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Samenvatting  

FINEXPO 

FINEXPO is het instrument van de Belgische federale overheid dat gericht is op het 
leveren van advies en financiële steun aan Belgische bedrijven met als doel 
kapitaalgoederen en diensten te exporteren. Finexpo werkt met vijf instrumenten 
waarvan er vier in aanmerking komen voor registratie als Official Development 
Assistance (ODA) vanwege het concessioneel karakter. Deze vijf instrumenten kunnen 
uitsluitend gebruikt worden om Belgische exporten te bevorderen en worden daarom 
beschouwd als gebonden hulp (met uitzondering van bepaalde leningen van Staat tot 
Staat die ontbonden kunnen zijn). 

� Rentestabilisatie: dit instrument is uitsluitend van commerciële aard en is 
daarom geen onderwerp van deze evaluatie; 

� Intrestbonificatie;  

� Intrestbonificatie met aanvullende gift;  

� Zuivere gift; 

� Lening van Staat tot Staat. 

Sinds de oprichting in 1997 (en tot aan eind 2009) heeft FINEXPO 108 exportprojecten 
ondersteund die als ODA geregistreerd staan. De export was gericht op 39 landen 
waarvan Ghana en Vietnam de twee meest begunstigde landen waren in termen van het 
aantal uitgevoerde projecten per land.  
 
 

Context van de studie 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 
België heeft deze evaluatie van FINEXPO aangevraagd nadat de OESO-landen overeen 
waren gekomen om de steun te ontbinden aan acht nieuwe Highly Indebted Poor 
Countries (HIPC). Gebonden ODA is gekoppeld aan internationale afspraken die het 
resultaat zijn van consensus tussen de OESO-partners evenals consultatie bij het 
Development Assistance Committee (DAC). De eerste overeenkomst, de “Arrangement 
on Officially Supported Export Credits (OESO Arrangement)” die in 1978 werd 
goedgekeurd stelt de regelingen en voorwaarden vast die gesteld worden aan 
exportkredieten die met overheidsgeld gesteund worden. De laatste versie van het 
“Arrangement” dateert van 2009. Dat Arrangement bepaalt onder andere de minimale 
rentevoet voor het verstrekken van overheidssteun voor de financiering; de 
risicovergoeding; de maximale krediettermijnvoorwaarden; het minimale subsidie- ofwel 
concessionaliteitselement en de sectoren en landen waarop de interventie van toepassing 
is. 

Voorafgaand aan de uitvoering van de nieuwe overeenkomst in de acht HIPC-landen 
heeft België om een tweejarig moratorium verzocht teneinde tijd te hebben om FINEXPO 
te evalueren en om de relevantie en doeltreffendheid van haar instrumenten te 
beoordelen.  
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Methodologie van de evaluatie 

De evaluatie is in drie etappes uitgevoerd: een bureaustudie in Brussel, twee missies in 
Vietnam en Ghana en een analysefase in Brussel. De bureaustudie bestond uit het 
bestuderen van de internationale literatuur over ontbonden hulp, uit een analyse van 
projectdossiers op het hoofdkantoor van FINEXPO in Brussel, en uit het verzamelen van 
informatie over soortgelijke instrumenten zoals die in Frankrijk, Nederland, Spanje, 
Denemarken en Duitsland worden gehanteerd om hun buitenlandse handel te 
ondersteunen (en die eveneens als ODA erkend wordt). Een samenvatting van deze 
informatie over de in het buitenland toegepaste instrumenten is gebruikt als benchmark 
voor FINEXPO. 

Ook werden twee series interviews gehouden: één serie met de leden van het FINEXPO 
Comité en een andere serie (op basis van een steekproef) onder de Belgische bedrijven 
die gebruik gemaakt hebben van FINEXPO steun. De voornaamste bevindingen werden 
getest tijdens twee veldmissies (in Vietnam en Ghana). Na analyse en de formulering van 
de conclusies, werd een workshop georganiseerd met de leden van de stuurgroep van 
deze evaluatie om de getrokken conclusies en aanbevelingen door te spreken. 
 
 

Analyse 

De evaluatie omvatte zowel de diensten van FINEXPO als de projecten die met steun van 
FINEXO uitgevoerd zijn.  

FINEXPO (comité en secretariaat) 

FINEXPO strategie 

In formele zin bestaat er geen FINEXPO-strategie. FINEXPO is niet gehouden aan de Wet 
op ontwikkelingssamenwerking van mei 1999, terwijl internationale handel een 
gewestelijke bevoegdheid is. Het enige externe beleidskader dat voor FINEXPO bindend 
is, is het OESO Arrangement. Deze bakent expliciet de sectorale en geografische ruimte 
af. Het ontberen van een breed beleidskader wordt niet gecompenseerd door enige 
interne strategie. 

FINEXPO selectieproces 

Zonder een duidelijk beleidskader heeft het FINEXPO Comité (het Comité voor Financiële 
Steun aan de Export van Uitrustingsgoederen) geen richtlijn om de (handels- of 
ontwikkelings-) relevantie van geselecteerde projectvoorstellen te beoordelen. 
Ontwikkelingsrelevantie wordt niet expliciet getoetst aan de ontwikkelingsstrategie van 
een bepaald land en een oordeel daarover wordt voornamelijk gebaseerd op individuele 
waarnemingen door ambassades of de Wereldbank. In de praktijk wordt een “geen 
bezwaar1”-benadering toegepast om het belang voor de ontwikkeling in het ontvangende 
land te waarborgen. De relevantie van het projectontwerp wordt evenmin geanalyseerd. 
De evaluatie van het belang van de gefinancierde projecten voor de Belgische economie 
wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Echter, de gehanteerde 
criteria daartoe zijn niet expliciet. 

Projectdossiers en notulen van vergaderingen van het FINEXPO Comité tonen aan dat 
beslissingen om de projecten al dan niet te financieren unaniem genomen worden. Met 

                                                
 
 
 
 
 
1 Projecten worden aanvaard indien hun relevantie voor de ontwikkeling is niet betwist door de DGOS, de ontwikkeling Banken of 
FINEXPO. 
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een beperkt jaarlijks budget van ongeveer € 60 miljoen voor de vier instrumenten zijn 
compromissen voor de keuze van de projecten onvermijdelijk. Deze compromissen 
worden echter niet gesloten op basis van strategische overwegingen: er is geen sprake 
van “concurrentie” tussen de projecten, noch van een “premie” of voorrang voor die 
voorstellen die aan specifieke criteria voldoen. Het selectieproces is relatief informeel van 
aard en bedrijven benaderen het Comité op verschillende wijze: de bedrijven “hebben zo 
hun eigen inschatting” over het bedrag dat ze kunnen vragen als steun door het 
programma en zij zijn terughoudend in het vragen van meer dan die inschatting. 

FINEXPO diensten 

Deze informele afspraken en procedures zorgen er wel voor dat het programma vlot en 
efficiënt wordt beheerd. Het selectieproces is voorspelbaar, contacten worden 
gemakkelijk gelegd en het secretariaat is interactief. Deze informele aanpak heeft echter 
ook een keerzijde. Zo leidt het tot een concentratie van informatie bij een beperkt aantal 
personen. Het proces vergt weinig uitgaven aan ex-ante analyse – vandaar de zwakte 
van de haalbaarheidsstudies – of aan monitoring en evaluatie – geleerde lessen hebben 
waarschijnlijk weinig invloed op de toekomstige keuzes. De enige “feedback” die 
FINEXPO ontvangt betreft de omstandigheden waaronder projecten worden uitgevoerd; 
het betreft niet de relevantie, doeltreffendheid of doelmatigheid van deze projecten.  

Het ontbreken van een competitief selectieproces maakt een relatief informele en 
efficiënte relatie mogelijk tussen het FINEXPO Comité en de bedrijven die zij 
ondersteunt. Men mag zich afvragen in hoeverre dit gebrek aan concurrentie de 
dynamiek werkelijk beïnvloedt. Immers, de geïnteresseerde ondernemingen zullen het 
gebrek aan transparantie en de informele afspraken alleen maar aanvaarden als zij er 
van overtuigd zijn dat een dergelijke informele benadering ook voordelen oplevert (zoals 
het ontbreken van procedures die leiden tot het uitwerken van dure voorstellen waarop 
op basis van directe concurrentie geselecteerd zou kunnen worden).  

FINEXPO is doeltreffend in de zin dat het verwachte resultaat geleverd wordt: 
"kapitaalgoederen en gerelateerde diensten van Belgische oorsprong worden geleverd 
aan ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor gebonden hulp, evenals de minst 
ontwikkelde landen". Honderdenacht (108) contracten werden ondersteund voor een 
totaal projectbedrag van € 776 miljoen met € 231 miljoen aan steun, wat een multiplier 
van 3,37 impliceert. Omdat er geen meetbare doelen zijn gesteld, is er ook geen 
‘benchmark’ om de prestaties aan af te meten. Echter, de door FINEXPO gevolgde 
aanpak leidt tot een concentratie die nauwelijks kan worden bestempeld als een optimaal 
gebruik van middelen in overeenstemming met het doel van het instrument. Over een 
periode van meer dan 10 jaar hebben 38 bedrijven geprofiteerd van FINEXPO-steun, 5 
daarvan ontvingen 52 procent van de totale toegewezen begroting, terwijl de top-10 
bedrijven 70 procent van alle steun ontvingen.  

FINEXPO heeft een impact op de internationale handelsbetrekkingen en op het 
aanknopen van zakelijke banden. Dit betekent echter niet dat de handelsbetrekkingen 
minder duurzaam zouden zijn in afwezigheid van FINEXPO. FINEXPO heeft een 
katalytisch effect gehad op de mogelijkheid tot (commerciële) financiering voor minstens 
3 bedrijven. Steun door de publieke sector heeft een (positieve) impact op het 
vertrouwen van banken in de projecten zoals door de bedrijven voorgesteld. Of FINEXPO 
een handelverstorende invloed heeft is moeilijk te beoordelen, omdat de landen waarop 
de steun zich richt zich doorgaans kenmerken door het feit dat het IMF daar leningen 
door commerciële banken aan de publieke sector niet toestaat.  

FINEXPO projecten 

Relevantie 

De projecten zijn relevant voor ontwikkelingsdoeleinden in de zin dat zij beantwoorden 
aan de lokale behoeften en verzoeken. Ze richten zich op minstens twee van de 
verwachte impacts van FINEXPO: (i) verbeterde “stock” aan sociale infrastructuur en (ii) 
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een beter gebruik van de basisinfrastructuur. Lokale partners worden betrokken bij zowel 
het ontwerp als de uitvoering van de projecten. Echter, de projecten lijken niet te worden 
besproken met de ‘lead’ donoren in de betreffende sectoren (voor zover dat van 
toepassing is), en evenmin wordt relevantie van een specifiek project positief beïnvloed 
door de kwaliteit van de haalbaarheidsstudies. Daarom kan een aanzienlijk deel van de 
projecten weliswaar als relevant worden beschouwd als individuele interventie, maar niet 
als onderdeel van welke consistente strategie dan ook.  

Ten slotte toont de analyse van de uitgevoerde projecten per sector een sterke 
concentratie aan op stedelijk openbaar vervoer. Ongeveer 35% van de begroting van 
FINEXPO over de periode 1997-2008 is uitgegeven aan de verkoop van bussen. Nog eens 
8% ging naar de stedelijke vervoersmarkt. Er kunnen dus vraagtekens gesteld worden 
bij de optimalisering in de toewijzing van financiële middelen.  

Volgens de brede definitie van wat aanvaardbaar zou zijn voor FINEXPO financiering 
vanuit het oogpunt van exportbevordering, kunnen de meeste projecten als relevant 
worden beschouwd, aangezien vrijwel alle projecten wel enige toegevoegde waarde aan 
de Belgische bedrijvigheid opleveren. Bovendien zou in veel gevallen de betreffende 
onderneming niet tot de markt zijn toegetreden zonder de steun van concessionele 
middelen.  

Als gevolg van de “geen bezwaar”-aanpak is het budget van FINEXPO gericht op slechts 
een beperkt aantal sectoren en op een relatief klein aantal grotere -op export gerichte- 
bedrijven. Het ontbreken van een formele ‘strijd om middelen’ tussen projectvoorstellen 
impliceert dat er geen ‘beloning’ bestaat voor die ondernemingen die steun door FINEXPO 
het hardst nodig hebben om te kunnen exporteren. Een dergelijke voorkeursbehandeling 
bestaat er ook niet voor ondernemingen die het grootste potentieel hebben om blijvende 
handelsbetrekkingen op een bepaalde aan te knopen.  

Doeltreffendheid 

Het FINEXPO Comité weet niet in hoeverre de projecten die zij financiert ook effectief 
(zullen) zijn. Veldbezoek door het evaluatieteam leverde wisselende resultaten op als het 
gaat om de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen, terwijl de duurzaamheid van de 
effecten veelal niet gewaarborgd is. 

De meest doeltreffende bijdrage van FINEXPO voor exportbevordering is het openstellen 
van markten voor Belgische ondernemingen die zij anders niet zouden hebben betreden. 
Terwijl FINEXPO wel wordt gebruikt als een belangrijke “partner” om toegang te krijgen 
tot markten waarvoor concessionele middelen nodig geacht worden, kan tegelijkertijd 
niet worden gesteld dat het een katalytisch instrument is dat de Belgische 
ondernemingen in staat stelt om die markten (definitief) te penetreren en vervolgens hun 
handel blijvend uit te breiden. De handelsbetrekkingen blijken niet duurzaam te zijn 
zonder steun van FINEXPO. 

Omdat het Comité geen systeem voor monitoring en evaluatie heeft ontwikkeld, kan het 
ook geen lessen trekken uit eigen succes en falen. 

Doelmatigheid 

Het secretariaat van FINEXPO beschikt noch over de instrumenten, noch over de 
informatie om de efficiëntie van de voorgestelde diensten of goederenleveranties naar 
behoren te kunnen beoordelen. De aanvragende bedrijven zijn niet verplicht om bewijzen 
te leveren aangaande hun concurrentiepositie, zolang de gehanteerde prijzen maar 
conform de gangbare internationale prijsniveaus zijn. Prijsopdrijving door bedrijven in 
een niet concurrerende positie blijkt echter geen groot probleem door de controle 
mechanismen (zoals prijsstudies op individuele basis voor de Staat tot Staat leningen) en 
door kwantiteit-, en kwaliteitsbeoordeling in sommige van de ontvangende landen. Wat 
moeilijker te beoordelen of te controleren is, is of de technische oplossingen die door de 
Belgische bedrijven aangedragen worden ook daadwerkelijk de meest doelmatige zijn 
voor de ontvangende partij. Openbare aanbesteding zou het vergelijken van 
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uiteenlopende technische oplossingen mogelijk maken. In de praktijk concurreert de 
meerderheid (70%) van de bedrijven die ondersteuning van FINEXPO zou kunnen 
ontvangen in feite met elkaar. Deze bedrijven staan daarmee wel onder druk om 
efficiënte technische oplossingen aan te dragen, tenzij de concurrentieverhouding op 
welke wijze dan ook verstoord is. 

Duurzaamheid 

De potentiële duurzaamheid van een project wordt vooral beoordeeld in termen van 
technische duurzaamheid. Indien eventuele missies de betrokkenheid van lokale partners 
hebben aangetoond, - sterk tijdens de uitvoeringsfase, variabel tijdens de ontwerpfase, - 
wordt dit verder niet beoordeeld. 
 
 

Conclusies en aanbevelingen 

C1. Het ontbreken van een extern beleidskader wordt 
niet gecompenseerd door een interne strategie 

R1.Het feit dat het nodig is dat bedrijven en FINEXPO het met elkaar eens worden over 
het beperken van het aantal verzoeken en de financiële hoogte van de aanvragen 
suggereert dat het budget onvoldoende is om FINEXPO haar brede en vage doelstellingen 
te laten verwezenlijken. Het ontbreken van een duidelijke strategie en van een expliciet 
selectiemechanisme maakt de beslissingen van het Comité kwetsbaar voor kritiek 
vanwege onvoldoende transparantie bij de toewijzing van publieke middelen. 

Het Comité dient het ontberen van een extern beleidskader te compenseren door een 
eigen ‘mission statement’ te formuleren dat publiekelijk kenbaar en breed uitgedragen 
moet worden. Dit ‘mission statement’ moet de doeleinden van het instrument vaststellen 
en institutionele karakteristieken van FINEXPO vastleggen, evenals de 
verantwoordelijkheden van de daarmee gerelateerde instanties, de begroting en een 
jaarlijks te herziene strategie die duidelijk maakt hoe het Comité voornemens is haar 
missie uit te voeren. Deze strategie zou het stellen van prioriteiten mogelijk moeten 
maken en dus moeten kunnen leiden tot het opstellen van criteria voor de selectie van 
projecten. 
 

C2.1 De doeltreffendheid van FINEXPO wordt beperkt 
door onvoldoende selectie van de projecten 

R2.1.1. Een ‘mission statement’ en de daaraan gerelateerde documenten dienen te 
fungeren als een trechter voor de selectie van projecten. Voorgesteld wordt om projecten 
volgens de volgende criteria te selecteren: 

� Naleving van het OESO Arrangement, 

� Naleving van de doelstellingen en insteek van FINEXPO, 

� De kwaliteit van de haalbaarheidsstudies, 

� De (kans op) vervolgopdrachten (aanvragen die geen herhaling zijn van eerdere 
opdrachten dienen prioriteit te krijgen). 

Ieder van deze criteria moet nauwkeurig gedefinieerd worden in het ‘mission statement’, 
met inbegrip van de bijbehorende indicatoren. Een monitoring en evaluatiemechanisme 
zal nodig zijn om de criteria, gebaseerd op de “lessons learnt” aan te passen en te 
verfijnen. 

R2.1.2. Een verhoging van het niveau van eisen door het aanleggen van strengere 
criteria impliceert dat FINEXPO meer aanvragen dient te ontvangen dan het kan 
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goedkeuren, waardoor selectie ('relevantie en effectiviteit van projecten’) zal leiden tot 
de kwaliteitsverbetering van de projecten. Het verbeteren van de zichtbaarheid van 
FINEXPO zowel in België als in de begunstigde landen wordt daarmee een prioriteit. 
FINEXPO moet een aantrekkelijk instrument worden dat deel uitmaakt van de 
marktstrategie van een groter aantal Belgische bedrijven. Daarom is het essentieel dat 
zowel gewestelijke instellingen voor exportbevordering als ambassades het instrument 
actief bevorderen. 

C2.2 De doeltreffendheid van FINEXPO als geheel 
wordt beperkt door de doeltreffendheid van de door 
haar gesteunde projecten 

R2.2. Het vergaren van kennis en ervaring door het Comité is alleen van belang als de 
leden daarvan projecten onderling kunnen vergelijken en daartussen een keuze kunnen 
maken. Om de besluiten van het Comité solider te laten zijn en daarmee de 
doeltreffendheid van het FINEXPO-instrument te verhogen, moet het FINEXPO Comité 
meer ‘feedback’ uit het veld krijgen. 
 

C2.3 De doeltreffendheid van FINEXPO wordt beperkt 
door het toegewezen budget 

R2.3. Bovenstaande aanbevelingen leiden tot een verhoging van de beheerskosten. Het 
vastleggingskrediet voor zowel de intrestbonificatie als voor leningen van Staat tot Staat 
wordt beschouwd als een belangrijke factor die de effecten van het programma inperkt. 
Ondanks een recente verbetering is het gemiddeld begrotingsbeslag voor dit deel van het 
budget relatief laag (61% voor de intrestsubsidie), omdat een aantal van de projecten 
nimmer wordt uitgevoerd. Delen van de begroting die waarschijnlijk niet voor het einde 
van het jaar worden uitgekeerd zouden gebruikt moeten kunnen worden voor analytische 
werkzaamheden zoals het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en monitoring en 
evaluatie. Middelen uit het Studiefonds en BIO zouden ook voor dat doel moeten kunnen 
worden aangewend. Veldbezoek door leden van het Comité zou ook meer middelen ter 
beschikking moeten krijgen. Deze bezoeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren op 
drie niveaus: a) verhoging van het bewustzijn van de leden van het Comité over de 
effecten van de gefinancierde projecten; b) verbetering van de dialoog met de lokale 
autoriteiten, vooral in landen waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet actief 
is, en c) verbetering van de zichtbaarheid van het FINEXPO-instrument. 
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Afkortingen 

AWEX  Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers 
BEU  Biomedical Engineering Unit 
BIO  Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden 
BTC  Belgian Technical Cooperation 
CARI  Contracto de Ajuste Recíproco de Intereses 
CIRR  Commercial Interest Reference Rate 
CLIP  Clinical Laboratory Improvement Project 
CRS   Creditor Reporting System 
DAC  Development Assistance Committee 
DBE  Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking 
DGOS / DGDC: Directorate General for Development Cooperation 
DFI  Directly Financed Imports 
EC   Europese Commissie 
EIA   Environmental Impact Assessment 
EPA  Economic Partnership Agreement 
EQ  Evaluatie Vraag 
EU   European Union 
FIT  Flanders Investment and Trade 
FPS / FOD Federal Public Service / Federale Overheidsdienst 
GDP / GNP Gross Domestic Product / Gross National Product 
GWCL  Ghana Water Company limited 
HIPC  Highly Indebted Poor Country 
IB  Intrestbonificatie 
ICP  Indicative Country Programme 
ICT  Information and Communication Technology 
ILO  International Labour Organisation 
IMF  International Monetary Fund 
KMO  Kleine en Middelgrote Onderneming 
LDC /MOL  Least Developed Country / Minst Ontwikkeld Land 
M&E  Monitoring en Evaluatie 
MDA  Ministries, Departments and Agencies 
MDG   Millennium Development Goal 
MMT  Metro Mass Transit limited 
MoF  Ministry of Finance 
MoU  Memorandum of Understanding 
ODA   Official Development Aid 
OECD /OESO Organisation for Economic Cooperation and Development 
ONDD  National Delcredere Office 
ORET  Ontwikkelingsrelevante Export Transactie 
ORIO  Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling 
PMU  Project Management Unit 
RPE   Réserve Pays Emergents 
StS  Lening van Staat tot Staat 
TC  Technical Cooperation 
ToR  Terms of Reference 
WTO  World Trade Organisation 
 





FINEXPO EVALUATIE  

Final report – page 13 see 

1. MANDAAT 

1.1. FINEXPO: ontwikkelingshulp en bevordering 
van buitenlandse handel 

1.1.1. Reden van bestaan 

FINEXPO is een federaal instrument dat gericht is op het verstrekken van advies en het 
geven van financiële steun aan Belgische bedrijven om kapitaalgoederen 
(uitrustingsgoederen) en diensten te exporteren. 

FINEXPO is tevens een interdepartementaal Comité dat in mei 1997 (Koninklijk Besluit, 
30 mei) is opgericht na de fusie van twee aparte Comités: 

� Copromex, verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
handel en Ontwikkelingssamenwerking dat verantwoordelijk was voor de 
bevordering van export door het beoordelen van aanvragen voor rentestabilisatie 
en intrestbonificatie;  

� Het Interdepartementale Comité voor Leningen van Staat tot Staat, 
verbonden aan het Ministerie van Financiën, dat de mogelijkheden onderzocht 
voor de toekenning van overheidssteun aan exportleningen. 

FINEXPO is ook een raadgevend Comité. Het adviseert de Minister belast met 
Buitenlandse Handel, het Ministerie van Financiën, evenals de Raad van Ministers met 
betrekking tot de Staat tot Staat leningen. 
 

1.1.2. Financiële instrumenten 

FINEXPO operationaliseert haar activiteiten door toepassing van vijf instrumenten, 
waarvan er vier worden beschouwd als overheidshulp (Official Development Aid -ODA) 
door het Development Assistance Committee (DAC)2 vanwege hun concessionele aard: 

� Rentestabilisatie: dit instrument is van commerciële aard en is daarom geen 
onderwerp van evaluatie van deze studie; 

� Intrestbonificaties: deze subsidies zijn gericht op het verlagen van de 
rentetarieven van exportkredieten, en op het waarborgen van de stabiliteit van de 
rentetarieven gedurende de krediettermijn (terugbetalingperiode) van de lening. 
Het instrument garandeert een 0% rente en het uitstel van de aflossing wordt zo 

                                                
 
 
 
 
 
2 OECD/DAC (2007) 34: Officiële ontwikkelingshulp omvat de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld door officiële 

instanties - de staat en lokale overheden,  met inbegrip van hun uitvoerende instanties- aan landen en gebieden vermeld op de DAC-
lijst van ODA-begunstigden en aan multilaterale ontwikkelingsinstellingen. Deze transacties moeten: 

a) worden geregistreerd als zijnde activiteiten die economische ontwikkeling en het welzijn van de ontwikkelingslanden 
tot belangrijkste doel hebben; en 

b) van concessionele aard zijn, dat wil zeggen een subsidie-element van ten minste 25% hebben (35% in het geval van 
gebonden hulp), gebaseerd op een rentevoet van  10%. 
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berekend dat 35% van de kosten van het krediet wordt geschonken vergeleken 
met de gedifferentieerde disconteringsvoet (net present value); 

� Intrestbonificatie met gift: deze subsidies verstrekken een gift bovenop een 
intrestbonificatie om de terugbetalingperiode en de daarmee verband houdende 
Delcredere premie te verkorten (immers het risico is hoger naarmate de 
krediettermijn langer is). Deze subsidie wordt uitgekeerd aan het begin van het 
project. De concessionele component van de giften plus de subsidies is 
vastgesteld op 35%, terwijl de subsidie een 0% rente moet garanderen. Het 
instrument wordt voornamelijk gebruikt in landen waar het commerciële risico 
hoog is; 

� Zuivere gift: dit instrument werd voor het eerst gebruikt door FINEXPO in 2006 
en bestaat uit een gift van 35% van het bedrag van een project zonder 
intrestbonificatie en wordt uitgekeerd aan het begin van het project. Het wordt 
gebruikt voor kleine projecten (maximale contractwaarde € 2 500 000); 

� Staat tot Staat leningen: zijn concessionele leningen verstrekt door de 
Belgische Staat. De rente varieert van 0 tot 2% op basis van het Bruto Nationaal 
Product (BNP) van het begunstigde land, en een 10-jarige aflossingsvrije periode 
en een 30-jarig krediettermijn zijn van toepassing.  

Volgens de OESO Arrangement, zijn Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s of LDCs) niet 
gebonden aan het afnemen van goederen en diensten uit het donorland (België). 

 
 

1.2. Context van de studie 

In mei 2008 zijn de ministers van Ontwikkelingssamenwerking van de donorlanden 
overeengekomen de steun volledig te ontbinden aan 8 nieuwe Highly Indebted Poor 
Countries (HIPC): Bolivia, Kameroen, Ivoorkust, Ghana, Guyana, Honduras, Nicaragua en 
de Republiek Congo. In het algemeen dient de steun aan alle 39 HIPC ontbonden te zijn, 
met andere woorden: het is de donoren niet meer toegestaan om als voorwaarde voor 
steun te eisen dat aankoop van goederen en / of diensten in hun land moet plaats 
vinden. 

Voordat België deze nieuwe overeenkomst ging toepassen verzocht het om een twee jaar 
durend moratorium met als doel FINEXPO te kunnen evalueren en om de relevantie en 
het effect van de leningen van Staat tot Staat en intrestbonificaties in te schatten. Het 
streven is om te verzekeren dat het instrument zich aanpast aan de huidige eisen van 
een effectieve ontwikkelingshulp, conform de Verklaring van Parijs en het werk van DAC.  

Deze evaluatie is parallel uitgevoerd aan de bredere en meeromvattende evaluatie van 
het effect van de aanbeveling van 2001 over de ontbinding van ODA, zoals in werking 
gesteld door DAC3 (2009). 

 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
3 The developmental effectiveness of untied aid : Evaluation of the implementation of the Paris Declaration and of the 2001 
DAC recommendation on untying ODA to the LDCs (2009), ODI. 
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1.3. Insteek en focus van de evaluatie – de 
verwachtingen van de Dienst Bijzondere 
Evaluatie 

Het doel van deze evaluatie is lerend: op basis van de beoordeling van de relevantie en 
de impact van de vier FINEXPO instrumenten die voor ODA registratie in aanmerking 
komen, worden aanbevelingen geformuleerd over hoe deze instrumenten aangepast 
kunnen worden aan de nieuwe standaard van ODA doeltreffendheid, zoals nagestreefd 
door de Verklaring van Parijs en de DAC (ToR p.13, 14). 

Om die reden beoordeelt de studie alle projecten die financiering hebben ontvangen van 
FINEXPO (ODA deel), vanaf het ontstaan van FINEXPO in 1997 tot en met 2008. Dit gaat 
om leningen van Staat tot Staat, intrestbonificatie met of zonder gift, en zuivere giften. 
Speciale aandacht is besteed aan de projecten die zijn uitgevoerd in Ghana - Ghana 
kreeg het merendeel van de Staat tot Staat leningen, zowel in termen van aantal als van 
volume van financiering, en Vietnam, het land met het grootste aantal FINEXPO 
activiteiten gedurende de periode 1997-2008. De studie richt zich op de twee 
belangrijkste drijfveren voor interventie door FINEXPO: de bevordering van 
(economische) ontwikkeling en de bevordering van de buitenlandse handel. 

De lerende aard van de studie impliceert een reconstructie en analyse van het Belgische 
beleid ten aanzien van hulp en handel, rekening houdende met de evolutie in de 
Belgische wet- en regelgeving, evenals de veranderingen in de internationale context. 
Conclusies en aanbevelingen dienen immers te passen binnen de trends zoals die zich in 
nationale en internationale context voordoen. Een “benchmarking” met soortgelijke 
instrumenten zoals gebruikt door andere donorlanden helpt bij het trekken van lessen 
voor de verbetering en aanpassing van het FINEXPO instrument (zie sectie 4.8 en bijlage 
8). 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. Aanpak 

De voorgestelde onderzoeksopzet was als volgt: 

 
 
 

2.2. Informatiebronnen 

De evaluatie is gebaseerd op drie belangrijke bronnen van informatie:  

 

2.2.1. Documentatie 

De schets van het internationale kader is gebaseerd op literatuurstudie. Het omvat de 
Overeenkomsten van de DAC, de deelnemers en de OESO-Raad, de OESO-database 
betreffende gebonden hulp en een kritische analyse van de desbetreffende literatuur. 

Om de evaluatievragen te kunnen beantwoorden, bestudeerde het team de 
projectdossiers op het hoofdkantoor van FINEXPO in Brussel. Deze dossiers bevatten 
voornamelijk documenten die betrekking hebben op de financiële transacties tussen en 
met FINEXPO, de Belgische banken, de Belgische leverancier en de opdrachtgever. In 
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een aantal gevallen was er ook correspondentie tussen FINEXPO, de Belgische 
Ambassade, en de Wereldbank aangaande advies over bepaalde transacties. Kopieën van 
contracten en haalbaarheidsstudies zijn er maar weinig in de dossiers te vinden. 

Alle informatie over de instrumenten (ook van andere landen) is publiekelijk toegankelijk 
(rapporten, documenten en websites), waarmee het bronnenonderzoek de benodigde 
informatie opleverde en aanvullende interviews nauwelijks nodig bleken. Alleen in het 
geval van het nieuwe Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO)-
programma van Nederland zijn er interviews gehouden met zowel de uitvoerende 
instanties in Nederland als de Nederlandse Ambassade in Accra, aangezien het 
programma nog niet volledig in werking was getreden (begin 2010). 
 

2.2.2. Interviews 

Twee series interviews zijn gehouden. De eerste serie is gehouden met leden van het 
FINEXPO Comité met als doel de verwachtingen voor de evaluatie in kaart te brengen, 
evenals de interventielogica en om een eerste inzicht te verwerven voor wat betreft de 
uitvoering van het programma. 

De tweede serie interviews is gehouden op basis van een steekproef onder de Belgische 
bedrijven die gebruik maakten van FINEXPO (zie bijlage 4 voor het selectieproces). De 
interviews werden gehouden op basis van een vooraf opgestelde en toegezonden 
vragenlijst (gepresenteerd in bijlage 5). Aan ieder bedrijf werden 37 vragen gesteld (en 
toegezonden om zich voor te kunnen bereiden op het interview). Uiteraard was het niet 
de verwachting om een exact antwoord te krijgen op ieder van de 37 vragen, maar was 
de vragenlijst bedoeld om een aantal punten onder aandacht te brengen van het 
aanvragende bedrijf, waarbij voldoende ruimte over bleef voor de ondernemer om de 
eigen waarnemingen en opmerkingen naar voren te brengen. 
 

2.2.3. Veldonderzoek 

Ten slotte is informatie ingezameld tijdens veldmissies naar Ghana en Vietnam begin 
2010. De veldmissies werden geleid door een internationale expert en ondersteund door 
een lokale deskundige. 

Tijdens het veldonderzoek hanteerde het evaluatieteam de volgende instrumenten: 

� Semigestructureerde interviews (op basis van gestandaardiseerde checklists en 
vragenlijsten) met vertegenwoordigers van Belgische bedrijven, begunstigde 
ministeries, gewestelijke instellingen voor buitenlandse handel etc. (zie de lijst 
van de ondervraagde personen in bijlage 10); 

� "In situ" (visuele) controle van de werking en het onderhoud van infrastructuur, 
leveringen of diensten. Deze controle leverde informatie op over de ‘output’ en - 
gedeeltelijk - over het resultaat van de interventies. 

� Het verzamelen van secundair materiaal (documentatie). Voor elk individueel 
project is een gestandaardiseerd registratieformulier gebruikt.  

 
 

2.3. Beperkingen 

2.3.1. Een instrument met twee doelstellingen en zonder een 

specifieke interventielogica 

FINEXPO streeft twee doelstellingen na - de bevordering van buitenlandse handel en het 
bijdragen aan ontwikkeling - met twee verschillende doelgroepen, te weten de Belgische 
bedrijven en de lokale instellingen in de ontvangende landen. Er is geen reden om a 
priori aan te nemen dat voordeel voor één van deze doelgroepen automatisch ook in het 
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voordeel van de andere zou zijn. Integendeel, het nastreven van één van deze 
doelstellingen zou kunnen leiden tot een tegenstrijdig belang voor de ander. De 
belangrijkste uitdaging is om het vermogen van FINEXPO vast te stellen om de belangen 
van één doelgroep te behartigen zonder de voordelen voor de andere doelgroep (nadelig) 
te beïnvloeden. 

Bovendien zijn de selectiecriteria die door FINEXPO gebruikt worden om te beoordelen of 
een project relevant is voor beide doelstellingen niet expliciet. De onduidelijkheid van 
deze criteria maakt het lastig om de relevantie van een specifiek project in te schatten. 

 

2.3.2. Attributie 

Voor deze evaluatie is de belangrijkste bron van informatie de beoordeling van de 
projecten die met steun van FINEXPO zijn uitgevoerd. Echter, het bedrag dat door 
FINEXPO toegekend wordt betreft gemiddeld 35% van de kosten van het project en dus 
niet het geheel. Daarom kunnen sommige effecten of ontwikkelingen niet altijd geheel 
aan FINEXPO worden toegeschreven. In het beste geval is het mogelijk te bepalen of 
FINEXPO heeft bijgedragen aan de geconstateerde ontwikkelingen. De evaluatoren 
hebben de toedichting van de effecten van FINEXPO beperkt tot de effecten op de 
handel. In veel gevallen concurreren Belgische ondernemingen met anderen om 
goederen of diensten te leveren die zonder de steun van FINEXPO door concurrenten 
zouden geleverd zijn. In dergelijke gevallen is het effect op ontwikkeling relatief 
onafhankelijk van het al dan niet uitvoeren van het project door een Belgisch bedrijf. 
 

2.3.3. Beschikbaarheid en omvang van informatie 

Het FINEXPO secretariaat centraliseert niet alle informatie die beschikbaar is met 
betrekking tot een specifiek project. De beoordelingen, zoals die gemaakt worden door 
de leden van het Comité, worden door diezelfde leden op hun respectievelijke kantoren 
bewaard. Zoals aangegeven in paragraaf 4.6.1., bevatten de dossiers vooral documenten 
met betrekking tot financiële transacties tussen FINEXPO, de Belgische banken, de 
Belgische leverancier en de opdrachtgever, en enige analytische en kwalitatieve 
opmerkingen. Om die reden leverde de steekproef van 44 projecten in dossieronderzoek 
niet de verwachte informatie op die als representatief zou kunnen worden beschouwd 
voor de gehele portefeuille. Niettemin is de steekproef gebruikt ter voorbereiding op de 
interviews met de Belgische bedrijven en de veldbezoeken. 

Geen van de projecten zijn onderwerp geweest van formele monitoring. Zonder 
monitoring rapportage over de effecten van de projecten kan de ex ante beoordeling 
(‘appraisal’) op doeltreffendheid op ontwikkeling en doelmatigheid slechts in beperkte 
mate plaats vinden. 

Ten slotte is er alleen informatie verzameld over de Belgische ondernemingen die 
profiteerden van FINEXPO. Het team heeft geen informatie ingezameld van bedrijven die 
wel een aanvraag indienden voor FINEXPO, maar die niet werden gehonoreerd. Ook is er 
geen ‘counterfactual’ van bedrijven die er voor kozen om geen aanvraag in te dienen bij 
FINEXPO om een zelfde type opdracht in het buitenland te verwerven. 
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3. INTERNATIONALE EN NATIONALE CONTEXT 

3.1. Internationale overeenkomsten 

Programma´s voor exportfinanciering stellen zowel nationale exporteurs van 
kapitaalgoederen en diensten, evenals aannemers van werken in staat hun producten of 
diensten aan te bieden aan de koper tegen hetzij gunstige leveringsvoorwaarden, hetzij 
gunstige financieringsmogelijkheden. Dit laatste impliceert doorgaans concessionele 
financieringsvoorwaarden (rente, aflossingsvrije periode, terugbetaalperiode). Het kan 
zijn dat deze transacties worden aangemerkt als ODA en dat er tevens condities aan het 
ontvangende land worden gesteld dat de producten en (financiële) diensten afkomstig 
zijn uit het land dat de hulp aanbiedt. Dat wordt gebonden hulp genoemd. Het is al jaren 
verboden om als voorwaarde voor overheidssteun de ontvanger te verplichten producten 
of diensten van een specifieke aanbieder af te nemen. 

Gebonden ODA is aan regulering gebonden zoals die is neergelegd in internationale 
overeenkomsten (‘Agreements’) binnen het DAC-overleg. Het primaire doel van een 
dergelijke overeenstemming is om eerlijke concurrentie te waarborgen op basis van 
kwaliteit en prijs van de goederen en diensten en dat concurrentie niet plaats vindt op 
basis van de financieringscondities die aangeboden worden voor een bepaalde transactie. 
Daarnaast streven deze overeenkomsten er naar om de subsidies en handelsverstoringen 
die veroorzaakt worden door staatsgesteunde exportkredieten zo veel mogelijk te 
beperken. Meer recentelijk hebben deze overeenkomsten ook tot doel om er voor te 
zorgen dat de financiële steun voldoende rekening houdt met internationale kwesties 
zoals milieu of goed bestuur (‘governance’).  

De internationale zorg aangaande mogelijke handelsverstorende effecten van gebonden 
hulp en vervolgens de invoering van regelgeving om die gevolgen te verzachten hebben 
zich van oudsher gericht op de steun in natura (waar goederen worden gekocht in het 
donorland en die gereed voor consumptie of gebruik in het ontvangende land worden 
afgeleverd4) en op transacties die rechtstreekse invoer financieren (‘directly financed 
imports‘- DFI), waarbij de aanschaf van specifieke goederen en diensten door de 
financier bepaald wordt5. 

De eerste overeenkomst, "Arrangement on export credits benefiting from public support”, 
goedgekeurd in 1978 bepaalde de grenzen aan de voorwaarden die gesteld mogen 
worden aan overheidsgesteunde exportkredieten (bijv. minimale rente6 voor de 
financiering van exportkredieten, risicodekking en de maximale aflossingsvoorwaarden) 
en op het gebonden karakter van de hulp. De Regeling omvat ook procedures voor 
kennisgeving vooraf (‘notification’), onderling overleg, informatieuitwisseling en 

                                                
 
 
 
 
 
4
 Doorgaans een aanzienlijk deel van de bilaterale noodhulp / humanitaire hulp. 
5Zie voor verdere  analyse van de effecten van gebonden hulp:  Clay, Edward J., Matthew Geddes en Luisa Natali ) 2009’: Untying Aid: Is 

it working? An Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration and of the 2001 DAC Recommendation of Untying ODA to the 

LDSs, Copenhagen. 
6 Minimale rentetarieven werden gepresenteerd in een matrixtarief als de officiële leningsrente. Matrixtarieven werden berekend op 

basis van het gewogen gemiddelde van rentetarieven binnen een mandje van valuta en geldig voor een periode van zes maanden. 
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beoordeling van aanbiedingen voor exportkredieten, evenals de uitzonderingen daarop of 
de afwijkingen van de regels. 

De inhoud van de overeenkomst is in de loop der tijd geëvolueerd en heeft alle recente 
beslissingen en verbeteringen die door de deelnemende landen zijn overeengekomen 
geïncorporeerd. De meest recente versie van de Overeenkomst werd goedgekeurd in 
2009. 

Bijlage 6 presenteert de ontwikkeling in de tijd van dit internationale kader. 

 

 

3.2. Opmerkingen over gebonden ODA 

De evolutie naar een toenemende mate van ontbonden hulp en een strakker regulerend 
kader voor gebonden hulp is beoordeeld op basis van verschillende studies die sinds de 
jaren tachtig zijn uitgevoerd. Deze studies wijzen op de effecten van gebonden ODA. De 
belangrijkste bevindingen uit deze studies worden hiernavolgend vermeld. 
 

3.2.1. Kosten van gebonden hulp voor het ontvangende land 

Bevindingen van de studies 

Professor Jepma's studie over gebonden hulp7 is een belangrijke referentie over het 
onderwerp. De Jepma studie analyseert de transferefficiëntie van middelen. Eén van de 
belangrijkste bevindingen van de studie betreft de kosten van gebonden hulp voor het 
ontvangende land. In de raming van de kosten van gebonden hulp voor het ontvangende 
land liep de studie tegen de volgende beperkingen aan:  

� Slechte beschikbaarheid van gegevens, 

� Het bestaan van informele praktijken van gebonden hulp, 

� Vragen over de mate van uitwisselbaarheid (‘fungibility’). 

Met deze beperkingen in het achterhoofd concludeert Jepma dat gebonden hulp tot te 
hoge prijzen voor goederen en diensten leidt. Exclusief de indirecte kosten, resulteert 
gebonden hulp in een stijging van gemiddeld 15 tot 30% in de kosten. Meer recente 
studies8 kwantificeren de kosten van gebonden hulp door een vergelijking te maken 
tussen de betaalde prijzen bij gebonden hulp en de prijzen of kosten zoals die bij 
vergelijkbare commerciële transacties gangbaar zijn. Zij komen tot een zelfde conclusie: 
ten gevolge van gebonden hulp zijn de inkoopprijzen gemiddeld meer dan 20% hoger. 
Soortgelijke bevindingen zijn gemaakt op basis van interviews met projectmanagers en 
‘case studies’ in landen. 

Volgens een evaluatieve poging om de doeltreffendheid op het gebied van ontwikkeling 
van ontbonden hulp9 te meten, moeten de indirecte kosten van gebonden hulp worden 
toegevoegd10: 
  

                                                
 
 
 
 
 
7 C.J. Jepma.  The tying of aid, Development Centre Studies, OECD, 1991. 
8 Osei, B.. How tied affects the cost of aid-funded projects in Ghana, African Economic Research Consortium, 2003 Osei B., The cost of 
aid tying to Ghana, AERC, 2004, OECD, The developmental effectiveness of food aid. Does tying matter?, 2006 
9 ODI. Thematic study, the developmental effectiveness of untied aid: evaluation of the implementation of the Paris Declaration and of 
the 2001 DAC recommendation on untying ODA to the LDCs, Phase one report, 2008 and Draft synthesis of phase 2 report, 2009 
10 Een deel van deze indirecte kosten komt ook voor bij ontbonden hulp. 



