontwikkeling van heel 
de DRC. De specifieke doelstelling was de verbetering van de kwaliteit van het 
technisch- en beroepsonderwijs in bepaalde studierichtingen: mechanica, elektriciteit, 
bouw, snit en naad en kantoor assistent. De interventielogica van het project wilde dat 
een kwalitatieve verbetering van het onderwijs in voornoemde richtingen zou bijdragen 
aan de economische ontwikkeling in heel het land. Het is duidelijk dat wie een dergelijk 
logische verband legt, een hele resem impliciete – en vermoedelijk niet onderzochte- 
tussenstappen achterwege laat.  

Wat betreft het geëvalueerde staal, stelt de evaluatie vast dat ondanks een moeilijke 
context, al de voorziene werktuigen geleverd zijn; de geplande renovatiewerken hebben 
eveneens plaatsgevonden. Het project heeft echter geen noemenswaardige invloed 

                                                 
3 « Aide à la décision économique » (ADE) 
4 Centre de Recherche en Economie du Développement aan de Universiteit van Namen (CRED).  
5 Bij gebrek aan toestemming van de Rwandese overheid m.b.t. de evaluatie van het Laboratoire de référence 
en santé publique (LRSP), hebben de consultants primaire gegevens, die ze ter plaatse verzameld hadden, niet 
mogen verwerken en hebben ze hun opdracht niet kunnen afwerken. 
6 De controlegroep is een groep die onder vele aspecten goed op de groep begunstigden van een interventie 
gelijkt. Om een controlegroep af te bakenen, probeert men terug te keren naar de situatie zoals ze zich 
voordeed voordat de interventie van start ging. Wanneer er over die periode geen gegevens voorhanden zijn, 
doet men beroep op herinneringen van de leden van beide groepen. 
7 De baseline duidt op de situatie voor de interventie. 
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gehad, niet op de kwaliteit van het onderwijs, niet op de schoolbevolking, niet op de 
zelffinanciering van de scholen en evenmin op de werkgelegenheid van de jonge 
afgestudeerden. De uitleg voor deze mislukking is voor een deel te vinden in het feit dat 
het geleverde materieel nauwelijks gebruikt wordt – ten tijde van de evaluatie was veel 
gerei ofwel buiten gebruik, dan wel nog in zijn oorspronkelijke verpakking – maar vooral 
door de zeer ongunstige landencontext voor technisch-en beroepsonderwijs.  
 

Het « projet d’amélioration et de renforcement des points d’eau dans le bassin 
arachidier au Sénégal » – verbetering en versterking van waterbronnen in het 
aardnotenbekken in Senegal (PARPEBA) had als algemene doelstelling de 
verbetering van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking in het 
aardnotenbekken door hen een duurzame toegang te geven tot drinkwater van 
aanvaardbare kwaliteit. De specifieke doelstelling was aan 260.000 gebruikers duurzaam 
toegang te geven tot drinkwater in de gebieden Diourbel, Fatick en Kaolack.  

Het project heeft meer dan 60 putten geboord of vernieuwd en voor meer aansluitingen 
gezorgd dan voorzien was.  De aanleg van gemeenschappelijke watertappen aangesloten 
op het boorwater spaart behoorlijk wat tijd en energie uit, vooral dan voor de vrouwen 
die de waterkarwei bijna altijd op zich moeten nemen. Gezinnen met een individuele 
aansluiting (wat niet voorzien was in het project) sparen nog eens zoveel tijd uit. De 
evaluatie toont ook dat de betrokken bevolking bereid is voor kraanwater te betalen. Een 
neveneffect van de boringen is meer welzijn binnen de gemeenschap, betere sociale 
cohesie doordat de vrouwen minder conflictueus met elkaar omgaan. De evaluatie toont 
echter dat het project een belangrijk resultaat niet bereikt heeft, m.n. duurzame toegang 
tot water van aanvaardbare kwaliteit.  De evaluatie stelt vast dat de chemische en 
bacteriologische kwaliteit van het water een probleem is : meer dan 2/3 van de boringen 
die het PARPEBA project verricht of vernieuwd heeft vertonen concentraties aan fluor en 
zouten die volgens de WHO-normen schadelijk zijn voor de gezondheid ; daarenboven 
wordt het water vaak niet in goede omstandigheden bewaard.  

 

Het project « petites et moyennes hydrauliques dans la région de Tiznit au 
Maroc »- kleine en middelgrote waterwerken in het gebied van Tiznit in 
Marokko (PMH) bestond er in het regenwater te stuwen en daarna te verdelen. De 
algemene doelstelling beoogde de inkomsten van de boeren te verbeteren om hen meer 
stabiliteit te verzekeren en de plattelandsvlucht tegen te gaan. De specifieke doelstelling 
ging over de goede werking en de uitbouw van het traditionele irrigatienetwerk.  

De waterwerken zijn goed gebouwd. Cementen kanalen zijn een verbetering tegenover 
de vroegere situatie en vier jaar na het einde van de financiering verkeren ze nog in 
goede staat, behalve op die plaatsen waar de erosie bijzonder actief is. Dank zij de 
vernieuwing van de stuwbekkens en de toevoerkanalen heeft het project een positieve 
invloed gehad op de bebouwde oppervlaktes tijdens droge periodes (tijdens 
regenperiodes wordt er geen verschil vastgesteld). Tenslotte haalt de begunstigde groep 
meer inkomsten uit de landbouw dan de controlegroep. Wat de impact betreft, blijkt het 
project geen invloed gehad te hebben op de diversiteit van de aangebouwde gewassen 
en ook niet op de landbouwpraktijk. Doordat de regen niet te voorspellen is, kiezen 
gezinnen ervoor hun bronnen van inkomsten te diversifiëren liever dan een grotere 
verscheidenheid van gewassen te telen. Slechts 1% van de controlegroep en 5% van de 
testgroep leven uitsluitend van de landbouw.  

2.5. Lessen 

De evaluaties bevestigen de technische en logistieke capaciteit van BTC. Ze leggen 
echter tekortkomingen bloot bij het ontwerp, de uitvoering en de opvolging en evaluatie 
van de projecten. Bij het ontwerp is de onderliggende logische structuur (de 
interventielogica) niet tot op het bot uitgespit. Telkens weer zijn er een groot aantal 
impliciete veronderstellingen die voor het opstarten van het project niet expliciet 
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gemaakt zijn en die in de werkelijkheid ook niet verwezenlijkt zijn. De geformuleerde 
doelstellingen zijn irrealistisch en staan niet in verhouding tot de bestaande middelen en 
de hindernissen eigen aan de plaatselijke context. De vastgestelde gebreken zijn 
verontrustend in die mate dat het bereiken van resultaten en impact geen prioriteit blijkt 
te zijn. De ingebouwde opvolgings- en evaluatiesystemen konden geen uitsluitsel geven 
over de resultaten en de impact. Bij de uitvoering krijgen geldbesteding en materiële 
verwezenlijkingen de voorrang. Dit productgericht beheer gaat ten koste van een 
resultaat- en impactgericht beheer. De vraag naar de relevantie in de projectkeuze is 
eveneens actueel, onder meer in het geval van PARPEBA. Wij vinden dat de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking afstand had moeten nemen van de “politiek correcte” 
houding m.b.t. afstemming op de vraag van de Senegalese overheid en het voorgestelde 
technische concept in vraag had moeten stellen.  

2.6. Aandachtspunten  

Met een staal dat beperkt was tot vier projecten, mogen de conclusies van deze 
evaluatie niet zomaar veralgemeend worden naar het geheel van de gouvernementele 
coöperatie. Daarenboven gaat het om afgesloten projecten, sommige sinds een aantal 
jaren. Sindsdien zijn er veranderingen gebeurd in de manier waarop projecten 
geformuleerd en beheerd worden. Dit gezegd zijnde, is deze evaluatie een uitnodiging 
aan de actoren van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking om na te gaan of 
vergelijkbare hindernissen die het bereiken van de verwachte resultaten en impact in de 
weg staan zich ook niet bij andere interventies voordoen. Het zou niet fair zijn alleen op 
BTC te wijzen. De evaluatie toont aan dat het al dan niet bereiken van de geplande 
resultaten niet van een actor alleen afhangt.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
Het bevorderen van een resultaat- en impactgericht beheer en evaluatie binnen 
de gouvernementele coöperatie zal nog doorzettingsvermogen vragen. Dat houdt 
onder meer in dat het logisch kader als sjabloon voor een uitgewerkte interventielogica 
toegepast wordt zowel bij de formulering, het resultaatgericht beheer en bij de evaluatie 
van de interventies. Hiermee worden het uitwerken van oorzakelijke verbanden, een 
realistische risicoanalyse et uiteindelijk het ontwerpen van een haalbaar project 
mogelijk. Dat houdt ook in dat er een opvolgingssysteem komt dat voldoende en 
relevante informatie oplevert om succes of falen te kunnen vaststellen en zo nodig de 
uitvoering bij te sturen. Hier zijn incentieven voor nodig.  

De DBE moet verder werken aan de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van zijn 
evaluaties door kwantitatieve en kwalitatieve methodes in een zelfde evaluatie samen 
toe te passen. Deze benadering vraagt echter tijd en middelen, zowel financieel als 
qua deskundigheid. 
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3. Hoe groen is onze 
ontwikkelingssamenwerking? Thematische 
evaluatie van de Belgische samenwerking op het 
gebied van milieu 

3.1. Verantwoording 

Milieubescherming is een van de transversale thema’s van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. In 2002 had onze coöperatie een strategie ontworpen om 
respect voor milieu en milieubescherming in haar interventies op te nemen. Ze werd 
omschreven in de strategienota “Leefmilieu” van 2002.  

De evaluatie was bedoeld om de kwaliteit van de strategie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking m.b.t. milieu te onderzoeken en om na te gaan in welke 
mate deze strategie in de interventies van de verschillende actoren ten uitvoer gebracht 
wordt of er tenminste rekening mee gehouden wordt. De evaluatie moest ook nagaan  
welk belang de Belgische samenwerking aan dit thema schenkt.  

De reglementering voorziet dat de strategienota’s regelmatig geëvalueerd moeten 
worden. Het was belangrijk de bestaande strategie onder de loep te nemen gezin er een 
nieuw nota in voorbereiding was. De nieuwe strategienota is inmiddels van toepassing. 

3.2. Voorwerp 

Het voornaamste voorwerp van de evaluatie was de strategie van de Belgische 
coöperatie m.b.t. milieu zoals ze in de strategienota « Leefmilieu » verwoord staat en in 
het bijzonder in welke mate deze nota de aandacht van onze coöperatie voor 
mileuvragen beïnvloed heeft. De consultants hebben eveneens andere strategische 
documenten onderzocht, m.n. het verslag over « Klimaatverandering en het Belgische 
beleid van ontwikkelingssamenwerking : uitdagingen en opportuniteiten »,  de alinea’s 
m.b.t. leefmilieu in de algemene beleidsnota’s van de opeenvolgende ministers alsook de 
indicatieve samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden.  

3.3. Doel 

Het eerste doel van de evaluatie was zo nauwkeurig mogelijk de doeltreffendheid van de 
strategie inzake leefmilieu te toetsen. Daarnaast wilden we de redacteurs van de nieuwe 
nota over  duurzame ontwikkeling en leefmilieu met behulp van vaststellingen en lessen 
uit deze evaluatie inhoudelijke informatie aanleveren.   

3.4. Aanpak en methodologie 

De evaluatie omvat het geheel van de interventies van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking tussen 2001 en 2011 waarvoor uitgaven gedaan zijn die als 
milieu betrokken bestempeld wordt.  



 

24 
 

Om te beginnen werd er met toepassing van de zogenoemde « milieu-indicatoren » een 
kritische inventaris gemaakt van de informatie vervat in de database van de Belgische 
overheidshulp.8 

Vervolgens werden op basis van een semi-willekeurige selectie een zestigtal interventies 
op documenten onderzocht ; gerichte interviews moesten deze studiefase vervolledigen.  