FINEXPO EVALUATIE  

Final report – page 21 see 

� Lopende (recurrent) kosten,  

� Verscheping- en verzendkosten,  

� Vertragingen in de aflevering,  

� Milieu-impact van bepaalde sectorale hulpstromen zoals infrastructuur,  

� Opwerpen van drempels om toegang tot markten af te schermen 
(handelsverstoring), 

� Invloed op de buitenlandse schuld van het ontvangende land,  

� Inefficiënte allocatie van middelen ten gevolge van het aanschaffen van goederen 
of diensten die niet optimaal geschikt zijn voor het doel waarvoor ze verworven 
worden, of een lagere prioriteit hebben,  

� Gebrek aan ‘ownership’ van de partnerlanden over de hulp, en het afremmen van 
de inspanningen om de integratie van deze landen in de wereldeconomie te 
bevorderen. 

Directe en indirecte kosten tenderen er naar de potentiële netto baten van de steun te 
verminderen. Dit effect heet het schaduw schenkingselement11: aan het eind, is de 
waarde van de lening van gebonden hulp lager dan de nominale waarde. Morrissey en 
White (1996)12 vonden verder dat de aan de steun verbonden preferentiële financiering 
het concessionaliteitsniveau van de steun verder verlaagt in vergelijking met andere 
vormen van gebonden hulp. 

Er zijn echter ook positieve effecten van gebonden hulp, voornamelijk op het gebied van 
financieel beheer. Een recente studie toont aan dat gebonden hulp het risico van ‘moral 
hazard’13 vermindert in die landen waar corruptie veel voorkomt en waar de financiële 
middelen mogelijk zouden kunnen worden aangewend (of misbruikt) voor minder 
prioritaire doeleinden (Amegashie et al. 200714). Het beroep op gebonden hulp 
vermindert dus het risico dat de financiële steun niet wordt ingezet om de 
overeengekomen doelstellingen te bereiken. Dezelfde studie toont aan dat donoren de 
hulp in de vorm van gebonden en gedeeltelijk gebonden steun verlagen (als deel van de 
totale hulp) wanneer de ‘governance’ in een partnerland sterker wordt. De multilaterale 
instellingen gebruiken gebonden en gedeeltelijk gebonden hulp om pervers gedrag bij de 
ontvangende landen te kunnen inperken en belonen ‘goed gedrag’ door hulp aan te 
bieden in de vorm van begrotingssteun. Deze conclusie echter geldt niet voor bilaterale 
donoren die gebonden hulp niet lijken te gebruiken om ‘moral hazard’ te voorkomen. 
Deze donoren kunnen gebonden hulp ook aanwenden om de herverdeling van het 
inkomen te bevorderen of om speciale belangen in eigen land te dienen. 

FINEXPO’s inspanningen om deze beperkingen aan te pakken 

In theorie neemt FINEXPO de genoemde indirecte kosten in beschouwing in haar 
vragenlijst aan de bedrijven, op basis waarvan FINEXPO vervolgens oordeelt of een 
bepaalde interventie een risico in zich draagt om tot (te) hoge indirecte kosten te leiden. 

� De kwaliteit van de te leveren goederen en diensten kan worden beoordeeld op 
basis van het technisch voorstel van de aanvrager, 

                                                
 
 
 
 
 
11 Yassin, Aid-tying and the real value of foreign assistance: the case of Sudan, Pakistan Development review, 1991, Osei (2003) op cite, 
Morrissey and White, Evaluating the concessionality of tied aid, Manchester School of Economic and social studies, 1996 
12 Op. Cit. 
13 Moral hazard ontstaat in een principal-agent relatie, waarbij de ene partij, genaamd een agent, handelt namens een andere partij, 
genaamd de opdrachtgever. De agent heeft meestal meer informatie over zijn of haar handelingen of intenties dan de opdrachtgever, 
omdat de opdrachtgever de agent meestal niet volledig kan controleren. De agent kan geneigd zijn om ongepast te handelen (vanuit 
het oogpunt van de opdrachtgever) indien de belangen van de agent en de principal niet met elkaar overeenkomen. 
14 Amegashie, Ouattara, Strobl, Moral Hazard and the composition of transfers: theory with an application to foreign aid, CESifo 2007 
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� De aard van de aanbesteding is bekend (openbare aanbesteding of onderhandse 
onderhandelingen) en de Inspecteur van Financiën kan opdracht geven tot een 
prijsstudie, 

� Informatie betreffende milieueffecten moet bij de aanvraag worden aangeleverd, 
waarbij in sommige gevallen een volledig (vervolg-)onderzoek nodig kan zijn, 

� Ten aanzien van Staat tot Staat leningen, moet het begunstigde land zijn 
betrokkenheid aantonen door middel van een brief van het Ministerie van 
Financiën waarin de prioriteit van de activiteit wordt aangegeven. Tevens moet de 
aanvrager de institutionele capaciteit van de ontvangende partner beoordelen, 

� De ontwikkelingsrelevantie moet worden aangetoond, ook al zijn er geen 
specifieke studies vereist of criteria gesteld. 

Het evaluatieteam onderzocht of deze maatregelen, zoals deze in theorie bestaan, ook 
daadwerkelijk worden toegepast (hoofdstuk 4). 
 

3.2.2. De kosten en effecten voor het donorland 

De veronderstellingen van het onderzoeksteam betreffende 
de kosten van gebonden hulp 

De specifieke kosten van gebonden hulp voor het donorland 
worden beperkt als:  

� Er sprake is van een openbare aanbesteding: in dat 
geval kan een cliënt kiezen tussen verschillende 
aanbiedingen en een goed evenwicht zoeken tussen 
kwaliteit en prijs. Indien een aanbod dat ondersteund 
wordt door gebonden hulp niet de beste optie is 
volgens de cliënt, zal het niet worden gekozen. 
Handelsverstoring vanwege concurrentie tussen 
verschillende concessionele aanbiedingen is mogelijk, 
maar het risico dat de kosten van het project 
daardoor extreem hoog zouden uitvallen, is laag. Een 
instrument als FINEXPO kan er voor zorgen dat het 
werkt als een soort verzekering voor het project, 
waarmee de potentiële kansen op een transactie 
door een klein(er) bedrijf vergroot worden en 
daarmee haar de positie ten opzichte van sterkere 
concurrenten wordt versterkt. 

� Indien een ontvangend land geen commerciële 
leningen kan nemen ten gevolge van door het IMF 
opgelegde beperkingen, is een exportkrediet 
ondersteund door publieke middelen vrijwel de enige 
optie. Een instrument als FINEXPO is daarmee nodig 
om buitenlandse bedrijven een markt te laten 
betreden. 

Het doel van gebonden hulp is het vergroten van de handel. Recente studies tonen aan 
dat de toename van de exporten evenredig is aan de evolutie van ontbonden hulp: 
hulpstromen blijken een significant positief effect te hebben op de export (Zarin-Nejadan 
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et al. 200815, Martinez-Zarzoso et al. 200816). Effecten op het genereren van 
werkgelegenheid zijn niet bewezen: gebonden hulp is niet succesvol in het genereren van 
substantiële werkgelegenheid in het donorland. Financiële voordelen lijken ten goede te 
komen aan een beperkt aantal ondernemingen en/of groepen in het donorland. De 
impact van gebonden hulp op de betalingsbalans is te verwaarlozen. Echter de daaraan 
verbonden financiering17 lijkt een verhoudingsgewijs positievere invloed te hebben op de 
betalingsbalans van de donor. Aan de andere kant, studies over het ontbinden van de 
hulp tonen aan dat dit geen negatieve gevolgen heeft aan de kant van de donor. 

Het standpunt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de OESO over gebonden 
hulp zou kunnen veranderen. Volgens een recente studie over de doeltreffendheid van 
hulp18 op ontwikkeling, is dat handelsverstoring niet zo zeer het gevolg is van gebonden 
hulp, maar van hulp op zich. Bovendien verandert de wereldwijde context met betrekking 
tot hulp zich ingrijpend. Niet-DAC landen, zoals China en India spelen een steeds grotere 
rol in het verstrekken van concessionele financiering voor ontwikkeling. Hun financiering 
is veelal grootschalig en wordt doorgaans aangeboden als gebonden concessionele 
leningen onder slechts een beperkt aantal beperkende voorwaarden. Het is daarmee 
aantrekkelijk en ondermijnt de condities die gesteld worden aan bilaterale DAC-leden. 
 

3.2.3. Opmerkingen uit de ontvangende landen  

Sommige ambtenaren, in het bijzonder in Ghana, bleken een brede persoonlijke kijk te 
hebben op het debat over gebonden en ontbonden hulp. In hun redenering namen zij het 
risico mee dat hulpstromen zouden kunnen opdrogen, wat niet ten goede zou komen aan 
de ondernemingen in de donorlanden. "Indien Chinese bedrijven uiteindelijk een groot 
deel van de aanbestedingen voor goederen en openbare werken zouden winnen die 
gefinancierd worden door de Europese landen, terwijl de Chinese hulp geheel gebonden 
is, zou de bereidheid van de Europese overheden om ontwikkelingshulp aan Ghana te 
blijven verstrekken wel eens kunnen verminderen. En dat zou dan weer van invloed zijn 
op de totale hulpstroom aan dat land. Aan de andere kant kan gebonden hulp geboden 
door kleine landen leiden tot onvoldoende concurrentie tussen potentiële leveranciers, 
vandaar dat het beleid aangaande gebonden hulp zou kunnen gelden tussen EU-landen 
(of op basis van wederkerigheid) in relatie tot andere landen, terwijl ontbonden hulp 
‘markten’ alleen open zouden moeten zijn voor die leveranciers uit landen die bereid zijn 
hun hulp te ontbinden.19 

Dit impliceert dat het debat over gebonden versus ontbonden hulp niet alleen naar de 
effectiviteit van de hulp moet kijken, maar ook rekening moet houden met de mogelijke 
gevolgen voor de bereidheid van de belastingbetaler om voor ontwikkelingshulp te 
betalen in het geval de ‘spread effects’ op de economie van het donorland te laag 
worden. 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
15 Zarin-Nejadan, Monteiro and Noormamode, The impact of ODA on donor country exports: some empirical evidence for 
Switzerland, University of Neuchatel, 2008. 
16 Martinez-Zarzoso, Nowak-Lehmann and Klasen, Does German development aid promote German exports, Goettingen: Ibero-
America institute of Economic research, 2008. 
17 Gemengde financiering is de combinatie van officiële ontwikkelingshulp, hetzij subsidies hetzij leningen, met een andere 
financiering om financieringspakketten samen te stellen. Deze financieringspakketten zijn onderworpen aan dezelfde criteria 
van concessionaliteit, ontwikkelingsrelevantie en dergelijke. 
17 The developmental effectiveness of untied aid: evaluation of the implementation of the Paris declaration and of the 2001 DAC 
recommendation on untying ODA to the LDCs, ODI, 2009. 
 
19 Deze verklaring strookt niet met het officiële standpunt van de Ghanese regering, maar het is interessant, omdat het idee dat  
Europeanen hun aanwezigheid in Afrika moeten beschermen tegen concurrenten die volgens andere regels spelen, niet alleen in 
Europa leven,  maar worden verdedigd door Afrikaanse ambtenaren. Zie ook: Evaluatie van de Franse samenwerking met 
Kameroen van 2001 tot 2007 SEE, 2009. 
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3.3. Belgisch buitenlands handelsbeleid op federaal 
niveau 

België is een kleine en open economie waarin internationale handel van uitzonderlijk 
belang is. België is één van de belangrijkste handelsnaties ter wereld. De uitvoer van 
goederen en diensten is goed voor ongeveer 80% van het Bruto Binnenlands Product20.  

Sinds de staatshervorming van 1988 is de buitenlandse handel een bevoegdheid van de 
gewestelijke overheden. De institutionele Hervormingswet van 8 augustus 1988 bepaalt 
dat de Gewesten verantwoordelijk zijn voor het internationale handel- en exportbeleid. 
De drie gewestelijke instanties die belast zijn met het bevorderen van de buitenlandse 
handel werden opgericht in het begin van de negentiger jaren. Dat handelsbeleid een 
gewestelijke bevoegdheid is, betekent dat er - de jure – geen expliciet federaal beleid 
bestaat voor handel en export. Echter de facto sluit het beleid van de federale overheid 
van België aan bij het Europese beleid21. De gewesten voeren vervolgens het 
handelsbeleid uit en stellen hun eigen strategieën vast binnen dat bredere kader. 

Het Belgische handelsbeleid kan als volgt worden samengevat22:  

1. Als een natie met een lange geschiedenis in internationale handel, voert België 
een "open economie"-beleid. Liberalisering van de handel is het eerste 
beleidspunt. België dringt voortdurend aan op de opheffing van resterende 
handelsbeperkingen, zowel de “tariff” als “non-tariff” belemmeringen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen, talrijk, dynamisch en innovatief, vormen de basis 
van het economische leven van België. Inefficiëntie en veelal onnodige procedures 
vormen een belemmering op hun handelsactiviteit met het buitenland.  

2. In lijn met het Europese beleid, steunt België de positie van de 
ontwikkelingslanden in het mondiale handelssysteem. België draagt bij aan de 
inspanningen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om ontwikkelingslanden te 
helpen om te gaan met de uitdagingen van de globalisering.  

3. In overeenstemming met de overkoepelende doelstelling van het Belgische 
buitenlandse beleid is het nastreven van mondiale duurzame ontwikkeling23. De 
website van het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt het 
allesomvattende karakter van dit beleid: "[...] economie, sociaal beleid en 
milieubescherming dienen samen te gaan als onderling ondersteunende 
componenten in duurzame ontwikkeling". De handelsregels van België 
benadrukken de relatie met de internationale milieunormen, met voedselveiligheid 
en kwaliteit. Het Belgische beleid ondersteunt het vaststellen van internationale 
normen en is gericht op internationaal toezicht op de naleving van deze normen. 
België steunt expliciet het duurzame ontwikkelingsprogramma van de OESO 
(2001)24.  

4. België onderschrijft de relatie tussen handel en internationale arbeidsnormen 
zoals vastgesteld door de International Labour Organisation (ILO).  

In het licht van een steeds veranderende nationale en internationale context, overweegt 
de Belgische regering om bepaalde landen en / of regio’s als prioritair te oormerken voor 
de versterking van de economische netwerken en relaties, dit in overleg tussen de 
Gewesten en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In de praktijk echter worden deze "prioritaire landen" 
uitsluitend voor de ontwikkelingssamenwerking bepaald. Er zijn geen prioritaire sectoren 

                                                
 
 
 
 
 
20 Bron: Nationale Delcrederedienst ONDD, www.ondd.be 
21 Bron: Interview Ministerie van Economische Zaken. 
22 Bron: Wereld Handelsorganisatie, 1999 en interview Ministerie van Economische Zaken. 
23 Bron: www.diplomatie.be/en/policy 
24 Bron: www.oecd.org 



FINEXPO EVALUATIE  

Final report – page 25 see 

of prioritaire landen op federaal niveau25 geïdentificeerd voor wat betreft handel en/of 
export. 

De sectoren die ondersteund worden door FINEXPO zijn niet geïdentificeerd door de FOD 
Buitenlandse Zaken noch door de FOD Economische Zaken, maar worden vastgesteld 
door de Arrangement van de OESO. Volgens dat Arrangement komen slechts enkele 
sectoren in aanmerking, zoals als water, vervoer van personen, rurale elektrificatie, 
rurale telefonie (alleen onder strikte voorwaarden), en capaciteitsopbouw.  
 

In de dagelijkse praktijk, is het Belgische handelsbeleid volledig in overeenstemming met het 
Europese beleid, en gebaseerd op een liberale opvatting van de internationale 
handelsbetrekkingen. Een van deze beleidspunten is de ondersteuning van de positie van 
ontwikkelingslanden in het mondiale systeem. 

 
 

3.4. Ontwikkelingsbeleid van de Belgische federale 
regering  

De brede doelstellingen van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking zijn 
vastgelegd in de Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking van 25 mei 
199926.  

De wet omschrijft de Belgische ODA als "de totale inspanning van de verschillende 
Belgische - zowel federaal en gedecentraliseerde overheidsniveau’s op het gebied van 
ontwikkelingshulp, als zodanig erkend door het OESO-DAC". 

In paragraaf 10 benadrukt de Wet het belang van duurzame ontwikkeling als leidend 
beginsel en definieert het begrip27, terwijl paragraaf 11 zich richt op de actieve deelname 
van alle sectoren in de samenleving, en beperkt de activiteiten niet tot de publieke 
sector, maar betrekt hierin expliciet de particuliere sector en het maatschappelijk 
middenveld28. 

Onder sectie III, art 3, preciseert de Wet de doelstellingen van de Belgische 
internationale ontwikkelingssamenwerking: 
 

De Belgische internationale samenwerking heeft als hoofddoel de duurzame menselijke 
ontwikkeling, te realiseren door middel van armoedebestrijding, op basis van het concept 
"partnerschap " en met inachtneming van de criteria voor ontwikkelingsrelevantie. 

Deze criteria voor ontwikkelingsrelevantie zijn omschreven in sectie III, Art.4: 

� Versterking van de institutionele en bestuurlijke capaciteit;  

� Economische en sociale impact;  

� Technische en economische levensvatbaarheid; 

� Doelmatigheid van de uitvoeringsprocedure (operationele efficiëntie);  

� Aandacht voor gelijkheid van mannen en vrouwen; 

                                                
 
 
 
 
 
25 Bron: Interview Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
26 In Nederlandse versie: 25 mei 1999: “Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking“   
27
 Gebruik is gemaakt van de internationale definitie van duurzame ontwikkeling: “ontwikkeling, gericht op de bevrediging van 

de actuele behoeften, zonder de behoeften van de komende generaties in gevaar te brengen, en waarvan de verwezenlijking 
een veranderingsproces vergt waarbij de aanwending van de hulpbronnen, de bestemming van de investeringen, de gerichtheid 
van de technologische ontwikkeling en de institutionele structuren worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige 
behoeften”. 
28 Aangeduid als Partnerschap, met specifieke aandacht voor lokale capaciteiten, decentralisatie, en eigendom van de 
begunstigde partner, met betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.  
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� Zorg voor het milieu. 

De Belgische internationale samenwerking draagt bij aan de algemene doelstellingen 
door het versterken van de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van de beginselen 
van goed bestuur en respect voor de menselijke waardigheid, mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van elke vorm van 
discriminatie op grond van geslacht of sociale, etnische, religieuze, of 
levensbeschouwelijke gronden. 

Vervolgens schetst artikel 7 de concentratie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in vijf sectoren: 

� Primaire gezondheidszorg, met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 

� Onderwijs en beroepsopleiding;  

� Landbouw en voedselzekerheid; 

� Basisinfrastructuur; 

� Conflictpreventie en de opbouw van het maatschappelijk middenveld, met 
inbegrip van de steun voor de menselijke waardigheid, de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden  

 
Daarnaast zijn er vijf transversale sectoren: 

� Gendergelijkheid;  

� Milieu; 

� Sociale economie; 

� Kinderrechten (sinds 2005); 

� HIV en AIDS (sinds maart 2006). 

De wet van mei 1999 staat op het punt te worden gewijzigd (situatie in 2010). Echter, 
omdat het onderwerp van deze evaluatie beperkt is tot een periode die loopt tot en met 
2008, heeft de eventuele verandering in de wetgeving geen invloed op de beoordeling 
van de diverse activiteiten. 

In de wet van 1999, is de relatie tussen "handel" en "hulp" vooral verwoord in termen 
van voorwaarden vooraf. Sinds 2004 heeft België de rol van de particuliere sector in het 
ontwikkelingsproces meer nauwgezet geformuleerd. In de beleidsnota "Ondernemen 
tegen armoede en voor Ontwikkeling" (april 2004)29, wordt de private sector cruciaal 
geacht in het ontwikkelingsproces. Volgens deze beleidsnota, is het de rol van de 
publieke sector om een "gunstig klimaat" te bewerkstelligen voor de ontwikkeling van de 
private sector. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, die worden beschouwd als de dynamische motor van elke economie en 
die van België in het bijzonder.  

De officiële Belgische steun aan de particuliere sector in het kader van ontwikkelingshulp 
moet rekening houden met de volgende criteria:  

� Ontwikkelingsrelevantie, zoals gedefinieerd door de OESO, rekening houdend met 
de internationale overeenkomsten op het gebied van arbeid, zoals vastgesteld 
door de ILO; 

� Transparantie en steunmechanismen die onderwerp zijn van controle en 
monitoring; 

                                                
 
 
 
 
 
29 Beleidsnota "Ondernemen tegen Armoede en voor Ontwikkeling" (Minister Marc Verwilghen - April 2004)  
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� Ontbinding van de hulp wordt in principe nagestreefd;  

� Additionaliteit: interventies moeten additioneel zijn aan de marktmechanismen en 
behoren deze niet te vervangen. Interventies dienen zich aan de markt te 
conformeren en moeten zich onthouden van concurrentievervalsing;  

� Duurzaamheid in de zin van blijvende positieve resultaten;  

� Complementariteit en synergie met andere hulpkanalen en ‘stakeholders’, zoals 
multinationale instellingen en ontwikkelingsbanken. 

Op de WTO-bijeenkomst in Hong Kong (2005) heeft de Europese Unie aangegeven dat zij 
bezig was de Europese "Aid for Trade strategy" operationeel te maken. Met de lopende 
onderhandelingen over de Economic Partnership Agreements (EPA's) (binnen vijf van de 
EPA's zijn er partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking), heeft het 
Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken haar eigen strategie “Hulp voor Handel” 
(200830) uitgewerkt. Belangrijke onderdelen van die strategie tonen de zoektocht naar 
betere coördinatie tussen donoren en financiële instellingen, grotere steun aan 
overheden in ontwikkelingslanden en steun aan de capaciteitsopbouw van kleine boeren 
in ontwikkelingslanden. Het belang van de handel wordt benadrukt in de Algemene 
Beleidsnota van 2008: het stimuleren van de particuliere sector, in samenhang en 
complementariteit met de acties van andere actoren, is één van de noodzakelijke 
interventies die economische groei en verbetering van levensomstandigheden moeten 
waarborgen. 
 
 

3.5. FINEXPO interventielogica 

FINEXPO is een openbaar financieel instrument waarvan wordt verwacht dat het een 
bijdrage levert aan zowel ontwikkeling in het ontvangende land als de export door België. 
De beoordeling van de relevantie en de doeltreffendheid van FINEXPO kan dus moeilijk 
worden gedaan zonder te verwijzen naar de respectievelijke beleidskaders op deze twee 
gebieden. 

Echter, als gevolg van de institutionele evolutie in België, is de bevordering van de export 
een gewestelijke verantwoordelijkheid en bestaat er geen recent beleidskader op federaal 
niveau. Daarnaast is FINEXPO niet gehouden aan het federale beleid op het gebied van 
ontwikkelingshulp. 

Er bestaat geen strategiedocument of beleidsverklaring van FINEXPO die het mogelijk 
maakt een doelstellingenhiërarchie of ‘logical framework’ te af te leiden die gebruikt had 
kunnen worden als uitgangspunt voor de evaluatie van het instrument. 

Om toch een startpunt te hebben voor de evaluatie heeft het evaluatieteam een 
interventielogica gereconstrueerd op basis van documentatie en interviews met direct 
betrokkenen. Deze gereconstrueerde interventielogica is gepresenteerd aan -en 
besproken met- de stuurgroep van de evaluatie. De interventielogica wordt 
hiernavolgend gepresenteerd. 
 

3.6. Evolutie van de Belgische ontbonden hulp 

België is één van de eerste donoren die ontbinding van hulp hebben nagestreefd. Volgens 
opeenvolgende OESO voortgangsrapportages over het onderwerp is de ontwikkeling van 

                                                
 
 
 
 
 
30 Bron: http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/BelgischeAfTStrategie_tcm312-65234.pdf 
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de ontbinding van hulp in België -in vergelijking met andere donoren binnen de OESO- 
als volgt: 

Tabel 1: Bilaterale ODA, ratio van ontbonden hulp 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

België 0,857 0,49 0,97 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 
Alle donoren 0,509 0,53 0,60 0,70 0,68 0,76 0,85 0,87 

Bronnen: CRS database OECD in Implementing the 2001 DAC Recommendation, 
Progress reports 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

 

 

Tabel 2: Creditor Reporting System en DAC samengestelde gegevens over gebonden 
hulp, 2006  

 CRS Bilaterale ODA 

(M US$) 

CRS Bilaterale ODA 
als percentage van 
DAC bilaterale ODA 

(%) 

Rapportage over 
het gebonden 

karakter van CRS 
als deel van het 

DAC bilaterale ODA 

Meldingsgraad van 
DAC bilaterale ODA 

exclusief TC en 
administratiekosten 

België 1,545 100 100 100 
Alle 
donoren 

95,247 96 89 79,5 

Bron: Creditor Reporting System, CRS database, OEC in The developmental effectiveness of untied aid, phase 
one report, ODI, October 2008 
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Gereconstrueerde interventielogica 

 

 
Handel

Ontwikkeling

ActiviteitOutput

Kapitaal-
goederen en 
gerelateerde
diensten van 

Belgische
origine 

geleverd aan
ontwikkelings-

landen die in 
aanmerking
komen voor

gebonden hulp
en MOL’s

Voorraad aan
economische / productieve
infrastructuur verbeterd

Sociale sector capaciteit
verbeterd

Integratie in het 
wereldhandels-

systeem

Meer export

Bemiddeling aan
Belgische leveranciers

om toegang te krijgen tot
de markt van het

ontvangende land

Toegenomen 
marktaandeel van 

Belgische 
leveranciers in de 

ontwikkelings-
landen

Zakelijke banden

Voorraad aan sociale 
infrastructuur verbeterd

Directe werkgelegenheid   
gegenereerd

Directe werkgelegenheid  
gegenereerd

Personen opgeleid

Instellingen versterkt

Productieve capaciteit
verbeterd

Gebruik van  
basisinfrastructuur

toegenomen

Kennis en kunde
verbeterd

Duurzame 
internationale 

handels-
betrekkingen

Duurzame 
economische groei

Duurzame levering 
van sociale 

diensten

Voorraad aan productieve
infrastructuur verbeterd

Verminderde
financieringskosten

verstrekt door
banken / 

Verminderde
uitvoeringskosten
van een Belgisch

project

Financiële middelen
verstrekt aan lokale

instellingen om  
Belgische goederen
of diensten te kopen

Impact 
Effect

(outcome) 

Selectie van projecten
toegekend met 

méningé van Staat tot
Staat : zorgen voor
een 0% of 2% rente, 
een aflossingsvrije

periode en een lange 
aflossingstermijn

Selectie van projecten
toegekend met

Intrestbonificaties:  
het zekerstellenvan  

0% rente en een
langere

aflossingstermijn

Selectie van projecten 
toegekend met Gift: 
betalen 35% van het 

krediet tijdens de 
uitvoeringsperiode

Vaststelling en 
selectie van 

projecten die in 
aanmerking komen

voor FINEXPO 
ondersteuning

Advies van 
Secretariaat en 
Comité  over de 

samenstelling van de 
projecten

Selectie van projecten
toegekend met 

Intrestbonificaties
met gift: zorgen voor
een rentevoet van 0% 

en een verlaagde
Delcredere-premie
door het verkorten

van de 
aflossingstermijn
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4. BEVINDINGEN 

4.1. Relevantie 

De beoordeling van de relevantievraag is onderverdeeld in vijf subvragen. 

Doel van deze eerste evaluatieve vraag is om te beoordelen of vanaf het begin van het 
proces de relevantie van ieder project wordt nagestreefd in relatie tot de twee 
doelstellingen van FINEXPO. Dat impliceert dat de beoordeling zich richt op zowel de 
procedures als de middelen die worden ingezet om de selectie te waarborgen. 

De vragen 2 en 3 hebben hetzelfde doel als vraag 1, maar richten zich specifieker op 
twee aspecten van relevantie voor ontwikkeling, waarvan de tweede - de ecologische 
duurzaamheid – ook expliciet vereist wordt in de OESO richtlijnen. 

Vragen 4 en 5 beoordelen de relevantie van het project zelf. De vraag is dan niet meer 
"hoe heeft FINEXPO de relevantie beoordeeld", maar "zijn de projecten zelf relevant?" en 
daarom richt de beoordeling zich niet meer op de procedures, maar juist op de 
interventie. Omdat het evaluatieteam niet in staat is om op een directe wijze de 
relevantie van projecten te beoordelen, zijn indirecte criteria gebruikt om de vragen te 
beantwoorden. 

 

4.1.1. Q1. In welke mate is ‘relevantie’ een selectiecriterium 

geweest? 

De criteria waaraan een project moet voldoen zijn niet specifiek vastgelegd en evenmin 
worden deze afgemeten aan een bepaalde ‘benchmark’. 

Het Comité baseert zijn advies niet op enige specifieke checklist of lijst van indicatoren. 
In theorie31 zijn de toegepaste criteria de volgende: 

� Het vaststellen van de verdeling tussen nationale en buitenlandse componenten 
binnen de voorgestelde goederen of diensten, 

� De aanwezigheid van concurrentie door andere buitenlandse bedrijven die 
overheidssteun ontvangen (om een "level playing field" na te streven), 

� Het gemiddeld aantal uren arbeid in België dat door het project wordt 
gegenereerd, 

� De ontwikkelingsrelevantie voor het ontvangende land,  

� De commerciële duurzaamheid van het project,  

� De prijs van de uitgevoerde goederen en diensten, 

� Het project moet een prioriteit zijn voor de autoriteiten van het ontvangende land, 

                                                
 
 
 
 
 
31 Bron: FINEXPO presentatie documenten 
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� De vraag of lokale capaciteit en kundigheid aanwezig is (of wordt meegeleverd) 
voor het gebruik van de geleverde apparatuur (training, monitoring, onderhoud, 
onderdelen),  

� De impact op het milieu, 

� De hoogte van schuld van het land en zijn vermogen om de lening terug te 
betalen,  

� De beschikbare middelen in de FINEXPO portefeuille. 

Geen van deze criteria is op exacte wijze gedefinieerd door middel van toetsbare 
indicatoren of drempelwaarden. 

Alle bedrijven die steun willen ontvangen van FINEXPO moeten een algemene vragenlijst 
invullen. Die vragenlijsten verschaffen informatie over 7 van de 11 genoemde criteria. De 
bedrijven moeten zelf de economische impact van het project voor België inschatten en 
zo ook de buitenlandse component van het project. Zij moeten informatie verstrekken 
over het genereren van werkgelegenheid (dit criterium is verwijderd als selectiecriterium 
in de meer recentere versies van de vragenlijst), de gevolgen van het project op het 
milieu en op de mogelijke ontwikkeling van het begunstigde land met inbegrip van de 
institutionele capaciteit. De bedrijven moeten ook een gedetailleerde kostenanalyse 
indienen.  

De ontwikkelingsrelevantie voor het ontvangende land is nauwelijks onderbouwd in de 
antwoorden die de bedrijven geven op de vragen van FINEXPO  

In de praktijk verstrekken de bedrijven algemene informatie over dat criterium. De 
dossiers leveren geen aanwijzing dat sprake is van enige specifieke of diepgaande 
inschatting. Evenmin leveren zij bewijs voor het bestaan van analyse door FINEXPO om 
de bedrijven te controleren of om de informatie die is verstrekt te verifiëren. Slechts in 5 
van de in totaal 108 beoordeelde dossiers is een specifieke contextstudie aangetroffen (4 
intrestbonificaties en 1 gift) en slechts 3 dossiers verwijzen uitdrukkelijk naar de 
nationale ontwikkelingsstrategieën (2 leningen van Staat tot Staat en 1 
intrestbonificatie). Geen van de onderzochte dossiers verwijst naar de kwaliteit van 
bestuur (‘governance’) in het ontvangende land, noch naar de Belgische 
ontwikkelingsstrategie.  

Als het gaat om de relevantie voor ecologisch duurzame ontwikkeling bevatten 29 
dossiers een milieuonderzoek. Hiervan waren er 18 door de aanvrager zelf uitgewerkt. Er 
bestaat geen expliciete eis dat de milieueffectrapportage wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijke beoordelaar.  

Reacties die ontvangen worden met betrekking op de ontwikkelingsrelevantie zijn 
weliswaar positief, maar niet systematisch van aard en evenmin gebaseerd op een 
formele inschatting.  

Tweederde van de dossiers bevatten een specifieke opmerking over de relevantie van de 
interventie voor duurzame ontwikkeling van het ontvangende land. De Belgische 
ambassade in het ontvangende land (44 waarnemingen), de Wereldbank of andere 
internationale banken (30), en de FOD Buitenlandse Handel (16) verschaften deze 
informatie. Opmerkingen werden ook gemaakt door de BTC, de Europese Commissie en 
de OESO.  

Vijfenzestig procent (65%) van de 63 leningen van Staat tot Staat (75% van de niet-
gebonden leningen) en 46% van de intrestbonificaties werden voorzien van 
opmerkingen. Zevenentachtig en een half procent (87.5%) van deze opmerkingen waren 
positief van aard. De adviezen lijken echter gebaseerd te zijn op de individuele mening 
van de betreffende respondent en niet zozeer op enige formele of systematische analyse. 
De aanbevelingen hebben geen betrekking op de Belgische of de lokale strategieën of 
prioriteiten en de dossiers geven geen aanwijzingen dat enige analyse in formele zin is 
uitgevoerd.  
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Zevenenvijftig procent (57%) van de dossiers bevatten opmerkingen over de 
institutionele capaciteit van de ontvanger. Eenenzestig procent (61%) van deze 
opmerkingen komen uitsluitend van de te begunstigen onderneming of 
overheidsinstelling. De overige opmerkingen komen van de Wereldbank en in sommige 
gevallen van de Belgische Ambassade, de DGOS of FINEXPO. Vijftien (15) van de 25 
aanbevelingen waren positief (12 waren negatief, twee projecten ontvingen twee 
opmerkingen) en drie projecten kregen meer negatieve opmerkingen op het moment van 
het besluit :  

� Het uitbaggeren van de rivier de Pasig op de Filippijnen, intrestbonificatie (de 
Ambassade stemde in op basis van veronderstelde relevantie, maar volgens de 
Wereldbank was het geen prioriteit).  

� De ondersteuning van een kliniek in Mongolië, een lening van Staat tot Staat 
(verplichting tot het nagaan van andere haalbare alternatieven door de 
Wereldbank).   

� Levering en installatie van bewakingssystemen in de haven van Douala, 
Kameroen, Staat tot Staat lening (de Ambassade bereikte overeenstemming over 
de relevantie, maar volgens de Wereldbank waren baggeren en rehabilitatie van 
de haven belangrijker).  

Een negatieve opmerking op het moment van het besluit betekende niet dat de situatie 
niet kon veranderen zodra het project was gestart; FINEXPO ontving positieve 
opmerkingen over die projecten zodra deze waren opgestart. 

Een proxy voor de relevantie voor de ontwikkeling van het land zou ook de 
betrokkenheid van de ontwikkelingsbanken in de betreffende sector kunnen zijn. In 35% 
van de dossiers wordt melding gemaakt van de betrokkenheid van ontwikkelingsbanken 
bij de te steunen interventie.  

Bedrijven verstrekken informatie over de potentiële economische gevolgen voor België  

Betreffende de relevantie voor de Belgische economie, bevatten 97 van de 108 
onderzochte dossiers informatie over het aandeel van de buitenlandse component voor 
de uitvoering van de projecten; en 54 dossiers geven informatie over wat de totale 
verwachting is met betrekking tot werkgelegenheid. De commerciële en economische 
interne rentevoet (internal rate of return) worden niet berekend, en zijn dan ook niet 
aangetroffen in de dossiers.  

Geen van de dossiers bevatte een specifieke inschatting voor wat betreft de relevantie 
voor de Belgische economie, bijvoorbeeld in de vorm van een onafhankelijk uitgevoerd 
kwantitatief onderzoek.  

De commentaren met betrekking tot de relevantie voor de Belgische economie zijn 
positief en ondersteunen de voorstellen  

Negenendertig procent (39%) van de onderzochte dossiers bevatten een specifieke 
opmerking over de economische impact van het project voor het bedrijf zelf of de 
Belgische economie. Deze commentaren werden gemaakt door de Belgische ambassade 
in het ontvangende land of door de FOD Buitenlandse Zaken in het geval van 42% van 
de Staat tot Staat leningen en 35% van de intrestbonificaties. In 88% van de gevallen 
waren deze opmerkingen positief van aard, maar vijf projecten ontvingen negatieve 
opmerkingen:  

� Het uitbaggeren van de havens van El Bluff en Corinto, Nicaragua, 
intrestbonificatie,  

� De aanleg van een busstation Half-Way-Boom in Kingston, Jamaica, 
Intrestbonificatie,  

� De levering van 30 bussen, Jamaica, Intrestbonificatie,  

� De levering en plaatsing van elektronische en telecommunicatiesystemen in het 
kantoor van het parlement, Ghana, Intrestbonificatie,  
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� De levering en montage van een stroominjector voor de Sanga 
waterkrachtcentrale, de Democratische Republiek Congo, van Staat tot Staat-
lening.  

De beoordeling van de relevantie voor de buitenlandse handel en de Belgische economie 
wordt uitgevoerd door de leden van de Comité. Deze inschattingen worden gemaakt 
zonder enige vooraf vastgestelde methode en de resultaten van een dergelijke analyse 
worden ook niet afgemeten tegen een bepaalde nationale handelsstrategie.  

� Het Federale ministerie van Economische Zaken is belast met de analyse van de 
impact op de Belgische economie. Het ministerie beoordeelt de exportstrategie 
van de bedrijven in de loop der tijd door middel van tweejaarlijkse bezoeken aan 
de bedrijven. Informeel zijn de twee belangrijkste beoordelingscriteria: (i) de 
kennisbasis: de mate waarin Onderzoek en Ontwikkeling in België zijn gevestigd, 
en (ii) het vertrouwen in de strategie van internationalisering van het betrokken 
bedrijf. Er worden geen vastgestelde expliciete criteria gehanteerd - zoals het 
Belgische eigendom van het bedrijf (beschouwd als niet relevant in een open 
economie), de relatieve prioriteit van de sector in de Belgische economie (er zijn 
geen prioriteiten vastgesteld), het positieve effect op de Belgische handelsbalans 
(er is geen beoordeling van de exportopbrengsten), het absolute niveau van de 
werkgelegenheid gegenereerd in de Belgische economie (het criterium is 
geschrapt uit de vragenlijst), een expliciet minimum percentage van het 
eindproduct dat van Belgische oorsprong zou moeten zijn (er is geen minimum 
percentage vastgesteld).  

� De Nationale Delcrederedienst, lid van het FINEXPO Comité, is belast met het 
uitvoeren van de risicoanalyse van de begunstigde organisatie of het bedrijf 
(‘company underwriting’). Het secretariaat van FINEXPO houdt geen systematisch 
verslag van die beoordelingen bij. 

Tijdens de fase van de aanvraag wordt de relevantie ten aanzien van het beleid 
van het ontvangende land niet expliciet getoetst. Niettemin zijn in de meeste 
gevallen de besluiten van het Comité over de relevantie met betrekking tot 
ontwikkeling unaniem. Er wordt van uitgegaan dat als een ontvanger om een 
bepaald goed of dienst vraagt, dit per definitie relevant is. Er is geen 
standaard definitie voor wat betreft de bijdrage van de lokale partner aan de 
formulering van het project. Er is geen systematisch vergelijk met het 
nationale ontwikkelingsplan of de Poverty Reduction Strategy Paper of enig 
sector ontwikkelingsplan. De belangrijkste inschatting van de 
ontwikkelingsrelevantie is gebaseerd op de communicatie met ambassades 
en de Wereldbank. De daar uit voortkomende adviezen lijken gebaseerd te 
zijn op de opinies van de behandelende persoon en niet op een formele 
analyse. 

Er bestaat geen permanent nationaal beleid op het gebied van buitenlandse 
handel, dus er is ook geen ‘benchmark’ om te kunnen beoordelen of 
bepaalde transacties relevant zijn voor de Belgische handel. De beoordeling 
van de relevantie voor de Belgische economie wordt door het ministerie van 
Economische Zaken gemaakt en is voornamelijk gebaseerd op subjectieve 
'kennis van de onderneming". In de meeste gevallen zijn noch de 
commerciële32 noch de financiële interne rentevoet berekend. De Nationale 
Delcrederedienst is belast met de risicoanalyse van de ontvangende instelling 
en van het bedrijf.  

                                                
 
 
 
 
 
32
 CIRR’s worden berekend door het toevoegen van een overeengekomen marge (100 basispunten of meer) aan het 

gemiddelde rendement op staatsobligaties in de secundaire markt in de voorgaande maand. CIRR’s zijn geldig vanaf de 15e van 
elke maand tot de 14e van de volgende maand. 
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Men kan stellen dat noch de handelsrelevantie, noch de 
ontwikkelingsrelevantie selectiecriteria zijn omdat de onderliggende 
sleutelbegrippen niet vertaald zijn in operationele indicatoren en criteria. 
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4.1.2. Q2. In hoeverre is rekening gehouden met de 

potentiële duurzaamheid van de projecten? 

De potentiële duurzaamheid wordt vooral beoordeeld in termen van technische 
duurzaamheid  

Met betrekking tot de potentiële duurzaamheid van de projecten, verstrekken 56% 
van de vragenlijsten slechts informatie over de "technische capaciteit". De beoordeling 
van de cliënt is meestal beperkt tot de benodigde kennis om het project uit te voeren. 
Kwesties zoals de stabiliteit van de begunstigde instelling of de politieke beklijfbaarheid 
in het land zijn ofwel niet ofwel slechts zeer kort aan de orde. Slechts drie projecten 
ontvingen een opmerking van het Comité over dit onderwerp: 

� Levering van bussen, Ghana: het Comité vereiste een institutionele analyse van 
de opdrachtgever, Metro Mass Transit. 

� Herstel van het optische virtuele netwerk, Ivoorkust: het Comité vereiste meer 
informatie over de politieke stabiliteit.  

� Herstel van Manilla metro fase II, de Filippijnen: het Comité verlangde meer 
informatie over de relatie met één van de lokale partners, de Light Rail Transit 
Authority (LRTA). 

De informatie over de mogelijke technische duurzaamheid wordt veelal aangevuld met 
vooruitzichten over capaciteitsontwikkeling bij de ontvanger bijvoorbeeld door middel van 
trainingen aan lokaal personeel (de training is doorgaans beperkt tot het gebruik van de 
geleverde apparatuur). In bijna alle gevallen wordt onder "capaciteitsontwikkeling" 
verstaan "de versterking van de menselijke kunde en kennis in technische aspecten". 
Voor twee projecten (Telecommunicatie in Tanzania en Watervoorziening in Soedan), 
vereiste het Comité dat het deel over onderhoud en opleiding verbeterd moest worden. 
De opleidingen houden zich nooit bezig met de institutionele aspecten. 

Bovendien hebben in drie gevallen de begunstigde ondernemingen een verzoek 
ontvangen van FINEXPO om de voorgestelde technologie aan te passen aan de lokale 
omstandigheden: 

� Centrum voor Ziekenhuisafval (levering van een oven voor verbranding van 
ziekenhuisafval), Vietnam, 2004,  

� CLIP (Clinical Laboratory Improvement Project; levering van 
laboratoriumapparatuur aan gezondheidscentra II), Ghana, 2008,  

� Herstel, renovatie en bouw van de Knanh Hoa Polikliniek, Vietnam, 2001. 

De politieke beklijfbaarheid wordt in principe beoordeeld door de Nationale 
Delcrederedienst, zoals genoemd in paragraaf 4.1.1., De Nationale Delcrederedienst is 
belast met de risicoanalyse van de ontvangende organisatie. 

De projecten worden ondersteund door de begunstigde partijen, maar de betrokkenheid 
van de lokale counterparts bij het ontwerp van de projecten is niet altijd duidelijk. 

Het bestaan (of ontbreken) van een lokale counterpart wordt nooit genoemd in de 
dossiers, met uitzondering van drie projecten die worden uitgevoerd door een KMO 
(twee projecten in Ghana en één in Mongolië). Niettemin, gebaseerd op de interviews 
met vertegenwoordigers van de ondernemingen, worden de meeste projecten uitgevoerd 
met een duidelijk geïdentificeerde lokale counterpart. 

De daadwerkelijke betrokkenheid van lokale entiteiten in het ontwerp hangt van het 
project af, maar is doorgaans duidelijk aanwezig. In Vietnam bijvoorbeeld, is de 
betrokkenheid van het “People’s Committee” of andere "klanten" duidelijk in de 
uitvoering van het project. In Ghana lijkt de betrokkenheid van de lokale partners 
sterker. Bij alle projecten bestaat er een politieke bereidheid van de ministeries die 
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ermee belast zijn. Bovendien, bestaat er in de helft van de projecten die in Ghana 
worden uitgevoerd een directe betrokkenheid van de begunstigden in het ontwerp: 

� Zowel de lokale bevolking als de Ghana Water Company Limited (GWCL) waren 
betrokken bij de vaststelling van de plaats(en) van waterdistributie voor het 
Koforidua project (de levering van drinkwater aan de bevolking van Koforidua en 
de omliggende gebieden uit het Volta meer).  

� De Biomedical Engineering Unit (BEU) van het Ministerie van Volksgezondheid gaf 
aan betrokken te zijn geweest bij de selectie van apparatuur dat zou worden 
aangeschaft voor het project ter verbetering van het klinisch laboratorium. In dat 
geval was dit echter niet genoeg om de relevantie van de apparatuur te 
waarborgen voor alle gezondheidscentra. Volgens het hoofd van de BEU, 
bemoeilijkte de nieuwe gedecentraliseerde structuur van de gezondheidszorg de 
informatiestroom tussen de lokale ziekenhuizen en de BEU.  

� Twee bedrijven initieerden het idee voor het project, maar pasten het vervolgens 
aan op basis van de samenwerking met de begunstigden. 

Voor de andere projecten, zoals in Vietnam, lijkt de betrokkenheid van de lokale 
counterpart beperkt te zijn tot politieke steun en de betrokkenheid tijdens de 
uitvoeringsfase. 

Er bestaan geen exit-strategieën, maar de projecten zijn ontworpen om ter plaatse te 
worden uitgevoerd 

In geen van de ingevulde vragenlijsten wordt ingegaan op een exit-strategie, noch 
werden exit-strategieën genoemd tijdens de interviews of de veldmissies. Uiteraard is 
een exit-strategie niet van toepassing bij (eenmalige) leveringen van goederen (levering 
van een substation, bussen, enz.), maar is wel relevant voor projecten die zich 
bezighouden met opleiding. 

Zodra projecten zijn uitgevoerd worden ze overgedragen aan al bestaande -of onlangs 
opgerichte- instellingen die belast zijn met het onderhoud33 en het gebruik ervan. 
Nogmaals de aandacht voor duurzaamheid beperkt zich doorgaans tot de technische 
duurzaamheid. 

Er worden geen duurzaamheidstudies gedaan als het project eenmaal is uitgevoerd 

Noch FINEXPO, noch de bedrijven hebben inschattingen gemaakt van de potentiële en de 
werkelijke duurzaamheid van de projecten, als die eenmaal zijn uitgevoerd. 
 

De potentiële duurzaamheid van een project wordt hoofdzakelijk 
geanalyseerd in termen van technische duurzaamheid. Indien de 
veldmissies de sterke betrokkenheid van lokale partners konden 
vaststellen, bij voorbeeld tijdens de uitvoeringsfase (variabel tijdens de 
ontwerpfase) was daarvan geen melding in de vragenlijsten. 

 
  

                                                
 
 
 
 
 
33 Alle projecten omvatten technische opleiding voor eenvoudig onderhoud 
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4.1.3. Q3. In hoeverre is er rekening gehouden met de 

potentiële ecologische duurzaamheid van de 

projecten? 

Evenals bij de andere criteria, is het criterium van de milieueffecten niet nader 
gedefinieerd. 

De beoordelingen zijn noch systematisch noch proactief. Volgens de OESO richtlijnen, 
zijn milieueffectrapportages voor specifieke projecten alleen verplicht volgens de regels 
zoals bepaald in de gemeenschappelijke “Agreements”. De Delcredere zorgt ervoor dat 
deze regels worden nageleefd en is dus belast met de beoordeling daarover. Er bestaat 
geen "premium" op milieuvriendelijke voorstellen. Van alle dossiers bevatten 29 een 
milieueffectrapportage, waarvan er 18 door de aanvragende onderneming zelf waren 
opgesteld; in drie van de 79 dossiers die een dergelijke studie niet bevatten was er een 
opmerking daarover door de FOD Buitenlandse Zaken. Twee van de 29 dossiers die een 
milieustudie bevatten ontvingen aanvullende positieve opmerkingen daarover van 
internationale instellingen: de Wereldbank en de OESO. Opgemerkt moet worden dat de 
bijdragen van de Belgische ambassades zowel in lengte als diepte van het commentaar 
variëren. Vrijwel geen van de adviezen wordt ondersteund door kwantitatieve bewijzen. 

Er is geen ex-post milieueffectrapportage uitgevoerd. 
 

Volgens de OESO regels zijn milieueffectrapportages slechts verplicht voor 
specifieke projecten. De projectvoorstellen worden dan ook niet systematisch 
getoetst op de milieueffecten. Als er al studies worden uitgevoerd, dan 
gebeurt dit alleen op een ex ante basis. Ex post evaluaties zijn tot op heden 
niet uitgevoerd. 

Milieu is geen selectiecriterium, zelfs al zou het in aanmerking kunnen 
komen als een ex-ante ‘eligibility’ criterium. Noch ex ante, noch ex post is 
er een "premie" op milieuvriendelijke voorstellen (bijvoorbeeld projecten 
voor hernieuwbare energie). 

 
 

4.1.4. Q4. In hoeverre zijn de projecten 

ontwikkelingsrelevant? 

Volgens het Comité zijn de projecten ontwikkelingsrelevant  

Het advies van het Comité aangaande de voorgestelde projecten is doorgaans unaniem 
positief. Slechts bij vier projecten was sprake van uitvoering zonder een unaniem besluit; 
twee daarvan gingen over ontwikkelingsoverwegingen:   

� Telecommunicatie op het platteland in Malawi: de notulen van het Comité gaan 
niet nader in op de redenen van het bezwaar.  

� Telecommunicatie in Tanzania, omdat het project gebruikt zou kunnen worden 
voor militaire doeleinden.  

De projecten worden ondersteund door een sterke politieke wil en zijn afgestemd op de 
nationale strategieën, maar de betrokkenheid van de lokale counterparts bij het ontwerp 
van de projecten is niet altijd duidelijk  

De betrokkenheid van de lokale counterpart is duidelijk aanwezig, althans gedurende de 
uitvoeringsfase (zie paragraaf 4.1.2).  

Of al dan niet rekening wordt gehouden met de nationale ontwikkelingsstrategieën is niet 
expliciet; slechts 5 van de 108 dossiers bevatten een specifieke context studie (4 
intrestbonificaties en 1 gift) en 3 verwijzen specifiek naar de nationale 
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ontwikkelingsstrategieën (2 Staat tot Staat leningen en 1 intrestbonificatie). De dossiers 
beoordelen evenmin de lokale institutionele context. Commentaar op dergelijke zaken 
door de Wereldbank of de ambassade komen niet veel voor en zijn ook niet verder 
uitgewerkt. In het geval van de watervoorziening in Soedan wijst het Comité op een 
aantal zwakke punten in de institutionele context.  

Niettemin kan de politieke steun van zowel het Ministerie van Economie en Planning in 
Ghana als het Ministerie van Financiën in Vietnam worden opgevat als een proxy voor de 
relevantie van de projecten. De meeste projecten zijn relevant in algemene zin omdat 
het doel van de projecten hetzij beantwoordt aan reële behoeften, hetzij goed aansluit bij 
het nationale beleid.  

Alle projecten in Vietnam voldeden aan de prioriteiten zoals die gesteld zijn door de 
Vietnamese regering op het nationale, provinciale en gemeentelijke niveau en waren 
tevens gericht op de lokale behoeften.  

� De mobiele distributiestations voor elektriciteit voldoen aan de behoefte aan 
elektriciteit van de plattelandsbevolking. Elektriciteit geleverd aan de bevolking 
wordt gegenereerd door hydro-elektrische installaties (37%), gas (39%), en kolen 
/ olie (24%)34. Regelmatige tekorten aan water tonen aan waarom, bij tijden, 
hydro-elektrische centrales niet voldoende energie kunnen genereren.  

� De cyclotron voor de productie van radio-isotopen zoals geleverd aan Hanoi is een 
adequaat antwoord op de grote behoefte aan de behandeling van kanker. Sinds 
de vrijheidsstrijd in de jaren 1970, heeft bevolking steeds meer last van de 
gevolgen van ‘orange agent ziekte’ en "moderne ziekten".  

� De bevolkingstoename in de provincie Khanh Hoa maakte het nodig om het aantal 
bedden van de polikliniek uit te breiden en haar diensten te verlengen naar de 
bevolking (‘outreach’). Voorheen moesten patiënten voor een specifieke 
behandeling worden doorgestuurd naar Ho Chi Minh City of Hanoi. Dit 
veroorzaakte vertragingen bij de behandeling en scheepte de patiënten met hoge 
vervoerskosten op.  

� Afval afkomstig van het Ho Chi Minh City ziekenhuis werd vroeger gedumpt op 
stortplaatsen, samen met gewoon vuilnis, waardoor gevaar ontstond voor de 
volksgezondheid, vooral voor de vuilnis-selecteerders. De enige manier om deze 
situatie (gezondheid en milieu) effectief het hoofd te bieden in door dit soort afval 
te verwerken in een verbrandingsoven.  

� Afvalverwerking en vervuiling worden beschouwd als een belangrijk probleem in 
Vietnam. De 5 projecten op het gebied van waterafvoer, waterzuivering, en de 
scheiding en opwaardering van vergistbare vuilcomponenten komen ten goede 
aan steden die te maken hebben met een slechte milieuomgeving, en waar vuilnis 
schadelijk is voor de gezondheid en de levensomstandigheden van de bevolking. 
De projecten die zich bezig houden met de vergistbare componenten leveren een 
input aan een deel van de bevolking dat behoefte heeft aan compost voor de teelt 
van gewassen.  

Volgens het Ministerie van Financiën en Economische Planning van Ghana (MFP), zijn 
FINEXPO projecten een prioriteit voor de overheid en zijn deze in lijn met de middellange 
termijn programma’s van de ministeriële uitvoerende instanties (‘agencies’).   

� Het CLIP project was in overeenstemming met het nationale beleid en 
beantwoordde aan de lokale behoeften in termen van veiligheid voor 
laboratoriumtechnici en energievoorziening.  

                                                
 
 
 
 
 
34 EIU, Country Profile Vietnam, p 11. 
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� De verzilting van de Elmina lagune verstikte letterlijk geleidelijk aan de 
belangrijkste traditionele economische activiteit van de stad.  

� De behoefte aan verbetering van de watervoorziening voor de bevolking van het 
Koforidua gebied was een expliciete prioriteit: de toegang tot schoon water was 
een beperking voor de ontwikkeling van de stad. Uit de technische keuzes die de 
onderneming maakte blijkt dat deze serieus de vaardigheden en de ervaring van 
het GWCL personeel35 heeft meegenomen in het project.  

� Het MMT project (de levering van bussen aan Accra) was relevant in relatie tot het 
vervoersprobleem in de stad: openbaar vervoer is langzaam en kleine private 
busjes zijn noch doelmatig noch veilig, maar wel sterk vervuilend.  

� De vergaderuitrusting voor het Parlement van Ghana was meer dan 12 jaar oud; 
het kende vele gebreken en reparaties bleken moeilijk uitvoerbaar door de slechte 
verkrijgbaarheid van onderdelen. Zowel de communicatie, het 
beveiligingstoezicht, alsook de transcriptie van het debat was niet effectief.  

Aan de relevantie van een aantal projecten wordt echter afgedaan door de kwaliteit van 
de haalbaarheidsstudies. In Ghana is het opvallendste geval het CLIP project: het lijkt 
relevant om bij te dragen aan de verbetering van laboratoriumapparatuur voor 
gedecentraliseerde ziekenhuizen en gezondheidscentra, maar conform de nationale 
aanpak wordt er een gestandaardiseerd pakket verstrekt aan alle centra. Het 
beantwoorden aan lokale behoeften is doorkruist dan wel de nationale aanpak. In 
Vietnam, is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudies de kern van de verwijten door het 
MOF en het MPI. Samen met de Belgische Ambassade wijzen deze instanties op de 
noodzaak van onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. De haalbaarheidsstudies die tot 
dusver verricht zijn geven weliswaar een globaal beeld van het "belang" van het project, 
zowel in termen van technische eisen als in termen van ‘passendheid’ met het 
subsidieprogramma van FINEXPO, maar ze bieden geen diepgaande analyse die het 
mogelijk zou maken om tot een gedocumenteerde beoordeling te komen van de 
relevantie vanuit verschillende invalshoeken: FINEXPO regels, de lokale behoeften en de 
nationale strategieën.  
 

De projecten zijn ontwikkelingsrelevant in die zin dat zij beantwoorden aan 
de lokale behoeften en vraag. Ze richten zich op ten minste twee van de 
verwachte outputs, zoals geïdentificeerd in de interventielogica (zie bijlage 
2): een verbeterde “stock” aan sociale infrastructuur en een beter gebruik 
van de basisinfrastructuur. Echter die relevantie zou kunnen toenemen 
indien er betere haalbaarheidsstudies zouden worden uitgevoerd. 

 

4.1.5. Q5. In hoeverre zijn de projecten relevant voor de 

bevordering van de Belgische export? 

FINEXPO kent geen raamwerk om projecten te selecteren 

Slechts vier projecten werden uitgevoerd zonder een unaniem besluit, drie uit 
overwegingen van handelsbelang. Echter, zoals opgemerkt in paragraaf 4.1.1., houdt 
FINEXPO weliswaar de standpunten van de leden van het Comité bij, maar niet de 
gehanteerde argumenten en nog minder de bewijzen die deze standpunten 
onderbouwen. Het evaluatieteam was niet in staat om een oordeel te vormen of deze 
inschattingen nu gezien moeten worden als een formele beoordeling of juist niet.  

                                                
 
 
 
 
 
35 Zie: Libost Groep rapport op.cit. pp 11 tot 19. 
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De berekening van de commerciële winstgevendheid is voornamelijk gebaseerd op 
het commentaar van de OESO. Alle projecten worden aangemeld (‘notificatie’) bij de 
OESO. Als een project eenmaal is aangemeld, kunnen de deelnemende landen het 
betreffende project op basis van het concessionaliteitsniveau, dan wel op basis van de 
commerciële haalbaarheid betwisten. De winstgevendheidanalyse wordt dus niet 
automatisch gedaan, maar alleen wanneer een OESO-lid twijfels uit. Zolang een project 
niet wordt aangevochten hoeft de ‘niet commerciële haalbaarheid’ ook niet aangetoond te 
worden. Daarom beoordelen noch de bedrijven, noch FINEXPO de commerciële 
haalbaarheid, althans in formele zin. Ze baseren hun oordeel slechts op de sectorkeuze 
en de aard van de interventies. Slechts twee projecten van FINEXPO werden afgewezen 
door OESO-leden, terwijl in één geval (telecommunicatiesysteem in de gebouwen van het 
Parlement, Ghana, Siemens) aangetoond moest worden op welke wijze voldaan werd aan 
de criteria van de OESO.  

De beoordeling van het belang van het project voor de Belgische economie wordt 
uitgevoerd door de FOD Economische Zaken. Deze beoordeling wordt opgesteld zonder 
enige vooraf bepaalde methodologie, noch wordt deze afgewogen tegen een vooraf 
bepaalde nationale handelsstrategie. Er is geen operationele beschrijving van wat 
verstaan moet worden onder “export en handelsbelang”. Het Federale Ministerie van 
Economische Zaken beoordeelt de voorstellen tegen hun potentiële bijdrage aan 
onderzoek en ontwikkeling in België. Hoewel in de meeste gevallen een inschatting wordt 
gemaakt van de bijdrage van een project in termen van uren arbeid gegenereerd in 
België, zijn er geen drempelwaarden of standaards in dat opzicht. Er bestaat geen 
definitie - of minimum standaard - van wat beschouwd zou moeten worden als 
“producten van Belgische oorsprong”.  

De aanvragende bedrijven verstrekken informatie over de Belgische onderaannemers 
die zij voornemens zijn aan te trekken en het verwachte aantal uren arbeid die daarmee 
worden ingezet (deze informatie is nu verwijderd uit de vragenlijst). Alle projecten 
werden uitgevoerd met de steun van Belgische en buitenlandse onderaannemers. Van de 
108 bestudeerde dossiers, geven 97 informatie over het verwachte buitenlandse aandeel 
in de uitvoering van het project. Gemiddeld bedraagt dat buitenlandse aandeel 22%; het 
grootste is 60% (telecommunicatie in Tanzania) en het kleinste 2%. Minstens 66 van de 
108 projecten maakten gebruik van Belgische onderaannemers. Vierenvijftig dossiers 
geven informatie over het totaal aan (verwachte) werkgelegenheid die gegenereerd 
wordt. Dat gemiddelde bedraagt 105.444 uur per jaar, het maximum 414.000 uur per 
jaar (herstel van het elektriciteitsnetwerk in Ecuador) en het minimum 2.825 
(telecommunicatie op het platteland in Malawi).  

Het ontbreken van een federale strategie voor exportbevordering en daarmee het 
ontbreken van criteria om de relevantie van de projecten in dat perspectief te 
beoordelen, leidt tot een beoordeling die voornamelijk gebaseerd is op wat aanvaardbaar 
geacht wordt voor de OESO. 

Volgens de zeer ruime definitie van wat aanvaardbaar zou zijn voor 
FINEXPO vanuit het oogpunt van exportbevordering, kunnen de meeste 
projecten als relevant worden beschouwd, omdat zij enige toegevoegde 
waarde in België genereren. In hoeverre deze toegevoegde waarde het 
bedrag van de belastingbetaler rechtvaardigt waarmee het project 
gesteund wordt is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dit meer gerelateerd aan 
de potentiële ontwikkeling van het bedrijf zelf in de markt dan aan de 
werkgelegenheid voor werknemers in België. Handelsbevordering is 
moeilijk vooraf vast te stellen, maar tot nu toe is ook geen enkele poging 
ondernomen om de meest positieve ervaringen te identificeren en om 
daarmee de criteria toe te spitsen waarmee dat belang van 
exportbevordering zou kunnen worden beoordeeld. 

 
 

4.2. Kennisontwikkeling 
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In vraag 6 wordt nagegaan of het selectieproces ook gebaseerd is op de lessen die zijn 
getrokken uit de ervaringen in het verleden. De vraag heeft betrekking op aan FINEXPO 
beschikbare middelen om informatie te delen over vroegere projecten met als doel de 
keuze van projecten en de effectiviteit van nieuwe interventies te verbeteren. 

 

4.2.1. Q6. In welke mate bestaat er een monitoring- en 

evaluatiesysteem? 

Sommige projecten werden beoordeeld, maar er is geen formeel en standaardiseerd 
monitoring- en evaluatiesysteem opgezet  

FINEXPO kent geen vast budget voor monitoring en evaluatie, met uitzondering van de 
Staat tot Staat leningen. In het geval van Staat tot Staat leningen, kan een begroting ad 
hoc beschikbaar worden gesteld uit de basisbegroting voor financiële diensten en 
“diversen” uitgaven voor prijsvergelijking, zoals die verzocht kan worden door de 
Inspecteur van Financiën. Het gebruik van deze toelage wordt ieder jaar gepland op basis 
van inschattingen door FINEXPO. Of prijsonderzoek en monitoring wordt verricht wordt 
besloten door de Inspecteur van Financiën en door middel van een raamovereenkomst 
uitgevoerd door de BTC. Voor dit onderzoek bestaat geen standaard procedure en is ook 
geen wettelijke verplichting om het instrument FINEXPO aan regelmatige evaluatie 
(accountability regels) te onderwerpen. 

Er wordt geen formele of systematische monitoring- en evaluatie uitgevoerd, zelfs niet bij 
herhaling van aanvragen om steun. Verzoeken om follow-up worden niet systematisch 
gemaakt. Informatie over de uitvoering is slechts vijf keer opgevraagd in geval van een 
vervolg aanvraag. Deze informatie werd verstrekt, zij het op een wat informele wijze. In 
veel gevallen is daarom een nieuwe fase van een project goedgekeurd zonder informatie 
over de geleverde prestaties tijdens de voorgaande fase. 

Van de 108 bestudeerde projecten, waren er 20 voorwerp van enige monitoring of 
evaluatie. Deze omvat formele monitoring-of evaluatieverslagen voor vijf Staat tot Staat 
leningen en één intrestbonificatie, evenals activiteitenverslagen van twee Staat tot Staat 
leningen en één intrestbonificatie. In het geval van het eerste CLIP project in Ghana, 
werd monitoring en evaluatiewerk uitgevoerd door de BTC, wat leidde tot wijzigingen in 
een tweede fase van het project. Bij de 11 andere gevallen bestond de monitoring uit 
informele e-mails van de ambassade of van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het 
project met vermelding of de activiteiten al dan niet waren uitgevoerd. 

Volgens de geïnterviewde bedrijven, zou het goed mogelijk zijn om de follow-up 
informatie te verstrekken, zonder dat daarmee de transactiekosten veel verhoogd zouden 
worden, zij het op voorwaarde dat het format van de rapportage flexibel zou zijn. 
Sommige bedrijven zenden dit soort informatie automatisch op om het ministerie op de 
hoogte te houden. Bovendien worden sommige projecten (CLIP bijv.) verondersteld om 
de uitvoeringsrapporten te versturen en kunnen de projecten onderworpen worden aan 
onafhankelijke evaluaties (volgens de Biomedical Engineering Unit - BEU). 

De behoefte aan monitoring en evaluatie werd vooral benadrukt in Vietnam. Het 
Ministerie van Financiën onderstreept het belang van een regelmatige monitoring en 
evaluatie door FINEXPO om problemen tijdens de uitvoering op te kunnen lossen en om 
de uitvoering van het project te bespoedigen. Ook kunnen dan (technische) problemen 
ter plekke geïdentificeerd worden. Volgens de Belgische ambassade in Vietnam zou een 
dergelijke monitoring op de werkzaamheden ook nuttig zijn om de perceptie van de 
Belgische industrie beter te waarderen en om de mogelijkheden voor toekomstige 
zakentransacties beter in te schatten. 
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FINEXPO investeert onvoldoende om lering te trekken uit haar al lange 
ervaring. De enige (beperkte) feedback waar rekening mee wordt 
gehouden heeft betrekking op problemen in de uitvoering van projecten. 
Andere elementen, zoals de doeltreffendheid en prestaties van de 
bedrijven die steun ontvingen worden niet formeel gevolgd. Het zijn juist 
deze ervaringen die de kennis van het FINEXPO Comité zouden kunnen 
vergroten en die dus zouden kunnen bijdragen om de relevantie van de 
projecten te verhogen, zowel vanuit het ontwikkelingsperspectief als vanuit 
het oogpunt van exportbevordering. Ten gevolge van de veelal langdurige 
relatie met een beperkt aantal bedrijven, ontvangen leden van het Comité 
weliswaar informatie, maar de belangrijkste bron daarvan is de bedrijven 
zelf. Ambassades en Ontwikkelingsbanken verstrekken ook informatie, 
maar wel op een erg informele wijze en beïnvloed door persoonlijke 
opvattingen van de mensen die deze informatie verschaffen. 

 
 

4.3. Interne coherentie 

Vragen 7 en 8 beoordelen de relatie tussen FINEXPO en het Belgisch Federaal Beleid. 
Vraag 7 is specifiek voor de samenhang tussen FINEXPO doelstellingen en het Belgische 
ontwikkelingsbeleid. Dit beleid is geformaliseerd door drie belangrijke documenten: de 
wet van mei 1999, de sectorale en thematische strategieën, en de indicatieve strategie 
(ICP) voor de partnerlanden van de bilaterale hulp (18 landen in 2010). De sectorale en 
thematische strategieën zijn niet goed bekend en worden niet gebruikt door de 
betrokkenen; daarom heeft het evaluatieteam haar inschatting beperkt tot twee formele 
documenten. 

Omdat de Belgische strategie voor buitenlandse handel niet op dezelfde wijze formeel is 
vastgelegd als het Belgische beleid voor ontwikkelingssamenwerking, is de beoordeling 
daarvan beperkt tot een perceptie van de interne samenhang. 

 

4.3.1. Q7. In hoeverre zijn de projecten coherent met het 

Belgische beleid voor ontwikkelingssamenwerking en 

de daartoe ingerichte programma’s? 

Hoewel de financiële uitgaven als ODA worden geregistreerd, streeft FINEXPO geen  
expliciete afstemming na met de Belgische strategie voor ontwikkelingssamenwerking. 
FINEXPO is niet verplicht de wet van mei 1999 aangaande de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking na te leven. Volgens een extern evaluatieonderzoek van de 
wet van 199936, heeft de wet betrekking op de acties en bijdragen van de Belgische Staat 
voor directe / indirecte bilaterale en multilaterale samenwerking. Het omvat niet alle ODA 
zoals gedefinieerd door de DAC. Sommige begrotingslijnen die binnen de werkingssfeer 
van ODA vallen - inclusief FINEXPO – worden niet expliciet door deze wet bepaald. De 
externe evaluatie merkt op dat deze eigenaardigheid door sommige ambtenaren als een 
bron van ambiguïteit wordt ervaren. FINEXPO wordt niet gestuurd door enige federale 
strategie, noch in termen van landenkeuze (FINEXPO hoeft zich niet tot de bilaterale 
partners te beperken), noch in termen van sectoren. Het enige raamwerk dat op 
FINEXPO van toepassing is, is de OESO Arrangement. En die is dan veeleer een 
regelgevend kader dan een strategisch beleid. 

                                                
 
 
 
 
 
36 Evaluation of the Law of May 25, 1999 relative to Belgian international cooperation, UCL and KUL, December 2008. 
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Hoewel FINEXPO dus niet specifiek de doelstellingen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking volgt - slechts in één dossier37 wordt verwezen naar 
complementariteit met de federale ontwikkelingsinterventies – komen, althans in 
Vietnam, de FINEXPO projecten overeen met de Belgische samenwerkingsstrategie. In de 
afgelopen 10 jaar, hebben FINEXPO projecten in Vietnam een sterke focus gehad op de 
prioritaire sectoren zoals gedefinieerd in het Belgische Indicatieve Programma van het 
Land38 (ICP). Dat is opmerkelijk omdat er nauwelijks sprake is geweest van enige 
coördinatie tussen de BTC en FINEXPO met betrekking tot de "FINEXPO projecten". In de 
landen waar de BTC actief is, stelden sommige gesprekspartners een hogere mate van 
integratie tussen het FINEXPO programma en de BTC voor, om meer ondersteuning van 
BTC te krijgen, zij het voor een beperkte periode, bij voorbeeld op het gebied van 
werking en onderhoud (Operations & Maintenance). 

In landen zoals Ghana, waar geen ICP bestaat omdat het land niet prioritair is voor de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking, is de coherentie tussen FINEXPO en de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking geen probleem. Maar omdat er geen 
samenwerkingsprogramma met deze landen bestaat, is België ook niet vertegenwoordigd 
in de diverse fora voor donorcoördinatie. 
 

Ondanks registratie van projecten als officiële ontwikkelingshulp (ODA) is 
FINEXPO niet expliciet gebonden aan samenhang met de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. FINEXPO valt niet onder de wet van mei 
1999. In landen met een indicatief landenprogramma blijken de projecten 
in feite wel coherent met de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zelfs 
als er geen actieve coördinatie wordt nagestreefd. 

 

4.3.2. Q8. In hoeverre sluiten de projecten aan bij het beleid 

betreffende de Belgische buitenlandse handel? 

Zoals vermeld in paragraaf 3.3, bestaat er geen officieel handelsbeleid op federaal 
niveau. Handelsstrategieën worden geformuleerd op gewestelijk niveau. Echter, in de 
dagelijkse praktijk is het Belgische handelsbeleid gebaseerd op vijf principes die een 
liberale visie weerspiegelen op de internationale handelsbetrekkingen. Eén van deze vijf 
principes is het versterken van de rol van ontwikkelingslanden op de wereldmarkt. 
FINEXPO is ontworpen om bij te dragen aan de versterking van export en zou dus 
volledig in overeenstemming moeten zijn met dit aspect van de buitenlandse handel. De 
andere vier beginselen kunnen worden beschouwd als voorwaarden vooraf bij de 
uitvoering van FINEXPO activiteiten. Vanwege deze situatie bestaat er geen benchmark 
om te bepalen of transacties coherent zijn of niet met het Belgische beleid. 
 

Er is geen “staand” nationaal beleid op het gebied van buitenlandse handel 
en daarvoor zijn geen kwalitatieve of kwantitatieve doelstellingen 
gedefinieerd. FINEXPO beschikt daarom niet over een noodzakelijk 
raamwerk om haar inspanningen vorm te geven.  

 

                                                
 
 
 
 
 
37 Rehabilitation of the Khnanh Koa polyclinic in Vietnam, 2001 
38
 De ICP streeft er naar  bij te dragen aan duurzame economische groei met verbeterde kwaliteit, efficiëntie en het 

concurrentievermogen in combinatie met sociale vooruitgang; Ontwikkeling van menselijke hulpbronnen met voorrang voor het 
waterbeheer en bescherming van het milieu; verbetering van de gezondheidssituatie en een verbetering van kwaliteit van het 
onderwijs; bevordering van duurzame ontwikkeling met name door versterking van de lokale instellingen; verbetering van de 
kwaliteit van het bestuur en de openbare diensten; verbetering van de basisinfrastructuur. Bovendien stelt de ICP dat zij "zal 
bouwen op de bestaande ervaringen van de Belgische samenwerking in Vietnam met name op het gebied van water, sanitaire 
voorzieningen en het beheer van afvalstoffen, onderwijs, administratieve hervormingen, institutionele ondersteuning en 
bestuur" (cursief van de evaluatoren). 
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4.4. Coördinatie 

Terwijl vragen 7 en 8 het verband inschatten tussen FINEXPO en twee federale 
beleidsnotities, beoordelen vragen 9 en 10 de coördinatie tussen FINEXPO en de externe 
strategieën die een effect zouden kunnen hebben op het bereik van FINEXPO in termen 
van zowel ontwikkeling (de mate van coördinatie met de belangrijkste belanghebbenden 
in het ontvangende land - vraag 9) als handel (de mate van de coördinatie met de 
gewesten, gelet op hun verantwoordelijkheid voor handelsbevordering ). 
 

4.4.1. Q9. In hoeverre zijn de projecten afgestemd op het 

lokale ontwikkelingsbeleid en het beleid dat 

ondersteund wordt door andere actieve donoren in 

een land? 

Zoals aangegeven in sectie 4.1.4 verwijzen slechts 3 dossiers specifiek naar nationale 
(ontwikkelings-)strategieën (2 leningen van Staat tot Staat en 1 intrestbonificatie). 
Opmerkingen gemaakt door het Comité zelf of aan het Comité (overheid, ambassades) 
verwijzen evenmin naar deze strategieën. Dit betekent niet dat de projecten niet in 
overeenstemming zouden zijn met de nationale strategieën, maar dat bedrijven het geen 
prioriteit vinden om hun voorstellen daarop te baseren. Het onderstreept ook dat het 
FINEXPO Comité zelf rechtvaardiging van projecten op basis van nationaal beleid niet 
nodig acht. 

Eén van de redenen zou kunnen zijn dat, tenminste voor de leningen van Staat tot Staat, 
het Ministerie van Financiën van het ontvangende land een brief moet indienen 
voorafgaand aan de goedkeuring van een project waarin het verklaart dat de betrokken 
activiteit prioriteit voor het land is. Intrestbonificaties zijn niet onderworpen aan een 
dergelijke aanpak. Er is geen andere procedure die waarborgt dat een project hetzij 
relevant is voor de lokale strategieën, hetzij daar mee overeenstemt.  

Uit de veldmissies in Vietnam en Ghana bleek er wel afstemming met de nationale 
ontwikkelingsstrategieën te bestaan. In Ghana, zijn FINEXPO projecten afgestemd op de 
prioriteiten van de Regering en met de middellange termijn programma’s van de 
ministeries, departementen en uitvoerende agentschappen (MDA). Volgens ambtenaren 
op het Ministerie van Planning (MEP) zou het kabinet geen toestemming verlenen aan  
projecten die niet conform het middellange termijn programma zijn, omdat iedere 
lijnminister alle projecten moet kunnen rechtvaardigen ten overstaan van zowel het 
kabinet als het parlement. In sommige gevallen wordt het project onderworpen aan een 
value for money-analyse die uitgevoerd wordt door een onafhankelijke instantie. Ook in 
Vietnam zijn de projecten afgestemd op de nationale en lokale strategieën.  

Van alle dossiers geven er 69 informatie over de eventuele deelname van internationale 
ontwikkelingsbanken in de sector en aan het project. Van deze projecten werd 55% 
uitgevoerd in sectoren waarin ook de banken geheel of gedeeltelijk actief zijn. Het 
evaluatieteam beschikt over onvoldoende informatie om te kunnen oordelen of ook 
daadwerkelijk van coördinatie met internationale banken (of internationale 
financieringsinstellingen) sprake is geweest. De veldmissies leverden daar geen 
aanwijzingen voor op. Integendeel, in Ghana bijvoorbeeld is men van mening dat België 
niet voldoende doet om met andere donoren te coördineren. Zo werd het CLIP project 
uitgewerkt zonder enige coördinatie met Denemarken, de ‘lead’ donor in de sector, 
hoewel overleg een positief effect gehad zou kunnen hebben op de keuze van de te 
leveren apparatuur. Het ontbreken van ICP verklaart –ten dele- deze situatie omdat 
België niet vertegenwoordigd is in de fora voor donorcoördinatie. 
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Projecten passen binnen de nationale ontwikkelingsstrategieën, zelfs al 
was het maar uit noodzaak. De belangrijkste ontvangers zijn de 
ministeries van Financiën, en de directe begunstigden zijn de sectorale 
ministeries of openbare instellingen. Echter, de bedrijven die financiering 
aanvragen bij FINEXPO tonen een dergelijke relatie tot het nationale beleid 
niet aan. Doorgaans is er geen contact met andere donoren die actief zijn 
in hetzelfde land, regio of sector, behalve dan door commentaar op 
persoonlijke titel door medewerkers van de Wereldbank. Dat is niet altijd 
nodig, maar in sommige gevallen kunnen leveringen van invloed zijn op 
bestaande sectorale programma's of gecoördineerde 
ontwikkelingsstrategieën. 

 
 

4.4.2. Q10. In hoeverre zijn de projecten coherent met de 

Belgische gewestelijke buitenlandse 

handelsinterventies? 

De 3 gewestelijke instellingen voor handel richten zich vrijwel uitsluitend op het midden 
en kleinbedrijf (KMO). Vanwege dit beleid, evenals de beperkingen in het beschikbare 
budget, vinden middelgrote en grote ondernemingen het moeilijk om financiering te 
ontvangen vanuit de gewesten. Voor dergelijke ondernemingen is het federale niveau het 
enige kanaal om eventueel financiële steun te verkrijgen. 

Uit interviews bleek dat de bedrijven die steun van FINEXPO ontvingen geen gewestelijke 
financiële steun aanvragen. Tussen 1997 en 2008, was slechts één project gefinancierd 
door FINEXPO en door minimaal minste één gewest. In het veld blijken de gewestelijke 
instellingen voor buitenlandse handel niet noodzakelijkerwijs op de hoogte van FINEXPO’s 
bestaan. In Vietnam bijvoorbeeld beschikten deze instellingen over weinig informatie en 
waren zij niet in staat om naar programma’s van FINEXPO te verwijzen als Belgische 
ondernemers daar om hulp vroegen teneinde hun producten en/of diensten in Vietnam te 
exporteren. 

Evenmin proberen bedrijven enige synergie te halen uit de combinatie van diensten door 
de gewesten en die van FINEXPO. Bedrijven zouden gewestelijke steun aan kunnen 
vragen voor promotie- en marktverkenningsdoeleinden. Geen van de bedrijven echter 
heeft gewestelijke steun gebruikt om nieuwe markten te verkennen die ze vervolgens 
met FINEXPO wilden betreden. Niettemin wordt een goede coördinatie waargenomen 
tussen de drie gewestelijke kantoren, d.w.z. FIT, het AWEX en Brussels Export. De AWEX 
en Brussels Export doen een oproep tot betere samenwerking tussen de gewestelijke 
handelsinstellingen en FINEXPO. Dit wordt als cruciaal gezien om de buitenlandse handel 
voor de Belgische bedrijven te bevorderen. 

Op zijn minst vindt coördinatie plaats bij het FINEXPO secretariaat zelf, waar de 
gewesten met ieder twee personen vertegenwoordigd zijn, zoals vastgelegd in de 
Koninklijke Decreten (30 mei 1997 en 25 februari 2003). De FIT en de AWEX zijn bij elke 
vergadering aanwezig en hebben een stem in de selectie van de projecten. 

Het verdelen van de doelgroep (d.w.z. met de gewesten gericht op de KMOs en FINEXPO 
gericht op de middelgrote en grote ondernemingen) kan worden gezien als een manier 
om complementariteit te waarborgen. Er is geen aanleiding om te vermoeden dat er hier 
tegenstrijdigheden zouden bestaan. 
 

Hoewel de procedures voor coördinatie niet expliciet zijn, bestaat er 
doorgaans wel overleg, op zijn minst binnen het FINEXPO Comité. In het 
veld is er ruimte voor verbetering van coördinatie tussen het federale en 
het gewestelijke niveau. 
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Belgische bedrijven doen geen pogingen om de potentiële synergie te 
benutten door gebruik te maken van zowel de diensten van FINEXPO als 
die van de gewesten (dit kan niet gelijktijdig, maar wel complementair). Er 
zijn geen signalen van tegenstrijdigheid geconstateerd, mogelijk omdat de 
twee niveaus zich richten op verschillende typen bedrijven.  

 
 

4.5. Doeltreffendheid 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de effectiviteit van de dienstverlening door 
FINEXPO (vraag 11) en de effectiviteit van de interventies (vraag 12). 

Vraag 12 schat de bijdrage van FINEXPO in aan de doelstellingen zoals die in de 
interventielogica zijn geïdentificeerd. Het evaluatieteam identificeerde 
beoordelingscriteria en indicatoren op een dusdanige manier dat beoordeling mogelijk is. 
De geografische en sectorale spreiding van de gefinancierde projecten verhindert echter 
een impactanalyse. Sommige effecten of evolutie zouden verder kunnen worden 
benadrukt, maar deze kunnen niet volledig aan FINEXPO worden toegeschreven 
(attributie), in het bijzonder wanneer projecten deel uit maakten bredere programma’s. 

 

4.5.1. Q11. In hoeverre zijn de door FINEXPO geleverde 

diensten doeltreffend? 

Volgens de geïnterviewde bedrijven, is de dienstverlening door FINEXPO toegankelijk 
maar onvoldoende zichtbaar  

De dienstverlening door FINEXPO is gemakkelijk toegankelijk. Alle geïnterviewde 
bedrijven onderstrepen de beschikbaarheid van het secretariaat zodra ze kennis hebben 
genomen van de beschikbare instrumenten. Niettemin is FINEXPO nauwelijks 
zichtbaar noch voor de Belgische ondernemingen noch voor de in aanmerking 
komende partnerlanden. De bedrijven kennen FINEXPO dankzij directe verwijzingen 
door anderen of door de banken waarmee zij zaken doen. Er bestaat geen actieve 
promotie van het FINEXPO-instrument, behoudens dan uitzonderlijke gevallen. Het 
aantal nieuwe aanvragen per jaar is sinds 2003 stabiel gebleven met een gemiddelde van 
12 volgens het FINEXPO jaarverslag 2008. Het aantal nieuwe bedrijven dat profiteert van 
FINEXPO is gedurende deze periode ook niet veranderd met een gemiddelde van 3 per 
jaar. 

Tabel 3: Aantal bedrijven gesteund door FINEXPO 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Totaal aantal 
bedrijven per jaar 

2 8 7 8 8 3 8 5 9 8 9 8 

Aantal nieuwe 
bedrijven 

2 7 4 5 1 1 2 2 4 2 2 2 

Bron: FINEXPO dossiers 

Deze bevinding wordt bevestigd door de geïnterviewde vertegenwoordigers van de 
gewestelijke instellingen voor handelsbevordering in Vietnam. Volgens hen is er 
onvoldoende informatie beschikbaar over de FINEXPO programma’s, die nauwelijks 
bekend zijn bij de Belgische ondernemers.  

Het ontbreken van een actieve promotie kan worden verklaard door de beperkte 
hoeveelheid beschikbare financiële middelen. Aangezien de keuze van projecten 
gebaseerd is op “geen bezwaar” criteria biedt de huidige begroting van FINEXPO weinig 
ruimte om meer aanvragen te honoreren. Er bestaat dus geen motivatie om het 
instrument onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.  

De diensten van FINEXPO worden beschouwd als doeltreffend en van goede 
kwaliteit. De diensten van FINEXPO zijn vrij eenvoudig te gebruiken: FINEXPO is niet 
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formeel in de zin dat deze beperkend of belemmerend werkt, terwijl de platte 
organisatiestructuur zorgt voor een goede en snelle communicatie. Bedrijven zijn vol lof 
over de bereidwilligheid van het secretariaat bij het invullen van de vragenlijst; ze 
kunnen deze gemakkelijk met het secretariaat bespreken en hun projectvoorstellen 
dienovereenkomstig aanpassen. Volgens de bedrijven zijn de besprekingen over de 
voordelen en beperkingen van het instrument en het beschikbare budget transparant en 
open. Bovendien wordt de voorselectie zoals uitgevoerd door het secretariaat 
gewaardeerd. Dit mechanisme is voorspelbaar en bespaart de bedrijven tijd doordat niet-
subsidiabele projecten worden uitgefilterd. Wanneer een project eenmaal door het 
secretariaat is voorgeselecteerd kan de betrokken onderneming er op rekenen dat het 
voorstel uiteindelijk ook zal worden geaccepteerd.  

FINEXPO hulp is additioneel in de zin dat het bedrijven assisteert die zonder die hulp 
niet in staat zouden zijn een aanvraag voor steun in te dienen. Volgens de geïnterviewde 
bedrijven (en sectie 4.7.1) blijkt in de meeste gevallen concessionele financiering nodig, 
hetzij vanwege de beperkingen die door het IMF opgelegd zijn met betrekking tot het 
aangaan van leningen door de publieke sector, hetzij vanwege eisen die door de klanten 
gesteld worden en zoals die naar voren komen tijdens contractonderhandelingen. De 
meeste bedrijven kiezen er voor om geen andere financiering aan te vragen uit vrees 
voor afwijzing van het verzoek.  

De diensten van FINEXPO worden door de ontvangende landen niet overal hetzelfde 
gewaardeerd  

In Ghana, worden vooral gemengde kredietfaciliteiten op prijs gesteld, omdat deze 
zorgen voor een goede balans tussen het schuldenniveau en de bredere 
ontwikkelingsdoelstellingen. Om die reden zijn ook intrestbonificaties en/of 
verzekeringsproducten uitgegeven door België voor Ghana. En dat geldt speciaal om de 
leningen van Staat tot Staat.  

Aan de andere kant wordt het FINEXPO programma in Vietnam niet als bijzonder 
concurrerend gezien in vergelijk met soortgelijke programma’s van andere landen. De 
financiële middelen van FINEXPO vertegenwoordigen 35% van een project wat de 
ondergrens is voor een project om geregistreerd te worden als ODA. Echter, volgens 
interviews met de Vietnamese overheid, is het schenkingspercentage van de 
meerderheid van de bilaterale donorenprogramma's ten minste 40%.  

FINEXPO verleende steun voor 108 projecten...  