De verzamelde informatie werd tijdens de terreinfase gecheckt aan deze van zendingen 
naar Vietnam, Tanzania, DR Congo, Peru en Burkina Faso. In elk van deze vijf landen 
werden er op zijn minst 10 interventies onderzocht naar hun invloed op het leefmilieu.  
 

3.5. Vaststellingen 

3.5.1. Vaststellingen van de kritische inventaris van de gebruikte 
middelen  

De voornaamste vaststellingen van deze inventaris van de gebruikte middelen tussen 
2002 en 2011 en niet van de resultaten in het veld, zijn de volgende : 

• De uitgaven voor sectoren met een onmiddellijke invloed op het leefmilieu ( 
milieubescherming, landbouw, bosbouw, visvangst, water en hygiëne, energie, 
enz.) betekenen slechts 20% van het geheel van de ontwikkelingsuitgaven maar 
ze groeien sneller aan dan de overige uitgaven.  

• Bepaalde sectoren vertonen een eigen dynamiek : uitgaven m.b.t. transport en 
landbouw kennen een beperkte groei ; steun aan multilaterale milieuorganisaties 
en aan water en sanitatie groeit snel vanaf 2009 ; steun aan de energiesector 
groeit vanaf 2010.   

 

 

                                                 
8 De leefmilieu-indicator is binnen de OESO-DAC gedefinieerd en duidt op het belang van milieu in 
ontwikkelingsinterventies. Hij kan de waarden 0=ontwikkeling speelt geen enkele rol in de interventie, 
1=leefmilieu is niet het belangrijkste thema doch een wezenlijk neventhema, 2=leefmilieu wordt in de 
interventie vermeld als de bepalende hoofddoelstelling of N=het belang voor milieu is niet bepaald.  
De zogenoemde Rio-indicatoren laten toe na te gaan in welke mate een interventie rekening houdt met de Rio-
conventies van 1992. Deze indicatoren kunnen dezelfde waarden aannemen als de leefmilieu-indicator van de 
DAC en hebben betrekking op biodiversiteit, desertificatie, aanpassing aan en matiging van 
klimaatverandering. 
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• Binnen deze sectoren zijn de uitgaven  voor leefmilieubescherming laag maar ze 
groeien wel sneller dan de overige. Ze gaan voornamelijk naar multilaterale 
organisaties (GEF, UNEP). Deze keuze verdiept de kloof tussen de 
ontwikkelingskanalen (gouvernementeel, niet-gouvernementeel en multilateraal).  

 

 

  

• Hoewel leefmilieu een transversaal thema van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking is, wordt er slecht in een klein aantal interventies 
rekening mee gehouden.  

• Er zijn slechts heel weinig interventies waarin met een of meer Rio-verdragen 
(biodiversiteit, desertificatie, mildering, aanpassing) rekening gehouden wordt. 
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• Wanneer verschillende milieucriteria samengevoegd worden, zoals de verhouding 
tussen de middelen die aan leefmilieu gespendeerd worden en het geheel van de 
ontwikkelingshulp en de potentiële impact van de interventies op het leefmilieu, 
blijkt dat de zes belangrijkste landen voor de Belgische samenwerking m.b.t. 
leefmilieu zijn : DR Congo, Vietnam, Peru, Rwanda, Senegal en Tanzania. Het 
belangrijkste niet-partnerland is Burkina-Faso. 

3.5.2. Vaststellingen van de evaluatie 

het nut van een strategienota… 

De Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp terzijde gelaten, 
hebben de actoren van de ontwikkelingssamenwerking weinig gebruik gemaakt van de 
strategienota Leefmilieu, met als gevolg dat de nota weinig invloed gehad heeft op de 
inhoud van projecten en programma’s, op de coherentie tussen de verschillende actoren, 
op de lange termijnplanning en evenmin op milieu als een transversale dimensie van de 
coöperatie. Haar nut heeft eerder te maken met het groeiend aantal interventies met 
een milieudoelstelling en met de hiervoor gereserveerde middelen.   

De evolutie van de context, m.n. het groeiende bewustzijn van klimaatstoornissen die 
met menselijke activiteit te maken hebben, maakt dat de strategienota van 2002 
achterhaald is. De tijd is rijp voor een nieuwe strategie.  

de keuze van prioriteiten … 

Des zes prioriteiten van de nota Leefmilieu (water, desertificatie, wouden, biodiversiteit, 
verstedelijking en klimaat) dekken nagenoeg alle aspecten van het milieu af. Ze hebben 
aan belang gewonnen in termen van beschikbare middelen. Van die zes prioriteiten zijn 
het water en verstedelijking die de grootste financieringen aangetrokken hebben, daarna 
bescherming van de biodiversiteit, strijd tegen desertificatie et ten slotte de strijd tegen 
gevolgen van de klimaatverandering. Vreemd genoeg, schenken interventies i.v.m. 
water weinig aandacht aan duurzaamheid. Het thema van de strijd tegen 
klimaatverandering komt vanaf 2008 op de voorgrond, als gevolg van het doemverslag 
van het IPCC van 2007 .  

de integratie van leefmilieu op alle niveaus van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking…  

Aandacht voor het leefmilieu is voortaan op beleidsniveau, op het niveau van de 
beleidsdialoog en op dat van individuele interventies geïntegreerd. Deze integratie heeft 
positieve gevolgen voor het leefmilieu en voor de ontwikkelingssamenwerking ; ze heeft 
echter weinig invloed op een bijsturing van interventies naar meer duurzaamheid. Met 
aanpassing wordt er slechts impliciet rekening gehouden en de anticipatie van verwachte 
klimaatstoornissen in het ontwerp van interventies blijft marginaal.  

de Belgische hulp aan partnerlanden om basisvoorwaarden te scheppen voor 

een duurzame milieubescherming en een duurzaam milieubeheer … 

De hulp m.b.t. duurzame milieubescherming en –beheer gaat grotendeels via de 
multilaterale coöperatie (GEF, UNEP) met goede resultaten die echter niet gericht zijn op 
de partnerlanden van de Belgische bilaterale ontwikkelingssamenwerking. De laatste 
levert een aantal bijdragen zoals opleidingen, sensibiliseringscampagnes, R & D, 
afvalbeheer en nog andere die niet als dusdanig als projectdoelstellingen vermeld staan.  
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Het effect van die verschillende inspanningen op duurzaam milieubeheer kan niet met 
zekerheid bepaald worden. Gezien er in de regel bij de opstart van een interventie geen 
nauwkeurige diagnose van de bestaande context en van zijn mogelijke evolutie gemaakt 
is, is dat effect vermoedelijk heel beperkt.  

de bijdrage van de Belgische ontwikkelingshulp aan milleniumdoelstelling 7 

(een duurzaam leefmilieu) … 

Geen enkel partnerland van de bilaterale coöperatie heeft alle in 2000 of 2002 
omschreven targets verbonden met milleniumdoelstelling 7 gehaald. Slechts enkele 
landen hebben een aantal targets bereikt. Deze targets hebben niet alleen betrekking op 
leefmilieu; ze hebben ook een belangrijke sociale luik : toegang tot drinkwater, hygiëne 
en gezond wonen. De eigen bijdrage van de Belgische coöperatie aan doelstelling 7 is 
moeilijk te bepalen want ze vloeit samen met de financieringen van de overige donoren. 
De voornaamste inspanningen van de Belgische samenwerking sloegen op water en 
hygiëne. Globaal gezien is het een succes want meer dan 24 miljoen mensen in de 18 
partnerlanden hebben voor de eerste keer toegang gehad tot drinkwater ; we moeten er 
echter bewust van zijn dat de specifiek Belgische bijdrage slechts een fractie betekent 
van dat resultaat. 
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3.5.3. Transversale vaststellingen 

Naast de kritische inventaris en de antwoorden op de evaluatievragen, hebben de 
evaluatoren nog verder een onderzoek gedaan, m.n. over de beleidsdocumenten, over 
de manier waarop de milieu-indicatoren gemeten worden, over de manier hoe een aantal 
andere donoren met de coöperatie op het gebied van leefmilieu omgaan, over de 
multilaterale coöperatie m.b.t. leefmilieu en over trends die ze tijdens de 
evaluatieperiode vastgesteld hebben. Ze hebben ook commentaar op de interne 
coherentie van de strategienota en op de manier waarop milieu- indicatoren bij het 
coderen van interventies in de database gemeten worden9 ; ze vermoeden dat er daarbij 
foute gegevens ingevoerd worden. Verdere vaststellingen zijn het belang van de steun 
via de GEF en UNEP en ook aanzienlijke verbeteringen tussen 2002 en 2011 in de manier 
waarop de Belgische ontwikkelingssamenwerking met leefmilieu rekening houdt.  

3.6. Voornaamste conclusies  

Milieu-integratie is een complex gebeuren dat pogingen tot transversale integratie van 
het leefmilieu in de weg staat. De evaluatie zelf werd bemoeilijkt door het gebrek aan 
betrouwbare gegevens.  

De conclusies behandelen de twee dimensies – transversaal en sectorieel – van de 
leefmilieustrategie. De evaluatoren breken een lans voor een verruiming van de eerste 
en een vernauwing van de tweede. Daar elke activiteit natuurlijke bronnen verbruikt en 
druk uitoefent op het leefmilieu zijn er niet veel sectoren waar milieu-integratie, 
duurzame ontwikkeling of klimaatverandering volledig verwaarloosd kunnen worden. De 
evaluatie beaamt de transversale milieu-integratie ook bij interventies met andere 
doelstellingen maar geeft toe dat de impact op het milieu van sector tot sector kan 
verschillen. De evaluatoren menen dat een sectoriële benadering van het leefmilieu 
daarentegen, met interventies die voornamelijk bedoeld zijn voor milieubescherming, 
enkel hun plaats vinden in het kader van internationale verbintenissen of in prioritaire 
sectoren.  

De evaluatie toont aan dat aandacht voor milieu binnen de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking positieve resultaten oplevert. De voetafdruk van de 
Belgische coöperatie op het leefmilieu is tijdens de geëvalueerde periode verminderd. 
Aan de andere kant zijn de omstandigheden voor een duurzaam milieubeheer verbeterd. 
Ondanks deze bemoedigende resultaten is er nog veel ruimte voor meer aandacht voor 
milieu.     

3.7. Aanbevelingen 

De evaluatie maakt vier strategische aanbevelingen :  

• Het conceptueel kader verduidelijken en o.m. het onderscheid maken 
tussen  leefmilieu en duurzame ontwikkeling, tussen milieubeheer op wereldvlak 
en leefmilieu als een dimensie van de ontwikkeling van de landen in het Zuiden, 
tussen een transversale en een sectoriële benadering van het leefmilieu en tussen 
milieubescherming en aanpassing aan milieu- en klimaatveranderingen.  

• De leefmilieu-strategie laten passen in een ruimer opgezette strategie voor 
duurzame ontwikkeling (waarbij aan de huidige behoeften voldaan wordt zonder 
de capaciteit van de komende generaties om in hun behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen).  

                                                 
9 De milieu-indicator van de DAC kan de volgende waarden aannemen : 0=leefmilieu speelt geen enkele rol in 
de interventie ; 1=leefmilieu is een nevendoelstelling van de interventie ; 2=leefmilieu is een specifieke 
doelstelling van de interventie. 
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• De uitgaven m.b.t. het leefmilieu concentreren op onze verplichtingen in het 
kader van internationale milieuverdragen, de vrijwillige bijdragen aan de GEF en 
aan UNEP, de steun aan de transversale integratie van leefmilieu, de vragen 
partners en het nastreven van milieudoelstellingen in de concentratiesectoren.  