Tussen 1997 en 2008, werden 108 projecten gehonoreerd en uitgevoerd. FINEXPO houdt 
geen registratie bij van het aantal en aard van de verzoeken die hetzij afgewezen 
worden, hetzij ingetrokken worden. FINEXPO registreert ook de redenen van 
terugtrekking niet. De meeste van deze terugtrekkingen worden al genomen voordat de 
formele presentatie aan het FINEXPO Comité plaats vindt. De goedgekeurde 108 
projecten kunnen worden onderverdeeld in 63 leningen van Staat tot Staat en 45 
intrestbonificaties en subsidies. De verdeling is als volgt: 

Tabel 4: Verdeling van FINEXPO projecten per instrument 

Instrument Portfolio %  

Intrestbonificaties (IB) 33 31 

Intrestbonificaties met gift (IBD) 11 9 

Gift (D) 1 1 

Gebonden Leningen van Staat tot Staat 
(Gebonden StS) 

59 55 

Niet-gebonden Leningen van Staat tot 
Staat (Niet-gebonden StS) 

4 4 

Totaal 108 100 

Bron: FINEXPO dossiers 
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De geografische spreiding van de interventies van FINEXPO is zeer breed 

De export heeft plaats gevonden naar 39 verschillende landen. Het gemiddeld aantal 
interventies per land bedraagt 2,8. Vietnam en Ghana zijn de landen waar het grootste 
aantal projecten zijn uitgevoerd (14 interventies in beide landen), gevolgd door Algerije 
(11 projecten) en Jamaica (9 projecten). Het deel van de totale export vanuit België naar 
die landen dat FINEXPO steun ontving bedraagt daarmee respectievelijk 6, 12, 2, en 
22% (tussen 1999 en 2008). 

FINEXPO steun gaat naar vier brede sectoren 

FINEXPO ondersteunt vooral projecten in 4 sectoren: transport (levering van bussen), 
communicatie (radiocommunicatie), water en sanitatie, en energie, waarbinnen openbaar 
vervoer (45% van de totale FINEXPO portefeuille) en water en sanitaire voorzieningen 
(19%) de belangrijkste zijn. Er is geen sprake van een duidelijk tendens in de tijd. 

Tabel 5: Verdeling van de projecten en budgetten van FINEXPO per sector 

Sector  
% 

bestanden 
% 

bud. 
Decreet 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Transport 22 45                         

Communicatie 21 9                         

Water 19 19                         

Energie 18 10                         

Infrastructuur 10 10                         

Gezondheid 7 6                         

Onderwijs 2 2                         

Totaal 100 100   
Bron: FINEXPO dossiers 

 

FINEXPO verleent steun aan kleine en middelgrote projecten uitgevoerd door Belgische 
bedrijven  

De gesteunde projecten hebben een gemiddelde totale waarde van € 27 miljoen en een 
steunwaarde van € 5 miljoen (FINEXPO financiert 35% van de waarde waarvoor steun 
wordt gevraagd). Dit gemiddelde is relatief hoog door drie extremen: twee centrales in 
Mali (als onderdeel van een Wereldbankproject van € 440 miljoen), en een baggerproject 
in Bangladesh (€ 115 miljoen). Als deze uitschieters buiten beschouwing worden gelaten, 
zakt het gemiddelde naar € 8 miljoen. De verdeling is als volgt: 

Tabel 6: Verdeling van het totaalbedrag van de FINEXPO projecten 

Instrumenten 
S 

<€5 Miljoen 

M 

5<X<10 
€Miljoen 

L 

10<X<15 
€Miljoen 

XL 

>€15 Miljoen 

Intrestbonificaties met gift  5 3 2 1 
Intrestbonificaties 8 15 3 7 

Gift  1   
Gebonden leningen van Staat 
tot Staat  

27 12 6 14 

Ontbonden leningen van Staat 
tot Staat 

4    

Totaal 44 31 11 22 
Bron: FINEXPO dossiers 

 

Veertig procent (40%) van de projecten die door FINEXPO gesteund werden kenden een 
begroting van minder dan € 5 miljoen, terwijl 30% werkten met een budget van tussen 
€5 en €10 miljoen. Dat betekent dat 70% van de ondersteunde transacties een waarde 
hebben van minder dan € 10 miljoen.  

De meeste intrestbonificaties ondersteunen projecten met een budget van minder dan € 
5 miljoen, terwijl de intrestbonificaties met gift projecten ondersteunen met een budget 
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van € 5 tot € 10 miljoen. De gebonden Staat tot Staat lening is het instrument dat het 
meest wordt gebruikt voor projecten van meer dan € 15 miljoen.  

In sommige gevallen worden de projecten uitgevoerd door een consortium van Belgische 
of niet-Belgische ondernemingen. Tachtig procent (80%) van de dossiers bevatte dit 
soort informatie. Van deze dossiers werd 71% ingediend door uitsluitend Belgische 
bedrijven. In 29% van de projecten werd deze uitgevoerd door een consortium 
bestaande uit een Belgische en een buitenlandse onderneming.  

... maar de voordelen zijn voor een beperkt aantal bedrijven ...  

FINEXPO steun kwam ten goede aan 38 bedrijven in 10 jaar. De verdeling van de 
FINEXPO steun is ongelijk. Volgens grafiek 139, hebben 5 bedrijven 52% van het totale 
budget gebruikt dat aan FINEXPO was toegewezen. Deze grafiek toont ook aan dat 
tussen 1997 en 2008 meer dan 35% van de FINEXPO begroting is gebruikt om bussen te 
leveren op aanvraag van slechts twee bedrijven.  

Volgens grafiek 2, werd 50% van het totaal aantal projecten uitgevoerd door 6 bedrijven, 
waarvan drie behoren tot de top 5 in termen van aandeel in het totaal beschikbare 
budget.  
 

                                                
 
 
 
 
 
39 Het aantal bedrijven in de tekst verschilt van het nummer in de grafiek. Sommige bedrijven zijn in tweeën gesplitst na de invoering 
van een (of meer) project(-en) en sommige bedrijven hebben hun naam veranderd gedurende de loop van het project. In dat geval, 
zijn die bedrijven als gesplitst geteld  in de tekst, maar voor de grafiek werden ze wel als één beschouwd.  
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Grafiek 1: Cumulatief aandeel FINEXPO budget per bedrijf (1997 – 2008) 
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Grafiek 2: Cumulatief aandeel van projecten ondersteund per bedrijf (1997 – 2008) 
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… en is wellicht beperkt door haar begroting en informele structuur 

Uit interviews kan worden afgeleid dat de geleverde diensten geconfronteerd worden met 
een aantal beperkingen:  

� Transparantie en beschikbaarheid budget: ten gevolge van de beperkte 
hoeveelheid financiële middelen, vragen bedrijven alleen steun aan voor kleinere 
of middelgrote projecten (naar hun mening). Hoewel er geen formele regel 
bestaat voor wat betreft het maximum bedrag dat FINEXPO per project 
beschikbaar stelt, hebben de bedrijven de neiging om hun aanvraag te beperken. 
In landen waarvoor concessionele leningen vrijwel de enige manier zijn om de 
markt te betreden, weten de bedrijven dat de enige mogelijkheid die ze hebben 
dat met kleine(re) projecten is. Toch is deze beperking alleen gefundeerd op de 
perceptie die bedrijven hebben over het maximumbedrag en verschilt dus van 
bedrijf tot bedrijf. Datzelfde geldt voor wat betreft het aantal aanvragen dat per 
jaar gedaan kan worden. Sommige geïnterviewden menen dat ze moeten wachten 
tot hun project is afgerond alvorens nieuwe financiering aan te kunnen vragen. 
Anderen geloven dat zij een keer per jaar een aanvraag kunnen indienen 
enzovoorts. Volgens geïnterviewden is het FINEXPO mechanisme voornamelijk 
gebaseerd op relaties tussen individuen. Die individuele relaties zorgen weliswaar 
voor flexibiliteit, maar ze leiden ook tot onzekerheid, bijvoorbeeld wanneer de 
mensen die aan een project werken worden vervangen.  

� Vooruitzien. FINEXPO beperkt zijn interventie tot het verlenen van financiële 
steun. Het is niet betrokken bij handelsbesprekingen. Het voert geen 
handelsgerelateerde risico-evaluaties uit en is ook niet betrokken bij het beheer 
van de projecten namens bedrijven, zelfs niet in het specifieke geval van 
financiële moeilijkheden. Bijvoorbeeld, bij twee projecten uitgevoerd met FINEXPO 
werd de bankrekening geblokkeerd vanwege een of ander juridisch of politiek 
besluit dat geen verband hield met het project zelf. De geïnterviewde bedrijven 
klaagden er over dat FINEXPO hen onvoldoende had geholpen om tot een 
oplossing te komen en te onderhandelen met de betrokken banken40. Zodra een 
project is goedgekeurd houdt FINEXPO zich verder afzijdig van zowel uitvoering 
als risico's.  

 

De diensten van FINEXPO zijn toegankelijk, effectief en van goede kwaliteit. 
Echter, het instrument is nauwelijks zichtbaar en het proces is niet 
transparant, wat leidt tot een verschillende benadering en gebruik van 
FINEXPO financiering door de begunstigde ondernemingen.  

Omdat FINEXPO geen interventiestrategie kent, bestaat er geen bewust 
gekozen geografische spreiding van interventies: de export gaat naar 39 
verschillende landen. Het gemiddelde aantal interventies in een land is 2,8. 
Hetzelfde geldt voor de sectoren van de interventie. In de praktijk 
intervenieert FINEXPO in vier sectoren, maar deze zijn niet doelbewust 
gekozen. Het zijn de "passieve" keuzes die voortvloeien uit het OESO 
Arrangement om voor steun in aanmerking te komen: transport, ICT (radio 
communicatie), water en sanitaire voorzieningen, en energie.  

Met de huidige begroting kan FINEXPO niet meer aanvragen behandelen 
dan de 15-25 verzoeken voor steun die ze nu jaarlijks ontvangt. Daardoor 
verdeelt FINEXPO ongeveer € 30 miljoen per jaar onder ongeveer 10-15 

                                                
 
 
 
 
 
40 Volgens het secretariaat had FINEXPO vele contacten met vertegenwoordigers van een van de twee bedrijven (mail, 
bijeenkomsten en dergelijke) om een oplossing te vinden voor de problemen waarmee het bedrijf was geconfronteerd. 
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Belgische bedrijven. Van het budget dat door FINEXPO is toegewezen, is 
meer dan de helft (52%) gebruikt voor interventies door slechts 5 
bedrijven. Het door FINEXPO beschikbaar gestelde bedrag impliceert een 
beperking voor bedrijven: slechts kleine(re) projecten kunnen worden 
opgestart om nieuwe markten te betreden. 

 

4.5.2. Q12. In hoeverre zijn de projecten doeltreffend? 

Projecten lijken economische verbetering voor het ontvangende land aan te zwengelen 

Informatie betreffende de doeltreffendheid van de projecten is niet beschikbaar in België. 
De vragenlijsten verstrekken alleen informatie over de potentiële effecten van een 
project. Zoals aangegeven in paragraaf 4.2.1. kent FINEXPO zwakke monitoring- en 
evaluatieprocedures. Er zijn slechts weinig uitvoeringsverslagen van de betrokken 
projecten. Bovendien richten de evaluaties uitgevoerd door de BTC zich op de uitvoering 
en de ‘output’ van een bepaald project, en niet zozeer op de resultaten daarvan. 

De Belgische bedrijven menen dat de projecten leiden tot economische verbetering in 
het begunstigde land. Alle geïnterviewde bedrijven huurden lokaal personeel in voor de 
uitvoering van de projecten, terwijl sommige van deze bedrijven lokaal personeel voor 
onderhoud inhuurden. 

De projecten hadden ook een effect op de lokale capaciteiten, al was dat beperkt. Met 
uitzondering van de baggerprojecten - vanwege het karakter daarvan – bevatten alle 
projecten een opleiding voor onderhoud. Twee projecten richtten zich speciaal op  
opleiding. Eén project in Tanzania omvatte een opleidingscentrum en een project in 
Mongolië had het startsein gegeven voor een partnerschap tussen Belgische en 
Mongoolse ziekenhuizen. Dit laatste project is het voorbeeld van actieve steun aan de 
versterking van lokale instellingen die verder gaat dan onderhoud. 

Projecten verbeterden de ‘stock’ aan sociale infrastructuur, maar niet alles was even 
effectief voor het bevorderen van de capaciteit in de sociale sectoren 

In Ghana zijn sommige van de projecten doeltreffend geweest, of zullen het 
waarschijnlijk worden, in de zin dat deze de specifieke doelstellingen hebben bereikt of 
dat binnenkort zullen doen. Het Elmina lagune project en hoogstwaarschijnlijk het 
Koforidua watervoorzieningproject behoren tot deze categorie: 

� Het baggeren van Elmina is doeltreffend geweest doordat het een veilige toegang 
tot de lagune weer openstelde en daarmee de hervatting van de 
visserijactiviteiten mogelijk maakte. Honderden vissers die waren verhuisd naar 
veel minder veilige plaatsen, soms zelfs naar buurlanden, kwamen terug naar 
Elmina. De marktactiviteiten ontwikkelden zich flink, wat een impact heeft op de 
landbouw en de traditionele voedselverwerking, in het bijzonder omdat de vissers 
en handelaren aanzienlijke bedragen aan gari kopen. De afzetmarkt voor ijs, 
reserveonderdelen en verschillende soorten diensten nam toe, terwijl traditionele 
houten scheepswerven zich eveneens ontwikkelden. Echter, de duurzaamheid van 
deze effecten is niet gewaarborgd zolang fase II van het project niet wordt 
uitgevoerd. 

� De watervoorziening in het Koforidua project maakte betrouwbare toegang tot 
schoon water naar de stad en het platteland mogelijk via de pijpleiding. De 
meeste waarnemers zeggen dat Koforidua met de verbeterde watervoorziening 
veel aantrekkelijker zal worden omdat de slechte watervoorziening een van de 
obstakels was voor zowel de bewoners als voor kleine ondernemers. 

� Het telecommunicatieproject ter ondersteuning van het Ghanese Parlement (de 
verbetering van de elektronische beveiliging en telecommunicatiesystemen binnen 
de gebouwen van het Parlement) wordt door de eindgebruikers als zeer succesvol 
beschouwd. Het maakt ordelijke debatten en discussies mogelijk binnen de 
vergaderzaal van het Parlement, evenals de andere conferentiezalen. Daarnaast is 
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het efficiënt archiveren en terugzoeken van genotuleerd materiaal mogelijk 
geworden, en is de interne en internationale communicatie verbeterd. Ten slotte 
is de electronische beveiliging van zowel de sprekers, de leden van het Parlement 
als die van het personeel verbeterd. 

� Zoiets kan ook gezegd worden over de steun aan de Metro Mass Transit Limited 
(MMT - bijdrage aan de mobiliteit in Accra door de levering van bussen), terwijl in 
dit geval er geen specifieke doelstelling was gedefinieerd.  

� Als het CLIP-project al positieve effecten had op een aantal laboratoria, 
(verbetering van de betrouwbaarheid en veiligheid van een analyses, 
vermindering van de opgelegde beperkingen als gevolg van nationaal beleid), dan 
is de algemene doeltreffendheid toch uiterst bescheiden gebleven als gevolge van 
het beperkt gebruik van de geleverde apparatuur. 

De in Vietnam uitgevoerde projecten leverden gemengde resultaten op. Drie projecten 
kunnen als effectief worden beschouwd: 

�  Het mobiele substation voor de Noordelijke provincies (de levering van 
elektriciteit op het platteland) leidde tot een duurzaam niveau van dienstverlening 
aan het publiek. Het stelde de energievoorziening zeker aan de snel groeiende 
landelijke bevolking, waardoor de leefomstandigheden verbeterden. De stations 
hebben een lange levensduur en kunnen flexibel ingezet worden op die plekken 
waar problemen met de energievoorziening optreden. 

� De renovatie van de polikliniek van Khanh Hoa maakte een groter aantal 
behandelingen mogelijk en verbeterde de zorg en analyses. Daarnaast is het 
ziekenhuis opgewaardeerd tot een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat 
medische studenten nu on-the-job training krijgen en dat modernisering van de 
opleidingen wordt ontwikkeld voor de medische staf. Het project verbeterde de 
toegang van patiënten tot de lokale gezondheidszorg. Patiënten kunnen nu in een 
eerder stadium worden gediagnosticeerd. Door de daarmee samenhangende 
hogere inkomsten is het ziekenhuis nu in staat onderhoud te plegen aan 
apparatuur om zo optimale omstandigheden aan patiënten te verzekeren. 

�  De eerste vuilverbrandingsinstallatie in Ho Chi Minh City verbeterde het milieu en 
de sanitaire omstandigheden in de omgeving. De ziekenhuizen scheiden nu 
inderdaad het normale afval van specifiek ziekenhuisafval. Deze twee soorten 
afval worden vervolgens verzameld op verschillende momenten in verschillende 
containers. Het enige probleem is dat de huidige verbrandingsinstallatie een te 
kleine capaciteit heeft. Daarom wordt nu een andere verbrandingsoven voor 
ziekenhuis- en industrieel afval aangekocht met een capaciteit van 21 ton. 

De levering van een mobiel elektriciteit substation naar Ho Chi Minh City was niet 
effectief. Klachten over de apparatuur werden niet aanvaard door de leverancier, omdat 
de garantietermijn van de apparatuur was verstreken. De eindgebruiker had nooit 
verzocht dat de reparatie van de apparatuur onderdeel van de garantie zou zijn. 
Bovendien was de apparatuur onder reparatie tijdens de garantieperiode en kon niet 
worden gebruikt van 21 juni 2001 t/m 26 mei 2002 (gedurende bijna een jaar).  

De fabriek voor de scheiding en de modernisering van vergistbare  componenten in het 
afval voor compostbereiding in Phu Ly produceerde slechts 10% compost uit afval (de 
doelstelling was 30%) en de compost was van zeer lage kwaliteit, wat inhield dat er 
nauwelijks inkomsten uit verkoop waren. Doordat er veel meer afval werd gestort dan 
verwacht, zijn de milieu- en gezondheidsaspecten voor de bevolking nauwelijks 
verbeterd. De stortplaats is nu bijna net zo hoog als voorheen.  

In Quy Nhon (project tot scheiding van vergistbare componenten van huisvuil voor het 
maken van compost), kan slechts 24 ton afval per dag worden behandeld (160 ton per 
dag wordt opgehaald), omdat de scheiding van afval veel meer tijd kost dan was 
voorzien. Slechts 3 ton compost per dag wordt geproduceerd (het doel was: 84 ton), 
terwijl het afval dat gestort wordt ongeveer evenveel is gebleven als voorheen. Er is dan 
ook nauwelijks sprake van een vermindering van de milieuvervuiling. De installatie maakt 
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een verlies van € 77.000 per jaar en vanwege de geur van de grote hoeveelheid 
onbehandeld materiaal in de sorteerruimten, moest URENCO (de huisvuildienst) 
bewoners van 85 omliggende woningen compenseren. Ten aanzien van het rioolnet in 
Hue, is slechts 8 km van de 88 km geplande pijpleiding aangelegd (het project is in 1997 
gestart) en er is geen drainagesysteem aangelegd41.  

Ten slotte kon de doeltreffendheid van vier projecten niet worden vastgesteld omdat 
deze nog hetzij in een proefstadium bevonden hetzij in uitvoering (nucleaire 
kankerbehandeling, verwerking van ziekenhuis- en industrieel afval en 
waterzuiveringsinstallatie), terwijl van een vierde onderneming een eerste fase van het 
project uitgevoerd in Cua Lo weliswaar kan worden beoordeeld (reorganisatie van 
afvalwaterzuivering), maar waarvan het contract door het Ministerie van Planning en 
Investeringen (MPI) gesplitst was in twee fasen. De tweede fase –en daarmee de 
doeltreffendheid van het geheel- kan pas worden beoordeeld wanneer in 2014 de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (fase 2) is gebouwd en operationeel is.  

Teleurstellende resultaten van de uitgevoerde projecten in Vietnam kunnen worden voor 
een deel verklaard door de zwakke haalbaarheidsstudies (zie paragraaf 4.1.4.) en door 
de beperkte capaciteit om bij onverwachte (technische) problemen een adequate 
oplossing te bieden.  

Projecten knoopten zakelijke banden aan voor minimaal 9 bedrijven  

Behoudens twee bedrijven, stelden alle geïnterviewde bedrijven dat de FINEXPO 
projecten bijdroegen aan het aanknopen van nieuwe zakelijke banden voor de 
bedrijven in landen en regio's, waarmee ze relatief gesloten markten konden betreden. 
Eén bedrijf benadrukte dat leningen van Staat tot Staat zeer nuttig waren om de 
geloofwaardigheid van de onderneming te ondersteunen, in het bijzonder ten opzichte 
van de autoriteiten in de ontvangende landen.  

� Zes bedrijven wonnen nieuwe contracten en vergroten het marktaandeel in het 
betreffende land (drie in de regio) na de uitvoering van het eerste of tweede 
gesteunde project. Zelfs wanneer de bedrijven al actief waren in het betreffende 
land, verhoogde het FINEXPO project de betrouwbaarheid en het imago in het 
land dankzij de positieve nieuwe referenties.  

� Dankzij de FINEXPO referenties, knoopte één KMO die gebruik had gemaakt van 
FINEXPO nieuwe zakelijke banden met i) een lokale importeur, ii) een 
vertegenwoordigende agent in het land van de interventie, iii) een after-sales 
bedrijf, iv) iemand die opleidingen kon verzorgen in compostverwerking en v) een 
Belgisch bedrijf op het gebied van internationaal vervoer.  

� Voor een andere onderneming, betekende het door FINEXPO gesteunde project de 
eerste referentie in de voor het bedrijf relevante sector (track record).  

� In één geval was sprake van een verbeterde de concurrentiepositie van het 
bedrijf, waardoor het in staat was om voorstellen in te dienen met goede 
referenties en daardoor contracten te winnen.  

� Echter in één geval zijn de voordelen van commerciële betrekkingen tussen het 
Belgische bedrijf en het land van uitvoering weer verloren gegaan als gevolg van 
een handelsembargo door de Verenigde Naties.  

                                                
 
 
 
 
 
41 Rapport nr. 22/BC-UB of City People’s Committee dated April 4th 2005. 
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Gelet op de problemen die optraden tijdens zowel de onderhandelingen als de uitvoering 
van het elektriciteitsproject in Vietnam –maar ook door de hevige concurrentie- gaven 
drie bedrijven42 aan niet meer op de Vietnamese markt te willen opereren.  

De toename van het aantal connecties met het bedrijfsleven had een positief effect op te 
minste twee bedrijven. Nadat het eerste zijn eerste lening van Staat tot Staat had 
ontvangen, steeg de exportomzet van € 1,74 in 2004 naar € 8,74 in 2009, waarvan de 
helft gesteund door FINEXPO. Dankzij die stijging van de export, groeide het bedrijf van 
3 medewerkers in 1998 naar 14 personen op permanente basis. Het andere bedrijf 
ontwikkelde een nieuwe afdeling gespecialiseerd in overzeese export en nam 4 vaste 
medewerkers aan.  

Maar deze bedrijven zijn niet noodzakelijkerwijs in een positie om een commercieel 
contract te winnen door FINEXPO referenties 

Deze bevestigingen werden afgezwakt door de observaties in het veld. Slechts weinig 
bedrijven bevinden zich in een positie om nieuwe opdrachten te winnen op uitsluitend 
commerciële basis. In Vietnam waren er voor de 14 projecten die werden uitgevoerd in 
de afgelopen 10 jaar, slechts 7 verschillende Belgische leveranciers betrokken. 
Daaronder zijn bedrijven die al drie projecten hadden uitgevoerd met FINEXPO steun.  

Sommige bedrijven waren al vrij succesvol in de landen waar FINEXPO projecten werden 
uitgevoerd. Zo kon een bedrijf zelfstandig een markt voor grote openbare werken 
ontwikkelen in het land onafhankelijk van de Belgische concessionele financiële steun, 
terwijl een ander bedrijf zich al lang een positie had verworven op de markt waarvoor het 
steun ontving van FINEXPO. Zachte leningen dragen doorgaans slechts bij aan 3 tot 5% 
van de omzet van het bedrijf.  

De mate waarin FINEXPO het bedrijf dat zich bezighield met de watervoorziening in 
Ghana heeft geholpen is niet duidelijk, omdat de betrokken sector eigenlijk altijd gebruik 
maakt van offertes voor werken die gebaseerd zijn op toegang tot concessionele 
financiering.  

 

Projectdoeltreffendheid (de mate waarin de specifieke doelstellingen zijn 
bereikt) werd niet nagegaan door FINEXPO. Op basis van de veldbezoeken 
kan opgemerkt worden dat de doeltreffendheid nogal wisselend is. De 
versterking van de menselijke kennis blijft beperkt, omdat slechts weinig 
projecten gericht waren op de versterking van de lokale instanties. Maar met 
slechts vier sectoren en gemiddeld minder dan drie interventies per land, die 
bovendien niet (noodzakelijk) met elkaar in verband staan, mag niet worden 
verwacht dat FINEXPO enig effect heeft op de bredere 
ontwikkelingsdoelstellingen van een land.  

FINEXPO is een belangrijke partner om een specifieke markt te betreden. 
Het is effectief in het aanknopen van zakelijke banden, om extra export te 
bewerkstelligen en het draagt bij tot werkgelegenheid. In een paar 
gevallen resulteerde FINEXPO interventies in duurzame relaties (bussen in 
Algerije bijvoorbeeld) of opende het markten. Echter in een zeer beperkt 
aantal gevallen werden deze nieuwe banden aangehouden in de loop der 
tijd, in het bijzonder wanneer FINEXPO subsidies niet langer beschikbaar 
bleken. 

 

                                                
 
 
 
 
 
42 Voor een van deze ondernemingen is deze informatie tegengesproken door een ander contact op het hoofdkantoor vanwege 
het feit dat ze in onderhandeling zijn voor nieuwe contracten.  



FINEXPO EVALUATION  

Final report – page 57 
 

see 

 

4.6. Doelmatigheid 

De analyse van de efficiëntie, de doelmatigheid, heeft betrekking op zowel de diensten 
geleverd door FINEXPO als de interventies gefinancierd via FINEXPO. 

Vraag 13, de doelmatigheid van de geleverde diensten, richt zich op de procedures. 
De fundamentele kwestie van efficiëntie is of hetzelfde zou zijn bereikt tegen een lagere 
kostprijs of dat er meer had kunnen worden bereikt tegen dezelfde kostprijs. Voor wat 
betreft procedures worden de transactiekosten geanalyseerd van elk van de financiële 
instrumenten. (Wat is de kostprijs? Is de duur van het selectieproces aanvaardbaar? Wat 
is de verhouding tussen de beheerskosten en uitgaven?). Gelet op de omvang en de 
beperkingen van deze evaluatie is de beoordeling gebaseerd op een schatting aangezien 
de beschikbare tijd en middelen het uitwerken van een gekwantificeerde transactiekosten 
analyse niet toestonden.  

Vraag 14 richt zich op de interventies. Omdat het bijna onmogelijk is om te controleren 
of de prijzen correct waren bij het begin van een project, beperkte het evaluatieteam de 
beoordeling tot de voorwaarden van de aanbestedingen. Het doel is immers om in te 
schatten of het aanbestedingsmechanisme het risico dat een bedrijf haar diensten tegen 
hogere dan de marktprijs aanbiedt indamt.  

 

4.6.1. Q13. In hoeverre zijn de diensten van FINEXPO 

doelmatig? 

Bedrijven vinden de transactiekosten laag  

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.1, wordt de communicatie tussen FINEXPO en de 
bedrijven niet bemoeilijkt door formaliteiten en verloopt dat soepel. Contacten zijn erg 
goed, informatie is gemakkelijk verkrijgbaar, de bedrijven hoeven geen formele studies 
uit te voeren enz. Door het voorselectie mechanisme hebben de bedrijven er alle 
vertrouwen in dat hun project zal worden goedgekeurd. Vandaar dat er bijna geen 
transactiekosten zijn voor die projecten die worden goedgekeurd. Degenen die het hele 
proces moeten doorlopen beschouwen de kosten als laag.  

Het selectieproces is informeel en de bedrijven achten de duur ervan aanvaardbaar  

De eerste stap in het proces van de goedkeuring door FINEXPO is de akkoordverklaring 
van het project door het Comité. De data voor de indiening en de aanvaarding door het 
Comité zijn beschikbaar voor 89 gevallen, met inbegrip van projecten die meerdere 
malen werden gepresenteerd aan het Comité. Van deze 89 gevallen, ontving 77% een 
advies binnen twee maanden, waarvan 39% tussen één en twee maanden.  

 

Tabel 7: Periode tussen indiening en goedkeuring door het Comité 

 
Max 15 
dagen 

Max 1 
maand 

Max 2 
maanden 

Max 3 
maanden 

Max 4 
maanden 

Meer 

aanvragen 15 19 35 8 3 9 

% 17 21 39 9 3 10 
Bron: FINEXPO bestanden; Notulen van de vergaderingen van het Comité 

Honderdenvijf (105) bestanden bevatten informatie over de datum van de officiële 
goedkeuring (goedkeuring door het Ministerie of door de Ministerraad). Het 
goedkeuringsproces is sneller als het gaat om intrestbonificaties met aanvullende gift dan 
voor leningen van Staat tot Staat. Zeventig procent (70%) van de intrestbonificaties 
worden goedgekeurd in minder dan 2 maanden, terwijl slechts 48% van de leningen van 
Staat tot Staat worden behandeld binnen deze periode.  
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Tabel 8: Periode tussen goedkeuring door het Comité en de officiële goedkeuring  

 
Max 15 
dagen 

Max 1 
maand 

Max 2 
maanden 

Max 3 
maanden 

Max 4 
maanden 

Meer 

IB 1 15 19 9 1 5 

StS 3 9 14 10 5 14 

aanvragen 4 24 33 19 6 19 

% IB 2 30 38 18 2 10 

% StS 5 16 25 18 9 25 

% 4 23 31 18 6 18 
Bron: FINEXPO bestanden; Notulen van de vergaderingen van het Comité 

Het beoordelen van de tijdsperiode tussen de officiële goedkeuring en het besluit is niet 
relevant. Deze periode is immers geen verantwoordelijkheid van FINEXPO, maar 
resultaat van de onderhandelingen tussen de betrokken onderneming en het 
ontvangende land en daarmee de datum van de ondertekening van het contract.  

Volgens de ondervraagde bedrijven is het hele proces voorspelbaar. Zij gaan er van uit 
dat wanneer de besprekingen met het secretariaat eenmaal van start gaan, het ongeveer 
een jaar duurt totdat het project wordt goedgekeurd en daarna nog een jaar tot de 
uitvoeringsfase van start gaat.  

Belgische bedrijven vinden deze periode aanvaardbaar. Volgens bedrijven met ervaring 
in soortgelijke instrumenten (ORET, RPE), is het FINEXPO proces sneller en minder 
omslachtig. De bedrijven zien geen significant verschil bij het aanvragen van het ene of 
andere instrument, zelfs als intrestbonificaties flexibeler zijn en de banken meer 
betrokken worden bij het proces.  

Managementkosten zijn laag ... te laag?  

FINEXPO heeft geen budget gereserveerd voor prijsstudies of evaluaties. Dergelijke 
beoordelingen worden uitgevoerd ten laste van de begroting van FOD Financiën voor de 
financiering van diensten en diverse onkosten. Die begroting is alleen beschikbaar voor 
leningen van Staat tot Staat. Er bestaat geen follow-up van de activiteiten van de 
bedrijven en er is geen budget voor promotiedoeleinden of voor specifieke evaluaties 
zoals de berekening van de commerciële levensvatbaarheid of voor de beoordeling van 
de ontwikkelingsrelevantie en dergelijke. De begrotingsmiddelen beperken zich tot de 
financiële steun aan de bedrijven en FINEXPO beschikt niet over middelen om betrokken 
te zijn na goedkeuring van het project.  

...Maar enige verbetering zou kunnen worden aangebracht in termen van 
informatiemanagement...  

Het lijkt erop dat er geen enkel dossier is dat alle informatie over een project bevat. 
Hoewel er een goede communicatie is tussen de leden van het secretariaat onderling, zou 
het ontbreken van informatie op een centrale plek uiteindelijk tot vragen kunnen leiden 
aangaande transparantie, coördinatie, informatie-uitwisseling en verlies aan informatie. 
Dit zou op zijn beurt van invloed kunnen zijn op de efficiëntie van het toezicht op een 
bepaald dossier.  

... Net als in de relatie met de ontvangende landen...  

Vietnamese partners zijn niet helemaal tevreden met de doelmatigheid van de 
procedures. Om de procedures voor projecten binnen het FINEXPO programma te 
vergemakkelijken, geeft het Ministerie de voorkeur aan een kaderovereenkomst voor een 
aantal jaar (3 of 5 jaar), in plaats van de huidige behandeling van afzonderlijke 
projecten. Volgens het Ministerie zou een dergelijke overeenkomst het proces versnellen 
en zou het de jaarlijkse interne planningsactiviteiten van het Ministerie aanzienlijk 
vergemakkelijken. In hun ogen betekent dit echter niet noodzakelijkerwijs dat de 
jaarlijkse verplichtingen volledig moeten worden gerealiseerd. De Vietnamese regering 
begrijpt de aard van het programma: Belgische bedrijven dienen na een eerste contact 
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met lokale klanten/organisaties een verzoek in bij FINEXPO voor de ODA financiële 
faciliteit. Omdat dat afhankelijk is van die contacten kan FINEXPO de steun niet goed 
plannen, noch in Euro's, noch in temen van het aantal projecten per jaar.  

Ten slotte, is er volgens Ghanese autoriteiten (Ministerie van Economie en Planning en de 
Ghanese Kamer van Koophandel) over het algemeen onvoldoende communicatie met 
FINEXPO en de Belgische autoriteiten.  

....En in de maximalisering van het beschikbare budget.  

Van 1999 tot 2008 heeft FINEXPO 61% van het beschikbare budget voor 
intrestbonificaties (en rente stabilisatie) daadwerkelijk uitgegeven. Echter, met 
uitzondering van 2005, zijn sinds 2003 de daadwerkelijke vastleggingen (‘commitment’) 
verbeterd.  
 

Tabel 9: Vergelijking tussen het vastleggingskrediet en de werkelijk 
aangegane verplichtingen43 voor IB, IB met gift en rentestabilisatie 

 Aangegane verplichtingen 

 Vastlegging € miljoen Aangegaan € miljoen ratio %  

2008 37. 05 26.94 73 

2007 37.05 30.83 83 

2006 37.05 33.38 90 

2005 37.05 6.90 19 

2004 25.00 22.39 90 

2003 12.00 10.00 83 

2002 37.18 13.42 36 

2001 34.95 19.27 55 

2000 37.18 24.19 65 

1999 37.184 14.89 40 
Bron: FINEXPO Secretariaat 

Het percentage aangegane verplichtingen voor leningen van Staat tot Staat is hoger 
(ongeveer 83%44, 90% als 2002 buiten beschouwing wordt gelaten) dan die voor 
intrestbonificatie. Dit verschil wordt verklaard door de twee verschillende mechanismen 
voor de verplichtingen. Wat leningen van Staat tot Staat betreft, wordt de begroting 
vastgelegd zodra de Raad van Ministers het project heeft goedgekeurd. In het geval van 
intrestbonificaties en giften, wordt de begroting vastgelegd na ondertekening van de 
overeenkomst tussen het Belgische bedrijf en de klant. 
 
  

                                                
 
 
 
 
 
43 Each year FINEXPO has two budgets: a vastleggingskrediet and a scheduling one. Vastleggingskrediet indicates how much 
FINEXPO can commit itself to a third party during a circumscribed fiscal year. In other words, how much it will grant subsidies. 
Ordonnanceringskredieten indicate the level of payments that FINEXPO is entitled to effect in the course of a determined 
fiscal year. De ordonnanceringskredieten are generally used to pay the obligations of the previous fiscal years. 
44 Bron: FINEXPO-jaarverslagen 
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Tabel 9 bis: Vergelijking tussen het vastleggingskrediet en aangegane 
verplichtingen voor leningen van Staat tot Staat 

 Aangegane verplichtingen 

 Vastlegging € miljoen Aangegaan € miljoen ratio %  

2008 37. 40 35.45 95 

2007 37.40 35.90 96 

2006 37.60 35.94 96 

2005 32.29 28.40 88 

2004 32.80 26.52 81 

2003 19.62 13.82 70 

2002 30.37 10.34 34 

2001 20.68 20.20 98 
Bron: FINEXPO Secretariaat en jaarverslagen 

Het verschil tussen het beschikbare budget voor verplichtingen en de begroting die 
effectief is vastgelegd wordt door drie factoren verklaard: 

� Met betrekking tot de intrestbonificaties is er per definitie een tijdsverloop tussen 
de aangegane verplichting en de daadwerkelijke uitbetaling. 

� Eenenzestig procent (61%) van het beschikbare vastleggingskrediet is 
daadwerkelijk vereffend (zelfs als rekening wordt gehouden met het feit dat sinds 
2003 de trend van de aangegane verplichtingen is verbeterd). 

� Voor leningen van Staat tot Staat, worden delen van de goedgekeurde projecten 
nooit uitgevoerd, vooral in het geval dat de ondersteunde ondernemingen een 
voorstel indienen bij een openbare aanbestedingsprocedure maar dan niet worden 
gekozen. 

 

De transactiekosten zijn laag zonder dat daardoor de aandacht voor de 
Belgische klanten wordt aangetast. Het selectieproces is informeel, maar 
de duur ervan is aanvaardbaar. De communicatie tussen FINEXPO en de 
bedrijven verloopt doorgaans informeel omdat contacten betrekkelijk 
eenvoudig worden gehouden door een minimum aan bureaucratische 
regels. Dit heeft ook zijn keerzijde: FINEXPO functioneert zonder formele 
procedures voor projectbeoordelingen, zonder centralisatie van informatie, 
en zonder controle over de geleverde diensten en producten. Er zijn geen 
audits of evaluaties voor wat betreft “value for money”. Het systeem is dus 
"light", wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat het ook efficiënt is. 

 

4.6.2. Q14. In hoeverre zijn projecten ondersteund door 

FINEXPO doelmatig? 

De meerderheid van de bedrijven bevonden zich in een internationale concurrentiepositie 
met bedrijven die eveneens profiteren van overheidssteun 

Slechts 77 dossiers geven informatie over de betreffende aanbestedingsprocedure 
(vermelding of de aanbesteding openbaar was ofwel het resultaat van rechtstreekse 
onderhandelingen). De helft (52%) van deze 77 dossiers geeft aan dat het een openbare 
aanbesteding betreft (al dan niet met shortlist). Bovendien was in 75 van de 108 
interventies sprake van internationale concurrentie met ondernemingen die –net als het 
Belgische bedrijf- toegang hebben tot overheidssteun. Sterker nog, zelfs als het niet om 
openbare aanbesteding gaat betekent dit niet dat de overheid slechts "informeel" contact 
onderhoudt met één enkele leverancier.  

De meeste dossiers bevatten geen overzicht van internationale prijsniveaus. Het 
FINEXPO Secretariaat kan de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven dan ook niet 
inschatten. Er wordt geen ‘harde’ informatie vereist over de prijsniveaus van de 
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geëxporteerde goederen en diensten. Echter, er mag worden aangenomen dat bij open 
aanbestedingsprocedures concurrerende prijzen worden gehanteerd door de aanbieders. 
Het mag echter niet worden uitgesloten dat in sommige gevallen FINEXPO niet-
concurrerentiële prijzen ondersteunt.  

Prijzen kunnen worden beoordeeld voor leningen van Staat tot Staat  

Voor leningen van Staat tot Staat zijn prijsstudies vereist als er twijfel bestaat over de 
concurrentieverhoudingen. De beslissing om een prijsstudie uit te voeren wordt gemaakt 
door de Inspecteur van Financiën en de beoordeling wordt (doorgaans) uitgevoerd door 
de BTC binnen een kadercontract dat bestaat tussen de BTC en de Inspecteur van 
Financiën. BTC is belast met de beoordeling of de door de Belgische bedrijven 
aangeboden prijzen overeenstemmen met de geldende marktprijzen. BTC analyseert ook 
de kwaliteit en de relevantie van de voorgestelde uitrustingsgoederen en de lokale 
managementcapaciteit.  

Prijsstudies zijn niet vereist wanneer het project een aanbod betreft bij een openbare 
aanbesteding of in directe concurrentie is met andere aanbieders, of wanneer er al een 
prijsonderzoek is uitgevoerd voor hetzelfde type project voor dezelfde exportgoederen.  

De prijs van de uitgevoerde goederen of diensten werd onderzocht in 14 gevallen en 
betroffen allen leningen van Staat tot Staat. De prijzen werden als aanvaardbaar geacht 
voor 12 projecten:  

� CLIP, Ghana,  

� Watervoorziening in Ziniare, Burkina Faso (2004 et 2005),  

� Bouw Mungo brug, Kameroen,  

� Levering en installatie van bewakingssystemen voor de haven van Douala, 
Kameroen,  

� Project ziekenhuiswasgoed, Ghana,  

� Watervoorziening in Koforidua III, Ghana,  

� Levering van pompstation, Democratische Republiek Congo,  

� Productie van vloeibaar chloor, Democratische Republiek Congo,  

� Tsopo Central, Democratische Republiek Congo,  

� Levering van biomedische instrumenten, Mongolië,  

� Levering van een Centrale verwarmingssysteem aan Kananga, Democratische 
Republiek Congo,  

� Elektrificatie in Kinshasa, Democratische Republiek Congo,  

� Maritieme radiocommunicatie, Mozambique,  

� Elektrificatie van het platteland, Kenia.  

Met uitzondering van projecten die gebruik maken van specifieke technologieën, moet  
opgemerkt worden dat Belgische producten doorgaans niet kunnen concurreren met 
producten uit China of India (met uitzondering van hightech producten waarvoor China 
en India nog geen adequate technologie hebben). Zelfs met concessionele financiering 
zijn Belgische prijzen hoger (zelfs als deze overeen komen met het internationale 
prijsniveau). Belgische producten kunnen echter interessant zijn vanwege hun kwaliteit, 
maar de verhouding prijs/kwaliteit valt niet altijd ten gunste van België uit.  

Meerdere projecten lopen vertraging op in de uitvoeringsfase  

Alle ondernemingen die betrokken waren bij de projecten in Ghana hadden al eerder in 
Ghana of in de regio gewerkt en hadden dus ervaring met de uitvoering van projecten 
onder lokale omstandigheden.  
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In zowel Ghana als Vietnam, verliep de levering van de producten of diensten vaak trager 
dan verwacht, behalve voor Koforidua waar de bouw iets voorliep op schema. Het Elmina 
project (het baggeren van de Elmina lagune) duurde veel langer dan verwacht: het hoofd 
van het project moest worden vervangen vanwege problemen met lokaal aangeworven 
personeel en met de vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Na deze vervanging 
kwam er weer beweging in werd er efficiënter gewerkt. De levering van 
reserveonderdelen voor de MMT projecten (de levering van bussen) blijft een uitdaging. 
Zelfs voor Europese onderdelen is het toeleveringskanaal erg traag. Het kan maanden 
duren voordat een bestelling feitelijk wordt afgeleverd. Het telecommunicatieproject was 
later van start gegaan dan verwacht vanwege problemen van de regering de financiering 
rond te krijgen. De uitvoering verliep traag door bureaucratie en de wisseling van de 
regering.  

In het geval van Vietnam waren redenen van vertraging uiteenlopend: 1) de periode 
tussen het tekenen van een "Memorandum of Understanding" en het contract kan 
gemakkelijk 2 jaar duren (dit is te wijten aan bureaucratie, voornamelijk aan Vietnamese 
kant), 2) allerlei onverwachte omstandigheden die zich voordoen. Met betrekking tot de 
eerste oorzaak moet worden aangetekend dat de besluitvormingsstructuur in Vietnam 
relatief traag is en wel dusdanig traag dat een aantal Belgische bedrijven is gestopt met 
het aanvragen van FINEXPO steun voor handel in Vietnam. Wat betreft de tweede reden 
voor vertraging, vonden een aantal onverwachte ontwikkelingen plaats tijdens de 
uitvoering die niet vooraf geïdentificeerd waren omdat er geen goede 
haalbaarheidsstudies werden gemaakt. Bovendien, bleek in een aantal gevallen de 
kwaliteit van de lokale onderaannemers onaanvaardbaar te zijn. Tot slot was het voor 
een aantal bedrijven (inclusief PMU kantoren) het eerste grootschalige project en ontbrak 
het simpelweg aan ervaring op het gebied van projectmanagement.  
 