• Leefmilieu transversaal in alle interventies van onze coöperatie integreren : dit 
vergt minimaal een systematisch onderzoek naar wat er moet gedaan of 
vermeden worden om het effect van de interventies op het milieu, op adaptatie 
aan milieu- of klimaatveranderingen en op de capaciteit van partners m.b.t. 
milieuvragen te verbeteren.  

Vier verdere aanbevelingen zijn meer operationeel gericht :  

• Vanaf de identificatie en de formulering van eender welke interventie van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking, rekening houden met duurzame 
ontwikkeling met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen milieu, 
sociale en economische kwesties.  

• De transversale integratie van milieu binnen de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking bevorderen door capaciteitsversterking van de 
betrokken actoren, door een veralgemeende toegang tot een gespecialiseerde 
steun en advies-cel en door een sectie over milieueffect in alle relevante 
documenten verplicht te maken. 

• Een degelijke informatie verstrekken over met manier waarop onze coöperatie 
met het leefmilieu rekening houdt en hoe het milieu transversaal in de 
interventies geïntegreerd wordt; hieruit moet ook blijken hoe onze coöperatie 
over de leefmilieu- en Rio-indicatoren bij de internationale instanties verslag 
geeft.  

• Milieu eveneens integreren in opvolging en evaluatie, zowel op projectniveau als 
op beleidsniveau. Dit houdt in dat er voor elk niveau specifieke indicatoren 
moeten bedacht worden.   
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4. Evaluatie van de Belgische Investerings-
maatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) 

4.1. Verantwoording 

BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden is bij wet 
opgericht in 2001 met het maatschappelijk doel te investeren in de ontplooiing van 
bedrijven gevestigd in ontwikkelingslanden, in het belang van de economische en sociale 
vooruitgang in die landen. In 2007 voerde de Dienst Bijzondere Evaluatie een eerste 
evaluatie uit van BIO Die evaluatie hield de focus gericht op institutionele aspecten, 
onder meer van corporate governance en op processen  BIO was toen nog een jonge 
onderneming in volle groeifase. Vijf jaar later leek het aangewezen om BIO, die 
sindsdien sterk gegroeid is, opnieuw te evalueren, temeer gezien er een regelmatige 
evaluatie wordt voorzien door het investeringscharter van BIO. De evaluatie  werd 
opgenomen in de evaluatieplanning van de Dienst Bijzondere Evaluatie voor 2012. Een 
vraag om een evaluatie van BIO in het regeerakkoord van 1 december 2011 en aandacht 
in de media en het parlement voedden mee de noodzaak voor een nieuwe evaluatie. 

4.2. Voorwerp van de evaluatie 

De evaluatie werd in twee stappen uitgevoerd. In een eerste luik werd gekeken naar het 
beleid, het beheer en de ontwikkelingsrelevantie van BIO en vond een benchmarking 
plaats met enkele andere Europese financieringsinstellingen voor ontwikkelingslanden 
(DFI’s). In tweede instantie werden ook de resultaten op het terrein geëvalueerd.  

De evaluatie richtte zich onder meer op de plaats die BIO inneemt als ontwikkelingsactor 
binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking en meer bepaald binnen de strategie 
voor de ondersteuning van de private sector. De evaluatie had ook oog voor de 
corporate governance van BIO, het beheer van de instelling door de Raad van Bestuur 
en de andere beheersorganen, het beleid en tenslotte de ontwikkelingsresultaten van 
BIO sinds haar ontstaan, met een focus op de periode 2007-2013. Het evenwicht tussen 
ontwikkelingsrelevantie en de rendementsverwachtingen van de portefeuille van BIO 
kreeg eveneens speciale aandacht. 

4.3. Doel van de evaluatie 

De evaluatie moest een antwoord geven op volgende hoofdvragen: 

1) Laten het mandaat en de plaats van BIO binnen de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking BIO toe om haar rol als ontwikkelingsactor ten volle 
op te nemen? 

2) In hoeverre bereikt BIO een goed evenwicht tussen rendement en 
ontwikkelingsrelevantie? En beschikt BIO over de juiste 
(investerings)instrumenten om dat evenwicht te behalen? 

3) Is de organisatie van BIO aangepast om haar maatschappelijk doel te bereiken? 
(efficiëntie van de Raad van Bestuur en de andere beheersorganen en het 
management van BIO)? 
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4) Welke zijn de (ontwikkelings)resultaten van de investeringen van BIO en de rol 
die BIO speelt in het behalen van die resultaten? Slaagt BIO in het 
maatschappelijk doel, zoals dat geformuleerd staat in de Wet? En beschikt BIO 
over de juiste instrumenten om dat mandaat te bereiken?  

5) Welke zijn de sterktes en zwaktes van de verschillende soorten investeringen die 
deel uitmaken van de portefeuille van BIO. 

4.4. Aanpak,  methodologie 

De evaluatie werd in twee evaluaties uitgesplitst. In een eerste evaluatie werd gekeken 
naar het beleid, het beheer en de ontwikkelingsrelevantie van BIO. De methodologische 
aanpak richtte zich op dossierstudie van investeringen, een analyse van strategische 
documenten en de portfolio van BIO, interviews met alle belanghebbenden rondom BIO 
en een benchmark met Norfund (Noorwegen), Sifem (Zwitserland) en FMO (Nederland).  
Bij de dossieranalyse werden 57 investeringsdossiers onder de loep genomen. 

In de tweede evaluatie lag de nadruk vooral op het evalueren van de 
ontwikkelingsresultaten op het terrein. Daarvoor werden zes terreinmissies 
georganiseerd waarin negen landen bezocht werden (Marokko, Kenia, Oeganda, 
Vietnam, Cambodja, Peru, Nicaragua, DRC en Ivoorkust). Bij de keuze van te bezoeken 
landen werd gestreefd naar een objectief, evenwichtig staal dat rekening hield met 
volgende overwegingen: een combinatie van landen die het mogelijk maakt om de 
verschillende soorten investeringen van BIO te evalueren m.a.w. directe en indirecte 
investeringen, microfinanciering, KMO’s, commerciële banken, infrastructuur, technische 
assistentie en studies. Bovendien werd er ook gestreefd naar een evenwichtige 
aanwezigheid van lage- en midden inkomenslanden, partnerlanden en niet-
partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en landen uit Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika. In totaal werden 70 investeringen van BIO bezocht. 

4.5. Conclusies 

Mandaat, strategie en bestuur van BIO : 

Het aan BIO verleende mandaat (wet 2001)  en de doelstellingen die BIO door de jaren 
heen meekreeg waren goed maar ambitieus (bv focus  van de directe investeringen in 
KMO’s in Afrika en Centraal-Afrika in het bijzonder) en er kan geconcludeerd worden dat 
BIO haar rol als ontwikkelingsactor voor het bedrijfsleven goed heeft ingevuld. De 
evaluatie beveelt dan ook aan om de rol van BIO als belangrijke actor voor de private 
sector ontwikkeling als onderdeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te 
herbevestigen. 

BIO moet evenwel continu alert blijven om haar additionele rol op de financiële markt in 
ontwikkelingslanden te vrijwaren. Hiervoor moet BIO regelmatig haar strategie 
herbekijken en aanpassen en dat gebeurt onvoldoende; het ontbrak aan een integrale 
visie met aandacht voor niches, sectoren en geografische spreiding. Strategie moet 
voortdurend op de agenda staan van zowel het management als de Raad van Bestuur 
om te bepalen welke rol BIO als financier en ontwikkelingsorganisatie het beste kan 
spelen waarbij de balans tussen rendement en ontwikkelingsrelevantie goed wordt 
afgewogen. 

De Raad van Bestuur tenslotte houdt zich te veel bezig met operationele zaken en te 
weinig met strategische en zou moeten overwegen om meer taken aan het management 
te delegeren. De evaluatoren menen dat de Raad van Bestuur te omvangrijk is om 
efficiënt te kunnen opereren. De raad zou een aantal kerncompetenties moeten bepalen.  
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Inbedding in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: 

De raakvlakken met andere actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn 
vrij bescheiden gebleven. Hiervoor bestaan er verschillende oorzaken. Zo is er een 
verschil in mandaat en werkgebied met BTC, is er een gebrek aan communicatie tussen 
BIO en NGO’s en een verschillende visie op risico en rendement, werd er op DGD geen 
duidelijk beleid voor private sector ontwikkeling uitgewerkt. BIO communiceerde ook 
onvoldoende. 

Om hieraan te verhelpen wordt aanbevolen dat de overheid een helder beleid ontwikkelt 
voor hulp aan de private sector in ontwikkelingslanden dat de rolverdeling en te 
gebruiken instrumenten duidelijk maakt. Een betere communicatie over de 
’verwezenlijkingen van BIO en over de eventuele mogelijkheden tot samenwerking is 
nodig om de kennis over BIO bij verschillende actoren te verhogen en wederzijds begrip 
te stimuleren. BIO zou zich tenslotte actiever moeten opstellen in het verkennen van 
samenwerkingsmogelijkheden en dat ook opnemen in de strategie.  

Rendement 

BIO zou met haar huidige portefeuille in staat moeten zijn om een rendement van 3 à 5 
% te halen. Dit is vooral te danken aan de investeringen via intermediaire organisaties. 
Ook de investeringen in infrastructuur, samen met FMO, lijken tot goede resultaten te 
leiden. Dit rendement is nodig om de middelen van BIO te kunnen boeken als 
investeringen (code 8) waardoor ze begrotingsneutraal zijn. Het merendeel van de 
andere middelen van de Belgische ontwikkelingshulp staat te boek als “uitgaven”, code 
5.    

Maar door de grote liquiditeit van BIO is het in de huidige context van de kapitaalmarkt 
vrijwel onmogelijk om een rendement te halen van 5%, aangezien ook op de niet 
uitgezette middelen van BIO dat rendement moet behaald worden. Daar komt nog bij 
dat de KMO-portfolio van BIO verlieslatend is. BIO is één van de weinige DFI’s die 
rechtstreeks investeren in KMO’s en dat is tot nu toe verlieslatend geweest. Dit komt 
omdat de rechtstreeks investeringen van BIO vaak beperkt zijn in omvang maar wel veel 
tijd en middelen vergen in zowel de goedkeuringsfase als bij de opvolging. Indien de 
wens bestaat om in de toekomst rechtstreeks te blijven investeren in KMO’s, wordt 
aanbevolen om dit te beperken tot grotere transacties en om hiervoor middelen voor BIO 
vrij te maken onder code 5. Dit zou het BIO mogelijk maken om in de toekomst te 
kunnen investeren in risicovolle, innovatieve projecten. 

Monitoring en evaluatie 

BIO maakt gebruikt van het zogenaamde GPR/EPOL instrument om de 
ontwikkelingsimpact van investeringen te meten. Dit instrument werd door DEG 
(Deutsche Entwickelungsgesellschaft) ontwikkeld. BIO past dit instrument hoofdzakelijk 
toe om de ontwikkelingsimpact van potentiële investeringen ex-ante te beoordelen, maar 
nauwelijks voor de ex-post meting.  Voorts beschikt men bij de invulling vaak over een 
beperkte analyse van de lokale situatie en is er onvoldoende aandacht voor de indirecte 
effecten van de investeringen. Tenslotte bleek uit het onderzoek dat de staf van BIO nog 
onvoldoende vertrouwd is met het meten van ontwikkelingsimpact en het veelal aan tijd, 
aandacht en prioriteit ontbreekt voor een weloverwogen analyse. 

Op zich is GPR een goed systeem om ontwikkelingseffecten te monitoren maar dan dient 
het wel regelmatig ingevuld te worden. Een tweejaarlijkse monitoring van de 
investeringen wordt aanbevolen.  
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Belang van Ontwikkelingsrelevantie binnen de interne organisatie  

De ontwikkelingsdoelstellingen krijgen binnen BIO onvoldoende aandacht. Dat geldt voor 
alle niveaus van de organisatie (Raad van Bestuur – management – accountmanagers).  

BIO is nog steeds op de eerste plaats gericht op haar financiële expertise en 
overwegingen en is zich onvoldoende bewust van het belang van de 
ontwikkelingsdoelstellingen en relevantie. Dit probleem speelt overigens ook bij een 
aantal andere DFI’s. BIO zou zich op vlak van sociale, milieu en ontwikkelingsissues 
moeten versterken door opleidingen voor  het (account)management en het 
introduceren van een volwaardige functie op het gebied van impactmeting en evaluatie 
in de organisatie. De leiding (Raad van Bestuur en management) moet deze nieuwe 
aanpak uitdragen en aansturen. 

Intermediaire structuren en OFC’s 

De investeringen via intermediaire structuren zijn een efficiënte manier om KMO’s te 
bereiken (zie lager), maar de zeggenschap en controle van BIO over intermediaire 
structuren is vaak beperkt, en dan vooral bij grotere fondsen  waarin BIO een relatief 
klein aandeel heeft.   

Een belangrijk deel van de intermediaire structuren waarin BIO en andere Europese 
ontwikkelingsbanken investeren zijn gevestigd in zogenaamde Offshore Financial Centers 
(OFC’s). Deze manier van investeren is controversieel maar er bestaan valide 
reglementaire, juridische en fiscale redenen om intermediaire structuren in OFC’s te 
vestigen, met name:  

• De rechtsbescherming die deze rechtsgebieden aan hun investeerders bieden; 

• Regulering en wetgeving10 in de landen van de uiteindelijke investeringen is nog 
niet geschikt voor fondsen; 

• Voorkomen dat er zowel belasting wordt betaald op het niveau van de 
ondernemingen als op dat van de fondsen, wat een invloed heeft op het behaalde 
rendement; 

• Problematiek met investeringen in verschillende landen waarvoor dan voor iedere 
specifieke investering toestemming dient te worden gevraagd aan de autoriteiten 
in het land waar het fonds gevestigd is.  

 

OFC’s zijn veelal de enige mogelijkheid om commercieel kapitaal van investeerders via 
fondsen te mobiliseren voor investeringen in ontwikkelingslanden. Het niveau van 
transparantie van de OFC’s via dewelke BIO investeert moet evenwel ook een 
aandachtspunt zijn en daarom wordt aanbevolen dat BIO enkel werkt met OFC’s die een 
belastingsverdrag met België hebben ondertekend. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Een voorbeeld hiervan zijn landen waar fondsen geen wettelijke status hebben. 
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Relevantie van de investeringen 

Tabel 1: Relevantiescores  

Financiële instellingen A =  
goed 

B = 
bevredigend 

C = 
onbevredigend 

D= 
onvoldoende 

Financiële instellingen 6 9 1 0 

Intermediaire structuren 4 12 1 0 

Infrastructuur 4 4 0 0 

KMO’s direct 3 10 0 0 

KMO’s indirect 6 7 2 1 

 

65 van 70 beoordeelde investeringen werden als relevant beoordeeld. De klanten passen 
in belangrijke mate in de doelgroep van BIO, en de investeringen voldoen aan de 
behoefte van de klant en de lokale private sector. Bij de intermediaire fondsen bestaat er 
soms wel wat spanning tussen ontwikkelingsrelevantie en financieel rendement, 
waardoor soms goed renderende maar minder ontwikkelingsrelevante investeringen in 
de portefeuille terechtkomen.  BIO zou in samenwerking met andere DFI’s meer invloed 
moeten uitoefenen op het mandaat en de strategie van intermediaire structuren om 
zodoende meer ontwikkelingsrelevante investeringen te bewerkstelligen. 

Effectiviteit 

De BIO investeringen zijn duidelijk additioneel geweest aan de markt, dit wil zeggen 
aanvullend en niet marktverstorend t.o.v. commerciële partijen. De katalyserende 
werking, het mobiliseren van andere (commerciële) kapitaalstromen daarentegen kon 
niet altijd duidelijk vastgesteld worden. Enkel bij financiële instellingen is er sprake van 
een katalyserende werking. 

 

Tabel 2: Additionaliteitsscores  

Financiële instellingen A  B  C  D  

Financiële instellingen 4 8 4 0 

Intermediaire structuren 5 11 1 0 

Infrastructuur direct 1 2 0 0 

KMO’s direct 4 5 0 0 

De klanten van BIO hebben vooral bijgedragen tot meer werkgelegenheid en in enkele 
gevallen zijn er ook resultaten op macroniveau door verbeterde infrastructuur of een 
betere beschikbaarheid van energie. 

Op het niveau van de klant leiden de investeringen tot het betalen van belastingen op de 
winst, tenzij en er vrijstellingen gelden in de landen in kwestie. 
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Tabel 3: effectiviteitsscores  

Financiële instellingen A B C D 

Financiële instellingen 6 8 1 1 

Intermediaire structuren 3 7 4 0 

Infrastructuur 3 4 0 0 

KMO’s direct 1 7 1 1 

KMO’s indirect 5 7 3 1 

Efficiëntie 

Tabel 4: efficiëntiescores  

Financiële instellingen A B C D 

Financiële instellingen 3 8 4 0 

Intermediaire structuren 3 12 2 0 

Infrastructuur 6 1 1 0 

KMO’s direct 0 3 5 2 

KMO’s indirect 8 5 3 0 

Het is voor BIO moeilijk om de directe investeringen goed te beoordelen, omwille van de 
afwezigheid van een lokale vertegenwoordiging en kennis van de lokale 
omstandigheden. Dezelfde nadelen spelen bij het monitoren van de investeringen. 
Directe investeringen in KMO’s  in ontwikkelingslanden zijn relatief duur, wat het behalen 
van de rendementsdoelstelling bemoeilijkt. Het zou daarom beter zijn om kleinere 
investeringen via intermediaire structuren te laten plaatsvinden. 

MFI’s, banken en Private equity-fondsen zijn organisaties die dergelijke investeringen op 
efficiënte wijze tot stand kunnen brengen. 

De infrastructuurprojecten worden meestal samen met FMO – het Nederlandse 
zusterbedrijf van BIO - gefinancierd. Dit gebeurt op efficiënte wijze. De relatie tussen 
BIO en de klant is echter afwezig, aangezien deze contacten via FMO verlopen. 

Globaal genomen werden de investeringen van BIO positief geëvalueerd. Een ruime 
meerderheid van de onderzochte investeringen scoorde behoorlijk tot goed op 
relevantie, additionaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Er blijven evenwel nog een aantal 
belangrijke uitdagingen op de plank: 

• Ontwikkelingsdoelstellingen moeten meer aandacht krijgen en dat op alle 
niveaus, zowel bij de Raad van Bestuur, als bij het management en het 
personeel. Die focus moet zich enerzijds gaan uiten in de profielen die gezocht 
worden en de opleidingen die aangeboden worden en anderzijds in een strategie 
die de rol van BIO als ontwikkelingsorganisatie duidelijk stelt. 

• Om de perceptie dat BIO buiten de Belgische ontwikkelingssamenwerking staat, 
tegen te gaan, moet de communicatie door en over BIO verbeterd worden en 
dient de overheid de rol van BIO scherper te stellen in een helder beleid voor de 
private sector. 

• De directe investeringen zijn relevant en halen doorgaans goede 
ontwikkelingsresultaten, maar ze zijn voor BIO verlieslatend. Indien de keuze 
gemaakt wordt om ook in de toekomst direct te blijven investeren zou het 
aanbevolen zijn daar middelen voor uit te trekken onder code 5 (subsidie).  
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• Bij indirecte investeringen moeten BIO en haar zustermaatschappijen meer 
invloed uitoefenen op de intermediaire fondsen om de focus ervan op 
ontwikkelingsrelevantie te garanderen 

• BIO beschikt over een instrument om ontwikkelingsresultaten te meten, maar 
gebruikt het nu enkel ex-ante. BIO zou nu ook de stap moeten zetten naar 
monitoring en ex-post evaluatie 
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5. Gezamenlijke evaluatie van de 
ontwikkelingssamenwerking van België, 
Duitsland, de Europese Commissie, Frankrijk, 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
met BURUNDI 

5.1. Verantwoording 

De Verklaring van Parijs, het Actieprogramma van Accra en ook de Europese Consensus 
sporen de donoren aan hun hulp gezamenlijk te evalueren en het partnerland daarbij te 
betrekken. Gezamenlijke evaluaties maken het mogelijk de relevantie, de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid, de duurzaamheid van hun verenigde 
inspanningen en ook de gezamenlijke impact ervan op de ontwikkeling van het 
partnerland te meten. Voor België was deze evaluatie wenselijk gezien Burundi een 
van onze oudste en belangrijkste partnerlanden is11. Dit partnerschap is enkel in de loop 
van de jaren 1990 onderbroken als gevolg van een embargo van de internationale 
gemeenschap. De Belgische coöperatie draagt bij tot de versteviging van de 
Staatstructuur, de stabilisering van het land en aan vredesopbouw. Het lag dan ook voor 
de hand dat België aan een gezamenlijke evaluatie in die sectoren zou deelnemen.  

5.2. Voorwerp 

Het voorwerp van de evaluatie was na te gaan in welke mate de ontwikkelingspartners 
van Burundi bij het ontwerpen en bij het uitvoeren van hun interventies rekening houden 
met de post-conflict situatie van dat land. De evaluatie ging over de 
ontwikkelingsstrategieën van zeven Europese donoren12 en over de behaalde resultaten 
tijdens de periode van 2005 tot 201113.  Voor de evaluatie werden er vier sectoren 
uitgekozen die in een post-conflict context bijzondere aandacht verdienen: landbouw, 
educatie, democratisch bestuur (politie, veiligheid, justitie, media) en macro-
economische hulp.  

5.3. Doel 

De voornaamste verwachte resultaten van deze evaluatie waren:  

• Een oordeel over de relevantie en de resultaten van de strategieën van de aan de 
evaluatie deelnemende donoren, op de ontwikkeling van Burundi en in het 
bijzonder over de consolidering van het staatsbestel, de stabilisering van het land 
en vredesopbouw. 

• Een oordeel over het niveau van harmonisering van de strategieën en van de 
interventies van de betrokken donoren, over hun inzet om met elkaar te 
coördineren en over bereikte synergiën.  

                                                 
11 Burundi is een partnerland van België sedert zijn onafhankelijkheid in 1962. 
12 België, Duitsland, de Europese Commissie, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
13 De interventies van ECHO (Dienst voor humanitaire hulp van de Europese Commissie) en van de EIB 
(Europese investeringsbank) maken geen deel uit van deze evaluatie. 
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• Aanbevelingen gericht aan de betrokken donoren om hun strategieën zowel ter 
bevordering van economische groei als voor vredesopbouw beter op elkaar af te 
stemmen.  

5.4. Aanpak en methodologie 

De evaluatoren konden moeilijk een globaal oordeel vellen over strategieën die niet 
samen ontworpen waren. Om hieraan tegemoet te komen, hebben ze de 
ontwikkelingsstrategieën van Burundi en van de zeven betrokken donoren in evenveel 
logische diagrammen gereconstrueerd.  

 
 

Op basis van de analyse van die diagrammen en aan de hand van documentair 
onderzoek en veldwerk, hebben de evaluatoren gepoogd een antwoord te geven op 
evaluatievragen die hoofdzakelijk sloegen op de relevantie (de mate waarin de 
betrokken donoren ervoor gezorgd hebben dat hun strategieën en interventies 
inspeelden op de noden en de prioriteiten van Burundi) en op de doeltreffendheid (de 
mate waarin de betrokken donoren een bijdrage geleverd hebben aan de 
beleidsdoelstellingen van Burundi: vredesopbouw, de legitimiteit en de goede werking 
van de staatsinstellingen en een evenwichtig verdeelde economische groei).  

Meet deze methode kon de evaluatie scherp afgestemd blijven op wat voor de betrokken 
donoren samen op het spel stond. Het is echter niet altijd mogelijk geweest de eigen 
bijdrage van een bepaalde donor aan de behaalde resultaten af te zonderen.  