In de meeste gevallen beschikt het FINEXPO Secretariaat niet over de 
instrumenten of de informatie om naar behoren de doelmatigheid van de 
beoogde diensten of de goederenleveranties te kunnen beoordelen. De 
aanvragende bedrijven zijn niet verplicht om bewijs te leveren met 
betrekking tot hun concurrentievermogen van de te leveren diensten of 
producten, zolang hun prijzen maar overeenkomen met internationale 
prijsniveaus. In sommige landen zijn er ‘quantity surveyors’ die de prijs-
kwaliteit verhouding beoordelen. 

Echter, wanneer prijsstudies worden uitgevoerd tonen die doorgaans aan 
dat de prijzen marktconform zijn en dat de partners de “value for money” 
verhouding als aanvaardbaar beoordelen. Als het niet in het belang is van 
een bedrijf om de prijzen op te voeren, kunnen zij voorstellen doen waarbij 
de omvang groter is dan strikt noodzakelijk. Noch FINEXPO noch het 
evaluatieteam is in staat om doelmatigheid op die manier te beoordelen. 
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4.7. Impact 

Gelet op de geografische spreiding van de gefinancierde projecten, is het moeilijk precies 
aan te geven wat de lange termijn effecten van FINEXPO zijn en de impact daarvan op de 
ontwikkeling van het partnerland zal zijn. Daarom wordt de impactanalyse beperkt tot de 
impact op de buitenlandse handel. 

 

4.7.1. Q15. In welke mate heeft FINEXPO een impact gehad 

op de Belgische buitenlandse handel en op de 

Belgische economie? 

FINEXPO heeft bijgedragen aan enige zakelijke contacten voor ten minste negen 
bedrijven  

Zoals gesteld in paragraaf 4.5.2., heeft FINEXPO een impact gehad op de buitenlandse 
handel door steun aan nieuwe zakelijke banden. De bedrijven waren in staat om nieuwe 
markten te betreden en om hun aandeel in andere markten uit te breiden, ondanks het 
feit dat deze contracten niet noodzakelijkerwijs van zuiver commerciële aard waren. In 
Vietnam kunnen Belgische bedrijven nauwelijks succesvol opereren zonder  
kredietfaciliteiten van FINEXPO. Er is veel concurrentie van andere bilaterale organisaties 
die financiële middelen aanbieden tegen zeer gunstige prijs, zoals Spanje en 
Denemarken. In Ghana was FINEXPO onvoldoende zichtbaar als instrument voor de 
Belgische export. Zelfs als de Belgische steun vanuit financieel perspectief best 
aanzienlijk is, had België -volgens het Ministerie van Financiën en Economische Planning- 
niet de zichtbaarheid (‘exposure’) die het verdient. De Kamer van Koophandel (GNCC) In 
Ghana was onbekend met de activiteiten van België in Ghana.  

De impact van FINEXPO op Belgische onderaannemers van bedrijven is eveneens moeilijk 
te beoordelen. Slechts 5 van dergelijke onderaannemers zijn bekend. De Belgische 
partners van twee bedrijven zijn nu bezig met nieuwe projecten onafhankelijk van de 
oorspronkelijke ondernemingen. Vanwege de toename van het aantal getekende 
contracten in Ghana, heeft één bedrijf ook steun verleend aan de uitbreiding van zijn 
lokale vertegenwoordiger, een Ghanees bedrijf dat een eigen contract heeft gewonnen op 
de lokale markt. Alle andere geïnterviewde bedrijven hebben dergelijke informatie niet 
verstrekt.  

FINEXPO had een katalytisch effect op de financieringsmogelijkheden voor 3 bedrijven  

FINEXPO had een katalytisch effect op de financieringsmogelijkheden voor ten minste 3 
bedrijven. Immers publieke steun vergroot het vertrouwen van lokale banken in de 
Belgische bedrijven en hun producten. Na FINEXPO steun was één KMO in een veel 
betere positie om een commercieel krediet bij zijn bank te onderhandelen. Het bedrijf 
ontving daardoor zelfs een hogere lening. Een groot bedrijf heeft FINEXPO steun alleen 
gebruikt voor zachte leningen wanneer die verplicht waren met het doel de vereiste 
bedragen tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld, de Regering van de Filippijnen 
eiste een concessionele component van 25%, maar FINEXPO, in overeenstemming met 
de OESO afspraken mag een project steunen –als ODA- als het voor ten minste een 35% 
concessioneel is. Het bedrijf heeft vervolgens een verzoek ingediend voor slechts een 
deel van de begroting, zodat de 35% bijdrage van FINEXPO het concessionaliteitsgehalte 
van 25% van het totale project inhield.  

De impact op handelsverstoring is moeilijk te beoordelen  

Ten slotte, overeenkomstig de paragrafen 4.5.2 en 4.6.2, was de FINEXPO steun 
additioneel en werd vooral toegekend aan projecten die zich bevonden in klaarblijkelijke 
concurrentiepositie en waarvoor concessionele kredieten door alle biedende partijen een 
vereiste was. Projecten met dergelijke eisen impliceren dat handelsverstoring 
onvermijdelijk is: immers bedrijven die niet kunnen profiteren van publieke steun worden 
automatisch uitgesloten.  
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FINEXPO heeft een impact op de internationale handelsbetrekkingen en op 
het aanknopen van zakelijke contacten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs 
dat de gemaakte handelsbanden duurzaam zijn zonder FINEXPO steun. 

FINEXPO heeft ook een katalytisch effect op de financieringsmogelijkheden 
gehad voor ten minste drie bedrijven. Publieke steun verhoogt het 
vertrouwen van de banken in de projecten. 

Handelsverstoring is moeilijk te beoordelen, vanwege de specifieke 
kenmerken van de ontvangende landen (omdat commerciële leningen 
doorgaans niet zijn toegestaan door het IMF). 

 
 

4.8. Benchmark 

4.8.1. Achtergrond 

Het is niet ongebruikelijk dat EU-landen het gebruik van gebonden ODA rechtvaardigen 
voor exportprogramma's met het argument dat andere landen hetzelfde doen. En het is 
ook niet ongebruikelijk dat bedrijven en ondernemingen hun nationale 
handelsinstellingen onder druk zetten door te stellen dat de regeringen van buurlanden 
hun nationale bedrijven veel meer ondersteunen en daarmee een situatie van oneerlijke 
concurrentie creëren. In 2007 heeft de Nederlandse Ministerie van Economische Zaken 
deze argumenten onderzocht, gebaseerd op informatie verstrekt door de overkoepelende 
organisatie van de Nederlandse industrie en de werkgeversorganisatie, het VNO-NCW. 
Het onderzoek heeft geen duidelijke voorbeelden van oneerlijke concurrentie kunnen 
identificeren, afgezien van het feit dat sommige OESO partners meer flexibiliteit vertonen 
bij de interpretatie van de OESO Arrangementen dan anderen45. De angst voor oneerlijke 
concurrentie (maar geen sterke bewijzen van het bestaan ervan) drijven exporteurs en 
regeringen ertoe om hun steunmechanismen voor de nationale industrie en exporteurs 
voortdurend te herzien en te innoveren. 

De OESO registreert het scala aan instrumenten dat wordt gebruikt door haar leden voor 
steun aan de (nationale) particuliere sector met gebruikmaking van publieke middelen, 
met inbegrip van exportfinanciering. Deze registratie is gericht op het bijdragen aan een 
"level playing field" tussen de lidstaten op de internationale markt. Een secundair, 
ondergeschikt doel van deze registratie is de controle over de naleving van de 
overeenkomsten betreffende het gebruik van ODA in het algemeen. De deelnemers aan 
de "Regeling inzake de officieel ondersteunde exportkredieten" bereikten 
overeenstemming over een grotere transparantie en efficiëntie in het gebruik van niet-
gebonden ODA kredieten en werden het daarbij eens over de administratieve 
ondersteuning door OECD Export Credits Secretariat (1 januari 2005). 

Dit Secretariaat registreert de verschillende instrumenten in de zogenaamde OESO 
"yellow pages", terwijl de deelnemers (via een web-gebaseerd “aanmeldingsbord”)  
iedere vorm van overheidssteun aan de nationale private sector ten behoeve van 
ontwikkelingslanden bij het Secretariaat aanmelden. Dit is gericht op het verstrekken van 
zowel ex ante en ex post transparantie over het gebruik van gebonden en niet-gebonden 
ODA leningen die de levering van goederen en diensten aan ontwikkelingslanden 
financieren. 

                                                
 
 
 
 
 
45 Bron: De Nederlandse regering aan het Parlement (2009). Tweede Kamer stuk TK 31200V-116.  
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Hoewel de OESO deze verschillende instrumenten registreert, wordt de onderlinge 
vergelijking ernstig bemoeilijkt door de heterogeniteit van de doelgroepen, de 
voorwaarden en de organisatiestructuren. Bovendien varieert de discipline van de 
kennisgeving (‘notification’) tussen de OECD partners, terwijl de complexiteit van de 
mechanismen leidt tot verschillen tussen de de jure- en de facto-interpretatie of een 
bepaalde transactie nu moet worden gemeld of juist niet. 

Als we het percentage gebonden en niet-gebonden hulp van België vergelijken met die 
van Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken en Spanje, dan kent België het hoogste 
percentage van ontbonden hulp. 
 

Tabel 10: Gebonden en ontbonden hulp als percentage van de totale steun 

In % ontbonden gedeeltelijk 
gebonden 

gebonden niet gemeld 

België 92 0 4 4 
Frankrijk 90 0 9 1 
Nederland 78 0 22 0 
Duitsland 73 0 20 6 

Denemarken 88 0 4 8 
Spanje 67 0 29 4 
Alle OESO 
donoren 

66 13 16 5 

Born: OESO database. In: Clay, Edward J., Matthew Geddes and Luisa Natali: Untying Aid: Is it working? 2009. 

 

In 2007 was het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken van plan de Nederlandse 
instrumenten te vergelijken met de instrumenten die worden toegepast door andere 
OESO landen en concludeerde vervolgens dat de variatie in die instrumenten enorm is als 
het gaat om voorwaarden, toepassingen en managementvormen46. 

De ‘benchmarking’ zoals gepresenteerd in bijlage 8 weerspiegelt een enorme 
heterogeniteit tussen de instrumenten zoals die worden toegepast door de verschillende 
OESO partners. Nationale beleidsmaatregelen op het gebied van handel en ontwikkeling, 
de nationale administratieve organisatie en de betrokken instellingen, maar ook de 
budgettaire toewijzingen zijn determinanten die de meeste instrumenten vrij uniek 
maken. 

De instrumenten delen echter dezelfde oorsprong: de steun met publieke middelen voor 
de export van goederen en diensten van nationale oorsprong aan ontwikkelingslanden. 
Na verloop van tijd heeft een evolutie plaatsgevonden van deze instrumenten (zoals de 
Spanish Development Assistance Fund, het Deense gemengde kredietfonds en de 
Nederlandse ORET-ORIO) en tegenwoordig zijn er nog slechts een paar instrumenten 
(zoals de Duitse ERP en de Spaanse CARI) die, net zoals FINEXPO, bijna uitsluitend de 
oorspronkelijke doelstelling dienen. 
 
  

                                                
 
 
 
 
 
46 De (interne) rapport concludeerde dat - onder de OESO-deelnemers - het grootste volume (in monetaire termen, 2007) ter 
ondersteuning van de export werd verleend door Japan (€ 1.765,6 miljoen), gevolgd door Nederland (€ 581,6 miljoen) en 
Spanje (€ 476,0 miljoen).   
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4.8.2. Sterke en zwakke punten van FINEXPO in vergelijking 

met instrumenten zoals die toegepast worden door 

andere Europese OESO partners 

Benchmarking van FINEXPO op details van de uitvoering is van weinig praktisch nut. In 
deze paragraaf worden een aantal opmerkingen gemaakt vanuit een breder perspectief, 
met nadruk op de functies van de steunmechanismen, in plaats van op de details van de 
uitvoering ervan. 

Sterke punten van FINEXPO 

In vergelijking met de instrumenten beschreven in bijlage 8, heeft FINEXPO een aantal 
opmerkelijk sterke punten: 

� FINEXPO kent een eigen apart jaarlijks budget. Dit maakt de jaarlijkse planning 
van zowel de vastleggingen als de betalingsverplichtingen mogelijk. Hoewel in 
absolute termen de begroting vrij klein is, staat relatief gezien - in termen van de 
totale ODA-inspanning- de jaarlijkse toewijzing in verhouding tot de middelen 
zoals die door andere landen beschikbaar wordt gesteld. 

� De aanvrager voor FINEXPO steun kan rekenen op een individuele begeleiding 
voor wat betreft de presentatie van zijn verzoek, dat vervolgens centraal wordt 
beoordeeld door hetzelfde (en andere) personeel van de verschillende 
overheidsinstellingen. En deze beoordeling wordt in vrij korte tijd afgerond. Dit 
"klantvriendelijke" proces stelt de aanvrager in staat snel te reageren op kansen 
in ontwikkelingslanden. Het steekt gunstig af bij de lange beoordelings-, 
goedkeurings- en akkoordverklaringprocedures zoals die bestaan in het geval van 
bijvoorbeeld Spanje en Nederland. 

� De FINEXPO eisen voor schriftelijk "bewijs" zijn "licht van aard" en dus flexibel 
(gedoeld wordt op schriftelijk bewijs voor bijvoorbeeld de Belgische oorsprong van 
de goederen en diensten; omtrent de niet-commerciële levensvatbaarheid; over 
de effecten op het milieu en de sociale effecten). De eisen daarvoor zijn uiterst 
‘dun’ in vergelijking met de eisen voor de instrumenten zoals die worden ingezet 
in buurlanden. 

Zwakke punten: 

� Door het ontbreken van een duidelijk omschreven nationale handelsstrategie 
(bijvoorbeeld met "strategische" economische sectoren of "strategische 
handelspartners") is FINEXPO niet functioneel voor het dienen van specifieke 
"Belgische handelsbelangen" (bijvoorbeeld een focus op opkomende markten die 
van belang zouden kunnen zijn voor de toekomstige handel (vergelijk ORIO), of 
voor het bevorderen van specifieke goederen en producten van nationale 
oorsprong (vergelijk RPE en CARI). 

� FINEXPO als instrument dient slechts een paar, vrij algemene, doelstellingen, dit 
in tegenstelling tot diverse instrumenten van andere landen waar een enkel 
instrument een reeks specifieke doelstellingen moet dienen. 

� FINEXPO dient niet expliciet een specifieke groep ontwikkelingslanden 
(bijvoorbeeld de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking of 
de groep van minst ontwikkelde landen; vergelijk de Deense gemengde kredieten 
en de Spaanse FAD). 

� FINEXPO werkt als een instrument waarvan de grenzen worden bepaald door een 
reeks van (veranderende) OESO regelingen, maar ontbeert eigen strategische 
keuzes. Met andere woorden, FINEXPO is geen instrument met specifieke 
kenmerken of een eigen strategisch ontwerp, waarvan de uitvoering wordt 
ingeperkt door OESO regelingen, maar juist het tegendeel: de OESO regelingen 
bepalen de inhoud van het instrument. Dit resulteert in versnippering van de 
steun, aangezien alle in aanmerking komende landen en alle in aanmerking 
komende sectoren op dezelfde wijze worden gesteund. 
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� Er bestaan geen operationele definities van sleutelbegrippen zoals "export en 
handelsbelang" of "producten van Belgische herkomst" (vergelijk CARI, RPE, 
ORET), of wat begrepen moet worden als ontwikkelingsrelevantie (vergelijk 
Deense gemengde kredieten, ORET, ORIO). 

� De voorselectie en beoordeling van het verzoek wordt allemaal “binnenshuis" 
gedaan door dezelfde groep van deskundigen die uiteindelijk ook beslist over de 
toewijzing van fondsen. Er wordt geen gebruik gemaakt van onafhankelijke, 
externe, technische en/of financiële expertise (vergelijk Duitse samengestelde 
leningen, ORET, ORIO). 

� De FINEXPO verzoeken worden behandeld volgens de volgorde van binnenkomst 
bij het FINEXPO secretariaat. Er is geen "concurrentie" tussen de verzoeken om 
de beschikbare middelen (vergelijk ORIO). 

� In tegenstelling tot de meeste instrumenten van andere landen, kent FINEXPO 
geen intern monitoringsysteem dat de efficiëntie, effectiviteit en relevantie van de 
steun aan de ontvangende landen beoordeelt (vergelijk Deense gemengde 
kredieten en Spaanse FAD, ORIO). 
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5. ANALYSE EN VERKLARENDE FACTOREN 

5.1. Is FINEXPO doeltreffend geweest? 

Om deze vraag te beantwoorden moeten we weten:  

� In welke mate FINEXPO haar specifieke doelstellingen gerealiseerd heeft. 

� In welke mate het voldaan heeft aan de doelstellingen op het gebied van zowel 
hulp als handel. 

Ter beantwoording van deze tweede vraag, moeten we de mate beoordelen waarin: 

� De projecten relevant waren.  

- Hulp: waren de geselecteerde projecten relevant vanuit het oogpunt 
van ontwikkeling? 

- Handel: waren zij relevant vanuit het oogpunt van de Belgische 
inspanningen om export te bevorderen?  

� De projecten doeltreffend waren.  

- Hulp: in welke mate voldeden zij aan hun ontwikkelingsdoelstellingen?  

- Handel: in welke mate hebben ze werkelijk de Belgische uitvoer 
bevorderd zoals dat verondersteld was?   

 

5.1.1. In welke mate heeft FINEXPO haar specifieke 

doelstellingen gerealiseerd? 

Volgens de interventielogica, kan FINEXPO als doeltreffend worden beschouwd, 
aangezien het heeft voldaan aan de verwachte resultaten. Het aangegeven verwachte 
resultaat47 is het volgende: "kapitaalgoederen en gerelateerde diensten van Belgische 
oorsprong worden geleverd aan ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor 
gebonden hulp en aan minst ontwikkelde landen".  

Tussen 1997 en 2008 bedroeg het totaalbedrag aan ondertekende contracten met 
FINEXPO steun € 776 miljoen48. In hoeverre is dat een goed resultaat? Omdat er geen 
kwantitatieve doelstelling was bepaald is er ook geen benchmark waarmee die 
inspanning vergeleken kan worden.  

Daarvoor zouden we kunnen verwijzen naar de doelmatigheidsvraag en ons kunnen 
afvragen of er sprake was van een correct gebruik van publieke middelen. Daartoe 
kunnen we deze uitkomst vergelijken met de begroting van € 231 miljoen en zeggen dat 
het multiplier-effect 3,37 geweest is. Deze ratio kan worden vergeleken met een 
overeenkomstig getal zoals dat van toepassing is op een aantal concurrerende 
instrumenten, zoals ORET.  
                                                
 
 
 
 
 
47 Zie: Interventie logica 
48 Bron: FINEXPO 
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Ten slotte zou de waarde van de exportprojecten ondersteund door FINEXPO vergeleken 
kunnen worden met het totaalbedrag van de Belgische export naar deze landen. In de 
vier belangrijkste landen van de FINEXPO interventie - Ghana, Algerije, Vietnam, en 
Jamaica, is de verhouding van de door FINEXPO ondersteunde uitvoer tot de totale 
uitvoer respectievelijk 12, 2, 6 en 22%.  

De belangrijkste, door alle partijen onderkende beperking die de uitbreiding van 
FINEXPO beperkt, is de begroting. De begroting is statisch en beperkt, maar de 
uitbetalingniveaus lijken laag in vergelijking met het vastleggingskrediet en dit geldt 
zowel voor intrestbonificaties als voor leningen van Staat tot Staat49. Daarvoor zijn er 
drie verklaringen:  

� Voor wat betreft intrestbonificaties, is er per definitie een tijdsverloop tussen het 
aangaan van de verplichting en de daadwerkelijke betaling van de 
overeengekomen intrestbonificatie.  

� Eenenzestig procent (61%) van het beschikbare vastleggingskrediet is 
daadwerkelijk besteed.  

� Voor Leningen van Staat tot Staat, worden bepaalde goedgekeurde projecten niet 
uitgevoerd, in het bijzonder wanneer bij openbare aanbestedingsprocedures de 
ondersteunde onderneming niet wordt geselecteerd.  

 

5.1.2. In hoeverre heeft FINEXPO haar doelstellingen 

bereikt? 

Relevantie van het project 

Om zijn doelen te bereiken moet FINEXPO ervoor zorgen dat de projecten die het 
financiert relevant en effectief zijn met betrekking tot de twee doelen waaraan het een 
bijdrage moet leveren. 

FINEXPO moet de Belgische export bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van de 
begunstigde landen. Het programma wordt gefinancierd uit het budget van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking50 en een deel ervan wordt door de OESO beschouwd als 
ODA. Dit is ongeveer alles wat we weten over het FINEXPO mandaat omdat: 

� het programma de activiteiten niet kan rechtvaardigen door te wijzen op het 
federale buitenlandse handelsbeleid, omdat dit beleid een bevoegdheid van de 
gewesten is en de gewesten zich vooral richten op de bevordering van KMOs, 
terwijl FINEXPO zich voornamelijk richt op grotere bedrijven; 

� het ontwikkelingsbeleid van België zich richt op een beperkt aantal landen en 
wordt vastgesteld op basis van indicatieve programma’s (ICP) geformuleerd in 
samenspraak met elk van de betrokken landen. FINEXPO is niet gebonden aan dit 
beleidskader en kan in elk land haar activiteiten ontplooien zolang het maar 
opereert binnen de grenzen van de OESO voorschriften. 

De afwezigheid van een extern Belgisch beleidskader wordt niet gecompenseerd door 
interne regelgeving, visie op de middellange termijn, of uitgangspunten die de besluiten 

                                                
 
 
 
 
 
49 Zie tabel 9, paragraaf 4.6.1  
50Van 1997 tot 2004, was de begroting van de Lening van Staat tot Staat toegewezen aan de FOD Financiën en de begroting 
voor intrestbonificaties aan de FOD Buitenlandse Zaken. Sinds 2004 is het budget van de drie concessionele instrumenten 
officieel geïntegreerd in het Directoraat Generaal voor de Begroting voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Het beheer van 
de applicaties werd gedeeld tussen de twee FPS. Na de hervormingen van 2010 moet de begroting voor intrestbonificaties, 
giften en stabilisaties worden toegewezen aan de FOD Buitenlandse Zaken, en de begroting voor Leningen van Staat tot Staat 
moet op de DGOS-begroting blijven en door de FOD Financiën worden beheerd. 
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van het FINEXPO Comité kunnen aansturen. Het enige referentiekader is dus het OESO 
Arrangement. 

Het FINEXPO Comité heeft weinig houvast om de relevantie van de geselecteerde 
projecten te kunnen beoordelen. Maar ondanks het ontbreken van een nationaal 
beleidskader, suggereren de projectdossiers en de notulen van het FINEXPO Comité dat 
afspraken ter ondersteuning van de projecten relatief gemakkelijk unaniem kunnen 
worden gemaakt. Bovendien, aangezien het instrument opereert met een beperkt 
budget, zullen altijd compromissen gevonden moeten worden.  

Dergelijke compromissen worden niet bereikt door het hanteren van meer selectieve 
criteria voor financiering of via een concurrentie (“beauty contest”) tussen de ingediende 
voorstellen. Er staat ook geen premie op voorstellen die een specifiek karakter hebben 
(zoals voorstellen voor hoogstaande technologie of milieuvriendelijke voorstellen). In 
plaats daarvan worden compromissen bereikt via een vorm van informele overeenkomst 
tussen het Comité en de ondernemingen met als doel de projectvoorstellen te faseren in 
het kader van opeenvolgende begrotingsjaren. Uit interviews met de bedrijven blijkt dat 
de bedrijven die gewerkt hebben met FINEXPO "hun eigen idee hebben" over het bedrag 
dat zij kunnen vragen uit het programma. Ze onthouden zich meestal van verzoeken tot 
hogere bedragen. Deze twee typen informele afspraken51 zorgen voor een vlot en 
efficiënt beheer van het programma. De procedure is vrij informeel en de bedrijven 
achten de beslissingen van het Comité voorspelbaar. Deze ondernemingen verspillen zo 
geen tijd met het voorbereiden van projecten die toch niet gefinancierd zullen worden, 
wat onvermijdelijk zou zijn als projecten met elkaar zouden concurreren om financiering. 

Een dergelijke aanpak zou onder spanning komen te staan als concurrentie tussen 
bedrijven om toegang te krijgen tot financiering door FINEXPO zou toenemen. Daarom – 
en in lijn met deze aanpak- investeert het FINEXPO Comité dan ook niet om de 
zichtbaarheid van het instrument52 te vergroten. 

Een huidige aanpak vergt geen grote investering in de ex-ante beoordeling, vandaar ook 
de zwakte van de haalbaarheidsstudies. Dit geldt ook voor de monitoring en -evaluatie, 
die informatie zou kunnen opleveren die vervolgens dan weer niet gebruikt zou worden 
omdat lessen uit het verleden waarschijnlijk niet van invloed zijn op de toekomstige 
selectie van projecten. 

Vanuit dat perspectief is het systeem consistent en maakt het het aangaan (zo niet het 
uitgeven) van de begroting mogelijk binnen het kader van het zeer brede mandaat van 
FINEXPO. Echter, een dergelijke aanpak leidt tot een concentratie van middelen die 
nauwelijks kan worden beschouwd als een optimaal gebruik van middelen in relatie tot 
het doel van het instrument. 

Ontwikkelingsrelevantie 

Volgens grafiek 1 en bijlage 9, is ongeveer 35% van de begroting van FINEXPO voor de 
periode 1997-2008 uitgegeven aan de verkoop van bussen. Nog eens 8% ging naar de 
markt voor de stedelijke vervoerssector (Busstation Half-way-tree in Kingston).  

Is dit de meest relevante manier om middelen beschikbaar te stellen vanuit het oogpunt 
van ontwikkeling? Er wordt niet veel gedaan om de informatie verleend door de bedrijven 
te controleren of te testen, behalve dan het inwinnen van informele adviezen van de 
Wereldbank of de Belgische Ambassade. De projecten worden doorgaans niet besproken 
                                                
 
 
 
 
 
51 Binnen het Comité en tussen het Comité en de belangrijkste begunstigde ondernemingen  
52 Dit wordt bevestigd door het interview met de bedrijven (hoe bent u met FINEXPO in aanraking gekomen?), door de 
contacten in de twee bezochte landen en in de enquête georganiseerd met de bedrijven door het FINEXPO Comité (Evaluation 
des instruments financiers de FINEXPO, Rapport, SPF Affaires Etrangères et Finances non daté)  
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met de ‘lead donor’ in een bepaalde sector, althans in die gevallen waar sprake is van 
een geharmoniseerde multi-donor aanpak. Voor de Staat tot Staat leningen is een 
formeel verzoek van de Regering vereist. FINEXPO richt zich niet specifiek op de 
Belgische partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. Indien dat wel het geval is, 
zijn er zeer weinig signalen van coördinatie tussen FINEXPO gefinancierde projecten en 
de BTC. In de praktijk blijkt ontwikkelingsrelevantie gewaarborgd te worden door een 
"geen bezwaar"-benadering. Er bestaat echter geen echte relevantie analyse van het 
voorstel zelf.  

Niettemin constateerden de evaluatieve veldmissies dat een aanzienlijk deel van de 
projecten (meer in Ghana dan in Vietnam) als relevant kan worden beschouwd op basis 
van de individuele interventies, maar niet op basis van enige consistente strategie.  

Relevantie voor de exportbevordering  

Van de 39 begunstigde ondernemingen, hebben er vijf meer dan 50% van de 
beschikbare middelen toegewezen gekregen. De top tien bedrijven ontvingen samen 
ongeveer 70% van de begroting. De meerderheid van deze bedrijven (acht van de tien) 
is relatief groot en exportgericht. Dat is een gevolg van de "geen bezwaar"-benadering in 
plaats van een expliciete strategie gericht op specifieke subgroepen die bijvoorbeeld en 
een groot potentiëel hebben in de aard van de producten of diensten die ze aanbieden, of 
specifieke typen bedrijven waarmee het voordeel van FINEXPO gemaximaliseerd kan 
worden. FINEXPO steunde projecten die ieder op één of andere wijze leidde tot 
toegevoegde waarde in België en waarvan verwacht mocht worden dat deze zouden 
worden aanvaard door de OESO partners. De notulen van het FINEXPO Comité geven 
geen indicatie of de discussies lang stil stonden bij het potentieel om een bepaalde markt 
te ontwikkelen voor een bepaalde onderneming. Men richtte zich vooral op de vraag of 
een voorgestelde activiteit al dan niet commercieel haalbaar zou zijn omdat het in het 
laatste geval overheidssteun niet door de OESO zou worden toegestaan.  

Ten overvloede: de projecten kunnen als relevant worden beschouwd omdat in veel 
gevallen de betreffende onderneming geen toegang zou hebben gekregen tot de markt 
zonder toegang tot concessionele middelen. De afwezigheid van enige concurrentie 
tussen de projectvoorstellen impliceert echter dat er geen voorkeur bestaat voor 
bedrijven die dit soort exportsteun het meest nodig hadden, noch een voorkeur voor 
bedrijven met het hoogste potentieel (d.w.z. aan bijvoorbeeld bedrijven die de grootste 
kans hebben de handel en bedrijvigheid verder uit te bouwen zonder Belgische 
overheidssteun). FINEXPO wordt gebruikt als een belangrijke partner om toegang te 
krijgen tot markten waarvoor concessionele middelen nodig zijn, maar niet als katalytisch 
instrument die de Belgische ondernemingen in staat stelt om op een markt door te 
dringen en hun bedrijf vervolgens te positioneren op die nieuwe markt. Er bestaat een 
zekere tegenstrijdigheid tussen de gemiddelde grootte van de bedrijven die het 
merendeel van FINEXPO steun krijgen en de gemiddelde grootte de FINEXPO bijdrage 
per project. FINEXPO legt zich voor ongeveer € 30 miljoen per jaar vast voor 15 tot 20 
projecten, d.w.z. voor bedragen van minder dan € 2 miljoen per project53. Dit dwingt 
grote bedrijven relatief kleine projecten uit te voeren, omdat het niveau van 
concessionaliteit voor gebonden hulp boven de 35% (of zelfs 50%) moet blijven voor 
deze landen.  

 

  

                                                
 
 
 
 
 
53 In termen van budgettaire gevolgen. Het gemiddelde budget van ondersteunde projecten is €5 miljoen.  
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Doeltreffendheid van de projecten 

Doeltreffendheid met betrekking tot ontwikkeling 

Over het algemeen weet het FINEXPO Comité niet of de projecten hun ontwikkelingsdoel 
bereiken. Het Comité weet wellicht de mate waarin een bepaald project wordt uitgevoerd 
in relatie tot de planning daarvan, maar beschikt verder niet over de middelen om te 
beoordelen of controleren of een project de verwachte output heeft geleverd. 
Veldbezoeken toonden wisselende resultaten aan, maar sommige projecten bleken erg 
effectief te zijn geweest. De duurzaamheid van deze effecten kan echter veelal niet 
gegarandeerd worden.  

Doeltreffendheid met betrekking tot exportbevordering  

De effectiviteit wordt op geen enkele wijze opgevolgd. Het FINEXPO Comité ontvangt 
geen feedback over de effectiviteit van een bepaald project voor wat betreft 
exportbevordering. FINEXPO’s grootste effectiviteit is dat het toegang verschaft aan  
Belgische ondernemingen tot die markten waarvoor concessionele financiering vereist is. 
Het nadeel daarvan is dat de bedrijven die gespecialiseerd zijn in sectoren zoals  
watervoorziening, stedelijk vervoer, of baggeren, permanent afhankelijk blijven van een 
dergelijk instrument voor bepaalde landen.  

Het Comité weet niet hoeveel bedrijven in staat zijn geweest om nieuwe markten te 
betreden dankzij FINEXPO financiering en die vervolgens hun bedrijf verder hebben 
ontwikkeld op die markt zonder extra steun van FINEXPO. Omdat dat niet bekend is 
kunnen er ook geen lessen getrokken worden uit dergelijke positieve ervaringen. 
Voorbeelden daarvan zijn wel aangetroffen gedurende de interviews en veldmissies, zoals 
het DEME project in Ghana.  

Het FINEXPO Comité heeft geen budget om ex ante evaluaties te financieren, of om de 
doeltreffendheid na te gaan, of om veldbezoeken af te leggen met als doel de 
begunstigde autoriteiten te ontmoeten en de effectiviteit van de gesteunde projecten te 
beoordelen.  

 

 
5.2. Is FINEXPO een doelmatig instrument? 

De gemiddelde doelmatigheidsindicator is de eerder genoemde ratio 3,37 (totale waarde 
van de opdracht / budget impact).  

Zijn de projecten efficiënt?  

Volgens de BTC prijsstudies, maar ook de ervaring van het Nederlandse ORET zoals 
beschreven door de Nederlandse vertegenwoordiger in Accra, is prijsopdrijving door 
bedrijven die niet in concurrentieverhouding staan geen groot probleem. Dat komt niet 
alleen door de beoordeling in het land zelf, maar ook omdat bepaalde ontvangende 
landen eigen inspecteurs54 kennen die prijsopgaven controleren. Lastiger zijn de prijzen 
die gevraagd worden voor bepaalde technische oplossingen. Openbare aanbesteding 
maakt een vergelijk mogelijk tussen verschillende technische oplossingen. In de praktijk 
echter concurreert het merendeel (70%) van de bedrijven ondersteund door FINEXPO 
met elkaar. Zij staan dus onder druk om efficiënte technische oplossingen voor te stellen, 
mits de aanbesteding niet bevooroordeeld is; iets wat moeilijk te controleren is, behalve 
door middel van systematische audits.  
                                                
 
 
 
 
 
54 Zoals de Crown Agents in Ghana 
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FINEXPO maakt gebruik van efficiënte procedures 

Het ontbreken van een competitief selectieprincipe zorgt niet alleen voor een relatief 
informele en doelmatige relatie tussen het FINEXPO Comité en de betrokken bedrijven, 
maar zorgt ook voor een zekere dynamiek. Uiteraard is het zo dat de betrokken 
ondernemingen hiermee een gebrek aan transparantie aanvaarden, iets wat ze alleen 
doen als het FINEXPO Comité in staat is om vertrouwen te wekken en indien de 
voordelen van een dergelijke informele benadering (het verkomen van een dure 
aanbesteding bijv.) opwegen tegen de nadelen.  

Een dergelijk voordeel blijkt uit de lage transactiekosten, wat gewaardeerd wordt door 
alle partijen. Nadeel is wel dat deze benadering de accumulatie van kennis ontmoedigt, 
waardoor geen lessen uit het verleden te trekken zijn, waarmee het hele proces 
verbeterd zou kunnen worden. In ieder geval wordt het secretariaat niet gestimuleerd om 
te investeren in toetsingsinspanningen, ook al omdat de vage algemene doelstellingen 
het Comité geen houvast biedt voor het nemen van beargumenteerde beslissingen.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1. Conclusies  

C1. FINEXPO wordt uitgevoerd zonder enig specifiek beleidskader omdat:  

� België geen specifiek federaal buitenlands handelsbeleid kent en, 

� het Belgische beleid op het gebied van ontwikkelingshulp niet van toepassing is op 
FINEXPO.  

Het ontbreken van een beleidsraamwerk wordt door FINEXPO niet gecompenseerd door 
interne strategieën, het stellen van expliciete prioriteiten of het opmaken van 
procedurele regels. Het enige belangrijke (en bindende) kader wordt daarom gevormd 
door het OESO Arrangement. 

Zelfs bij afwezigheid van een expliciet federaal handelsbeleid is het allesoverheersende 
uitgangspunt van FINEXPO dat de steun geacht wordt bij te dragen aan export en 
handel. Echter, of een individueel verzoek tot ondersteuning nu relevant is voor hetzij de 
Belgische economie, hetzij de export kan niet worden beoordeeld omdat er geen 
operationalisering bestaat van wat dan moet worden beschouwd als "export- en 
handelsbelang" (geen drempelwaarden, geen standaardregels, geen definities). 

C2. De algemene effectiviteit van FINEXPO wordt beperkt door de volgende factoren: 

� Omdat effectiviteit betekent "de mate waarin de activiteit de gestelde doelen 
behaalt" (OESO), maakt dat de beoordeling van de doeltreffendheid lastig omdat 
goed omschreven doelstellingen veelal ontbreken. De interpretatie van de 
doelstellingen door de evaluatoren is verwerkt in de interventielogica55. 

� Vanuit ontwikkelingsperspectief wordt de relevantie van de projecten doorgaans 
alleen ingeschat op basis van de verklaringen van de onderneming zelf of worden 
ze gerechtvaardigd door een officieel verzoek van de Regering. In veel gevallen 
waren de haalbaarheidsstudies (als ze al waren gemaakt) niet door onafhankelijke 
partijen uitgevoerd en van onvoldoende kwaliteit. De ontwikkelingsrelevantie van 
projecten wordt doorgaans alleen ingeschat op basis van verklaringen van het 
betrokken bedrijf, soms gerechtvaardigd door een officieel verzoek van de 
overheid in het betrokken land. In veel gevallen zijn de haalbaarheidsstudies (als 
die al uitgevoerd zijn) niet onafhankelijk van de uitvoerende bedrijven of ze waren 
van onvoldoende kwaliteit. Dit had ernstige gevolgen voor de 
ontwikkelingsrelevantie, voor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het 
project en soms zelfs voor het internationale imago van België. 

� De relevantie van projecten met betrekking tot exportbevordering wordt 
beoordeeld door de FOD Economische Zaken. Deze beoordeling wordt niet 
onderbouwd door enige specifieke studie of door expliciete beoordelingscriteria. 

                                                
 
 
 
 
 
55 Zie sectie 3.5. 
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� Het bescheiden budget van het programma. 

� De effectiviteit van de individuele projecten, zoals waargenomen tijdens 
veldbezoeken aan Ghana en Vietnam, is wisselend. Er bestaat geen monitoring 
systeem noch van het FINEXPO secretariaat, noch van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 

� Met een gemiddelde van minder dan drie interventies per land die bovendien niet 
(noodzakelijkerwijs) met elkaar in verband staan kan niet worden verwacht dat 
FINEXPO aanzienlijke invloed heeft op de ontwikkelingsdoelstellingen. 

� Hoewel FINEXPO heeft bijgedragen aan nieuwe zakelijke contacten tussen de 
Belgische leveranciers en de ontvangende diensten, heeft dit slechts in enkele 
gevallen geresulteerd in duurzame relaties, of tot het toegang verkrijgen tot 
nieuwe markten waar ook onafhankelijk van steun van FINEXPO geopereerd zou 
kunnen worden. 

� Het FINEXPO secretariaat mist de financiële middelen en stimuli om activiteiten in 
het veld te evalueren. Hierdoor kan het secretariaat geen eigen opvattingen over 
de doeltreffendheid van het programma ontwikkelen om daarmee het 
toewijzingsproces van financiële middelen te verbeteren. 

� Ondanks FINEXPO’s relatief lange ervaring in het veld, ontbreken informatie- en 
leerprocessen. Deze zouden FINEXPO in staat stellen om lessen te trekken uit de 
eigen ervaringen met als doel de selectiecriteria aan te scherpen en daarmee een 
hogere mate van doeltreffendheid van haar activiteiten te bereiken. Op dit 
moment is dergelijke informatie ook niet direct nodig, omdat er geen concurrentie 
om middelen bestaat tussen de voorstellen. Alle projecten die als "aanvaardbaar" 
worden beschouwd worden automatisch goedgekeurd conform de criteria 
opgesteld volgens het OESO Arrangement.  

C3. In dat beleidsvacuüm wordt FINEXPO efficiënt beheerd dankzij nogal flexibele 
werkprocedures en goed wederzijds begrip tussen het FINEXPO Comité en een beperkt 
aantal middelgrote en grote bedrijven. 

C4. De dienstverlening door FINEXPO is toegankelijk. Er is echter tot op heden weinig 
gedaan om de "zichtbaarheid" van het programma in zowel België als in de in 
aanmerking komende ontvangende landen te verbeteren. 
 
 

6.2. Aanbevelingen  

C1. Het gebrek aan een extern beleidskader wordt 
niet gecompenseerd door een interne strategie  

R1. Er zijn maar weinig partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking(en 
binnen die landen concentratiesectoren) die ook onder de regeling over gebonden hulp 
vallen. Daarom heeft FINEXPO geen houvast aan de Wet aangaande 
ontwikkelingssamenwerking om haar eigen strategie uit te stippelen. Omdat het mandaat 
voor buitenlandse handel aan de gewesten is gedecentraliseerd, kan FINEXPO zich 
evenmin beroepen op federale richtlijnen dienaangaande. 

Uit het feit dat bedrijven en FINEXPO afspraken moeten maken over een vrijwillige 
beperking in termen van het aantal verzoeken en begroting blijkt dat de hoeveelheid 
middelen onvoldoende is voor FINEXPO om de brede en vage doelstellingen te 
verwezenlijken. Het ontbreken van een duidelijke strategie en van een open en expliciet 
selectiemechanisme maakt dat de besluiten van het Comité kwetsbaar zijn voor kritiek 
door onvoldoende transparantie bij de toewijzing van publieke middelen. 
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Het FINEXPO Comité heeft geen controle over het onduidelijke beleidskader waarin het 
moet opereren. Maar het Comité zou dit gebrek aan begeleiding kunnen compenseren 
door het opstellen van een eigen "mission statement". Dit “mission statement” zou 
openbaar moeten zijn en op grote schaal moeten worden verspreid. Het “mission 
statement” dient de doelstellingen en de betekenis van het instrument duidelijk te 
omschrijven. Het zou moeten bestaan uit een document dat eveneens de institutionele 
kenmerken van FINEXPO omschrijft, de verschillende verantwoordelijkheden en 
activiteiten van de daaraan gerelateerde instanties, de begroting en een jaarlijks te 
herziene strategie die beschrijft hoe het Comité voornemens is haar missie uit te voeren. 
Deze strategie zou moeten leiden tot het stellen van prioriteiten en daarmee tot criteria 
voor de selectie van projecten. 
 

 

C2.1 De doeltreffendheid van FINEXPO is beperkt 
door de onvoldoende selectiviteit bij de keuze van 
projecten 

R2.1.1 Deze ‘mission statement’ en de daaraan gerelateerde documenten zouden als 
een trechter moeten dienen voor de selectie van projecten. Voorgesteld wordt om 
projecten volgens de volgende criteria te selecteren:  

� De strikte naleving van het OESO Arrangement; 

� De overeenstemming met de FINEXPO doelstellingen en de bedoeling van het 
instrument;  

� De kwaliteit van de haalbaarheidsstudie; 

� Herhaalorders (projecten die geen herhaalorders zijn dienen prioriteit te 
krijgen). 

Elk van deze criteria zou nauwkeurig omschreven dienen te worden in het ‘mission 
statement’. De verdere definitie zou indicatoren moeten bevatten die breed gedragen 
worden en die ook publiekelijk bekend zijn door publicatie. De definitie van deze criteria 
vereist zowel een analyse van de door andere landen gehanteerde criteria als het 
opzetten van een monitoring en evaluatie mechanisme met als doel deze te kunnen 
aanpassen en te verfijnen op basis van de geleerde lessen. Ten slotte, in die landen waar 
België een samenwerkingsprogramma uitvoert en waar (dus) de BTC actief is, moet er 
gestreefd worden naar een grotere synergie om zowel het ontwerp, de uitvoering en/of 
de monitoring van de FINEXPO projecten te verbeteren. 