5.5. Voornaamste conclusies  

5.5.1. Hoe de betrokken donoren hun interventies ontwerpen 

De actie houdt weinig verband met de voorafgaandelijke analyse 

Reeds in 2005 beschikten de betrokken donoren over analyses, internationaal aanvaarde 
principes voor interventies in fragiele staten en over terreinervaring die een goede basis 
konden vormen voor een interventiestrategie. Deze analyses hebben echter niet de 
verwachte invloed gehad op de gemaakte strategische keuzes. Wanneer er in het 
strategische taalgebruik uitzonderlijk naar het conflict verwezen wordt, gaat het meestal 
over het effect ervan en niet over de oorzaak en de daarmee verbonden risicofactoren. 
Daarmee kan aan de actie geen richting gegeven worden.     
 

Deux types de critères de jugement :

Résultats

Résultats

Réalisations

Impacts 

globaux

Réalisations

Réalisations
Impacts 

intermédiairesRésultats

Réalisations

Appréciation du niveau d’atteinte

Appréciation du niveau de contribution

Résultats

Impacts 

intermédiaires

Réalisations

2
1

3

4

5
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Een duidelijke evolutie van projectbenadering naar een meer strategische 

aanpak 

Bij het begin van de geëvalueerde periode (2005) bestond de hulp van de betrokken 
donoren voornamelijk uit niet gecoördineerde projecten, vooral in de landbouwsector. 
Dank zij een hechtere sector-coördinatie zijn de betrokken donoren geleidelijk 
overgestapt naar meer strategische en coherente aanpak. 

De tien principes van de OESO ongelijkmatig toegepast
14

  

De bij de evaluatie betrokken donoren hebben de tien principes van de OESO voor 
internationaal engagement in fragiele staten en precaire situaties, die bij het begin van 
de onderzochte periode bekend gemaakt zijn, ongelijkmatig toegepast. 

Een meer gezamenlijke en programmatorische aanpak 

Terwijl coördinatie tussen de betrokken donoren bij het begin van de periode nog 
beperkt was, is ze geleidelijk verbeterd. De beslissing van DfID om zich terug te trekken 
is daar een uitzondering op: ze wordt door de overige donoren als niet gecoördineerd 
bestempeld. De coördinatiemechanismen die in 2011 nog als stroef ervaren worden, 
worden in 2013 meer en meer als strategisch aanzien. Op het einde van de periode 
bewijzen de betrokken donoren dat ze zich op sectorniveau onderling kunnen 
coördineren alvorens een andere hulpmodaliteit in overweging te nemen of te beslissen 
zich uit de sector terug te trekken, zoals voor justitie gebeurd is. Oorzaak – of misschien 
ook gevolg- van deze betere coördinatie tussen de betrokken donoren: de hulp evolueert 
van een project- naar een programmabenadering15.  

De afstemming van de betrokken donoren gaat vooruit 

De afstemming van de betrokken donoren op de prioriteiten van Burundi wordt beter en 
reflecteert de Burundese beleidsprioriteiten die explicieter dan vroeger verwoord worden. 
Er is ook een evolutie in de gebruikte coöperatie-instrumenten. De projectbenadering , 
die standaard was, ook in gevallen waar er nood was aan permanente hulp op lange 
termijn, ruimt de plaats voor een meer structurele aanpak.     

Vergaande strategische verbintenissen, instabiele financiële verplichtingen 

Hoe snel de hulpinstrumenten effectief ingezet worden, is zeer veranderlijk. De bij de 
evaluatie betrokken donoren hebben in hun betoog en door hun uitgaven de vaste wil 
uitgedrukt in Burundi te blijven: hun overheidshulp is tussen 2005 en 2010 verdubbeld.  

De strategische of principiële verbintenissen van de meeste betrokken donoren zijn in de 
loop van de evaluatieperiode verlengd tot zes en soms tot twaalf jaar. De financiële 
verbintenissen lopen achter op de princiepsverklaringen  en de previsibiliteit van de hulp 
verschilt veel van de ene donor bij de andere. 

5.5.2. Het effect van de hulp hangt af van de sector 

Globaal bekeken is de hulp van de bij de evaluatie betrokken donoren zoals voorzien 
opgeleverd maar is het effect ervan ver beneden de verwachtingen gebleven m.n. op de 

                                                 
14 Zie bijlage 
15 Een gestructureerd geheel van interventies om specifieke ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken in een 
sector, een land, een regio of zelfs globaal. 
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politieke stabiliteit, de versteviging van de staatsinstellingen en op de groei van de 
economie. Daarenboven blijkt dat het effect van de hulp sterk verschilt van de ene 
sector bij de andere:   
 

• Veiligheid : de balans van de demobiliserings- en reïntegratieprogramma's voor 
ex-strijders en van de hervorming van het leger en van de politie is grotendeels 
positief. De betrokken donoren hebben duidelijk bijgedragen aan de 
professionalisering van het defensie- en politiekorps hoewel er binnen de politie 
een aantal structurele gebreken overblijven (interne controle, eenheid van gezag, 
materiaal) De transitie naar de vrede lijkt goed op gang maar het proces wordt 
ondermijnd doordat er aan de diepliggende oorzaken van het conflict in Burundi 
weinig gedaan is.  

• Democratisch bestuur : de betrokken donoren hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan capaciteitsversterking op parlementair en gerechtelijk niveau. 
Daarentegen is er geen vooruitgang geboekt voor de werking van een 
maatschappelijk middenveld, voor de onafhankelijkheid van de media, voor de 
onafhankelijkheid van de gerechtelijke instellingen en ook niet om de meest 
kwetsbaren toegang tot justitie te verlenen. De context staat onmiddellijke 
verwezenlijkingen niet in de weg maar beperkt de mogelijkheid om er resultaten 
of een impact mee te bereiken.  

• Kleine landbouw: de projectbenadering was te weinig gecoördineerd en 
ontoereikend om de verslechtering van de voedselzekerheid tegen te gaan. 
Tijdens de periode 2005-2001 hebben de betrokken donoren een dominerende rol 
gespeeld in de zaadsector, in de ontsluiting van landelijke gebieden en in 
landelijke watervoorziening. De investeringen in infrastructuur en uitrusting 
waren echter weinig gecoördineerd en hebben ook niet kunnen rekenen op een 
aangepaste institutionele ondersteuning, wat hun effectiviteit en hun 
duurzaamheid beperkt heeft 

• Exportlandbouw (koffie en thee) : de betrokken donoren hebben een financiële en 
technische bijdrage aan deze sector geleverd maar met een beperkt strategisch 
engagement dat geen noemenswaardige verbetering van de export mogelijk 
gemaakt heeft. De resultaten en de impact zijn beter voor thee dan voor koffie, 
waar een hogere productie van betere kwaliteit gehaald wordt. 

• Educatie: de bij de evaluatie betrokken donoren hebben didactisch materiaal 
bezorgd, onderwijzers onder meer in het Frans opgeleid en in mindere mate 
gebouwen opgetrokken. Er zijn in deze sector echter nog tal van problemen: de 
betrokken donoren slagen er slechts in een deel van hun programma uit te 
voeren; de politieke beslissing, het lager onderwijs gratis te maken, gaat niet 
gepaard met een beleid om ook het platteland met voldoende onderwijzend 
personeel te voorzien. Dit staat een pedagogische omkadering en een aangepaste 
opleiding van de leerkrachten in de weg. De praktijk van het zittenblijven, met 
overbevolkte klassen, weegt eveneens op de capaciteit van het systeem om 
degelijk onderwijs te waarborgen.  

In de strategische aanpak van hun coöperatie, hebben de betrokken donoren, behalve 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, niet veel aandacht geschonken aan gender. 

5.5.3. De hulp komt toe maar lost de verwachtingen slechts deels 
in daar waar het gaat om stabiliteit, institutionele 
versterking en economische groei.  

De interventies van de betrokken donoren hebben in de regel de voorziene 
verwezenlijkingen opgeleverd en meestal de onmiddellijke verwachte resultaten gehaald. 
De bijdrage van die resultaten aan een structurele verandering van het land is slechts 
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bescheiden, weinig duurzaam en al bij al ontgoochelend. Terwijl Burundi in 2005 veel 
troeven in hand had voor een geslaagde post conflict transitie, toont de huidige situatie 
dat de structurele oorzaken van  het conflict nog steeds aanwezig zijn: extreme 
armoede, concentratie van politieke en economische macht bij een kleine elite, 
systemische sociale exclusie. Er bestaat een kloof tussen relatief goede directe 
resultaten van de betrokken donoren en het uitblijven van structurele veranderingen in 
het land. Verklarende factoren hiervoor zijn: 

• De bilaterale strategieën hebben niet voldoende rekening gehouden met de 
structurele oorzaken van de fragiliteit in Burundi; 

• De betrokken donoren hebben onvoldoende rekening gehouden met heroplevende 
risico's; 

• Bepaalde interventies zijn te los van elkaar gepland en uitgevoerd om de 
verwachte resultaten te bereiken;  

• De betrokken donoren hebben onvoldoende rekening gehouden met het feit dat 
bepaalde prioriteiten van de Burundese regering niet met de hunne 
overeenkomen. 

5.6. Aandachtspunten 

De Verklaring van Parijs over de effectiviteit van de hulp en het Actieprogramma van 
Accra16 benadrukken het principe van de afstemming van donorstrategieën op die van de 
partnerlanden. Volgens dit principe moeten de donoren hun hulp zoveel mogelijk 
afstemmen op de nationale ontwikkelingsstrategieën en op de instellingen en procedures 
van de partnerlanden. De evaluatie in Burundi toont echter dat de belangen van de 
donoren en die van de overheid slechts voor een deel samenvallen. Afstemming moet 
bijgevolg niet blindelings maar bij het licht van de contextanalyse overwogen worden, 
vooral dan in Fragiele Staten. 

De evaluatoren hebben zowel de gebieden onderzocht waar de belangen van de 
donoren en die van de overheid samenvallen (ze noemen die 
"samenwerkingsdomein"), als die waar de belangen uiteenlopen. Op die basis hebben 
ze realistische interventiestrategieën voor de toekomst voorgesteld. Zo kunnen de 
betrokken donoren op de gebieden waar de objectieven gelijklopen zonder moeite hun 
hulp op de nationale strategie afstemmen en economische groei – een voorwaarde voor 
stabiliteit in het land – bevorderen door verdere investeringen in sociale dienstverlening 
en door een geïntegreerde veiligheidsstrategie. De evaluatie toont ook aan dat een 
aantal donorprioriteiten, m.n. op het gebied van democratisch bestuur door de overheid 
niet gedeeld worden.  

De donoren kunnen beter gevolgen trekken uit die meningsverschillen. De meest 
gebruikelijke aanpak voor kwesties van governance in Burundi – technische 
bijstand leveren in afwachting van een politieke opening – is niet effectief. Er is 
meer politiek realisme nodig om de echte belangen te vatten, met de risico's voor de 
verschillende partijen en inzicht in de redenen waarom ze weerstand bieden. Een 
articulatie tussen ontwikkelingshulp en diplomatie is hier noodzakelijk. Objectieven 
waarvoor de regering graag hulp ontvangt maar geen leadership toont, worden best met 
liefst gecoördineerde interventies van de betrokken en de overige donoren opgevangen. 