R2.1.2. Het verhogen van het eisenpakket door middel van strengere criteria houdt in dat 
FINEXPO meer aanvragen moet krijgen dan het nu het geval is zodat het activiteiten kan 
goedkeuren op basis van de kwaliteit van de voorstellen (relevantie en effectiviteit van 
projecten). Deze verzoeken moeten dan komen van een groter aantal bedrijven zodat 
voorkomen kan worden dat de meeste middelen naar een klein aantal bijna vaste 
begunstigden gaan. Selectie op basis van veeleisende criteria kan alleen worden gedaan 
als er meer verzoeken zijn dan dat er voorstellen gehonoreerd kunnen worden. Het 
verhogen van de zichtbaarheid van FINEXPO in België en in de partnerlanden wordt 
daarmee een prioriteit. FINEXPO moet een aantrekkelijk instrument worden dat deel 
uitmaakt van de marktontwikkelingsstrategieën van een groter aantal Belgische 
bedrijven. Daarom is het van belang dat de gewestelijke organen voor handels- en 
exportbevordering en de ambassades deelnemen aan de promotie van het instrument, 
zowel in België als in de begunstigde landen. 
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C2.2 De doeltreffendheid van FINEXPO wordt beperkt 
door de doeltreffendheid van de projecten 

R2.2. Opeenstapeling van ervaringen en kennis door het Comité is alleen van belang als haar 
leden zich daarmee beter uitrusten om vergelijkingen te kunnen maken en om te kunnen 
kiezen uit met elkaar concurrerende projecten. Om de besluitvorming van het Comité te 
verbeteren en daarmee de doeltreffendheid van FINEXPO als instrument ter 
ondersteuning van zowel de buitenlandse hulp als handel moet het FINEXPO Comité 
meer feedback uit het veld krijgen. Bovendien, door het aandragen van oplossingen -of 
het zich bewust worden van problemen die zich tijdens de uitvoering kunnen opdoemen- 
zou dat het risico dat bedrijven nemen minder worden en tegelijkertijd het imago van de 
Belgische bedrijven helpen te beschermen.  

Dit kan rechtstreeks worden gedaan door middel van veldbezoeken en indirect door het 
uitsturen van monitoringsmissies en evaluaties over tenminste een deel van de 
gefinancierde projecten. Activiteitenrapportage dient te worden opgevraagd bij de 
betreffende bedrijven en kritische prestatie-indicatoren moeten worden afgesproken 
voordat goedkeuring van financiële steun wordt verleend.  

 

C2.3 FINEXPO doeltreffendheid wordt beperkt door de 
beschikbare begrotingsmiddelen  

R2.3. Bovenstaande aanbevelingen zouden de kosten van beheer over het instrument 
doen toenemen. Lage beheerskosten is echter niet noodzakelijkerwijs gelijk aan 
efficiëntie. De toename van beheerskosten zou betekenen dat middelen moeten worden 
vrijgemaakt binnen de bestaande budgetten of dat deze kosten uit andere bronnen zou 
moeten worden betaald.  

Het vastleggingenkrediet voor zowel intrestbonificatie als voor leningen van Staat tot 
Staat impliceert een belangrijke beperking die de doeltreffendheid van het programma 
indamt. Niettemin is ondanks recente verbetering het gemiddelde percentage van de 
werkelijke inzet van middelen relatief laag omdat een deel van de projecten nimmer 
wordt uitgevoerd. Delen van de begroting die waarschijnlijk niet leiden tot uitkering 
zouden aan het eind van het jaar moeten kunnen worden gebruikt voor analytische 
werkzaamheden zoals haalbaarheidsstudies en monitoring en evaluatie. Financiële 
middelen van het Studiefonds en BIO zouden ook voor dat doel moeten kunnen worden 
aangewend. Veldbezoeken door de leden van het Comité vereisen eveneens meer 
middelen uit deze begroting. Deze veldbezoeken kunnen een belangrijke rol spelen op 
drie niveaus: a) het verhogen van het bewustzijn van de leden van het Comité over de 
effecten van de gefinancierde projecten; b) het verbeteren van de dialoog met de lokale 
autoriteiten, vooral in landen waar de Belgische samenwerking niet actief is; en c) het 
verbeteren van de zichtbaarheid van het FINEXPO instrument.  
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A - Untying ODA at stake 

The first step of this study, before data collection and analysis, was a literature review on 
the challenge of untying ODA. FINEXPO interventions are part of an international context 
Belgium is willing to fit in. Therefore understanding this context and its evolution is 
central for the relevance of the analysis.  
 
 

B - Construction of an evaluative design 

Reconstruction of the intervention rationale and logic 

The evaluation team reconstructed the intervention logic of FINEXPO. The team 
precised the objectives in terms of foreign trade and development assistance based on a 
document analysis and interviews.  

The main difficulty lied in the fact that the strategy of FINEXPO is not formally defined. 
There is no federal Foreign trade policy and the law of May 25 1999 on international 
cooperation does not apply to FINEXPO instruments, they are therefore not subjected to 
the sectoral concentration and thematic policy of the DGDC. Projects are not selected on 
the basis of a specific strategy but according to the requests formulated by the Belgian 
companies. Therefore the logic has been reconstructed a-posteriori through interviews 
with the committee.  

Evaluative Design 

The intervention logic was the reference for the construction of the evaluative design, 
structured as follows:  

� 15 evaluative questions (EQ) were defined. They operationally and 
exhaustively cover the scope and focus presented in the ToR.  

� For each EQ, judgment criteria were defined. 

� Quantitative and qualitative indicators, collected during the desk and field 
phases informed each judgement criterion. 

The evaluative design is presented in appendix 3.  

Inventory of the portfolio  

The first source of information for the findings was the inventory of the portfolio based on 
the files available at the FINEXPO secretariat. Projects have been classified by the 
following criteria:  

� instruments,  

� countries of intervention, 

� the Belgian company in charge,  

� the budget (commitment and disbursement), and  

� the service / good provided,  

� the date of intervention and implementation.  

For each project, the team also informed, when the information was available, the 
following criteria: beneficiary of the project, Belgian bank involved, amount supported by 
FINEXPO, total budget of the project, decision period (dates of submission, committee 
approval and their comments on the project, ministries approval, promise, decree), 
envisaged period of implementation, interest rate, repayment made up to date, share of 
the Belgian component, availability and observations on the economic impact 
assessment, availability and observations on the environmental impact assessment, 
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availability and observations on the sustainable development assessment, employment 
generation, institutional capacity needs assessment, repeat order, existence of 
monitoring and evaluation, procurement, competition with aid, intervention of 
Development Banks and other observations. 

The inventory enabled the team to list the beneficiaries in Belgium. The purpose was 
to: 

� identify a representative cluster of beneficiaries for a complementary survey 
(conducted based on a semi-open questionnaire see appendix 5), 

� underline the diversity or homogeneity of the beneficiaries, useful for the 
analysis of the FINEXPO effectiveness in terms of promotion of Foreign trade.  

Portfolio sample analysis 

This portfolio analysis guided the team for selecting two groups of projects.  

� The first selective sample included the projects selected for an in-depth 
documentary analysis. 44 projects have been selected against the previous 
criteria in order to be representative of the portfolio. All the projects 
implemented in Ghana and Vietnam were included (see appendix 4).  

� The second one included all the projects implemented in Vietnam and Ghana. 
The objective of these case studies was to illustrate the analysis and refine the 
judgement on relevance, coherence, effectiveness and impact.   

 
 

C - Analysis: findings 

As presented in chapter 1, the evaluation must assess the two objectives of FINEXPO: 
the promotion of foreign trade and development assistance.  

In order to face this challenge and to be as accurate as possible, the team aimed at 
addressing the evaluation criteria through three level of analysis: the whole FINEXPO 
portfolio, the sample and the case studies. In practice, the analysis has been conducted 
through two levels, FINEXPO and case studies. 
 

Analysis 
level 

Evaluation  
criterion  

FINEXPO (excluding 
stabilization) 

Sample Case studies 

Relevance � � � 

Coherence � � � 

Effectiveness  � � 

Efficiency �  � 

Impact  � � 

Each evaluative criterion has been addressed through the answer to the evaluative 
questions based on the judgement criteria and indicators validated by the steering 
committee. The answers were provided by interviews and the study of files (see section 
2.2).  
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D - Analysis: benchmarking 

The analysis has been completed by benchmarking similar tools used by Denmark, 
France, Germany, Netherlands and Spain. This concerns the range of highly concessional 
(at least 35%) export subsidy activities to least developed countries and HIPC countries, 
subject to the corresponding OECD-DAC Arrangements. The main objective of this 
benchmarking is to draw lessons and provide arguments for the elaboration of 
conclusions and recommendations.  

The Desk Report (November 2009, chapter 5) provided a list of programmes that 
potentially could serve as benchmark for FINEXPO. That gross range of programmes has 
been further specified based on the following selection criteria56: 

1. The export support programme should receive funding from either the national / 
federal budget or –in absence thereof – from the public budget at regional (or 
state) level. 

2. (Part of) the export support should be classified as ODA. 

3. The programme (or at least one component) should be used for the export of or 
supply of equipment from (in part) national origin.  

Application of these criteria leads to the following inventory of programmes: 
 

Table 11: Inventory of programmes that fulfil the selection criteria 

Country Name of 
programme 

Comments and public references 

France  

Réserve Pays 
Emergents 
(RPE) 

Matches all criteria. Case by case appraisal for 
subsidy on export of goods and services 
Reference: 
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/ 

Germany 

KfW / ERP 
Export Fund 

Matches all criteria 
Reference:http://www.kfw-
ipexbank.de/EN_Home/Conditions/KfWERP_Ex
port_Fund 

Financial 
Cooperation 
Composite 
loan 

Matches most criteria, but can be used for 
export of goods in exceptional cases only (if 
and when related to investment projects). 
Reference: http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/DE_Home/Service_und_
Dokumentation/Online_Bibliothek/PDF-
Dokumente_Finanzprodukte_/Verbundfinanzie
rung_E.pdf 
http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/EN_Home/Service/Onlin
e_Library/Discriptio.jsp 

Denmark 
Mixed credit 
programme 

Matches all criteria. 
Reference: www.um.dk/NR/rdonlyres/ 

Spain 

Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

Matches all criteria 
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1167/ind
ex.html 

El Contrato de 
Ajuste 
Recíproco de 

Compares to the FINEXPO interest stabilisation 
component. This component is outside the ToR 
for the evaluation. 

                                                
 
 
 
 
 
56 Criteria indicated by the Evaluation Reference Group (comité de pilotage) during its meeting December 14th, 2009. 
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Intereses 
(CARI) 

Reference: 
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1073/ind
ex.html 

Netherlands 

ORET  
Facility 
Transition 
countries 

Matches the criteria, but programme is not 
operative anymore. Facility Transition 
countries was a separate branch open to India 
and China only. Is not operative anymore. 
Included at the request of the steering group 
of the FINEXPO evaluation 

ORIO Is a new programme (2009) hardly operative 
yet. Matches the criteria in part only. Can be 
used for export of goods, but only under 
specific conditions. 

 
 

E - Conclusions and recommendations   

The conclusions drafted in the draft report were discussed with the steering committee. A 
focus group was organised with its member in order to draw practical recommendations 
based on the conclusions.   
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Relevance:  

1. To what extent has relevance been a selection criterion? 

The objective of this first question is to assess whether the relevance of the project is 
sought from the beginning of the process in relation with the two FINEXPO’s goals. This 
implies that the assessment focuses on the procedures and the means implemented to 
ensure the selection.  

1.1. Relevance for development is positively assessed  

1.1.1. Number of files / number of files observed taking into 
consideration the national / sectoral development strategies 

1.1.2. Number of files / total taking into consideration the Belgian 
development strategies  

1.1.3. Number of files / total taking into consideration the quality of 
the governance  

1.1.4. Number of files / total including environmental impact 
assessment  

1.1.5. Number of files / total including an assessment of the local 
capacities  

1.1.6. List of other criteria used by the committee to assess 
relevance 

1.1.7. Person / institution in charge of the assessment of relevance 
for development in Belgium 

1.1.8. Person / institution in charge of the assessment of relevance 
for development in the recipient country 

1.1.9. Number of projects modified on the basis of the advice by 
the committee 

1.1.10. Number of projects selected despite a negative advice on 
relevance  

Sources: FINEXPO files, interviews in Brussels - Methods: desk research, semi-structured 
interviews Belgian administration 

1.2. Relevance for foreign trade is positively assessed 

1.2.1. Number of files / total including an assessment of the 
relative importance of client to the Belgian economy  

1.2.2. Number of files/total including an assessment of the direct 
employment generation in Belgium 

1.2.3. Person / institution in charge of the assessment of relevance 
for Belgian economy in Belgium 

1.2.4. Person / institution in charge of the assessment of relevance 
for Belgian economic relations in the recipient country 

1.2.5. Number of projects modified on the basis of the advice from 
the committee 

1.2.6. Number of projects selected despite a negative advice on 
trade aspects 

Sources: FINEXPO files, interviews in Brussels - Methods: desk research, semi-structured 
interviews Belgian administration  

2. To what extent is the potential sustainability of the projects taken into 
account? 

Question 2 and 3 follow the same objective as question 1 being more specific on two 
aspects of the relevance for development, the second one – environmental sustainability 
– being explicitly required by the OECD guidelines.  
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2.1. The sustainability of the project is part of the selection process 

2.1.1. Number of files / total observed including an assessment of 
technical sustainability 

2.1.2. Number of files / total observed including an assessment of 
the financial sustainability 

2.1.3. Number of files / total observed including an assessment of 
the institutional sustainability 

2.1.4. Number of projects / total observed planning capacity 
development 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

2.2. The project has local counterparts 

Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

2.3. The local counterparts have been actively involved in the design of the projects 

2.3.1. Explicit reference made to the counterpart participation 
2.3.2. Number of meetings 
2.3.3. Opinion of the beneficiary parties (companies) 

Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

2.4. An exit strategy is defined 

2.4.1. Reference to an exit strategy in the files 
Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

3. To what extent has the potential environmental sustainability of the projects 
been taken into account? 

3.1. The environmental sustainability of the project is part of the selection process 

3.1.1. Number of files / total observed including an environmental 
impact assessment 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

3.2. The committee advice regarding environmental sustainability is always positive 

3.2.1. Number of implemented projects with positive advice / 
number of implemented projects with negative advice 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

4. To what extent are the projects relevant for development? 

The first 3 questions dealt with the importance of relevance into the selection process. 
Questions 4 and 5 assess the relevance of the project themselves. The question is not 
“how did FINEXPO assess relevance” but “Are the project really relevant?” therefore the 
assessment does not focus on the procedures but on the intervention. Since the 
consultants were not in a position to directly assess the relevance of the projects, indirect 
criteria have been used in order to answer the questions. 

4.1. The committee advice regarding development is always positive before 
implementing the project 

4.1.1. Number of implemented projects with a unanimous positive 
advice / number of implemented projects with negative 
advice by members of the committee or without advice of 
the committee on that matter 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 
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4.2. The project presents an analysis of the context and challenges 

4.2.1. Presence of an analysis of the context and challenges 
conducted by the company 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

4.3. The project refers to an analysis of the context 

4.3.1. Reference to an analysis of the context and challenges in the 
files conducted by an external institution 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

4.4. Local counterparts contributed to the formulation of the project 

4.4.1. Specific references to their participation in the files 
4.4.2. Number of meetings 
4.4.3. Opinion from the beneficiary (company) 

Sources: FINEXPO files, company survey, field mission – Methods: desk research, semi-
structured interviews with suppliers 

4.5. The local institutional environment is positively assessed 

4.5.1. Number of implemented projects with positive advice / 
number of implemented projects with negative advice 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

4.6. National development strategies are taken into consideration 

4.6.1. References to the national development strategies in the 
project files 

4.6.2. References to the national development strategies in the 
advice made by FINEXPO 

Sources: FINEXPO files, field mission – Methods: desk research 

5. To what extent are the projects implemented relevant regarding foreign 
trade? 

5.1. The committee advice regarding economic prospects is always positive before 
implementing the project 

5.1.1. Number of implemented projects with positive advice / 
number of implemented projects with negative advice 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

5.2. The project is not commercially viable  

5.2.1. Evidence of a negative analysis of the commercial viability 
provided by the company 

5.2.2. Nature of the analysis 
5.2.3. Evidence of a negative analysis of the commercial viability 

provided by FINEXPO 
Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

5.3. The importance of the beneficiary company for the Belgian economy is 
assessed 

5.3.1. Presence of a positive assessment  
Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research 
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Knowledge development: 

Question 6 assesses whether the selection process is also based on lessons learnt from 
the past experience. The question addresses the means available to FINEXPO to include 
and share information on previous projects to improve the selection and effectiveness of 
new interventions.   

6. To what extent has a monitoring and evaluation mechanism been 
implemented? 

6.1. Resources are available for monitoring 

6.1.1. Part of FINEXPO budget allocated to monitoring 
6.1.2. Part of project budget allocated to monitoring (business 

plan) 
Sources: FINEXPO files, company survey, interviews in Brussels – Methods: desk 
research, semi-structured interviews with suppliers and FINEXPO secretariat and 
committee 

6.2. Project is monitored 

6.2.1. Presence of monitoring report in the project files 
Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

6.3. Closed project is evaluated 

6.3.1. Presence of an evaluation report in the project files 
Sources: FINEXPO files– Methods: desk research 
 
 

Internal coherence:  

Questions 7 and 8 assess the relation between FINEXPO and the two related Federal 
Belgian Policies.  

Question 7 is specific to the coherence between FINEXPO objectives and the Belgian 
Development policy. This policy has been formalised by three main documents: the law 
of May 1999, the sectoral and thematic strategies, and the PIC for the partner countries 
of direct bilateral aid (18 countries since the last reform). According to the evaluation of 
the law of May 1999, the sectoral and thematic strategies are not well known and used 
by the stakeholders; therefore the team will limit its assessment against the two other 
formal documents. As the Belgian foreign trade strategy is not as formalised as the 
Belgian cooperation policy, the assessment will be limited to the perception of the 
coherence. 
 

7. To what extent are the projects coherent with Belgian development policies? 

7.1. The projects are in line with the Belgian development strategy / activities in 
the country 

7.1.1. Explicit references to the Belgian development strategy 
7.1.2. Explicit reference to the PIC  
7.1.3. Sign of complementarities 
7.1.4. Sign of contradictions 

Sources: FINEXPO files, interviews in Brussels, field mission – Methods: desk research, 
semi-structured interviews with policy makers 
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8. To what extend are the projects coherent with Belgian foreign trade 
policies? 

8.1. The project is in line with Belgian foreign trade policies and commercial 
objectives 

8.1.1. Perception of federal representatives on the field 
8.1.2. Sign of complementarities 
8.1.3. Sign of contradictions 

Sources: FINEXPO files, field mission – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with policy makers 
 
 

Coordination 

When questions 7 and 8 assess the coherence between FINEXPO and two federal policies, 
questions 9 and 10 assess the coordination between FINEXPO and external strategies 
that can have an effect on FINEXPO objectives in terms of development (the level of 
coordination with the main stakeholders in the recipient country – question 9) and trade 
(the level of coordination with the regions, as trade competency has been regionalised).  

9. To what extent are the projects coordinated with development policies from 
the local institutions and the other active donors in the country? 

9.1. The projects are in line with the local priorities 

9.1.1. Explicit reference to the local priorities 
9.1.2. Sign of complementarity 
9.1.3. Sign of contradictions 

Sources: FINEXPO files, field missions – Methods: desk research, semi-structured 
interviews during field mission 

9.2. The projects are coordinated with the other donors’ activities in a specific 
country 

9.2.1. Existence of coordination bodies 
9.2.2. Participation to coordination meeting 
9.2.3. Participation to round table / fora  
9.2.4. Sign of complementarities 
9.2.5. Sign of contradictions 

Sources: field missions – Methods: desk research, semi-structured interviews during field 
mission 

10. To what extent are the projects coherent with Belgian regional foreign trade 
interventions? 

10.1. The project is coherent with the instruments of the federate entities 

10.1.1. Perception of federate entities representatives 
10.1.2. Sign of complementarity 
10.1.3. Sign of contradictions 

Sources: FINEXPO files, interviews in Brussels, field mission – Methods: desk research, 
semi-structured interviews with policy makers 
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Effectiveness 

The team differentiated between the effectiveness of the services provided by FINEXPO 
(question 11) and the effectiveness of the interventions (question 12).  

Question 12 assesses the contribution of FINEXPO to the objectives identified in the 
intervention logic. The team defined judgement criteria and indicators in a way that 
allows the deepest assessment possible. Indeed, given the dispersion of the projects 
financed, an impact assessment is not possible. Some effects or evolution might be 
highlighted but can’t be attributed to FINEXPO, especially when the projects are part of a 
broader programme.  

11. To what extent are the services provided by FINEXPO effective? 

11.1. The services provided are visible and accessible 

11.1.1. Evolution of the number of beneficiaries (Belgian companies) 
11.1.2. Perception of the accessibility by the beneficiaries or their 

representatives (BEF) 
11.1.3. Information is accessible / available in Embassies 
11.1.4. Information is accessible / available in chamber of commerce 
11.1.5. Information is accessible / available in public services 
11.1.6. Information is accessible / available in banks 

Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

11.2. The beneficiaries perceive the services as effective and of quality 

Sources: field mission – Methods: semi-structured interviews  

11.3. FINEXPO provided additional export 

11.3.1. Number of companies who would not have been able to 
formulate a proposal without FINEXPO 

11.3.2. Number of companies who had access to alternative 
concessional lending from other financiers 

Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

12. To what extend are the projects effective? 

Aid effectiveness 

12.1. The project induced social improvement 

12.2. The project induced economic improvement 

12.3. The project induced environmental improvement 

12.4. Sign of social negative effects of the projects / Extend to which the position of 
women and poor are not harmed, directly or indirectly 

12.5. Sign of economic negative effects of the projects  

12.6. Sign of environmental negative effects of the projects / Extend to which is not 
damaged directly or indirectly  

Sources: FINEXPO files, field mission – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with client, local stakeholder, Belgian Embassy, challenge technique (client will 
be informed prior to the mission to put together and produce evidence on 
outcome/results, leading role of local consultant), collection of secondary documentation 
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Trade effectiveness 

12.7. The project created business linkage 

12.7.1. Number of maintenance contract between supplier and client 
after a project 

12.7.2. Number of deals between the same partners 
12.7.3. Image of Belgian products/services in the sector 

Sources: FINEXPO files, company survey, field mission – Methods: desk research, semi-
structured interviews with suppliers and clients 

12.8. Extent to which client’s capability to serve end-users has improved 

Sources: company survey, field mission – Methods: semi-structured interviews with 
suppliers 

12.9. The project generated direct employment  

12.9.1. Number of temporary (direct) employment created  
Sources: company survey – Methods: semi-structured interviews with suppliers 

12.10. The project has an effect on institutional capacities 

12.10.1. Number of maintenance contract between supplier and client 
after a project 

12.10.2. Number of project designing user manuals 
12.10.3. Number of training session organised by the beneficiary 

companies for their personnel 
12.10.4. Number of institutional management training session 

organised by the beneficiary companies for the local 
institutions 

Sources: FINEXPO files, company survey, field mission – Methods: desk research, semi-
structured interviews with suppliers, challenge technique, collection of secondary 
documents 
 
 

Efficiency 

The analysis of efficiency relates to the services provided by FINEXPO and the 
interventions financed through FINEXPO.  

Question 13, efficiency of the services provided, focuses on the procedures. The 
basic question of efficiency is whether the same could have been done at a lower cost or 
whether more could have been done at the same cost. At the procedural level, the 
evaluation tried to analyze and compare the transaction costs of each of the financial 
instruments. (What is their cost? Is the duration of the selection process acceptable? 
What is the ratio between management costs and expenses?). Given the scope and 
limitations of this evaluation this was an approximate assessment, since time and 
resources available do not allow elaborating a quantified transaction cost analysis. 

Question 14 focuses on the interventions. As it is almost impossible to check whereas 
the prices were adequate after the beginning of a project, the team limited its 
assessment to the condition of procurements. The objective is to assess whether the 
procurement mechanism limits or not the risk that a company offers its services to price 
higher than the market price.   

13. To what extend are the services provided by FINEXPO efficient? 

13.1. The transaction costs are kept at a low level to the beneficiaries 

Sources: FINEXPO files, company survey, field mission – Methods: desk research, semi-
structured interviews with suppliers and clients 
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13.2. The duration of the selection process is acceptable and predictable  

13.2.1. Perception of the beneficiaries 
13.2.2. Perception of the local counterpart 
13.2.3. Perception of the administration 

Sources: FINEXPO files, company survey, interviews in Brussels, field mission – Methods: 
desk research, semi-structured interviews with suppliers, client and Belgian 
administration 

13.3. The management cost is acceptable 

13.3.1. Ratio between management costs (full time staff) and 
expenses (FINEXPO budget) 

Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

14. To what extent are the projects supported by FINEXPO efficient? 

14.1. The selection of the project minimize the risk that its cost is higher than the 
market price 

14.1.1. Proportion of projects answering to a public tender 
14.1.2. Proportion of project answering to a direct invitation 
14.1.3. Proportion of project dealing directly with local institutions 

without external control 
Sources: FINEXPO files – Methods: desk research 

14.2. The cost of the intervention is acceptable compared to the market price 

14.2.1. Number of projects for which FINEXPO compensated a price 
difference between the beneficiary and its main competitor 

14.3. The cost of the intervention is assessed by FINEXPO 

Sources: FINEXPO files, interview in Brussels – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with FINEXPO secretariat 
 
 

Impact 

Given the dispersion of the projects financed, it is hard to assess precisely the long term 
effects resulting from FINEXPO and the impact on the development of the partner 
country. Therefore the impact analysis is limited to the impact of foreign trade.  

15. To what extend has FINEXPO an impact on foreign trade?  

15.1. Belgian companies were able to access new markets or extend their share at 
the market / FINEXPO enhanced productive capacity 

15.1.1. Frequency of deals between the same traders 
15.1.2. Number and volume of additional or repeated orders for the 

same or related Belgian companies 
15.1.3. Number of new contracts signed within the country without 

the support of FINEXPO 
15.1.4. Number of new contracts signed within the region by the 

same Belgian company 
15.1.5. Signs of replication of projects by other Belgian or foreign 

companies 
Sources: FINEXPO files, company survey, field mission – Methods: desk research, semi-
structured interviews with suppliers  
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15.2. Belgian Subcontractors of Belgian companies were able to conquer market 
share 

15.2.1. Number of new contracts signed within the country 
15.2.2. Number of new contracts signed within the region 

Sources: company survey – Methods: semi-structured interviews with suppliers 

15.3. The Belgian market share increase in the beneficiary countries / FINEXPO 
contributed to sustained international trade relation 

15.3.1. Trade volume in the country 
15.3.2. Signs of spin-off 
15.3.3. Evolution of direct investments by Belgian companies in the 

country 
15.3.4. Evolution of the market share in the 8 countries targeted by 

the agreement 
Sources: field mission – Methods: desk research, collection of secondary documents 

15.4. FINEXPO induces a catalytic impact on financing opportunities 

15.4.1. Number of projects that included other financiers 
Sources: FINEXPO files, company survey – Methods: desk research, semi-structured 
interviews with suppliers 

15.5. FINEXPO does not induce trade distortion 

15.5.1. Number of projects answering to direct invitation / total 
15.5.2. The cost of the intervention is acceptable compared to the 

market price 
15.5.3. The cost of the project, excluding the financial mechanism 

isn’t higher than the one offered by the competitors 
15.5.4. The cost of the intervention is assessed by FINEXPO 
15.5.5. Signs of side effects on employment and business climate 
15.5.6. Signs of side effects on trade relations 
15.5.7. Complaints of Belgian competitors for unfair competition  

Sources: FINEXPO files, company survey, interviews in Brussels, field mission – Methods: 
desk research, semi-structured interviews with suppliers and clients and FINEXPO 
secretariat 
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Selection of the companies for interviews

The FINEXPO system consists of several steps, from application to implementation. The 
Belgian companies and exporters that apply for FINEXPO support from the Belgian 
government and finally implement the commercial activities are key stakeholder in all 
those stages.  

 
Characteristics of Belgian companies with clients benefiting from FINEXPO loans and 
interest relief 

The evaluation team lacks data about the total number (approximately 415) and 
frequency of applications for FINEXPO support in terms of loans and interest relief. The 
data available concern the approvals that became active. Among the 38 Belgian 
companies, 21 (55 %) companies counted only once with an active FINEXPO loan or 
interest relief service, while only 5 companies (13 %) counted with FINEXPO subsidies 
over 5 times during the period 1997
whether these companies applied for FINEXPO support more frequently. 
 

Graph 3: Number of contract per companies

The total credit sum involved in the transactions subject to evaluation reaches 
million over the period 1997
The credit sum per Belgian company in benefit of their clients is the product of the 
number of applications that became active and the resources requested in benefit of their 
clients. To almost half of all Belgian companies (18 out of 3
interest relief and loans to their clients represents less than 1% of the total credit 
authorized. On the other hand, FINEXPO benefit the clients of 5 companies in particular, 
each allocated a share of over 5 % of the total credit
of the FINEXPO loan and interest relief instrument for the delivery of buses (and related 
services and spare parts). The clients of the bus construction and trade companies 
benefit with well over a third (34.3 %) of the
number of Belgian companies by share in the total credit.
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Belgian companies and exporters that apply for FINEXPO support from the Belgian 
government and finally implement the commercial activities are key stakeholder in all 

Characteristics of Belgian companies with clients benefiting from FINEXPO loans and 

The evaluation team lacks data about the total number (approximately 415) and 
frequency of applications for FINEXPO support in terms of loans and interest relief. The 
data available concern the approvals that became active. Among the 38 Belgian 

21 (55 %) companies counted only once with an active FINEXPO loan or 
interest relief service, while only 5 companies (13 %) counted with FINEXPO subsidies 
over 5 times during the period 1997-2008. The data available do not allow knowing 

nies applied for FINEXPO support more frequently. 

Graph 3: Number of contract per companies

The total credit sum involved in the transactions subject to evaluation reaches 
million over the period 1997-2008. The loan / interest relief is related
The credit sum per Belgian company in benefit of their clients is the product of the 
number of applications that became active and the resources requested in benefit of their 
clients. To almost half of all Belgian companies (18 out of 38) the credit in terms of 
interest relief and loans to their clients represents less than 1% of the total credit 
authorized. On the other hand, FINEXPO benefit the clients of 5 companies in particular, 
each allocated a share of over 5 % of the total credit sum. It is worth mentioning the use 
of the FINEXPO loan and interest relief instrument for the delivery of buses (and related 
services and spare parts). The clients of the bus construction and trade companies 
benefit with well over a third (34.3 %) of the total credit involved. Graph shows the 
number of Belgian companies by share in the total credit. 

 

The FINEXPO system consists of several steps, from application to implementation. The 
Belgian companies and exporters that apply for FINEXPO support from the Belgian 
government and finally implement the commercial activities are key stakeholder in all 

Characteristics of Belgian companies with clients benefiting from FINEXPO loans and 

The evaluation team lacks data about the total number (approximately 415) and 
frequency of applications for FINEXPO support in terms of loans and interest relief. The 
data available concern the approvals that became active. Among the 38 Belgian 

21 (55 %) companies counted only once with an active FINEXPO loan or 
interest relief service, while only 5 companies (13 %) counted with FINEXPO subsidies 

2008. The data available do not allow knowing 
nies applied for FINEXPO support more frequently.  

Graph 3: Number of contract per companies 

 

The total credit sum involved in the transactions subject to evaluation reaches € 550.3 
2008. The loan / interest relief is related to the credit sum. 

The credit sum per Belgian company in benefit of their clients is the product of the 
number of applications that became active and the resources requested in benefit of their 

8) the credit in terms of 
interest relief and loans to their clients represents less than 1% of the total credit 
authorized. On the other hand, FINEXPO benefit the clients of 5 companies in particular, 

sum. It is worth mentioning the use 
of the FINEXPO loan and interest relief instrument for the delivery of buses (and related 
services and spare parts). The clients of the bus construction and trade companies 

total credit involved. Graph shows the 
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Graph 4: Share of total credit 

 

The activities of the 38 companies involved can be classified by sector. There are 
different internationally recognized systems of sector classification (amongst other the 
Global Industry Classification Standard) which is close to (but not precisely the same) the 
classification used in the FINEXPO application form.  

The 38 companies are active in an array of sectors, as shown in the following table based 
on the FINEXPO classification: 
 

Table 12: Number of companies by sectors  

Sector 
Number of 
companies 

Industrial hardware 2 

ICT hardware and software 6 

Services 4 

Contracting works (incl dredging) 7 

Transport equipment 2 

Energy generation and supply 5 

Mineral resources & mining 0 

Water purification and supply 5 

Health 4 

Education 0 

Public transport 2 

Other sectors 1 

Total number of companies 38 

This classification is based on the FINEXPO classification and on the services provided by 
the companies. A classification based on the sector of intervention will be build up during 
the next stages for the analysis of the projects.  
 
Evaluation among Belgian companies 

For an evaluation of the FINEXPO instrument, research among the Belgian companies is a 
fundamental component in order to assess the appropriateness of the instrument to one 
of its main objectives: the promotion of international trade and exports. In theory, one 
could image different layers in such a research: 

• a survey among all internationally trading and exporting companies of Belgium in 
order to assess the appropriateness of the FINEXPO instrument to its potential 
users; 

• a survey among all Belgian companies that have ever applied for any kind of 
FINEXPO support;  

percentage share in total credit
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• a survey among the 38 Belgian companies with clients that have made use of the 
State-to-State loans and interest relief instruments of FINEXPO; 

• a sample out of those 38 companies. 

A broad survey among all international Belgian companies would be beyond the Terms of 
Reference of this evaluation, while a survey among firms that applied for FINEXPO 
support would have the characteristics of a client satisfaction survey. A client satisfaction 
survey has been implemented by FINEXPO in July 2008.  

In adherence to the Terms of Reference the two last options are relevant.  

As shown in graphs 1 and 2 and table 2, the population of Belgian firms with clients that 
have made use of the loans and interest relief instruments of FINEXPO is heterogeneous 
in sectors concerned, but more homogeneous as far as it concerns the use of the 
instrument (55% of the companies only once) and amount of credit involved (50 % less 
than 1 %). This characteristic calls for a sample rather than for a survey (statistical 
representativeness depends on the variance per variable).  

 
Sampling for the survey among Belgian companies 

The Terms of Reference indicate field studies in Ghana and Vietnam. That implies that 
the companies involved in transactions with these two countries will be subject to an 
interview anyhow. 

A closer analysis of the transactions in these two countries shows a fairly good 
representation (in terms of number of contract per company, share of total credit and 
services provided) of the entire population (the 38 companies), while this can be 
increased substantially taking into consideration all FINEXPO transactions of the same 
Belgian company, but not restricted to Ghana and Vietnam.  

The number of Belgian companies with clients in Ghana and Vietnam that make use of 
FINEXPO is of 14, i.e. 37% of all Belgian companies with clients making use of FINEXPO. 
The total credit invested in Vietnam and Ghana is € 149.2 million, being 27.1 % of the 
total € 550.3 million credit. For Vietnam alone this is 9.8% and for Ghana 17.3%. 

The total number of interventions counting with FINEXPO State-to-State loans and 
interest relief is 27, being 25% of the 108 interventions. 

Compared to the distribution of Belgian companies over the various sectors as 
distinguished by FINEXPO, the companies with activities in Ghana and Vietnam happen to 
be rather representative, with the exception of the following sectors: ICT hardware and 
software; contracting works (including construction) and water purification and supply or 
distribution. The relation between the total population and the activities in Ghana and 
Vietnam is shown in graph 5. 
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Graph 5: Total population vs activities in Ghana and Vietnam by sectors 

 

The quality of the representation increases substantially if we do not restrict the sample 
to the Ghana and Vietnam activities, but take into consideration all transactions of the 
same Belgian company. The same 14 companies are responsible for 54 transactions 
(50% of the total portfolio) implying 45% of the total credit involved. 

In terms of size-categories (in terms of percentage share in total credit portfolio), these 
14 firms are fairly representative as well, except in the categories between 0.1 and 
0.99% and between 2 and 4.99 % 
 

Table 13: All activities in terms of percentage share in total credit portfolio 

User categories 
Total 

population 
Sample % 

smaller 0.1 % 1 0  
between 0.1 and 0.99 
% 18 5 28% 

between 1 and 1.99 % 6 3 50% 

between 2 and 4.99 % 8 3 37.5% 

between 5 and 9.99 % 3 2 66.7% 

above 10 % 2 1 50% 

Total 38 14 36% 
 

The overall representativeness of the sample can be enhanced substantially by adding 
projects in the sectors ICT hardware and software; contracting works (including 
construction) and water purification and supply or distribution. The companies that 
provide equipment or services in these sectors should be within the categories between 
0.1 and 0.99% and between 2 and 4.99 % of the total credit amount. 

Three companies qualify on the basis of these characteristics (meet the three criteria at 
the same time). With these three additions, the 17 companies selected for the sample 
will represent 39% of all interventions in the category between 0.1 and 0.99% of the 
total credit amount and 50% of the category between 2 and 4.99 %. It encompasses 
53% of all 108 activities and 48% of the total credit. 
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Sample of files 

The core of the documentary analysis is based on a sample representative of the entire 
portfolio of 108 activities. Next to the “review” of the 108 files, the analysis focuses on 
the sample in order to draw specific lessons. The objective of this sample is to reduce as 
much as possible the number of files to be analysed while being representative of all the 
files. The selection process must be systematic. If one of the selected files doesn’t match 
one selection criterion, the sample is no longer representative and none of the selected 
files are justified. Four criteria drive the selection: 

� Visited countries, 

� FINEXPO instruments used, 

� Beneficiary companies, 

� Amount of the credit. 

First criterion: Visited countries 

The sample encompasses all the projects implemented in Ghana and Vietnam (27 files). 
Then, the quality of the sample selected against this first criterion is checked against the 
other criteria and projects are added in order to improve the quality of the selected 
projects list. The files of other activities should cover features not covered by these 27 
files.   

Second criterion: Instruments 

The second selection criterion is the subdivision of instruments. For each instrument, the 
projects carried out in Vietnam and Ghana represent the following share of the portfolio: 
 

Table 14: Distribution of instruments in the portfolio and in Vietnam and Ghana 

Instrument Portfolio 
Vietnam 
Ghana 

% 

IS57 36 14 39 

ISD58 8 5 
63 

D59 1 0 0 

Tied StS60 59 8 14 

Untied StS61 4 0 0 

Total 108 27 25 

This criterion shows that a sample made up only of activities in Vietnam and Ghana 
would not be representative for the entire portfolio, since:   

� Donation and untied State-to-State loans are not represented in Vietnam and 
Ghana  

� As far as it concerns donations, only one donation has been implemented since 
1997. That was in Ivory Coast (N°8145 – Rehabilitation of the OTN ring 
between 13 jurisdictions in Abidjan). This donation has been added to 
the sample, disregarding other selection criteria. 

                                                
 
 
 
 
 
57 IS : Interest subsidies  
58 ISD : Interest subisdies with donation 
59 D : donation 
60 Tied StS : tied State-to-State loans 
61 Untied StS : untied State-to-to loans 
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� During the period 2002-2008, only 4 untied State-to-State loans have been 
implemented. Theses State-to-State loans represent 4% of the portfolio. The 
sample should include at least one of these loans. The 4 untied state-to-state 
loans are: 

- Burkina Faso – Water supply – concessionnality: 68%, 2004 

- Burkina Faso – Water supply – concessionnality: 67%, 2005 

- Croatia – Gas network – concessionality: 72,73%, 1998 

- Sao Tome – Telecom network – concessionality: 70,65 %, 2008 

Third criterion: company’ representation (companies selected for the survey) 

The Belgian companies that receive support from FINEXPO are the key stakeholders and 
its first beneficiaries. The representation of their portfolio in the sample is critical.  

This portfolio was defined in the previous section. The 17 companies selected are 
representative of the 38 being supported by FINEXPO. If the files sample include all the 
companies selected and only theses companies it will correctly represent their portfolio. 
If one of the 17 selected companies is withdrawn from the sample or one company which 
is not part of the companies’ survey is included in the sample the representativeness of 
their portfolio will be unbalanced.  

64 files, including the donation and the projects implemented in Ghana and Vietnam, 
were implemented by the 17 selected companies.  

The distribution by instruments of this second sample is the following: 

Table 15: Distribution of instruments in the portfolio and the first sample 

Instrument Total % total Sample 
% in 

sample 

IS 36 33 22 34 

ISD 8 7 6 9 

D 1 1 1 2 

Tied StS 59 55 34 53 

Untied StS 4 4 1 2 

Total 108 100 64 100 

Only one untied State-to-State loan has been awarded to support a project presented by 
a company which belongs to the survey list: this file is therefore part of sample without 
further selection.  

8 companies are represented only once in this sample. At the end of the selection 
process, the sample has to encompass at least one file per selected company: the 8 
corresponding files are therefore included in the sample without further selection. 

Fourth criterion: credit amount 

The distribution of files by credit amount in the portfolio and in the actual sample is as 
follows: 
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Table 16: Distribution of instruments in the portfolio and the first sample 

Budget 
€ Million 

Total % total Sample 
% in 

sample 

< 5 65 60 42 66 

5<x<10 30 28 16 25 

10<x<15 10 9 6 9 

>15 3 3 0 0 

Total 108 100 64 100 

Based on the two last tables, we can conclude that interest credit with donation and 
without donation with a budget included between 0 and €5 million are over represented.  

One interest subsidy with donation is not automatically selected (not in Vietnam nor 
Ghana and not implemented by any of the companies represented only once), this file is 
withdrawn from the sample. 

Two interest subsidies pre-selected and with a budget range from 0 to €5 M are not 
implemented neither in Ghana nor in Vietnam or by any of the companies represented 
only once. These two files are withdrawn from the sample.  

The result of the criteria used is representative for the portfolio in terms of instruments 
and credit amount. However among the activities represented in this sample, various 
files have rather similar characteristics in terms of sector and credit amount.  In other 
words, the variance is small. This enables to add more variables, such as the distribution 
of activities by sector. 

Fifth criterion: sectors and instrument and credit amount dispersion 

The fifth selection criterion used is the distribution of activities by sector. Two sectors are 
over-represented here: the health sector (11% of the sample, 6% of the portfolio) and 
energy supply (28% of the sample, 18% of the portfolio). 
 

Table 17: Distribution of sectors in the portfolio and the second sample 

Sector Total % Sample 
% in 

sample 

IH 2 2 2 3 

ICT 23 21 13 21 

Services 0 0 0 0 
Contracting 
works 15 14 4 7 

Transport 27 25 10 16 

Energy 19 18 17 28 
Mineral 
resources 1 1 0 0 

Water 14 13 8 13 

Health 7 6 7 11 

Education 0 0 0 0 

Other 0 0 0 0 

Total 108 100 61 100 

Other factors taken into consideration: phasing of the project and date of signature of 
the credit 

Keeping in mind the distribution by credit amount and instruments, files were withdrawn 
based on the phasing of the project. Some projects were financed over several 
successive loans. To do so, the projects were divided into several stages or groups of 
activities, one group of activity being financed by one loan. One phase of a project 
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equate with one loan and its corresponding group of activity. The first phase of a project 
is the first loan or interest subsidy awarded by FINEXPO. First phase and successive 
phase are priority for the sample. For example if the project in the last sample was in 
phase 2 (or more) and the phase 1 wasn’t pre-selected the project was withdrawn. On 
the contrary, if the project had various phases pre-selected then the file was considered 
as priority. If a selection is necessary within theses phases the first phase is a priority. 

If this indicator was not clear, the indicator taken was the date of the signature of the 
loans or decree. Documents signed in 2008 were removed in order to be sure that the 
project has started and did produce some output.  