Voor de Belgische coöperatie is er nog een specifiek aandachtspunt: volgens de 
evaluatoren is de spreidstand tussen de analyse van de oorzaken van het conflict en de 
bepaling van strategische prioriteiten voor België bijzonder opvallend. Peter Uvin, een 
Burundikenner, had in 2006 reeds de Belgische coöperatie gehekeld omdat ze bij haar 
interventies zo weining aandacht schonk aan het conflict. Er bestaan goede 
contextanalyses over Burundi maar ze hebben weinig of geen invloed gehad op de 

                                                 
16 http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf 
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opeenvolgende ISPs. De documenten ter voorbereiding van het ISP voor 2010-2013 
tussen Burundi en België vermelden enkele punten met betrekking tot de 10 principes 
voor samenwerking met fragiele staten zonder dat dit echter een rol gespeeld heeft in de 
afweging van de prioritaire sectoren. België houdt rekening met a) continuïteit en 
"comparatieve voordelen", b) complementariteit met andere donoren, afstemming op de 
prioriteiten van Burundi, d) duurzaamheid. Daaruit volgt dat landbouw de belangrijkste 
sector is, en veiligheid de minst belangrijke. Sinds 2013 is er een reflectie aan de gang 
over het Belgisch engagement in een fragiele context. Een strategienota over dit thema 
werd in 2013 gepubliceerd17  

De evaluatoren menen dat de concentratie van de hulp, zoals ze door de Belgische 
bilaterale coöperatie toegepast wordt in vorm van rigiditeit is. Het lijkt niet verstandig  in 
de context van een fragiele staat, dat een land zich ertoe verplicht slechts in een beperkt 
aantal vooraf bepaalde sectoren tussen te komen. Er zijn twee redenen die pleiten voor 
een flexibele toepassing van deze beleidslijn : 

• In Burundi zijn er weinig Europese donoren aanwezig en moet het wegvallen van 
bepaalde actoren (DFID en SIDA) kunnen opgevangen worden.  

• In een fragiele staat moet men kunnen inspelen op complexe, in elkaar 
verstrengelde problemen die verschillende sectoren raken (bv: geïntegreerde 
steun aan justitie en veiligheid, toegang tot landbouwgrond - landbouw – 
infrastructuur; steun aan niet landbouw gebonden activiteiten op het 
platteland,..) Een coöperatie die tot twee of drie sectoren beperkt blijft, kan dat 
niet aan.  

5.7. Voornaamste lessen 

De gezamenlijke evaluatie in Burundi, zoals trouwens veel evaluaties die de DBE 
ondernomen heeft, belicht hoe moeilijk het voor hulpinstellingen is, de kwalitatieve 
sprong te wagen van onmiddellijke verwezenlijkingen (outputs) naar 
ontwikkelingsresultaten (outcomes). De betrokken donoren hebben de voorziene 
verwezenlijkingen grotendeels opgeleverd et zo de verwachte onmiddellijke resultaten 
gehaald. Wanneer men echter kijkt naar verwachte resultaten en impact, zijn de 
prestaties ontgoochelend. In 2005 had Burundi veel troeven in de hand voor een 
geslaagde post-conflict transitie. De evaluatie stelt vast dat structurele hervormingen die 
in het begin van de evaluatieperiode mogelijk leken, in 2013 slecht heel gedeeltelijk 
doorgevoerd zijn en weinig stabiel zijn. Er bestaat dus een kloof tussen de 
onmiddellijke verwezenlijkingen van de betrokken donoren en de 
teleurstellende evolutie in Burundi. 

De evaluatoren halen verschillende factoren aan om deze trendbreuk te verklaren. De 
strategieën van de betrokken donoren houden onvoldoende rekening met de 
structurele oorzaken van het conflict en naar de toekomst toe, met de bestaande 
risico's en opportuniteiten.  Er word alleen aandacht geschonken aan de manier waarop 
het conflict tot uiting komt. De bij de evaluatie betrokken donoren hebben geen systeem 
dat hen toelaat de eventuele impact van hun interventies op de structurele oorzaken van 
het conflict te meten. Al zijn bepaalde risicofactoren bekend, er wordt er niet 
voldoende rekening mee gehouden. De analyses die de betrokken donoren maken 
lopen overigens uiteen over het belang van bepaalde risico's zoals het ontwaken van een 
radicale beweging op plaatselijk vlak bv. Dertien jaar na Arusha blijft stabilisatie de 
ambitie van de betrokken donoren. Het is opvallend, hoe weinig ruimte er is 
voor groei en voor jobcreatie. Het is bekend dat om te slagen, een post-conflict 
transitie en stabilisering verankerd moeten zijn in welvaart. Inperking van het geweld, 
de hervorming van de veiligheidssector en het ontluiken van een mondig 
maatschappelijk middenveld scheppen opportuniteiten die dreigen weg te kwijnen indien 
er geen economisch herstel komt. De betrokken donoren hebben onvoldoende rekening 

                                                 
17 De volgende gemengde commissie tussen België en Burundi is voorzien tegen 2015.  
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gehouden met het feit dat de politieke context het ontplooien van hun interventies 
ongunstig zou beïnvloeden. Zo zijn ze blijven technische bijstand leveren in afwachting 
van een politieke dooi. Er zijn vragen bij de relevantie van een dergelijke aanpak. De 
analyse toont dat de objectieven van de regering en die van de donoren slechts 
gedeeltelijk samenvallen. Zulke divergenties komen vaak voor in fragiele situaties waar 
de samenleving verdeeld is. Een diepgaande analyse van de tegenstrijdige belangen, van 
de vernieuwende krachten en van de factoren die hervormingen in de weg staan, is 
daarom van wezenlijk belang. 
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6. Conclusie 

6.1. De bewijskracht van de evaluaties versterken  

Voor de DBE is het duidelijk dat documentaire gegevens, evaluatiegesprekken in 
observaties in het veld niet volstaan om ontwikkelingsresultaten te meten en toe te 
schrijven. Daarom heeft de dienst ervoor gekozen kwantitatieve methodes naast 
kwalitatieve toe te passen. De eerste vaststelling van de case-studies is dat er in de loop 
van het project geen kwantitatieve gegevens verzameld zijn of dat ze niet meer 
beschikbaar zijn. De evaluatoren moeten die gegevens reconstrueren met behulp van 
enquêtes bij gebruikers van de interventie en bij een controlegroep. Deze kwantitatieve 
gegevens leveren informatie over de relevantie en de effectiviteit van de interventie voor 
de gebruikers ervan. Ze laten toe na te gaan of er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de interventie en de vastgestelde veranderingen. De kwalitatieve aanpak die 
onder meer beroep doet op de perceptie van de gebruikers, geeft inzicht in hun 
tevredenheid en bezorgt informatie over het nut van de interventie voor de bredere 
levensgemeenschap. 

Gemengde methodes, kwalitatief en kwantitatief, passen niet voor elke evaluatie. Ze 
laten toe projecten of programma's in een omschreven geografisch gebied te evalueren 
maar zijn niet geëigend voor de evaluatie van sectoren of van strategieën. Hun gebruik 
werkt evenwel ook bij de overige evaluaties als een stimulus voor een grotere 
nauwkeurigheid.  

6.2. Het onderzoek naar de resultaten van onze 
ontwikkelingshulp niet uit de weg gaan 

De vier impact-evaluaties, de meta-evaluatie van programma's van NGAs en de 
evaluatie van BIO tonen dat de kennis van de Belgische coöperatie over haar 
interventies nog te vaak beperkt blijft tot de onmiddellijke verwezenlijkingen: 
infrastructuren of gebouwen, geleverd materiaal, voltooide opleidingen. Er is een gebrek 
aan incentieven om verder te kijken, naar de resultaten, naar het voordeel voor de 
gebruikers en de gemeenschap waarin ze leven. De evaluaties stellen vast dat er in de 
onderliggende logica's van interventies regelmatig schakels ontbreken: zo worden 
noodzakelijke stappen verwaarloosd of wordt er met bepaalde risico's geen rekening 
gehouden 

Het wettelijk en reglementair kader van de ontwikkelingssamenwerking heeft pas een 
grondige hervorming doorgemaakt. Voortaan zijn het belang van opvolging en evaluatie 
van resultaten in de teksten opgenomen. 

6.3. De aanpak van de ontwikkelingshulp aan de context 
aanpassen 

De evaluatie in Burundi herinnert eraan dat de belangen van de overheid van een 
partnerland niet noodzakelijk samenvallen met die van de donoren. Men kan van 
donoren niet verwachten dat ze zich afstemmen op prioritieten die ze niet delen. Inzicht 
in de nationale en regionale context, vooral in de dieperliggende oorzaken voor 
conflicten, is bepalend voor de keuze van interventies en voor de aanpak bij de 
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uitvoering ervan. De evaluatie bevestigt wat andere evaluaties ook al aangetoond 
hadden, te weten dat politieke keuzes geen koopwaar zijn. In elke 
samenwerkingssituatie moet de grootte van het gemeenschappelijk draagvlak, het 
convergentieveld waar de belangen van de donoren samenvallen met die van de 
overheid van het partnerland, zonder vooringenomenheid ingeschat worden. Op dat veld 
heeft ontwikkelingssamenwerking kans op slagen. Parallel daarmee moet de breedte van 
het ander veld, waar er geen convergentie bestaat, afgebakend worden, want op dat 
gebied zal hulp weinig baten. 

6.4. Het effect van transversale thema's is moeilijk te 
meten 

De wet van 19 maart 2013 bepaalt dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking in al 
haar interventies rekening moet houden met gender en met de bescherming van milieu 
en van natuurlijke rijkdommen.  

De evaluatie over de Belgische leefmilieustrategie toont dat er geen strategie bestond  
en dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in het verzamelen van gegevens, zowel bij het 
begin als tijdens de duur van een interventie. De evaluatie toont ook dat er vooruitgang 
geboekt wordt en dat milieu-integratie in het ontwerp en tijdens de uitvoering van 
interventies zijn plaats krijgt. Dat heeft positieve gevolgen voor het milieu maar niet 
noodzakelijk voor de duurzaamheid van die interventies  

Van acties die het leefmilieu specifiek als doelstelling hebben, en die onder meer gericht 
zijn op adaptatie aan en mildering van klimaatveranderingen, menen de evaluatoren dat 
de Belgische coöperatie deze beter aan gespecialiseerde multilaterale actoren (GEF en 
UNEP) toevertrouwt omdat de grootte van deze problemen haar capaciteit ver overstijgt.  

De nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling en milieu stuurt aan op integratie van 
milieu in alle interventies. Ze volgt de mening van de evaluatoren niet en voorziet 
eveneens de mogelijkheid voor de bilaterale coöperatie interventies op te zetten die 
milieu als doelstelling hebben (milieu als sector). 

6.5. BIO, een aangepast instrument voor hulp aan de 
privé-sector 

Binnen het haar opgelegde mandaat heeft BIO zich behoorlijk van haar taak als steun 
aan de privésector in ontwikkelingslanden gekweten. Dat heeft ze echter zonder 
omvattende strategie gedaan. De raad van bestuur heeft operationele taken naar zich 
toe getrokken ten koste van de bedrijfsstrategie. Hiermee is de focus minder scherp op 
ontwikkelingsdoelstellingen ingesteld. Intermediaire structuren hebben BIO de toegang 
verschaft tot KMOs zonder dat BIO echter op de uiteindelijke investeringsbeslissingen 
kon wegen. BIO heeft wel bijgedragen aan ontwikkelingsrelevante investeringen die 
nieuwe werkgelegenheid scheppen. De evaluatie beoordeelt die investeringen in hun 
geheel omdat het heel moeilijk is de specifieke toegevoegde waarden van BIO daarin te 
isoleren.  

Allen bij directe investeringen in KMOs kan de specifieke rol van BIO afgebakend 
worden. Globaal gezien hebben deze investeringen, die relevant zijn, aan BIO geld 
gekost onder meer omdat het voor BIO moeilijk is ze op te volgen. 

6.6. De toekomst van de evaluatiefunctie  

Aandacht voor ontwikkelingsresultaten loopt als een rode draad door de hervorming van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking van 2013 en 2014. Dit is op zich niets nieuws 
maar uit de teksten blijkt een frisse wil om van ontwikkelingshulp iets nuttigs te maken, 
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met een duurzame meerwaarde voor de gebruikers ervan. Van de actoren wordt 
verwacht dat ze attent zijn voor het halen van resultaten, ook al hebben ze het gehele 
ontwikkelingstraject niet onder hun controle.  

Wanneer de reglementering aan alle ontwikkelingsactoren oplegt, een M&E systeem te 
organiseren dat aan internationale ethische en technische normen voldoet, is dat met de 
bedoeling dat die actoren over hun interventies gegevens verzamelen waarmee ze hun 
succes of hun falen kunnen evalueren. Die evaluaties zouden betrouwbare gegevens 
moeten opleveren, niet alleen voor de actoren zelf maar ook voor hun partners, voor de 
administratie en tevens voor de DBE, als bouwstenen voor zijn eigen strategische 
evaluaties.  

De DBE zal zijn evaluatie- en andere taken slechts kunnen waarnemen indien hij verder 
over voldoende gekwalificeerd personeel en financiële middelen beschikt. Dit is in de 
huidige budgettaire context alles behalve gewaarborgd. Het aantal medewerkers van de 
dienst is tussen 2010 en 2014 geslonken van 9 naar 5 en indien er niets gedaan wordt 
om deze tendens om te keren, kan het best gebeuren dat er in mei 2015, nog slechts 
twee inhoudelijke medewerkers overblijven. In 2013 konden er nog drie evaluaties 
ondernomen worden; in 2014 hebben we  bij het afsluiten van dit verslag pas onze 
eerste evaluatie kunnen uitbesteden. Er is nood aan een duidelijk signaal van het 
Parlement, om het voortbestaan van een bekwame en onafhankelijke evaluatiefunctie 
binnen de ontwikkelingssamenwerking te waarborgen. 
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Bijlage 1: Principes pour l’engagement 
international dans les États fragiles et les 
situations précaires18 

A1.1. Préambule  

Les efforts visant à sortir durablement les États les plus fragiles du monde de la pauvreté 
et de l’insécurité devront être guidés par ces pays eux-mêmes et leur population. Les 
acteurs internationaux peuvent influer sur l’évolution de la situation de ces États de 
façon tant positive que négative. L’engagement international ne suffira pas à lui seul à 
mettre fin à la fragilité d’un État, mais l’adoption des Principes communs énoncés ci-
dessous peut contribuer à en accroître au maximum les effets favorables et à en réduire 
au minimum les effets préjudiciables involontaires. Les Principes ont pour objet d’aider 
les acteurs internationaux à promouvoir une collaboration constructive entre les parties 
prenantes nationales et internationales dans les pays confrontés à des problèmes liés à 
une gouvernance médiocre et à une situation de conflit, et durant des périodes de 
fragilité affectant temporairement les pays plus performants. Ils sont conçus pour 
soutenir les processus de dialogue et de coordination existants, et non pas pour en 
générer de nouveaux. Ils sont notamment censés compléter les engagements de 
partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. À mesure que 
l’expérience grandira, les Principes seront réexaminés périodiquement et ajustés, le cas 
échéant.  

L’objectif à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est d’aider 
les réformateurs nationaux à construire des institutions publiques efficaces, légitimes et 
robustes, capables de collaborer de manière fructueuse avec la population à la promotion 
d’un développement durable. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de tenir 
compte des Principes suivants et d’en faire le fil conducteur de l’action :  
 

A1.2. Règles essentielles  

A1.2.1. Prendre le contexte comme point de départ 

Il est essentiel que les acteurs internationaux aient une bonne connaissance du contexte 
propre à chaque pays et qu’ils élaborent une vision commune de la démarche 
stratégique à adopter. Il est particulièrement important de tenir compte des différentes 
contraintes existant en matière de capacité, de volonté politique et de légitimité, et des 
différences entre : (i) les situations d’après conflit/crise ou de transition politique ; (ii) la 
détérioration des conditions générales de gouvernance ; (iii) l’amélioration progressive 
des conditions et ; (iv) les situations d’impasse ou de crise prolongée. Une analyse 
politique solide s’impose pour pouvoir adapter les interventions internationales au 
contexte national et régional, en allant au-delà de l’examen des indicateurs quantitatifs 
relatifs aux conflits, à la gouvernance ou à la vigueur des institutions. Les acteurs 

                                                 
18 De principes van de OESO voor internationaal engagement in fragiele staten en precaire situaties werden 
officiëel aangenomen door de ministers en verantwoordelijken van hulporganismen tijdens de High Level 
Meeting van de DAC op 3 en 4 april 2007. 
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internationaux doivent assortir et ordonner leurs instruments d’aide en fonction du 
contexte et éviter les approches normalisées. 

A1.2.2. Ne pas nuire 

Les interventions internationales peuvent, sans qu’on y prenne garde, créer des divisions 
sociales et aggraver la corruption et les pratiques abusives si elles ne s’appuient pas sur 
une solide analyse des conflits et de la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous 
appropriés. Dans chaque cas, les décisions prises par la communauté internationale de 
suspendre ou de poursuivre des activités financées par l’aide après de graves affaires de 
corruption ou des violations des droits de l’homme doivent être soigneusement pesées 
eu égard à leur impact sur les réformes nationales, les conflits, la pauvreté et 
l’insécurité. Des réponses harmonisées et modulées doivent être arrêtées d’un commun 
accord, compte tenu des évolutions générales en matière de gouvernance et de la 
possibilité d’ajuster les modalités d’aide ainsi que les volumes d’aide. Des compressions 
du budget de l’aide en cours d’exercice ne devraient être envisagées qu’en dernier 
recours dans les situations les plus graves. Les pays donneurs ont aussi des 
responsabilités particulières à assumer sur le plan national en s’attaquant à la corruption 
dans des domaines comme la récupération des biens, la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et la transparence des activités bancaires. L’amélioration de la transparence des 
transactions entre les gouvernements des pays partenaires et les entreprises, souvent 
basées dans des pays de l’OCDE, du secteur minier constitue une priorité. 

A1.2.3. Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental 

Un État est fragile lorsque les instances étatiques1 n’ont pas la volonté politique et/ou la 
capacité d’assumer les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et 
promouvoir le développement, et d’assurer la sécurité et le respect des droits de 
l’homme de la population. L’engagement international devra être concerté, soutenu et 
centré sur le renforcement des relations entre l’État et la société en privilégiant deux 
grands domaines. Premièrement, il s’agira de renforcer la légitimité et la responsabilité 
des États en s’attaquant aux questions intéressant la gouvernance démocratique, les 
droits de l’homme, l’engagement de la société civile et la construction de la paix. 
Deuxièmement, il sera indispensable de consolider la capacité des États à s’acquitter de 
leurs fonctions essentielles afin de faire reculer la pauvreté. Les fonctions à remplir en 
priorité sont les suivantes : assurer la sécurité et la justice ; mobiliser les ressources ; 
créer des conditions favorables pour la fourniture des services de base, l’obtention de 
solides résultats économiques et la génération d’emplois. Le soutien apporté dans ces 
domaines renforcera la confiance des citoyens et leur engagement auprès des 
institutions publiques. La société civile a un rôle clé à jouer tant en exigeant une bonne 
gouvernance qu’en assurant la fourniture de services.  

A1.2.4. Accorder la priorité à la prévention 

Les actions menées aujourd’hui peuvent réduire la fragilité, atténuer le risque de voir 
éclater demain des conflits et d’autres crises, et contribuer au développement et à la 
sécurité à long terme à l’échelle mondiale. Les acteurs internationaux doivent être prêts 
à intervenir rapidement là où les risques de conflit et d’instabilité sont les plus élevés. 
Privilégier davantage la prévention supposera aussi qu’on partage les analyses des 
risques, qu’on ne s’arrête pas à des solutions rapides pour s’attaquer aux causes 
profondes de la fragilité d’un État, qu’on renforce les capacités locales, notamment celles 
des femmes, de prévenir et de régler les conflits, qu’on soutienne les capacités des 
organisations régionales en matière de construction de la paix et qu’on entreprenne des 
missions conjointes pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les crises.  
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A1.2.5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs 
politiques, sécuritaires et de développement 

Les problèmes auxquels sont confrontés les États fragiles sont pluridimensionnels. Les 
domaines politique, économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants. 
Fait important, il peut exister des tensions et des arbitrages à opérer entre les objectifs, 
notamment à court terme, et il faut en tenir compte pour parvenir à un consensus sur la 
stratégie et les priorités. C’est ainsi que les objectifs internationaux dans certains États 
fragiles peuvent devoir être centrés sur la construction de la paix à court terme pour 
pouvoir jeter les bases de progrès vers les OMD à moyen terme. Cela souligne la 
nécessité pour les acteurs internationaux de définir des mesures précises des progrès 
accomplis dans les États fragiles. Les gouvernements des pays donneurs doivent adopter 
une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, faisant intervenir aux côtés 
des responsables de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, ceux qui sont 
chargés de la sécurité et des questions politiques et économiques. Il s’agirait ainsi 
d’assurer la cohérence des politiques et de mener des stratégies concertées dans la 
mesure du possible, tout en préservant l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de 
l’aide humanitaire. Les gouvernements des pays partenaires doivent eux aussi veiller à la 
cohérence entre les priorités affichées par leurs différents ministères dans les instances 
internationales. 

A1.2.6. Promouvoir la non-discrimination comme fondement de 
sociétés stables et sans exclus 

La discrimination réelle ou perçue comme telle va de pair avec la fragilité et les conflits, 
et peut conduire à des défaillances dans la fourniture de services. Les interventions 
internationales dans les États fragiles doivent promouvoir systématiquement l’égalité 
homme-femme, l’intégration dans la société et le respect des droits de l’homme. Ce sont 
là des éléments importants qui sous-tendent les relations entre l’État et le citoyen, et 
font partie des stratégies à long terme visant à prévenir les situations précaires. Des 
mesures destinées à promouvoir le point de vue et la participation des femmes, des 
jeunes, des minorités et d’autres groupes exclus doivent être intégrées dès le début aux 
stratégies de renforcement de l’État et de fournitures de services. 

A1.2.7. S’aligner sur les priorités locales d’une manière différente 
selon le contexte 

Lorsqu’un gouvernement démontre sa volonté politique de promouvoir le 
développement, mais qu’il n’en a pas la capacité, les acteurs internationaux doivent 
chercher à aligner leurs efforts d’aide sur les stratégies qu’il a définies. Lorsque les 
capacités sont limitées, le recours à d’autres types d’instruments d’aide – comme les 
pactes internationaux ou les fonds d’affectation spéciale alimentés par plusieurs 
donneurs – peut faciliter l’adoption de priorités communes et le partage des 
responsabilités en matière d’exécution entre les institutions nationales et internationales. 
Lorsque l’alignement sur les stratégies conduites par le gouvernement du pays 
partenaire n’est pas possible parce que la gouvernance est particulièrement défaillante 
ou qu’un conflit violent a éclaté, les acteurs internationaux doivent procéder à des 
consultations avec un éventail de parties prenantes du pays partenaire concerné et 
rechercher des points d’ancrage possibles pour un alignement partiel au niveau sectoriel 
ou régional. Dans la mesure du possible, les acteurs internationaux doivent essayer 
d’éviter les activités qui nuisent au renforcement des institutions nationales, comme 
celles consistant à mettre en place des systèmes parallèles sans prévoir des mécanismes 
de transition et sans se soucier du développement des capacités à long terme. Il importe 
d’identifier les systèmes qui fonctionnent de manière satisfaisante au sein des 
institutions locales existantes, et de s’employer à les renforcer.  
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A1.2.8. S’accorder sur des mécanismes concrets de coordination 
de l’action des acteurs internationaux  

Cette démarche est possible même lorsque l’État n’assume pas pleinement ses fonctions. 
Dans la mesure du possible, il importe de travailler ensemble en coopérant à la 
réalisation d’analyses en amont, en effectuant des évaluations conjointes, en élaborant 
des stratégies communes et en coordonnant l’engagement dans la sphère politique. Des 
initiatives revêtant un intérêt pratique peuvent consister à mettre en place des bureaux 
conjoints, à convenir de la répartition des tâches entre les donneurs, à passer des 
accords visant à déléguer la coopération, à créer des fonds d’affectation spéciale 
associant plusieurs donneurs et à instaurer des règles communes pour la notification et 
en matière financière. Dans toute la mesure du possible, les acteurs internationaux 
doivent travailler de concert avec les réformateurs nationaux présents au sein de 
l’administration et de la société civile, afin de parvenir à une analyse commune des 
problèmes et des priorités. Dans le cas des pays en transition sortant d’un conflit ou dont 
la communauté internationale vient de se désengager, l’utilisation d’outils simples de 
planification intégrée, comme la matrice de résultats pour la transition, peut faciliter la 
définition de priorités réalistes et le suivi de leur mise en oeuvre.  