The final sample is made up of 44 files (40% of the portfolio) with the following 
distribution:  

Table 18: Distribution by instrument 

Instrument Total 
% 

total 
Sample 

% in 
sample 

IS 36 33 15 34 

ISD 8 7 5 11 

D 1 1 1 2 

Tied StS 59 55 22 50 

Untied StS 4 4 1 2 

Total 108 100 44 100 
 

Table 19: Distribution by credit amount 

Budget 
€ Million 

Total 
% 

total 
Sample 

% in 
sample 

< 5 65 60 26 59 

5<x<10 30 28 13 30 

10<x<15 10 9 5 11 

>15 3 3 0 0 

Total 108 100 44 100 
 

Table 20: Distribution by sector 

Sector Total % Sample 
% in 

sample 

IH 2 2 2 5 

ICT 23 21 9 20 

Services 0 0 0 0 
Contracting 
works 15 14 4 9 

Transport 27 25 7 16 

Energy 19 18 8 18 
Mineral 
resources 1 1 0 0 

Water 14 13 8 18 

Health 7 6 6 14 

Education 0 0 0 0 

Other 0 0 0 0 

Total 108 100 44 100 
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The final selection is the following: 
 

Country 
Date of 

signature 
Credit 

amount M€ 
Object Instruments 

CAMEROON 30/05/2005 4,80 Supply and installation of surveillance systems for Douala harbour STS 

CAPE VERDE 25/10/2004 7,49 Installation of a maritime radio STS 

CAPE VERDE 14/09/2005 7,28 Maritime radio system phase 2 STS 

ETHIOPIA 11/07/2000 5,52 Purchase of urban buses STS 

GHANA 10/03/1999 0,25 Rehabilitation of two maritime radio stations STS 

GHANA 17/12/2004 1,32 Upgrading laboratory equipment STS 

GHANA 08/05/2006 9,96 
Delivery of 63 buses and spare parts for the further development 
of public transport in Ghana 

IS 

GHANA 11/05/2006 6,31 Elmina Bay cleaning up STS 

GHANA 07/09/2006 6,42 Water supply for Koforidua (1st phase) STS 

GHANA 20/09/2006 6,12 Water supply Koforidua (raw water intake) IS 

GHANA 02/10/2006 5,88 
Supply and installation of electronic telecommunications systems 
in Parliament 

ISG 

GHANA 24/11/2006 14,42 
Delivery of 75 buses nd spare parts for the further development of 
public transport in Ghana 

STS 

GHANA 07/05/2007 14,42 
Delivery of 75 buses nd spare parts for the further development of 
public transport in Ghana 

STS 

GHANA 15/06/2007 8,79 Water supply for Koforidua (2nd phase) STS 

GHANA 27/06/2008 2,67 Upgrading laboratory equipment (2nd phase) STS 

GHANA 08/07/2008 7,80 Water supply for Koforidua (3rd phase) STS 

GHANA 01/10/2008 10,94 
Supply of 50 coaches including 2 training buses and driving 
training, the spare line + AVL systems in 740 buses 

IS 

IVORY COAST 08/09/2008 2,08 
Rehabilitation of the optical Virtual Network (VPN) to connect 13 
public buildings  

G 

JAMAICA 21/11/1997 6,44 Upgrading the Kingston bus fleet IS 

KENYA 26/11/2007 11,31 Delivery and installation of wind turbines at Ngong IS 

MALDIVES 02/08/2001 3,60 Dredging project STS 

MOZAMBIQUE 10/06/2002 1,02 Draft power split in 2 programs (2001 and 2002) STS 

MOZAMBIQUE 23/08/2002 6,78 Draft power split in 2 programs (2001 and 2002) STS 

SAO TOME 11/08/2008 0,98 
Installation of a telecommunications network type GMDSS and AIS 
to improve the security of maritime transport (untied aid) 

Untied STS 

SENEGAL 30/06/2003 0,80 Completion of a radio system for coastal distress and sea rescue STS 
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Country 
Date of 

signature 
Credit 

amount M€ 
Object Instruments 

SENEGAL 02/12/2005 0,83 Maritime radio STS 

SUDAN 26/03/2007 0,63 Water supply in Gézira STS 

TUNISIA 10/03/1998 2,39 Sanitation of South Lake and its surroundings - 1st project STS 

TUNISIA 06/04/1999 2,39 Sanitation of South Lake and its surroundings – 2nd project STS 

TUNISIA 17/09/1999 2,40 Sanitation of South Lake and its surroundings – 3rd project STS 

VIETNAM 29/05/1998 7,98 Construction of a sewerage network in Hue (Danang province) IS 

VIETNAM 12/10/1998 1,36 Delivery of hospital waste incinerator with exhaust treatment IS 

VIETNAM 20/08/1999 4,86 Construction of 1 mobile electric substation STS 

VIETNAM 15/12/1999 1,47 
Supply 1 mobile substation for electricity stability in Northern 
Provinces 

IS 

VIETNAM 15/12/1999 1,49 
Supply 1 mobile substation for electricity stability in Southern 
Provinces 

IS 

VIETNAM 24/07/2001 6,55 
Rehabilitation, renovation and construction of policlinic in Khanh 
Hoa. 

IS 

VIETNAM 13/10/2001 2,63 Reorganisation of black water treatment in Cua Lo IS 

VIETNAM 01/12/2003 1,36 
Delivery 1 mobile power transformator 250 MVA for Southern 
Provinces 

IS 

VIETNAM 01/12/2003 1,36 Delivery 1 mobile power transformator 250 MVA for Hanoi IS 

VIETNAM 24/10/2005 1,91 
Separation and upgrading of the fermentable components of 
garbage for compost in Quy Nhon (Binh Dinh Province) 

ISG 

VIETNAM 03/04/2006 13,50 
Study and delivery of a Cyclotron of 30 MeV for the production of 
radio-isotopes for the Central Military Hospital no.108 in Hanoi 

ISG 

VIETNAM 12/07/2006 2,47 
Establishment of hospital waste treatment and industrial waste 
treatment (incinerator) 

ISG 

VIETNAM 09/02/2007 2,27 
Separation and upgrading of the fermentable components of 
garbage for compost in Phu Ly (Ha Nam Province)) 

ISG 

VIETNAM 09/02/2007 4,54 
Water evacuation and black water treatment for Phu Ly (Ha Nam 
province) 

ISG 

  

Following the discussions with the steering committee, one project in Jamaica has been replaced with a project in Algeria: 
 

ALGERIA 18/05/2006 7,80 Delivery of 30 buses and spare-parts IS 
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FINEXPO – Questionnaire 

 

Name of the company:   
 
Person (s) interviewed: 
 
Tel / e-mail: 
 
Date interview: 
 
 
Company presentation: 
 
Sector(s) of company’s activities: 
 
Total number of employees worldwide and in Belgium: …../…… 
 
Total number of applications made to FINEXPO 1997-2008: 
 
Number of projects implemented with support by FINEXPO: 
 
Company’s main trading partners in countries outside Europe: 
 
Company’s turnover and value of exports in most recent year known (2007 or 2008)62: 
…../… 
 
 
Input to transaction 
 

1. Prior to the application for FINEXPO support, what was the relationship between 
your company and this client / these clients? Was this a first transaction with this 
client or a follow –up of an existing commercial relation?  

 
2. Was this project for supplies / services / works announced by means of a public 

tender procedure (international competitive bidding) or by direct invitation? 
 

3. What activities did your company undertake to ensure the funding of the supplies 
/ services / works? Did you apply for FINEXPO since you knew or assumed that 
the client would not procure your product in absence of favourable financing 
conditions? Or did you know or assume unfair competition by competitors (non 
Belgian) in the market? 

 
4. In absence of FINEXPO support, would your company have formulated a proposal 

/ bid at all?  
 

5. Did your company offer a suppliers’ credit on top of the FINEXPO buyers 
financing? If positive, could you explain the financial engineering of the total 
package?  

 

                                                
 
 
 
 
 
62 Part of this information could be obtained beforehand by downloading Annual Reports of the firm. 



FINEXPO EVALUATION  

Final report – Appendix 5 – page 123 see 

6. How ‘additional’ was the FINEXPO financing arrangement? In other words, did the 
client have access to alternative concessional lending from other financiers, for 
example multilateral or bilateral investment funds? 

 
7. If you worked with local counterparts, did you include them during the project 

definition? For state-to-state loans, how did you include local institutions during 
the project definition and for the financial engineering? 

 
 
Input by FINEXPO 

8. How did you know FINEXPO? Did you have easy access to the FINEXPO services? 
 

9. Was the FINEXPO secretariat useful to answer the questionnaire (kind and quality 
of support)?  Did FINEXPO provide advice in order to choose the financial 
instrument and its modalities? 

 
10. During the application period, did you receive support or guidance from the 

Belgian Embassy? And by one of the regional (Walloon, Flanders, Brussels) 
investment and trading promotion offices? 

 
 
Output of transaction 

11. In this FINEXPO supported transaction, what is the nationality of your main 
competitors? Can you compete on price? Does FINEXPO compensate for a price 
difference between you and your main competitors? (market conformity) 

 
12. FINEXPO sets conditions on development relevance, environmental aspects, 

labour and cultural heritage. What kind of technical guarantees were included in 
your bid to ensure the technical adherence to these conditions? Did you (or the 
client) conduct an environmental impact assessment? (technical quality) 

 
13. During implementation, did you provide information on the realisation of the 

activities to the client (progress reports) and did you provide a copy to FINEXPO? 
 
14. After completion of the transaction, did you receive any critical comment on the 

FINEXPO conditions? 
 
15. Did the FINEXPO supported transaction enable the establishment of new positions 

in Belgium in order to implement the project (temporary / permanent 
employment)? 

 
16. For this project, did you elaborate a user’s manual (or translations of existing 

manuals) or did you train personnel / staff in operational skills, maintenance or 
management? (institutional strengthening) 

 
17. Do you know how much temporary employment was created during 

implementation? [In the case of construction works] do you consider the 
construction techniques used as labour intensive and adapted to the local labour 
supply? (employment generation) 

 

 

Output of FINEXPO 
18. Was the duration of the FINEXPO application process predictable? And was this 

acceptable to your company and to the client?  
 
19. Did the conditions or procedures lead to undesirable delays? What could be 

improved? 
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20. Did your client receive the FINEXPO support in time to pay for your supplies / 
services / works?  

 
21. Your company’s response to the FINEXPO conditions imply transaction costs. Do 

you consider the higher transaction costs justified as compared to the benefit of 
having obtained the foreign order? 

 

 
Outcome of transaction 
In addition to the supply / services / construction, was there any long term maintenance 
contract or agreement on the supply of spare parts? In other words, did the FINEXPO 
supported transaction lead to direct additional sales or services? (trade effect) 

 
22. What means have been deployed by your company to ensure the sustainability of 

the transaction (for example by provision of management training or technical 
skills training or post delivery service contracts)? (sustainability) 
 

23. Did this transaction form part of a larger programme or plan? (i.e. a electricity 
transformer as component of a rural electrification programme). How critical was 
this supply to the success of the larger plan / programme? (development effect)? 

 
24. Is there any relation between your supplies / services / works and end-users 

performance (i.e harbour facilities) or access to services (i.e. water supply)? Do 
you have documented evidence? (development effect) 

 
25. After completion of the transaction, what positive or negative effects on the 

environment have been observed? Do you know of any ex-post environmental 
study? Are environmental control procedures in place by the competent authority? 
Do you have documented evidence? (environmental effects) 

 
26. Were any direct permanent jobs created as a result of the transaction? How 

many? Do you have documented evidence? (employment generation) 
 

 
Outcome / effectiveness of FINEXPO 

27. How would you grade the quality and effectiveness of the services provided by 
FINEXPO? 

 
28. Did you consider the first FINEXPO supported transaction effective? Did you apply 

for other support afterwards?  
 

29. Did you receive support from other (regional) foreign trade institutions? If 
positive, how would you compare this support to FINEXPO?  

 
30. Do you know about complaints or accusations by Belgian (or foreign) competitors 

about unfair competition as a result of FINEXPO support? 
 

31. Would a change in the FINEXPO criteria to LDCs (untying aid) harm your 
company? Why and in which countries? 

 
 
Impact of the intervention 

32. Do you think FINEXPO supported your entry to a new market to your company? 
After the FINEXPO supported transaction, did you obtain other contracts within 
the same country or new market (could be regional)? Do you consider yourself a 
permanent player at this market? 
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33. As a result of your presence in this market, did you increase your direct 
investments in the country? Or do you know of any Belgian company that made 
investment in this country as a result of your presence and activities? 

 
34. What kind of lasting trading relations were established that can be attributed to 

the FINEXPO supported transaction?  
 
35. Any replication of your supply / works by other (national) companies in the 

country or region? (i.e. replication of sewerage systems) 
 
36. Do you perceive any impact on the image of Belgian products / services in the 

sector, or country? 
 
37. Any indication of macro-economic impacts, for example, extended imports- 

exports as a result of harbour activities; savings in energy import, etc. Any impact 
on the position of women and /or marginalised groups? Do you have documented 
evidence on impacts? 

 
Practical suggestions for field visits 

� Do you have practical suggestions for the field visit? 

� Whom to contact? 

� What do you recommend to check (technical issues, environmental issues)? 
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Tied ODA is bound by international agreements resulting from DAC consultations and 
agreements among the participants to the OECD arrangement on export credits. The 
table below shows the evolution of the international aid framework. 
 

Who What When 

DAC Definition of Official Development Aid  

Official flows are split into: 

- ODA 

- Other official flows 

The renegotiation of the definition of ODA introduces 
the concept of concession. Since then, ODA is 
defined as follows: “Official development assistance 
includes financial flows to countries and territories 
listed on the DAC List of ODA Recipients and to 
multilateral development institutions which are: 

- provided by official agencies, including state 
and local governments, or by their executive 
agencies; and 

- each transaction of which: 

a) is administered with the promotion of the 
economic development and welfare of 
developing countries as its main objective; 
and 

b) is concessional in character and conveys a 
grant element of at least 25 %(calculated at a 
rate of discount of 10 %).” 

1969 

 

 

 

1972 

Participants: 

Australia, 
Canada, EEC, 
Spain, USA, 
Finland, 
Greece, 
Japan, 
Norway, 
Portugal, 
Sweden, 
Switzerland 

Export credit consensus.  

The first objective was fair competition and 
elimination of trade distortion.  

1976 

Participants: 

Australia, 
Canada, EC, 
Japan, Korea 
(Republic of), 
New Zealand, 
Norway, 

Arrangement on export credits benefiting from 
public support 

The Arrangement sets limits on the terms and 
conditions of officially supported export credits (e.g. 
minimum interest rates63 to provide official financing 
support for export credits, risk fees and maximum 
repayment terms) and on the provision of tied aid. 

1978 

                                                
 
 
 
 
 
63 Minimum interest rates were presented in a matrix rate as the official lending rate. Matrix rates were calculated based on the 
weighted average of interest rates of a basket of currencies and valid for a six-month period.  
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Switzerland, 
USA 

The Arrangement also includes procedures for prior 
notification, consultation, information exchange and 
review for export credit offers that are exceptions to 
/ derogations of the rules as well as tied aid offers. 

Participants: 

Australia, 
Canada, EC, 
Japan, Korea 
(Republic of), 
New Zealand, 
Norway, 
Switzerland, 
USA 

Increase of the minimum interest rate for providing 
official financing support to 11,25% for medium-
term loan rates with a minimum of 10-year loan to 
Least Developed Countries (LDCs) at an annual rate 
of 10%.  

1981 

Participants: 

(see 
previous) 

Introduction of the Commercial Interest Rate of 
Reference (CIRR), calculated monthly and based on 
government bonds issued in a country's domestic 
market under a country's own currency, and new 
increase of the minimum interest rate for providing 
official financial support. 

1983 

Participants 

(see 
previous) 

The Wallen Package (current Helsinki 
arrangement)– Guiding principles for associated 
financing, and tied and partially untied ODA: 

The Package amended the formula for calculating the 
grant element - or concessionality level - allowing it 
to better reflect market interest rates. The Package 
also increased the minimum permissible 
concessionality level of tied aid credits to: 

- 50% for LDCs; 

- 35% for other countries. 

The increase of concessionality levels came from the 
observation that a low grant element is more likely to 
be extended to improve commercial competitiveness 
/ to be "competition motivated", whereas tied aid 
credits with a large grant element are more likely to 
be "aid motivated" (Toye 1986). 

1987 

Participants: 

Australia, 
Austria, 
Canada, 
Finland, 
Japan, New 
Zealand, 
Norway, 
Sweden, 
Switzerland, 

The Helsinki package  

The Agreement introduced the criterion of 
additionality: “OECD members export credit and tied 
aid policies would be complementary: those for 
export credits should be based on open competition 
and the free play of market forces; those for tied aid 
credits should provide needed external resources to 
countries, sectors or projects with little or no access 
to market financing, ensure the best value for 
money, minimize trade distortion and contribute to 

1992 
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USA, EC. the effective developmental use of these 
resources64.”  

In order to respect this criterion, the Package 
prohibits tied and partially untied credits for richer 
developing countries and commercially viable 
projects. The Package also introduces monitoring 
procedures.  

Participants 

(see 
previous) 

The Schaerer Package65   

Key features of the Package include: 

- Progressive abolition of remaining subsidised 
rates so that market-based CIRRs are used as 
the minimum interest rate in all markets; 

- Introduction of an automatic system of country 
classification based on per capita GNP to 
determine the maximum repayment period; 

- Adjustment of the discount rate for calculating 
the concessionality level of aid loans. 

1994 

Participants  

(see 
previous) 

Orientation of tied aid according the Helsinki rules 
(commercially viable projects cannot receive tied aid 
e.g.) 

1996 

Participants 

(see 
previous) 

Re-wording of the arrangement(s) in order to include 
all the modifications made since 1976 

1997 

Participants 

(see 
previous) 

The Knaepen Package - Minimum Premium 
Benchmarks 

The package sets the minimum risk premium rates 
meant to: 

- Ensure that risk premium rates are not 
inadequate to cover long-term operating costs 
and losses;  

- Eliminate distortions to competition and create 
a level playing field. 

1999 

DAC Recommendation to untie ODA to LDCs 

The Recommendation also invites DAC members to 
provide untied aid in areas not covered by the 
Recommendation. ‘The Guiding Principles’ include an 
agreement to report to the OECD on the tying status 
of aid66. This Creditor Reporting System (CRS) on a 
project level contains information about the tying 
status of most ODA, although the reporting on 

2001 

                                                
 
 
 
 
 
64 DAC's Working Party on the Financial Aspects of Development Assistance, OECD, Paris, May, 1991 
65 Export credit financing systems in OECD Member countries and non-member economies, OECD, 2001 
66 Note that there are three exceptions to the general agreement: i) if the recipient country is considered by the World Bank as 
Least Developed Country and the concessionality level is at least 50%. ii) if the total concession is over 80% (the credit is 
than considered to be a grant); iii) if the project has a value of less that 2 million SDR. 
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Technical Cooperation (TC) and administrative costs 
was specifically made voluntary. Apart from technical 
problems of ensuring consistent reporting, some 
donors initially chose not to report on the tying 
status of their bilateral aid, and did not report fully 
on their TC or administrative costs. Over time the 
reporting system has improved but the extent to 
which all tying of aid is being reported is still 
unknown67. 

DAC Paris Declaration 

The Declaration commits signatories to follow 5 
principles: ownership, alignment, harmonisation, 
results-based monitoring, and mutual accountability. 
One of the indicators (n°8) used to follow the 
implementation of the alignment principle monitors 
the level of aid that is untied 

2005 

Participants 

(see 
previous) 

Abolition of coverage thresholds and ex-ante 
notifications. 

2006 

OECD Council Recommendation on bribery and officially 
supported export credits 

The OECD recommends deterring bribery in 
international business transactions benefiting from 
official export credit support, by: 

- Informing parties on the legal consequences of 
bribery, and encouraging the development and 
documentation of appropriate management 
control systems. 

- Minimising the risk that bribery occurs. 

- Taking appropriate action when there is 
credible evidence that bribery has occurred. 

2006 

OECD council Recommendation on common approaches to 
the environment and officially supported export 
credits 

The DAC recommends its members to: 

- Foster transparency, predictability, and 
responsibility in decision-making by 
encouraging disclosure of relevant 
environmental information; 

- Encourage the prevention and the mitigation of 
adverse environmental impacts of new projects 
and the environmental risks associated with 

2007 

                                                
 
 
 
 
 
67 The OECD Working Party on Aid Effectiveness and the DAC Network on Development Evaluation asked for a study of the 
extent to which development partners have untied their assistance and the key factors promoting or impeding progress on 
fully untying development assistance. This request produced the following report: Clay, Edward J., Matthew Geddes and Luisa 
Natali (2009): Untying Aid: Is it working? An Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration and of the 2001 DAC 
Recommendation of Untying ODA to the LDCs, Copenhagen. 
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existing operations, taking into account the 
benefits of any new project and existing 
operations supported; 

- Enhance financial risk assessment of new 
projects and existing operations by considering 
environmental aspects. 

The latter recommendation should be implemented 
by screening and classifying projects against their 
environmental impact before agreeing on any kind of 
financial support. 

DAC Extension of the 2001 recommendation to HPICs 2008 

Participants 

(see 
previous) 

Principles and guidelines to promote 
sustainable lending practices in the provision of 
official export credits to low-income countries 

Lending activities must respect sustainable 
development and generate net positive economic 
returns. They must foster sustainable development 
by avoiding unproductive expenditures. They must 
preserve debt sustainability and support good 
governance and transparency.  

DAC Members shall: 

- observe any applicable minimum 
concessionality requirements of Low Income 
Countries to the IMF and to IDA,  

- consider the results of IMF/World Bank 
country-specific debt sustainability analyses for 
other countries, 

- require good governance from government 
authorities in a buyer country. 

2008 

 The 2008 Accra Agenda for Action (AAA) on aid 
effectiveness  

It reaffirmed the commitment on untying aid, and 
called upon DAC members to elaborate individual 
plans by 2010 to untie their aid to the maximum 
extent and to improve reporting on the 2001 
Recommendation. 

2008 

Participants 

(see 
previous) 

Revised arrangement for officially supported 
export credits 

The revised Arrangement incorporates all recent 
decisions and enhancements agreed by the 
participants, including the new Sector Understanding 
on Export Credits for Civil Aircraft and the adjusted 
Local Costs rules (extension of the amount of Local 
Costs that may be supported from 15% to 30% of 
the export contract value - 2007). 

2009 
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A - Federal Belgian foreign trade institutions 

Belgium counts on three federal players to support exports: the Agency for Foreign 
Trade, the FINEXPO committee and the National Delcredere Office.  

The Agency for Foreign Trade 

The Agency for Foreign Trade, which supersedes the Belgian Foreign Trade Office 
(OBCE/BDBH), has been running since March 2003. The Agency is defined as a “service 
centre” for regional institutions promoting foreign trade, and it serves these institutions 
directly. The Agency is responsible for: a) deciding on and organising joint trade missions 
on the initiative of one or more Regions or at the request of the federal authorities; b) 
organising, compiling and disseminating information, studies and documentation on 
foreign markets for regional services responsible for foreign trade; c) tasks of common 
interest decided unanimously by the Board of Directors.  

FINEXPO 

The FINEXPO Committee (with regional representation) aims, through its notices, to 
provide financial assistance to Belgian exporters who wish to launch projects in the fields 
of infrastructure and associated services. To this end, FINEXPO has five instruments: 
mechanisms to stabilize interest rates (a purely commercial instrument), state-to-state 
loans and interest credits (instruments granting concessional assistance and subject to 
OECD regulations on export credits with or without a grant component), and pure 
donation.  

From 1997 to 2004, the State-to-State loans budget was allocated to the FPS finance and 
the budget for interest subsidies to the FPS Foreign Affairs. Since 2004, the budget of the 
three concessional tools has been officially integrated into the Directorate General for 
Development Cooperation (DGDC) budget. The management of applications is still shared 
between the two FPS. A new reform of the budget allocation will take place in 2010; the 
FINEXPO budget for interest subsidies, grants, and stabilisations should be allocated to 
the SPF Foreign Affairs budget, the budget for State-to-State loans should remain on the 
DGCG budget and managed by the SPF Finance.  

The National Delcredere Office 

The National Delcredere Office (ONDD) is the Belgian public credit insurance company 
with a mission to promote international economic relations. The ONDD performs this task 
as an autonomous government institution enjoying state guarantee. 

The ONDD insures companies and banks against risks related to international commercial 
transactions, mainly with respect to capital goods, industrial projects, and contracted 
works and services. To cover these risks, the ONDD also works alongside with banks 
under risk-sharing schemes. Two major types of risks exist: the political risk (upheaval, 
revolution, war, but also natural disasters), and commercial risks (the inability or 
unwillingness of the buyer to comply with its obligations). The ONDD also covers foreign 
exchange risks and participates in export financing arrangements. To a large extent, 
activities focus on non-OECD countries since these markets bear a higher risk to Belgian 
exporters and traders (the ONDD does not insure against export risks in all countries in 
the world). 

The commitments assumed by the ONDD are guaranteed by the State, while part of the 
political and the commercial risks assumed around the globe is reinsured internationally. 
For that reason, the ONDD is active in credit insurance working groups within the 
European Union, the OECD, as well as the Berne Union (International Union of Credit and 
Investment Insurers). In addition, the ONDD forms part of the Belgian representation in 
the Paris Club, where it considers the export related private sector credit component of 
the debt portfolio. The ONDD has set up an array of insurance instruments that can be 
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used according to specific needs. As far as FINEXPO transactions are concerned, it should 
be noted that: 

� State-to-State loans do not count with a financing insurance to the Bank. It is 
in fact the State itself that provides the insurance. The exporter insures the 
export transaction (goods or services, and with or without State guarantee) of 
which the premium payment forms part of the value of the transaction.  

� Interest subsidies: the ONDD insures the financing risk to the commercial 
bank in Belgium. The ONDD sets the premium based on the political risk and 
the company underwriting. The premium is part of the total transaction cost. 

 

 

B - Regional Belgian foreign trade institutions 

The law of 13 July 2001 enables the Regions to pursue their own policy on commercial 
outlets and exports. Such a regional approach to trade has made export funding more 
readily available to individual companies. 

Wallonia Foreign trade and Investment agency – AWEX 

The Wallonia foreign trade and investment agency was created on the 1st of April 2004 
after a fusion between the Walloon agency for exportation and the Office for Foreign 
Investors (OFI). The AWEX is in charge of promoting Walloon foreign trade and it deals 
with foreign investors in the Region. The board of Directors of this public interest 
organisation is composed of 16 voting members representing equally the Walloon 
government, employer organisations, and unions. As part of the reconciliation initiated in 
1998 between the various departments in charge of international matters of the Walloon 
Region and French Community, the Director General of the Agency is also responsible for 
Wallonia-Brussels International (WBI). 

The main mission of AWEX is to:   

� Increase international visibility and improve the attractiveness of Wallonia; 

� Strengthen the professionalism of exporting companies; 

� Contribute to the annual increase of Walloon exportations, outperforming 
European rival regions; 

� Broaden the geographic and sectoral ranges of the markets; 

� Ensure an after-sales service. 

The AWEX acts with two kinds of instruments through the SOFINEX68: 

� banking instruments: credit guarantee up to 75% and credit for investment 
operation (joint-venture, creation of subsidiary company); 

� tied aid instruments:  

- feasibility study to promote Walloon expertise; 

- bilateral agreements with Tunisia, Morocco, Senegal, Congo: a 35% 
grant for Walloon goods and services ;  

                                                
 
 
 
 
 
68 The Société de Financement de l’Exportation et de l’Internationalisation des Entreprises Wallonnes (SOFINEX) is a joint-stock 
company created in September 2003 at the instigation of the Walloon regional government in Belgium and resulting from an 
operational collaboration between the AWEX and the SOWALFIN. Generally, SOFINEX can offer assistance to Walloon 
businesses in any project of an international nature. 
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- Emerging countries fund (60 countries): 35% tied grant. 

Their support targets Walloon small and medium enterprises (SMEs - a company is 
considered as Walloon when its productive headquarters are located in Wallonia, the 
AWEX does not select the companies based on a percentage of Walloon component) that 
are neither in financial difficulty nor acting in the bank or insurance sectors or trading 
activities without added-value for the Walloon region.  

Flanders Investment Trade – FIT 

Flanders Investment & Trade was created in July 2005 following the merger of the former 
Flanders Foreign Investment Office (FFIO - Flemish foreign investment) and Export 
Vlaanderen. This organisation aims at promoting sustainable international business both 
in the interest of companies in Flanders and to foreign companies through synergies and 
the expansion of networks and expertise achieved by the merger. 

Flemish policy supports sustainable and ethically responsible entrepreneurship. Since 
three quarters of Flemish exports are directed to European partners, it has become a 
Flemish policy to become an active global player and to look for partners in emerging 
markets and developing countries. The development component of FIT’s activities has 
recently become more important as the agency is now involved in emerging markets and 
markets in developing countries. Some of the FIT instruments are especially focused on 
“‘non traditional” markets and, today, about half of all FIT subsidies are granted to 
activities with (or within) ODA eligible countries. This figure is even higher when capital 
goods are concerned.  

In order to promote exports, FIT recourses to eight subsidy instruments69.One of these 
subsidy programmes has objectives comparable to those of FINEXPO: the Flemish 
Arrangement for the promotion of goods and supplies (“Regeling aangaande de 
terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export” of 
March 200070). 

This Flemish arrangement is particularly aimed at SMEs for the export of high value 
equipment as used in industry and other capital goods to developing countries (as 
defined by the OECD lists). The subsidy levels are equal to the OECD Arrangements 
(50% for LDCs and 35% for middle income and transition countries). Although most 
conditions adhere to the corresponding OECD Arrangements, no notification is required 
since the total transaction value remains below the threshold value for notification.  

FIT’s targets are small and medium-sized companies which provide products of which 
70% are of Flemish origin. 

Brussels Export 

Brussels Export is a partnership between the Foreign Trade Department of the Ministry of 
the Brussels Capital Region and BECI, Brussels Enterprises Commerce and Industry. BECI 
was established in 2007 and encompasses the services of the Brussels Chamber of 
Commerce (KHNB) and of the Union of Brussels enterprises (VOB), as well as over 150 
professional associations and inter-professional organisations. 

Unlike FINEXPO at the federal level, Brussels Export does not provide financial facilities 
for the transactions themselves, but supports the facilitation of an enabling environment 
                                                
 
 
 
 
 
69 http://www.flanderstrade.be/site/wwwnl.nsf/subsidiesCategorie?readform 
70 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelingen aangaande de 
terbeschikkingstelling van Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export. BS pagina 8642, publicatie 18 maart 
2000. This Arrangement was amended in 2006. 
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for exports, so that commercial transactions can take place in the best way possible. The 
government of the Brussels Capital Region supports export promotion through an array 
of services, amongst which:  

� Customized assistance for exporters, either in Brussels or abroad, using a 
network of 88 economic and commercial attachés all over the world.  

� Financial incentives offered to SMEs, in particular to conduct individual 
business trips, participate in international fairs and seminars, develop 
promotional documents (in particular for markets outside the European 
Union), contract external foreign trade consultants, etc. Also, the opening of a 
representative office outside the European Union can be financially supported. 

� Collective actions: economic missions, contact days, international fairs, 
invitations of foreign buyers. 

� Supply of information on foreign markets via its website, the Trade Point 
Brussels, the Brussels Export News, and the monthly digital newsletter. 

As the Flanders and Walloon Regional Trade organisation, the main focus of Brussels 
Export is on small and medium enterprises. The eligible companies must have their head 
office or productive headquarters located in the Brussels Capital region as well as at least 
1/3 of the staff occupied in the same headquarters. The empowerment of SMEs in export 
is sought through collaboration and association, also at the European level. Brussels 
Export provides assistance and advice with regard to European issues and a network for 
European SMEs via the Enterprise Europe Brussels (EEB), a joint initiative of BECI and 
the Brussels Enterprise Agency (BEA). 
 
 

C - Federal Belgian aid institutions 

The main institutions in charge of ODA or ODA/trade related are the following:  

Directorate-General for Development Cooperation - DGDC 

The DGDC is the Belgian federal administrative body for development aid. The DGDC is a 
DG of the FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation and reports 
directly to the Minister of Development Cooperation. The DGDC is responsible for 
managing 55 to 65% of Belgian official development assistance.  

The execution of the cooperation programmes is entrusted with the DGDC, which is part 
of the federal Department of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development 
Cooperation. Cooperation between governments is prepared and financed by the DGDC, 
but it is implemented by the Belgian Technical Cooperation (BTC) organisation. In 
addition to governmental cooperation, the DGDC co-finances and coordinates other types 
of cooperation. 

Since its reorganisation in 2003, the DGDC is structured into five directorates dealing 
with various forms of development cooperation. The role of the DGDC is to prepare the 
policy. The DGDC is supported since 2003 by four departments (General Affairs and 
Secretariat D0.0, policy support D0.1, D0.2 database, preparation of budgets D0.3, and 
D0.4 monitoring and evaluation).  

Belgian Technical Cooperation - BTC 

The BTC is the Belgian agency for development cooperation. The Belgian Technical 
Cooperation was established in 1998 as a public-law company with social purposes. Its 
relations with the Belgian State are specified in a management contract. On behalf of the 
Belgian government, the BTC supports developing countries in their fight against poverty. 
In addition to this public service, the BTC executes contracts on behalf of other national 
and international organisations that work towards sustainable human development. In 
this function, the BTC has signed a framework contract with the Inspectorate for Finance 
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concerning price studies related to FINEXPO transactions. In particular cases, FINEXPO 
contracts the BTC to conduct field appraisals, reviews, or ex-post evaluations of FINEXPO 
transactions. 

The BTC also manages scholarships and traineeships granted by the Directorate-general 
for Development Cooperation (1,000 per year), the General Information Cycle of Belgian 
development cooperation (900 participants per year), and one awareness campaign 
aimed at young people: “Annoncer la couleur”. The BTC is also charged with the 
implementation of Trade for Development Centre programme for the promotion of fair 
trade in Belgium and since 2006, of the Voluntary Service for Development Cooperation 
programme (VSDC). 

Belgian Investment Company for Developing Countries - BIO 

BIO was incorporated by the law of 3 November 2001, on the initiative of the Minister for 
Development Cooperation. BIO is a private company whose capital is equally shared 
between the Belgian State (DGDC) and SBI/BMI (Société Belge d’Investissement 
International S.A. – Belgian Corporation for International Investments).  BIO’s early 
stage capital amounts to € 5.000.000. Additional investments are funded with additional 
equity granted by the Ministry for Development Cooperation in the form of profit shares 
with voting rights. 

BIO’s mission is to promote the creation of a strong private sector in developing and/or 
emerging countries, to enable them to gain access to sustainable development and 
lasting social prosperity, ultimately reducing poverty. BIO invests directly in private 
sector projects and thus makes a structural contribution to the socio-economic growth of 
these host countries. 

Initially, BIO financed regional or local intermediary structures (banks, investment funds, 
etc.) to support SMEs and microfinance institutions. These indirect investments allowed 
BIO to reduce its risks and to benefit from the experience of more mature institutions. It 
then broadened its mission with the creation of the SME Fund, a tool that aims at directly 
financing local SMEs. 

BIO invests by means of equity, quasi-equity, and medium and long-term loans. It also 
grants subsidies for feasibility studies and technical assistance programmes, and it 
provides for guarantees. BIO's interventions are built around three cornerstones: 

� Intermediary financial structures: BIO can support microfinance institutions, 
commercial banks, non-bank financial institutions, SME and microfinance 
investment funds for amounts up to a maximum of 5% of BIO’s means per 
project. These operations can be executed in Euros, Dollars, or local 
currencies. 

� Enterprises: BIO can invest directly in local SMEs and larger corporations with 
a maximum amount of € 1.000.000 and € 5.000.000 per project respectively, 
in Euros, Dollars, or local currencies. 

� Capacity Building Fund: This Fund provides grants to co-finance feasibility 
studies, up to a maximum of 50% of their total cost. The maximum grant 
available is € 100.000 and the subsidies are non-refundable. BIO can also 
provide subsidies for technical assistance programmes (training, technology 
transfer, etc.) upon request from its investee companies, to help them achieve 
their objectives. 

Belgian Survival Fund - BSF 

The Belgian Survival Fund is a Belgian Parliament initiative established under the law of 9 
February 1999. It follows the same lines as the Belgian Survival Fund for the Third World 
established in the same manner in 1983. 
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The programme of the Belgian Survival Fund (BSF) focuses on food security, in 
partnership with the BTC, Non-governmental organisations (NGOs), and multilateral 
institutions. The BSF approach is the following: 

� emphasis on agriculture, 

� integrated approach to the food issue with other social services, 

� capacity-building in grassroots organisations and decentralised authorities, 

� focus on the problem of individual capacity of persons, and defensive 
strategies against external shocks. 

In addition, projects within the BSF are often test cases, laboratories for an innovative 
approach by means of which relatively scant resources can still tackle a complex issue. 

The Fund's resources come from an extra-budgetary allocation from the National Lottery. 
The 1999 Fund, which was added to the remainder of the 1983 Fund, makes up a total 
budget of almost €300 million for this ten-year period. Expenditures have increased since 
1999 from around €10 million a year to more than €30 million p.a. A new “Belgian Fund 
for Food Security” is being developed and the related law was scheduled to be submitted 
to parliament in 2009. 

Other institutions 

According to the DGDC statistics on Belgian ODA71, ODA is also delivered by the FPS 
Foreign Affairs excluding the DGDC (humanitarian relief, conflict prevention and 
contribution to international institutions), the FPS Finance (State-to-State loans, debt 
cancellation, e.g.), other FPS (including Defence), the Delcredere office (debt 
cancellation), the FEDASIL, the regions, the commune, and the decentralised public 
services. 
 
 

D – Institutions involved in FINEXPO 

The presidency of the committee is ensured by the General Director of bilateral affairs 
from the FPS of Foreign affairs. He is supported by: 

� a vice-president – the Director of Administration of the Treasury from the FPS 
Finance, 

� and a secretariat – the First Attaché of the Administration of the Treasury from 
the FPS Finance and the Counselor at the International Financial Policy. The 
secretariat is in charge of the follow-up of the files related to interest 
subsidies, donation, stabilization and outline agreement submitted to the 
committee.  

Since the Royal Decree of February 25, 2003, the committee has been made up of the 
following: 

� 2 representatives of the Federal Ministry of Foreign affairs (the managing 
director of the Bilateral Affairs); 

� 2 representatives of the Federal Ministry of Finance (including Administration 
of the Treasury); 

� 1 representative of the member of the Federal government who has the 
Foreign trade under its attribution; 

                                                
 
 
 
 
 
71 http://www.dgci.be/documents/fr/statistiques/apd_belge_2008.pdf, Aide publique belge au développement 2004-2008 
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� 1 representative of the FPS Economic affairs in charge of analysis of the 
impact of the projects on the Belgian economy.  

� 1 representative of the member of the Federal government who has 
development cooperation under its attribution in charge of the assessment of 
the relevance for development of the projects; 

� 1 representative of the Federal budget; 

� 1 representative of the member of the Federal government who is in charge of 
Budget and Small and Medium Enterprises; 

� 1 representative of the National Delcredere Office, in charge of the risk 
analysis of the recipient organization or the company as well as the 
environmental impact assessment of the relevant projects;  

� 2 representatives of each of the 3 regions. 

FINEXPO also seeks the World Bank support for advice on the relevance for development 
of the projects and the Embassies support for advice on the relevance for trade and 
development. 

When required by the Inspector of Finance, the BTC is contracted to provide either a 
pricing study or an evaluation of State-to-State loans projects.  

Some banks advise their client companies regarding the FINEXPO instruments.   
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The programmes listed in table 11 have been studied and analyzed on various 
components, being the eligibility conditions; the envisaged target group(s), the 
organization of the implementation, the magnitude of the portfolio, the appraisal and 
approval process, and the way trade relevance is balanced against development 
relevance. 

The corresponding questions have been summarized in the following table: 
 

Table 21: Elements of comparison among export support programmes 
 

Elements for 
comparison 

Corresponding questions Refer to 

Brief 
description of 
instrument 

What are the objectives? Is the programme applicable 
to the delivery of both goods and services? Is the 
programme open to all countries, or ODA countries 
only? 

Table 21.1 

Special 
conditions for 
funding? 

Is the programme open to all products, or restricted to 
certain products, services or sectors (like 
infrastructural works)? 
Is the combination with other instruments (like TA) 
compulsory? 
Is the programme restricted to specific countries? 
Any restriction on tied aid? 

Table 21.2 

Target group of 
the instrument 

What are the final and intermediary beneficiaries? Is it 
a buyers or suppliers credit? 

Table 21.3 

Implementing 
Agency 

Who implements the programme? Has it been out-
sourced to a (development) bank or agency? 

Table 21.4 

Magnitude of 
portfolio and 
budget 

What is the duration of the instrument? Is the budget 
allocated annually and how much is the annual 
allocation? 

Table 21.5 

Identification, 
application and 
approval 

Who identifies the intervention? What is the application 
procedure (passive or active promotion) of the 
instrument? What is the approval procedure and who 
approves? Is the appraisal centralised or 
decentralised? Is the technical and financial appraisal 
out-sourced? 

Table 21.6 

Special 
requirements 
for approval 

What are the requirements for approval, for example 
with respect to national origin of products and 
services; country ceilings; additionality criteria? Any 
special condition on export insurance, transaction 
restrictions? Ex-ante assessment of price distortion?  

Table 21.7 

Trade 
relevance 

What criteria are used to determine the trade 
relevance of a transaction to the national economy, or 
exports? 

Table 21.8 

Development 
relevance 

What criteria are used to determine whether a 
transaction is relevant for development of the partner 
country? 

Table 21.9 

As result of the methodological constraint not for all programmes all questions could be properly 
addressed, but the following tables present the available information.   
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Table 21.1: Description of the instrument 
 
 

 Description of instrument 
France: RPE The objective of RPE is twofold: 1) to provide development 

assistance and 2) to promote French technology and support 
French companies. The programme provides exclusively tied 
aid. 
 
The RPE is an instrument for intergovernmental loans carrying a 
sovereign guarantee. It is the product of the reform of financial 
protocols that took place in 1998 aimed at simplifying the 
procedures for granting and managing soft loans and enhancing 
their effectiveness. 

Germany: KfW 
/ ERP Export 
Fund  

Objective: to enhance exports of capital goods and services 
from Germany (tied aid) to developing countries according to the 
List of ODA Recipients of the OECD DAC valid at the time. 
 
In the case of export financing transactions for existing enterprises 
(corporate risks), and in the case of sovereign risk transactions 
that fulfil the following criteria:  

� a repayment period of not more than 7 years, or  

� a loan amount of not more than € 15 million or a 
financing share from KfW IPEX-Bank of less than 20% in 
the overall financing, or  

� use of goods/services financed predominantly for 
replacement investments.  

The interest rate is fixed in conformity with the minimum interest 
regulation of the OECD Arrangement on Officially Supported Export 
Credits. 
 
Depending on the available funds, the loan amount is determined 
as follows: loan amount: 

� up to € 25 M: 85 % of the order value; 

� up to € 50 M, the max loan amount is € 21.25 M 

� above € 50 M: 85 % of half the order value, with an 
upper limit of € 85 M 

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

Objective: reduction of interest rates on loans for development 
projects.  
 
These development projects may (or may not) encompass a 
component of export of products and services from German origin 
(untied aid).  
 
KfW adds from its own resources funds to development loans 
(composite loans, mixed finance loans and reduced-interest loans) 
provided by the German Federal Government. KfW also offers 
promotional loans, which are financed exclusively with KfW funds 
obtained in the capital market. 
 
Untied Composite Loans must contain a grant element of at least 
25% to qualify as ODA. Owing to the OECD Consensus rules, tied 
Composite Loans are available only for projects that are 
commercially non-viable. The grant element required in this case is 
at least 35%. 
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Denmark: 
Mixed credit 
programme 

The overall objective of the mixed credit programme is to 
contribute to poverty reduction in selected developing countries 
through the involvement of the Danish private sector in 
implementing development projects.  
 
The operative objectives are 1) to support activities contributing to 
create viable economic growth in the recipient countries, including 
activities within infrastructure, 2) improve the social sectors in the 
recipient countries and thereby improving living conditions of the 
respective populations, 3) increase the production of sustainable 
energy in the recipient countries, and 4) improve the 
environmental situation and the working environment of the 
recipient countries. 
 
The Danish mixed credit is an interest-free or low-interest loan, 
typically with 10 years' maturity aimed at financing supplies of 
equipment and related services for development projects.  
 