A1.2.9. Agir vite … mais rester engagé assez longtemps pour avoir 
des chances de réussite 

L’aide aux États fragiles doit être suffisamment souple de façon à tirer parti des 
occasions propices et à répondre à l’évolution de la situation sur le terrain. Dans le 
même temps, compte tenu des faibles capacités dont disposent les États fragiles et de 
l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, l’engagement international est 
susceptible de devoir durer plus longtemps que dans d’autres pays à faible revenu. Le 
renforcement des capacités des institutions de premier plan exige en principe un 
engagement d’au moins dix ans. Étant donné qu’un engagement inconstant (s’agissant 
non seulement des volumes d’aide, mais aussi de l’action diplomatique et de la présence 
sur le terrain) risque d’être déstabilisant pour les États fragiles, les acteurs 
internationaux doivent améliorer la prévisibilité de leur aide à ces pays, et prévoir des 
consultations mutuelles et une coordination préalablement à tout changement important 
dans la programmation de l’aide. 

A1.2.10. Éviter de créer des poches d’exclusion  

Les acteurs internationaux doivent prendre en considération le problème des « orphelins 
de l’aide », pays où il n’existe pas d’obstacles politiques majeurs à l’engagement, mais 
où peu d’acteurs internationaux sont présents et pour lesquels les volumes d’aide sont 
faibles. Cela vaut aussi pour les régions géographiques négligées au sein d’un pays, ainsi 
que pour les secteurs et groupes de la société délaissés. Lorsque les acteurs 
internationaux prennent des décisions concernant l’affectation de ressources aux pays 
partenaires et déterminent les priorités de leurs programmes d’aide, ils doivent prendre 
soin d’éviter qu’elles aient des effets d’exclusion involontaires. Dans ce contexte, il est 
donc essentiel d’assurer une coordination de la présence sur le terrain, de déterminer les 
apports d’aide en fonction des capacités d’absorption et de mettre en place des 
mécanismes permettant de réagir aux évolutions positives intervenant dans ces pays. 
Dans certains cas, des stratégies de coopération déléguée et des arrangements entre 
donneurs en matière de leadership peuvent aider à s’attaquer au problème des orphelins 
de l’aide.
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Bijlage 2 : Evolutie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking  

A2.1. Internationale en nationale evolutie in het volume 
van de ontwikkelingshulp 

Het totale volume van alle DAC lidstaten samen, uitgedrukt in constante USD van 201219 
(blauwe lijn in figuur 4) klokte in 2013 af op 134,7 miljard USD. Dit is na dalingen in 
2011 en 2012, een nieuw recordbedrag. 

Dit record wordt niet weerspiegeld in de ODA/BNI ratio (rode lijn) die met 0,30% lager 
ligt dan bv de 0,32% in 2010 en 2005. In vergelijking met 2012 (0,29%) laat deze ratio 
net als bij de totale bedragen een stijging zien. Deze vooruitgang is vooral te danken 
aan een stijging van de ODA van Japan en het Verenigd Koninkrijk, twee grote donoren 
in absolute bedragen, met elke ongeveer 4 miljard USD extra t.o.v van 2012.     

De Belgische ODA daalt voor het derde jaar op rij en behoort met een daling van 28% 
over de periode 2010-2013 tot de negatieve uitschieters. Enkel Spanje, -63%, en 
Griekenland, -39%, hebben hun budget nog drastischer laten zakken. Wanneer gekeken 
wordt naar de ODA/BNI ratio doet enkel Spanje slechter (-0,27%) t.o.v. -0,19 voor 
België. De Griekse ratio daalt slechts 0.04% omdat ook het Griekse BNI gekelderd is. 
 

Figuur 4: evolutie ODA DAC-leden (bron:DAC) 
 

 
                                                 
19 Wanneer een munteenheid constant wordt uitgedrukt voor een bepaald jaar, wordt de invloed van 
inflatie/deflatie weggenomen waardoor een bedrag uit bv 1996 vergelijkbaar wordt met een bedrag van 2010. 
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In figuur 5 wordt de evolutie van de verhouding ODA/BNI van België (gele lijn) 
vergeleken met de evolutie van de verhouding van de totale ODA/ totale BNI van alle 
DAC lidstaten samen (blauwe lijn) en de evolutie van het gemiddelde van de ODA/BNI 
ratio van de verschillende lidstaten (roze lijn). 

In vergelijking met het percentage van de totale hulp van de DAC lidstaten scoort de 
Belgische samenwerking goed en ligt het percentage van 0,45% in 2013 nog steeds ruim 
hoger dan dat van de totale DAC-hulp, 0,30%. 

Met het gemiddelde van de verschillende DAC-lidstaten, 0,40%  is het verschil (0,05%) 
veel kleiner geworden, daar waar het in 2010 nog 0,22% bedroeg. Figuur 2 maakt 
duidelijk dat de Belgische ODA de laatste drie jaren scherper gedaald is dan gemiddeld 
bij de andere DAC landen. Desalniettemin ligt het Belgische ODA cijfer nog steeds boven 
het gemiddelde. 

Figuur 5: vergelijking evolutie ODA DAC-leden en ODA België (bron: DAC) 
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Figuur 6 van het gemiddelde van de ODA als percentage van het BNI over de periode 
2011-2013 toont aan dat België (groene balk, 0,49%) beter dan het gemiddelde van alle 
lidstaten (rode balk 0.40%) scoorde en beduidend beter dan het gemiddelde van de 
verhouding van de totale ODA tot het totale BNI (blauwe balk 0.30%).  

Opvallend zijn de lage percentages van een aantal grote lidstaten zoals de Verenigde 
Staten en Japan. Deze lage percentages zijn dan ook de verklaring voor het lage 
gemiddelde van de totale ODA/BNI (blauwe balk) en voor het ruime verschil met het 
gemiddelde van de verschillende lidstaten. Het gemiddelde van alle ratio’s (rode balk) is 
in vergelijking met voorgaande jaren gezakt door de lage percentages van DAC-
nieuwkomers Slovakije, Tsjechië, Slovenië en Polen. 

 
Figuur 6: ODA DAC-leden : % van hun BNI (bron: DAC) 
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A2.2. De verdeling van de Belgische hulp naar kanaal 

DGD bi direct: gouvernementele samenwerking. O.a. BTC, leningen van staat tot staat, 
humanitaire voedselhulp. 

DGD bi indirect: niet gouvernementele samenwerking, waaronder de NGO’s de 
universiteiten en BIO20. 

Bi andere: Nationale Delcredere Dienst, FOD Financiën, deelstaten, B-Fast, 
conflictpreventie. 

Multi: multilaterale samenwerking via de Verenigde Naties, het Europees 
Ontwikkelingsfonds, de Europese Commissie, de Wereldbankgroep, regionale 
ontwikkelingsbanken. 
 

 

Figuur 7: evolutie van de kanalen van de Belgische ODA als % van het BNI 
(Bron: ODA database DGD) 
 

 
 

 

In 2013 bedroeg de Belgische ODA 1.731.101.978 € tegenover 1.800.720.202 € in 2012 
en 2.269.889.557 € in 2010. 

Het is vooral de daling in 2012 die echt gesneden heeft in het budget van de 
ontwikkelingssamenwerking. Het verschil tussen 2010 en 2011 was in grote mate toe te 
schrijven aan belangrijke schuldverlichtingen. (zie het balkje Bi andere in figuur 7 en 
figuur 8  hieronder). Ook in 2013 is de daling t.o.v. 2012 te wijten aan een lager bedrag 
voor schuldkwijtscheldingen. 

In figuur 8 komt duidelijk tot uiting dat de Belgische ODA zonder schuldkwijtscheldingen 
in 2011 vrij stabiel bleef op 0,51%, maar in 2012 een forse duik nam naar 0,41%. Er 
werd in 2012 dus ook op andere posten stevig gesnoeid. Wanneer we 

                                                 
20 Voortaan zal BIO onder bi-direct gerekend worden. 
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schuldkwijtscheldingen buiten beschouwing laten, is de ODA in 2013 zelfs opnieuw 
gestegen. 
 

Figuur 8: aandeel schuldkwijtschelding in Belgische ODA (Bron: ODA database 
DGD) 
 

 

 
 

 

 

Tabel 5: Overzicht belangrijkste budgetdalingen 2010-201321 
 verschil 2010 2013 % 
DGD bi direct -71,6 486,2 414,6 -14,7% 
Technische samenwerking 
(BTC) 

-17,8 208,2 190,4 -8,5% 

Begrotingshulp -21,5 47,2 25,7 -45,7% 
Leningen van staat tot staat -19,8 32,9 13,1 -60,3% 
Maatschappij opbouw -8,8 35,2 26,4 -25% 
     
DGD bi indirect -93,8 365,5 271,7 -25,7% 
Privé sector, BIO -92,3 118,3 26 -78% 
     
Bi andere -365,7 635,3 269,6 -57,6% 
schuldverlichting -407 416,5 9,5 -97,7% 
Conflictpreventie 17,6 25,9 8,3 -68% 
     
Multilateraal -0,7 742,8 742,1 -0% 
     

 

In directe bilaterale samenwerking gaan bijna alle posten er op achteruit. De technische 
samenwerking gaat 8,5% achteruit. De leningen van Staat tot Staat vallen met 60% 
terug en ook de middelen voor maatschappij opbouw worden met 25% gereduceerd. 

                                                 
21 Bedragen in miljoen € 
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In de indirecte bilaterale samenwerking is het BIO die de rekening betaalt; in 2010 kreeg 
BIO nog 118,3 miljoen €, in 2013 nog 26 miljoen en in 2012 amper 5,9 miljoen. Alle 
andere niet gouvernementele actoren hielden hun budget stabiel tussen 2010 en 2012. 

Andere opvallende dalers zijn schuldverlichting met 407 miljoen en conflictpreventie dat 
van 25,9 naar 8,3 miljoen zakt. 

De multilaterale samenwerking is status quo gebleven tussen 2010 en 2013, zij het met 
een dip van zo’n 10% in 2012 die in 2013 alweer weggewerkt was. 

De meest opvallende stijger is de steun voor FEDASIL dat steeg van 71,8 miljoen in 
2010 naar 117,5 miljoen in 2013. 

Globaal gezien is er sterker bespaard op de bilaterale samenwerking dan op de 
multilaterale samenwerking. Dit vertaalt zich in 2013 ook in een andere verhouding 
tussen de bilaterale en de multilaterale samenwerking in vergelijking met 2010. Daar 
waar in 2010 (zie figuur 9) 64% van de hulp bilateraal en 36 % multilateraal was, ging 
in 2013 (zie figuur 10) nog 56% van de Belgische ODA naar de bilaterale hulp en 44% 
naar multilaterale hulp. 
 

 

 

Figuur 9: Verdeling naar budgethouder van totale ODA 2010, in Euro Bron: ODA 
database DGD 
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Figuur 10: Verdeling naar budgethouder van totale ODA 2013, in Euro Bron: 
ODA database DGD 
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