Tied credits are the starting point for any project under this 
programme, but conditions have been differentiated. Untied mixed 
credit facilities are available to Danida's Programme Countries and 
South Africa. A tied credit facility is made available to relatively 
creditworthy countries being a lower or upper middle income 
country (tied and untied depending on the country of intervention). 
The subsidy of a Danish Mixed Credit consists of up to three 
elements: 

� Payment of interest – fully or partly 

� Payment of the export credit premium and other 
financial costs 

� Up-front grant to reduce the principal of the loan (only 
for projects in least developed countries). 

Spain: Fondo 
de Ayuda al 
Desarrollo 

The Development Assistance Fund (Fondo de Ayuda al Desarrollo – 
FAD) was established in 1976. FAD’s objective is to transfer 
financial resources to developing countries and international 
development institutes. Up to the 1990s, FAD was almost 
exclusively dedicated to the export of goods and services by 
Spanish companies, hence is was an instrument of official export 
support. Nowadays, and in adherence to the various OECD 
Arrangements, FAD combines the objectives of internationalisation 
of the Spanish private sector with development assistance and is 
composed of three main modalities: 

� FAD for internationalisation; 

� Contributions to multilateral organisations and fiduciary 
funds established by international organisations, like the 
World Bank; 

� Contributions to special funds, like those for Palestinian 
Refugees, or the climate change. 

For comparison with FINEXPO, only FAD Internationalisation is of 
relevance. And among the instruments put in place for FAD 
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Internationalisation, only the grants and loans for exports will be 
considered and CARI (see below)72. 
 
The FAD Internationalisation “grants and loans for export” has as 
objective to grant financial support on concessionary basis to start 
or consolidate development relevant projects in developing 
countries, in the sectors education, sanitation, electrification. 
These projects may –or may not- encompass the export of goods 
of Spanish origin (tied and untied aid). Within the “grants and 
loans for export” there are two operational forms: 

� Specific grant/loan for a specific transaction 

� Credit line for a package of linked activities (for example 
a long-term programme for railway rehabilitation 

 
Only all countries identified by the OECD as developing countries 
are eligible for this support73. 

Spain : CARI Objective: to provide financial back up support for the export of 
Spanish goods and services. 
 
The Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) or Interest 
Make-Up System is a support to Spanish export of goods and 
services, whereby for long-term transactions (over 2 years) the 
interests are being fixed (tied aid). CARI is one of the sub-
components of the FAD for internationalisation74. In line with the 
FAD system, there are three different groups of clients: 

� Spanish exporters and foreign importers 

� Financial entities, like banks, credit cooperatives and 
savings banks 

� Spanish (international) public entities and agencies 

The operation is comparable to the FINEXPO interest stabilisation 
modality (excluded from the present evaluation): the “Consensus” 
interest rate’75 of each CARI-supported loan is compared every 6 
month with the interest rate that the financial institution would 
have obtained at market conditions. In the case the lender would 
have obtained a higher rate in the market, the difference plus a 
small administration fee is compensated by CARI.  

Netherlands: 
ORET 

The ORET programme was established in 1979 as a mixed credit 
programme and its objectives changed over time. The objectives 
formulated in 1998 remained unaltered until its finalisation in 
2007. Those objectives were threefold: 1) to promote export of 
Dutch goods and services 2) to promote employment in developing 
countries by facilitating investment in the economic and social 
infrastructure and 3) to improve the business climate in developing 
countries (tied aid). 
 

                                                
 
 
 
 
 
72 FAD Internationalisation has another instrument that indirectly supports the export of Spanish goods and services: the FEV-
instrument grants the costs for feasibility studies in developing countries up to an amount of € 300,000. Next to FEV, FAD 
counts with special support instruments for micro-credits and for the water and sanitation sector. 
73 For current OECD list, see: http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf.  FAD –in accordance to OECD guidelines- 
does not provide concessional credit to countries of which the GDP per capita exceeds USD 3,035 per annum (2009).   
74 See: http://www.ico.es/web/contenidos/5/4/1604/index 
75 The minimum rates, known as Consensus rates, are regulated by the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
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In 1983, the Development Related Export Transactions (ORET) 
programme was launched in a joint effort of the ministries of 
Foreign Affairs and Economic Affairs. In 1987, the mixed credits 
were replaced by a programme of less concessional loans, which 
were not only provided for exports of capital goods, but also 
included service contracts that were linked to civil engineering 
and/or institutional building. In 1991, the Netherlands 
development co-operation abandoned the provision of loans and 
ORET (renamed into Development Relevant Export Transactions) 
replaced loan-based financing by the award of grants (in fact to 
the supplier, enabling suppliers to offer either lower prices for 
goods and services, or suppliers credit). The Industry and 
Environment programme MILIEV was set up in 1993 and was 
comparable to ORET, but with a higher grant percentage (up to 
53%). In 1998, the programmes merged into ORET/MILIEV under 
a single set of procedural guidelines. 
 
After the untying of aid agreement in OECD, several modification 
were introduced, such as the establishment (2002) of the Least 
Developed Infrastructure Fund76 within FMO, with a budget of 
approximately € 49 million per year, in part subtracted from the 
ORET/MILIEV budget. More changes took place in 2006 and 2007, 
such as the separation of MILIEV from ORET. After an evaluation77 
that concluded that the development objectives were not reached 
in full, the ORET programme was closed per 1st August 200778.   

Netherlands: 
ORIO 

ORIO means “Development Relevant Infrastructure Incentive”79. 
Its objectives80 are: (1) the development, implementation 
(construction/ renovation/ extension) and exploitation of public 
infrastructure in developing countries. (2) contribution to the 
Millennium Development Goals, (3) provide benefits to the poorer 
strata of the society, and (4) promoting the involvement of the 
private sector in the development, technology and knowledge 
concerning public infrastructure in developing countries. 
 
The successor programme of ORET was developed as a joint 
concept by the ministries of Foreign and Economic Affairs and the 
Dutch umbrella organization for employers, the VNO/NCW. The 
programme was launched in March 2009 with an annual budget of 
€ 190 millions. By February 2010, however, the implementation 
arrangements had not been completed, so the programme had a 
slow start and is/was not fully operated yet. 

                                                
 
 
 
 
 
76 In October 2001, the members of the OECD/DAC committee decided to untie Official Development Assistance to the Least 
Developed Countries as from the 1st of January 2002 onwards. It was agreed that total volume of aid would not decrease as a 
result of this agreement. As a result of this decision, the Ministry of Foreign Affairs decided to close the ORET/MILIEV 
programme for LDCs. In order to compensate LDC countries and to open up new opportunities to Dutch companies a new 
programme was created, called the LDC Fund. The regulations of 2005 introduced a change of policy of the Netherlands 
Ministry of Foreign Affairs. As from the 1st of January 2005 onwards the ORET programme became untied for LDCs and the 
objectives of the programme were amended to that end. See: Investing in infrastructure. Evaluation of the LDC Infrastructure 
Fund. Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. IOB Evaluations no 324, July 2009. 
77 Berenschot, SEOR, Ecolas. (2006) ORET/MILIEV Evaluation 1999-2004. Rotterdam. 
78 For the benchmarking use has been made of the ORET/MILIEV arrangement as per 21 March 2002, a regulation applied up to 
late 2006.Where necessary reference is made to later modifications. 
79 Source: Ministerie van Buitenlandse Zaken (2008). Directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ontwikkelingsrelevante 
Infrastructuurontwikkeling (ORIO). See also: Tweede Kamer (2009), kamerstuk nummer 31200V-116. 
80 Source: Beleidsregels Schenkingsfaciliteit ORIO. EVD; Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2009. 
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As compared to ORET, ORIO81 enhances the importance of the 
development impact and sustainability and add the striving for 
long-lasting relations and twinning embedded in strong institutions 
(capacity building). ORIO is not in particular aimed at supporting 
the export of Dutch goods and supplies (tied and untied aid). The 
programme is more a chain-approach than an approach in benefit 
of an individual company. In this approach export of capital goods 
may be financed as a component, but hardly as a stand-alone 
activity. ORIO assumes to provide better connectivity with SME’s in 
recipient countries. 
 
ORIO is open to two categories of countries: ORIO A for the LDCs 
and ORIO-B for a predetermined list of other countries. The 
procedures are different. For ORIO A the OECD-DAC Guidelines for 
untied aid are strictly adhered to. Since no international 
competitive bidding is required for the ORIO-B activities, in 
accordance to the OECD arrangement ORIO-B will be considered as 
de jure tied aid.  

 
 

Table 21.2: Conditions for funding 
 

 Special conditions for funding 
France: RPE The following sectors are eligible to the programme:  

� urban transport for persons; 

� infrastructure for drinking water supply; 

� collection and treatment of waste water and solid 
waste;  

� energy (in particular clean energy), and  

� projects entering the mechanisms envisaged by the 
Kyoto protocol. 

The programme looks for active (financial) relations with 
international financing institutes, or for linking the programme 
with national infrastructure development programmes supported 
by multilateral financiers. 
 
RPE is restricted to emerging countries with high potential. 
Eligible countries are Algeria, Azerbaijan, China, Egypt, Indonesia, 
Morocco, the Philippines, Pakistan, Tunisia, Vietnam, Sri Lanka, 
while on a case by case basis other countries are eligible as well: 
Albania, Armenia, Mongolia, and Thailand. If co-financing is 
obtained with an International Financing Institute, also Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Uzbekistan and Peru are 
eligible.  

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

The German ERP Export Fund adheres to the eligible sector 
mentioned in the OECD Arrangements. 
 

                                                
 
 
 
 
 
81 The grants are registered as Official Development Assistance (ODA) as defined by the DAC Guiding Principles for Associated 
Financing and Tied and Partially Untied Official Development Aid (April 1987) of the OESO. Hence, the grants are not considered 
as “subsidies” in terms of public finance. The concessionary element of ORIO for the non LDCs will be at least the percentage 
agreed upon with OECD: 35%; for LDCs this is at least 50%; while for fragile states the grant element might be as high as 
80%. 
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Also for the eligibility of countries, ERP adheres to the List of ODA 
recipients of the OECD DAC valid at the time. 
 
Eligible sectors are:  

� energy and environmental technology; 

� telecommunications/media;  

� shipping;  

� aerospace and airports;  

� land-based transport, seaports; and  

� construction.  

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

Composite Loans are available for financing projects that are 
eligible for promotion according to development-policy criteria in 
the fields of:  

� infrastructure: (telecommunications, energy supply, 
transport, water supply and waste management),  

� industry and  

� environmental technology. 

The loans are open to developing countries, according to the 
OECD-DAC list categories “other low income, lower middle income 
and upper middle income”.  

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

Subsidies are granted for development projects in a number of 
developing countries (up to upper middle income). The supplier 
must be a company registered in Denmark, and sufficient Danish 
interest in the project must also be proved. Minimum 25% Danish 
interest is required for projects in China.  
 
In principle all kind of projects can be taken into consideration, but 
in practice the arrangement is applied in accordance to the sectors 
considered by the OECD:  

� water supply and sanitation,  

� renewable energy,  

� infrastructure,  

� environment,  

� health, and  

� education. 

The minimum contract amount to be financed is € 1 million, while 
the maturity is normally 10 years. 
 
Special requirement is that the financing should not affect 
negatively the country’ balance of payments, neither its public 
debt sustainability. Therefore, recipient countries should be 
creditworthy, i.e. categorised in premium groups 1 to 6 out of 7 
possible by the Danish Export Credit Fund (EKF) (except for 
Denmark’s Programme Countries). 
 
Support to individual projects that require a subsidy of more than 
DKK 100 million are not approved, except for projects in Danida’s 
Programme Countries 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 

In accordance to the OECD Arrangement, the project should not 
be commercially viable.  
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Desarrollo The value of the component of Spanish origin (minimum 15%) 
encompasses the transport and insurance costs of exports, if the 
exporter is a Spanish company, the costs of credit insurance and 
all local costs (max 15% of total value) made by Spanish 
exporters or trading companies. 
 
FAD may provide grants and loans for between 35% and 100%. 
 
In most cases there is no 100% financing, so the remaining 
financing should be on commercial grounds. This commercial 
component should be covered by the Spanish export credit 
insurance company CESCE for political and commercial risks 
against an interest rate used by ICO for its CARI system.  

Spain : CARI The Spanish origin, or value added of the products or services to 
be exported should be proven by certificates.   
 
A cash payment equivalent to at least 15 % of the amount 
involved in the goods and services exported is required. Hence, 
the credit will finance up to 85 % of the Spanish goods and 
services exported (this may include freight, transport insurance 
and the insurance premium on the export credit if these services 
are provided by a Spanish company). Only the Spanish export 
credit insurance company CESCE may provide coverage on the 
state’s part and should cover political and extraordinary risks in 
non-OECD countries.  
 
In compliance to the OECD's new anti-corruption regulations, 
a sworn statement will be required as to the non-existence of 
illicit payments in the assignment of the export contract.  

Netherlands: 
ORET 

The ORET eligible sectors82 were: 

� Energy and transportation 

� Environmental protection and waste management 

� Medical equipment and supplies 

� Education 

� Water treatment and sanitation 

� Agriculture and water conservation. 

A special condition was that the projects were not allowed to cause 
any damage whatsoever to the environment in the recipient 
country. 
 
In order to qualify for a grant, proposals had to meet the following 
criteria: 

� Projects must be commercially non-viable, i.e. Financing 
on market considerations was not feasible; 

� Project should tie in with the Dutch development policy 
and should not thwart any existing agreement between 

                                                
 
 
 
 
 
82 The kind and characteristics if the ORET transactions make it impossible to classify the support to specific sectors. Many 
transactions would qualify as multi-sectoral. In 2002 the most important sectors were the environment, construction works, 
including dredging, social infrastructure and equipment and transport. In 2004 energy and environment happened to be the 
most important sectors, while in 2006 this were social infrastructure and health. Over the period 1999-2007 most ORET-
projects were attending the sectors transport, health, water infrastructure (incl. harbour infrastructure) and drinking water.  
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the Dutch government and the recipient; 

� The project must not harm the interests of the poor or 
have a negative impact on disadvantageous groups, 
incl. women; 

� Investments should stimulate sustainable economic, 
ecological and social development; 

� The end user must be sufficiently capable, in all 
respects, of ensuring (long-term) sustainable 
management of the project; 

� The share of the Dutch origin in the transaction has to 
be at least 60% of the total transaction amount (or at 
least 10% from the developing country); 

� The price quality ratio of the transaction had to be in 
line with markets standards. 

After 2006, the projects in LDCs (ORET A) had to respond to 
international competitive bidding in accordance to OECD 
Guidelines83 
 
In 1995, China was granted to so-called “Kok package”, implying 
that approximately 40-50% of all approved ORET/MILIEV funds 
had to be used for establishing trade relations with China. Late 
2003, this percentage was reduced to 20%, (similar to the 
maximum used for each single country).84 
 
Out of the OECD-DAC list85, the ORET A for LDCs comprised the 
following 44 countries: Albania, Algeria, Armenia, Azerbeidzjan, 
Belize, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, China, Colombia, Dominican 
Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Philippines, Georgia, 
Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Iran, Ivory 
Coast, Jamaica, Jordan, Cameroon, Kazakhstan, Kenya, 
Macedonia, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Palestine Territories, 
Peru, Serbia-Montenegro, Sri Lanka, Surinam, Syria, Thailand, 
Tunisia, Vietnam.  
 
ORET B countries per July, 31st 2007 were: Afghanistan, Angola, 
Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African 
Rep., Comoro Islands, Congo Dem. Rep., Djibouti, Eritrea, 
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Yemen, Cape 
Verde, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Maldives, Mali, Mauretania, Mozambique, Nepal, Niger, Eastern-
Timor, Rwanda, Salomon Islands, Samoa, Sao Tomé & Principe, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Chad, 
Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia (Myanmar was excluded as a 
result of ILO observation on child labour). 
 
In the early years ORET offered a (minimum) grant of 40 %, while 
the costs of the commercial loan were often subsidised up to a 

                                                
 
 
 
 
 
83 DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries, DCD/DAC (2001) 
12/FINAL, amended on 15 March 2006 n- DCD/DAC (2006)25. 
84 Apart from China (that benefitted eight years of a preferential treatment), Ghana received a considerable share of the ORET 
funds (in 2007 China and Ghana together counted for 43,4% of the ORET-portfolio). Other frequent recipients were Vietnam 
(as an important LDC and emerging market), Indonesia and Tanzania.  
85 See for the actual list: http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf 
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maximum of 5 %. In special cases (like the MILIEV) the grant 
could be higher, to be decided on a case-by-case basis. Or 
particular components could be granted, like the environmental 
component could be subsidised up to 100 %. However, on average 
the programmes adhered to the OECD minimum of 35 %, and 50 
% for LDCs.  

Netherlands: 
ORIO 

ORIO is restricted to two to three sectors per country. These 
sectors are determined by the Netherlands embassies, the Ministry 
of Economic Affairs and the Dutch enterprises and will be based on 
the National Development Plans or Poverty Reduction Strategy 
Papers. Sector are chosen, where Dutch entrepreneurs and 
companies may have comparative advantages, such as the 
water management sector, transport and energy86. 
 
Although the elaboration of the project proposal can be subject to 
a first subsidy87, for the LDCs proposals elaborated have to be 
appraised once more against ORIO criteria and have to be subject 
to international competitive bidding. The winning company will be 
contracted by the local government in adherence to OECD-DAC 
criteria for untied aid. 
 
For non – LDC countries, the subsidy for the pre-feasibility and 
feasibility stages might be as high as 50%; the remainder should 
be at the cost of the (consortium) of the proposing company (ies). 
There is no guarantee to the proposing consortium that they will 
be chosen for the implementation of the project. But for ORIO-B 
countries no international competitive bidding is required. 
According to the OECD arrangement this ORIO-B will be 
considered as de jure tied aid. The selection of the implementing 
company is determined by the price-quality relation, and not by 
price alone.  
 
All provision of goods and services should respect the laws on 
procurement of the recipient country, as well as the principles of 
good procurement of the OECD88. For the LDCs and HIPCs (ORIO A 
list) apply the 2001 Arrangement on Untying ODA to the LDCs and 
the 2008 extension to HIPCs. For the non LDCs (ORIO B list) 
projects may be implemented based on limited international 
bidding (LIB) or national competitive bidding. For all countries 
ORIO adheres to the OECD principles on sustainable lending89. 
 
In 2009, the ORIO-A list (the LDCs) comprised 29 countries: 
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, 
Burundi, Congo Dem. Rep., Ethiopia, Gambia, Yemen, Cape Verde, 
Kiribati, Malawi, Maldives, Mali, Mozambique, Niger, Eastern-
Timor, Rwanda, Samoa, Sao Tomé & Principe, Senegal, Sudan, 
Tanzania, Tuvalu, Uganda, Vanuatu and Zambia90, while special 

                                                
 
 
 
 
 
86 The Ministry of Foreign Affairs refers to contributions to almost all Millennium Development Goals. See: Ministerie van 
Buitenlandse Zaken (2008) Directie Duurzame Economische Ontwikkeling. Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling 
(ORIO) p.5 
87 This is comparable to World Bank – IFC facilities and instruments developed by the European Commission.  
88 Good Procurement Practices for Official Development Assistance, OECD/DAC. 
89 OECD/DAC (2008). Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices in the Provision of Official Export 
Credits to Low Income Countries. 
90 This list contains less countries than the comparable ORET-A list, since various countries were removed due to a high-risk 
profile excluding them from Atradius export credit insurance. After 2011 Cape Verde will be eliminated as well, since the Dutch 
development relation will come to its end. 
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arrangements exist for non LDC partner countries like  Bolivia, 
Ghana, Nicaragua and South Africa (up to 2014). 
The ORIO-B list contains 24 countries: Albania, Algiers, Armenia, 
Bosnia-Herzegovina, Colombia, Egypt, Philippines, Georgia, 
Guatemala, Indonesia, Kenya, Kosovo, Macedonia, Morocco, 
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Pakistan, Palestinian Territories, 
Peru, Serbia, Surinam, Thailand, Vietnam91.  
 
The grant percentage for ORIO A will be determined by sector, 
taking into consideration the minimum concessional level indicated 
by IMF and World Bank fort that particular country (varies 
between 35% and 60%)92. The rest financing is supposed to come 
from the recipient country, also as a sign of commitment. For 
ORIO-B two annual subsidy tenders will be organised and the 
appraisal agent selects the most innovative and solid projects. 
Although no ICB is required, there is untying of aid, since the 
process is open to companies from all nationalities worldwide. 

 
Table 21.3: The target group(s) of the instrument 

 
 Target group 

France: RPE Predominantly state-to-state loans that are provided at 
concessional terms for procurement of French products. It is a 
buyer’s credit. Target groups are the governments (and public 
entities) of the recipient country and French manufacturers and 
exporters. 

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

Either private companies can apply, or banks of the contracting 
party can apply for credit. Predominantly state-to-state loans that 
are provided at concessional terms for procurement of German 
products. A second option is the bank-to-bank loan. Target groups 
are public entities in the recipient country, national (development) 
banks and German manufacturers and exporters. 

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

Buyers benefit in the first place. The borrowers may be either 
public entities or project-executing agencies benefitting from a 
state guarantee. Target groups are the public sector in developing 
countries and German manufacturers and exporters. 

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

Predominantly loans that are provided to public entities at 
concessional terms for procurement of Danish products. It is a 
buyer’s credit system.  Target groups are the public entities in 
recipient country and the Danish manufacturers and exporters. 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

Target groups are the governments (and public entities) of the 
recipient country or companies officially registered as residents of 
the recipient country. In the case the credit-taker or the recipient 
of the grant were a public agency or company or a company with 
residence in the beneficiary country, it should count with approval 
or guarantee by government.  

Spain : CARI The target groups are, according to each specific case: 

                                                
 
 
 
 
 
91 After 2011 Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia will be eliminated from the ORIO-B list, due to a change in their relation to the European Union, while also Algiers, Philippines, 
Morocco, Montenegro, Peru, Serbia en Thailand will be eliminated, while Iran, Ivory Coast and Jamaica might be added. Egypt, Georgia, Indonesia, Moldavia, Vietnam and Surinam will be eliminated 

after 2014. 
92 This percentage is determined on the base of the Debt Sustainability Framework (DSF) for a particular country. This is in 
accordance with the Principles for Sustainable Lending as agreed upon among OECD member countries. For fragile states, like 
Afghanistan, Burundi, the Democratic Republic Congo, Sudan and the Palestinian Territories, the concessional finance may 
reach 80 %. In such a case, the agreements for OECD participants do don apply anymore and international competitive bidding 
is not required.  
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� Spanish exporters; 

� Foreign importers; 

� Financial entities, like commercial banks, development 
banks, and saving co-operatives; 

� Spanish (international) organisations and public 
entities. 

The system is both a support to suppliers and a support to buyers. 
It enables both suppliers of goods and services as well as their 
banks to provide suppliers’ credit over a longer period of time. The 
following distinction can be made: 
Foreign buyer credit: The financial entity grants the credit to the 
foreign buyer who thereby becomes a borrower; the supplier or 
exporter receives the amount of the credit directly, as payment for 
the sale made. 
Domestic supplier credit: In this case, it is the exporter who 
assumes the role of borrower. The only obligation existing 
between the foreign buyer and the supplier or exporter is that 
established under the commercial contract. 
Credit facility: This is a variation of the buyer credit. The 
financial entity places an overall amount from which various 
commercial contracts may be financed at the disposal of the 
borrower, usually a bank in the buyer country. 

Netherlands: 
ORET 

Basically a support to suppliers. The financing enables the supplier 
to offer goods and services at a lower financial cost to the buyer. 
Target groups are the governments (and public entities) of the 
recipient country and the Dutch manufacturers and exporters. 

Netherlands: 
ORIO 

The first target group is composed by the governments of eligible 
countries. The second target group is composed by –not 
necessarily Dutch- enterprises that have distinctive qualities to 
contribute to infrastructural development in the eligible countries. 
ORIO has a special focus on small and medium enterprises in 
developing countries, that can be considered as a third target 
group. The benefit to the Dutch manufacturers and exporters is 
indirect: specific sectors in an eligible country are chosen in such a 
way that Dutch companies may have distinctive qualities and 
knowledge. This is enhanced by the ‘right of initiative’ for 
companies, although there is no guarantee that good ideas will be 
implemented by the companies that proposed them.  

 
Table 21.4: The implementing organisation or agency 

 
 Implementing Agency 

France: RPE The Ministry for the Economy, Industry and Employment 
administers two private sector support instruments, of which RPE 
is one. The management is the responsibility of the Directorate 
General for Treasury and Economic Policy (DGTPE). 

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

The implementing agency is KfW IPEX-Bank GmbH 

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

Within the Federal Government the Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ) bears the political 
responsibility for steering and monitoring the support 
programme. The projects are selected in dialogue with the 
partners in the developing countries. The financial aspects are 
implemented by KfW on behalf of BMZ. 

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

On behalf of the Danish Ministry of Foreign Affairs, the Danish 
International Development Agency (DANIDA) administers the 
programme. 
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The Department for Business Cooperation & Technical Assistance 
is the entry-point for companies to Danish development 
assistance. 
 
In financial terms, the programme is administered by the 
Secretariat for Mixed Credits of the Ministry of Finance. The 
Committee for Mixed Credits has the function of a board and 
meets once a month where it approves projects, screens 
potential new projects and enacts new policies. Its members are 
chosen from the business community, the civil society and 
government ministries.  

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

Like the other funds of the FAD, the FAD Internationalisation is 
financially administered by the Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
 
The promotion, appraisal and monitoring of the FAD 
Internationalisation is done by the Directorate General for Trade 
and Investment of the Department for Tourism and Trade 
(Secretaría del Estado de Turismo y Comercio) of the Ministry for 
Industry, Tourism and Commerce. The Directorate General 
appraises all in-coming proposals and submits the approved 
proposals through the Secretary and Ministry to an Inter-
ministerial Commission of the Cabinet. This Inter-ministerial 
Commission approves formally the responsibilities of the state. 
 
Once approved by the Commission, ICO acts as the official 
financial agent of the Government of the Nation and hence 
negotiates, signs and manages the funds of the state. ICO is 
responsible for all administrative procedures related to the 
financing. ICO negotiates with the recipient country regarding the 
conditions and specifications of the International Agreement 
(Convenio), looks for all necessary approvals and budget 
endorsements. It also monitors the financial implementation. ICO 
is also represented in the Paris Club meetings and advices with 
respect to debt restructuring and reduction of the loan portfolio. 

Spain : CARI The promotion of the CARI programme and the appraisal of the 
applications are responsibility of the Directorate General for 
Trade and Investment. This Directorate authorizes the financial 
administration by ICO. All procedural and financial management 
is done by ICO (and where applicable, the export insurance 
company: Compañía Española de Seguro de Crédito a la 
Exportación, S.A. (CESCE). ICO takes care for the liquidation of 
the interest adjustments and monitors the repayment obligations. 

Netherlands: 
ORET 

Up to 2002, the Directorate General for International Cooperation 
(DGIS) of the Netherlands’ Ministry of Foreign Affairs was 
responsible for the management and administration of the 
ORET/MILIEV programme, supported by the Ministry of Economic 
Affairs and the Ministry of Finance. In March 2002, the 
administration of the Fund was transferred to the Netherlands 
Bank for Developing Countries (NIO-bank), a subsidiary of the 
Netherlands Development Finance Company (FMO). NIO-bank 
was supposed to coordinate permanently with the Ministry of 
Economic Affairs. The pre-appraisal of applications was out-
sourced to a private consultancy company (Ecorys). The NIO-
bank was largely dismantled in 2006 and in January 2007, the 
appraisal of proposals, the management and the financial 
banking services were out-sourced to a consortium led by an 
international accountancy company with a banking licence. This 
consortium was labelled ORET.nl. 
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Netherlands: 
ORIO 

The Ministry of Foreign Affairs has assigned the International 
Department for Economic Publicity (EVD), part of AgentschapNL 
as the administrative responsible agency. The selection of 
initiatives / projects that might be supported by ORIO resources 
takes place on the basis of half-yearly competition rounds for the 
best proposal. The assessment of the proposals, and hence the 
selection of the projects will be outsourced to specialised 
consultants.93 The appraisal agent has to collaborate with the 
government of the recipient country in order to ensure that 
activities will be fully supported by the recipient. The subsidy 
itself will be provided by the Ministry of Foreign Affairs.  

 
 

Table 21.5: Magnitude of the portfolio and the budget 
 

 Magnitude of portfolio and budget  
France: RPE The programme started in 1998, hence to date; it has operated 

for 12 years.  
 
The budget distinguishes between expenditures based on 
existing commitments and a budget for new commitments. In 
2009 € 180 million was available for expenditures and € 700 M 
for new commitments. The budget for 2010 allocates € 300 M 
for existing and € 400 M for new commitments. The real 
expenditure over the period 1998 – 2008 has reached 
approximately € 1.9 billion, or on average € 190 M per year. 

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

The budget for the ERP fund forms integral part of a general 
allocation to KfW. In 2008, the total amount of commitments by 
KfW IPEX Bank GmbH (of which ERP forms part) reached € 63.7 
billion. (no financial data could be found about budget and 
commitments for ERP)  

Germany: 
Financial 
Cooperation  

The composite loans form part of the federal development 
loans; the annual allocation to composite loans is not available. 

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

The programme started in 1993, hence to date, it has operated 
for 17 years. The annual budget allocation is DKK 350 M 
(approx. € 47 M) including the administrative and financial 
costs. 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

FAD Internationalisation “grants and loans” component is used 
for larger projects mainly. Up to approximately 20 projects per 
year are being approved. In 2007, € 470 M was disbursed to the 
implementation of 14 projects. This equals about one fifth of the 
total FAD budget over a year (in 2008: € 2,500 M 
approximately). 

Spain : CARI Information not available 
Netherlands: 
ORET 

ORET started in 1979, but comparable forms of operation 
existed since 1992. The programme was closed for new 
proposals in 2007. Hence, it was operational for 15 years. 
ORET/MILIEV programme expenditures have fluctuated over the 
years. The initial budget in 1992 was €39 million, which grew to 
€143 million in 1998, corresponding to the merging of ORET and 

                                                
 
 
 
 
 
93 As per February 2010, an European tender had been launched for the selection of these consultants. 
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MILIEV. The budget was reduced in 2002 following the exclusion 
of LDCs from the programme94. Since 2002 the budget 
allocation was more or less fixed at €104 million per annum, 
being approximately 135% of the real expenditures that 
fluctuated between € 60 and 90 M between 2002 and 2006. 
Expenditures became much higher when it became known that 
the programme would close and new commitments tripled. The 
budgets for 2007 (€ 119 M), 2008 (€ 218 M) and 2009 (€ 194 
M) reveal these new commitments.   

Netherlands: 
ORIO 

ORIO has started in 2009 and only some pilots have started. For 
the period 2009-2011 € 120 million will be made available for 
commitments, while after 2010 it is expected that this may 
imply real expenditure in the magnitude of € 90 million per year, 
approximately equal to the ORET programme between 2002 and 
2006. 

 
 

Table 21.6: The process of identification, application procedure and approval 
 

 Identification, application and approval - process 
France: RPE The activity or project is identified by French companies. They 

submit the proposal to the Directorate General for Treasury and 
Economic Policy General Directorate (DGTPE) of the Ministry for 
the Economy, Industry and Employment.  
 
In order to obtain the financial support, an intergovernmental 
protocol with the authorities of the beneficiary country has to 
signed, for a particular project. A framework convention with the 
borrowing country can act as an umbrella for various individual 
loans.  
 
The projects are appraised on a case by case basis.  
 
Once approved and the protocol in place, the Natexis Banques 
Populaires acts on behalf of the French State in the 
administration of the financial transactions. 

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

Either private companies can apply, or banks of the contracting 
party can apply for credit. These applications are submitted to 
KfW IPEX-Bank as early as possible (prior to conclusion of an 
export contract), with no specific form required. However, the 
application should indicate: 

� The particulars of the envisaged export transaction; 

� Copy of the provisional Euler Hermes insurance 
coverage note; 

� The exporter's current annual statements of account 
or annual reports; 

� Information about the foreign borrower (buyer/bank) 
and guarantor, if any, incl. its annual statements of 

                                                
 
 
 
 
 
94 OECD Member States decided on the 1st of January 2002 that tied aid was no longer allowed for LDCs. Since the 
ORET/MILIEV programme was closed to LDCs 2002, it received less application from Dutch companies. In consequence, few 
projects were approved and the available budget was no longer exhausted. The total disbursement diminished from € 95 million 
in 2000 to € 74 million in 2003. Contrary to what was expected, the new LDC Infrastructure Fund, established to compensate 
for the change in policy, did not compensate for the difference since this programme had different features (mainly investment 
and not export) and was open to a limited number of countries only. 
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account, if available. 

KfW IPEX appraises and takes a decision over the application. 
Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

An agreement reached between the government of a partner 
country and the German Government during intergovernmental 
negotiations (held about every two years) serves as the basis 
for bilateral cooperation. The governments of the partner 
countries propose the projects or programmes within the 
framework of these agreements. The governments are 
responsible for both preparation and implementation.  
 
After receipt of the request for funding, a consultant gathers the 
necessary information on site, which is either in –or added to- 
the feasibility study. The consultant’s findings are submitted to 
both the agency that will become responsible for the 
implementation and to KfW Entwicklungsbank. After 
endorsement by KfW, the proposal is submitted to BMZ. 
 
If BMZ takes a positive decision, KfW Entwicklungsbank is 
allowed to start negotiations with the government of the partner 
country and the project-executing agency about the financing 
arrangement. This financing arrangement not only states the 
details of the financing (repayment, grace, interest) but also 
specifies the implementation time path. The design of such an 
agreement has aspects of “alignment”, enabling the public 
authorities in the partner country to: 

� make budget provisions in the national budget in line 
with the time path of the agreement; 

� to adjust tariffs and fees in order to cover future 
operating costs if necessary. 

Three to five years after the start of operation each project is 
subject to ex-post evaluation, assessing whether 1) the 
expected development impacts have been achieved, 2) the 
capacities have been established for a proper use of the 
infrastructure 3) the operations will be efficient and sustainable.  

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

The mixed credit programme is promoted through the 
embassies worldwide. Both potential buyers (for example a 
government agency) and end users (for example an electricity 
company) may apply for financial support for a transaction.  
After submission of the Project proposal, the request is screened 
by Danida’s Committee for Mixed Credits. The Committee 
checks whether a feasibility study has been carried out, 
whether the project has been given priority by the authorities in 
the recipient country and whether there is no objection in 
relation to the OECD Arrangements. If in principle approved, the 
proposal is notified to OECD. 
 
The project proposal (feasibility study, environmental impact 
assessment, quantity surveillance, etc.) and procurement are 
responsibilities of the buyer or end user and can be outsourced. 
 
Once eligible for the Mixed Credit Programme and approved by 
the Committee, the tender procedure should start and the 
committee submits a declaration of no objection to the tender 
procedure (if the tender respects transparent competitiveness). 
Usually, Danida will provide technical assistance for the tender 
procedure. 
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After the buyer fulfils its conditions for commercial funding, the 
loan agreement negotiations start. After approval of the lending 
bank, a first down payment is required, as well as the necessary 
guarantees. The Ministry of Finance or a solid bank in the 
recipient country is required to act as borrower/guarantor. 
 
All projects are being monitored, as well as the total portfolio in 
order to ensure that the portfolio responds to the programme 
objectives, while project monitoring ensures the quality of the 
aid and the sustainability of the projects. This monitoring is 
done by Danida and by contracted consultants. Follow-up 
missions and review of one or several projects are carried out. 
All projects are included in an indicator system that allows 
detecting features at programme level. 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

Either a Spanish exporter, a foreign importer, or a public or 
bank entity may identify a project or programme and request for 
FAD support. 

� The request is presented to the Secretaría de Estado 
de Turismo y Comercio.  Next to the application form, 
certain certificates have to be issued, such as on the 
use of foreign materials, local expenses, commercial 
fees; and the institutional relationship between 
exporter and buyer (shares; holdings; common 
interests). 

� After pre-appraisal, the technical content is further 
assessed by different multi-disciplinary groups, 
according to the subject matter of the request.  

� If endorsed, the Secretary for Tourism and Trade 
passes it on to the ministries for Industry, Tourism 
and Trade and for Foreign Affairs. If endorsed, the 
proposal is submitted to the Inter-ministerial 
commission 

� This Inter-ministerial Commission is chaired by the 
State Secretary for Tourism and Trade, with as vice-
presidents the Ministries for Foreign Affairs and 
Industry, Tourism and Commerce. Members are 
representatives of a variety of ministerial 
departments and agencies.  

� If approved, the recipient government is invited to 
accept explicitly the conditions for the grant and loan, 
as well as the purpose of the credit.  

� Once received, approval follows by Cabinet (Consejo 
de Ministros Español).  

� Once formally approved, the specific terms of the 
Credit Agreement are negotiated with the financial 
agent of the recipient country. Signing of Agreement 
follows. 

� The budget commitment is made by the Directorate 
General for Trade and Investment.  

� Funds are made available to the exporter or the 
intermediary bank for the first instalment. This will be 
in line with the terms agreed upon in the 
corresponding commercial contract. 

� The subsequent payments will be managed by a 
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financial entity (“the paying bank”), which is 
responsible for fulfilling all requirements to ICO. The 
“paying bank” can be chosen by the applicant for FAD 
support, but should count with ICO’s approval.   

Spain : CARI Contrary to FAD, the credit entity financing the export operation 
submits the application directly to ICO. So not the exporter 
applies, but the financial institution. The application form will be 
presented together with certain certificates to be issued by the 
exporter as to foreign materials, local expenses, commercial 
fees, any relationship with the buyer in the form of shares and 
holdings and the new production of the goods exported. At the 
same time (or at a later moment in time in the process) the 
following documents are to be presented: the commercial 
contract, the current CESCE offer, (or that of another firm of 
underwriters should the credit need to be underwritten) and the 
credit agreement executed by the financial entity and the 
borrower. 
 
CARI applications require the authorisation of the Directorate 
General for Trade and Investment. If the operation complies 
with general CARI standards, then it is considered to be 
authorised generically and ICO will automatically issue an offer 
of terms in the directorate's name.  
 
ICO makes an offer to the financial entity (“Letter of Intent”), 
detailing the terms and conditions to be included in the credit 
agreement (maximum amount, interest rate, repayment term). 
Once the commercial contract is signed, the offer can be 
formalised between ICO and the financial entity.  

Netherlands: 
ORET 

Up to 2002, proposals for support could be submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs, where a unit judged the requests on 
the basis of legal, administrative and financial requirements. For 
larger projects, the ministry contracted the services of 
specialised consultants. After 2002, this function was outsourced 
and any submission was pre-appraised on a ‘first in, first out’ 
principle. The appraisal implied compliance to administrative, 
legal and financial conditions and a “quick scan” of the technical 
and financial feasibility of the proposal. In exceptional cases 
external consultants could be contracted for short periods to 
carry out a short desk-study. Usually there were no “in situ” 
visits anymore, but the support of the embassy could be 
requested to make a site visit. Once the pre-appraisal resulted 
positive, either the proposal was submitted to the ORET 
committee for approval, or further study was required. Also the 
legal documents (for example an official request from the 
recipient government) and the assurance of a commercial for 
the non-subsidised part could take considerable time. Final 
approval only if all requirements were fulfilled. 

Netherlands: 
ORIO 

Companies (and not only Dutch ones) submit proposals either 
individually or as a consortium for infrastructure works in 
developing countries. Contrary to ORET, where proposals were 
dealt with on date of presentation, ORIO launches half annual 
competitive “rounds”. 
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The promotion of the programme, the information about the 
programme and the support to the elaboration of proposals (the 
elaboration can be subject to subsidy as well) is done by 
AgentschapNL. This public agency submits the proposals to a 
permanent consultant95 or consortium of consultant for the pre-
appraisal on the criteria mentioned above. After every ‘round’ 
the consultant submits the score-lists to AgentschapNL. 
AgentschapNL judges whether the proposals with the highest 
scores matches all the policies of the Ministry of Foreign Affairs, 
Economic Affairs and Finance and may adjust the ranking 
accordingly. The final ranking will be submitted to the Ministry of 
Foreign Affairs for their consideration for funding. 

 
 

Table 21.7: Requirements for approval of applications 
 

 Special requirements for approval 
France: RPE The loans of the RPE are aimed at financing French goods and 

services. The French share of the loan must exceed 70% of 
the amount of the loan.  
 
The financing conditions of the loan are negotiated on a case-by-
case basis between the DGTPE and the Ministry for Finance of the 
beneficiary country. For example, in 2009 when commercial 
interest rates were low, a possible loan could have the following 
features: 20 years of maturity, 5 years of grace during which 
only the interests are payable, and 1.9% annual interest. 
 
All loan agreements must adhere to the Helsinki principles and 
subsequent OECD Arrangements on Officially Supported Export 
Credits. These arrangements also establish the minimum levels of 
concessionnality. 

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

Special requirements are in force concerning the various risk 
coverage for exports to foreign countries, finance insurance and 
others. These should be covered by KfW IPEX-Bank and Euler 
Hermes (insurance) and may count with Federal Government 
backing in the case of transactions of long duration (over 4 
years). 

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan  

KfW Entwicklungsbank assumes the country risk and is in turn 
protected by Hermes coverage or foreign insurer. 

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

The requirements for approval of the Mixed Credit Programme 
are that projects should be in Danida Programme Countries and 
other relatively creditworthy countries with a GNI per capita of 
less than USD 2,964 (2008/09). For both the tied and the untied 
mixed credit facility, the administrative focus will be on those 
countries where an extensive co-operation already exists 
or is anticipated. In general, priority is therefore given to 
projects in Danida’s Programme Countries. In these 
countries the instrument is actively promoted. In Danida’s 
Programme Countries emphasis will be put on relating mixed 
credits to Danish-supported sector programmes and development 

                                                
 
 
 
 
 
95 Consultant not known yet as per February 2010. 
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programmes or to e.g. parallel financing with other bilateral or 
multilateral donors. 
 
Works financed under Danish tied mixed credits shall be tendered 
and contracted as one contract with a Danish contractor/supplier 
or joint venture. The contractor shall be chosen through 
competitive tendering among Danish contractors. Pre-
qualification is used to select and invite prospective tenderers 
among those eligible and qualified.  
 
An export credit guarantee required and is issued by the Export 
Credit Fund (EKF). 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

Each recipient country should indicate –and be responsible for- its 
own agent (bank, financial intermediary) responsible for the 
financial handling in the recipient country. ICO should approve 
this agent. All specific requirements are being detailed in the 
Credit Agreement, which does not only refer to all financial 
management aspects, but also to aspects like the respect for 
international agreements on i.e. labour, environment and others.  

Spain : CARI See FAD 
Netherlands: 
ORET 

All applications for ORET were (pre-) appraised against three 
main conditions: 

� The project should be development-relevant; 
assessed on the basis of national development 
plans, sector plans and/or poverty reduction 
strategy paper  

� The transaction should be beneficial to the Dutch 
economy; assessed on standardised criteria of 
produce from Dutch origin (usually minimum of 
50-60 %); and employment generation 

� The project should not be commercially viable, 
assessed by means of three standard 
calculations: the Financial Internal Rate of 
Return, the Economic Internal Rate of Return and 
the Commercial Internal Rate of Return. The 
Ministry had developed standard calculation sheets to 
that end. The non-commercial viability of the 
transaction (and broader project) is determined by 
either a low Commercial Internal Rate of Return or the 
fact that no commercial financing (on market terms) 
can be obtained96.  

� Country “ceilings” has to be respected; that implies 
that no single country could receive more than 20% of 
the annual budget allocation (apart from China). 

� In principle and additionality requirement, implying 
that the ORET grant had the function of ‘resources of 
last resort’ and could only be used if no other funding 
arrangement against comparable conditions could be 

                                                
 
 
 
 
 
96 A project is regarded as non-financial viable if within 10 years it fails to generate sufficient income (cash flow) under free 
market conditions to recover the initial capital investment and to cover both operating and financing costs. This cash flow 
analysis should be calculated for the entire project, not just for the transaction. If a project is financially viable but could not 
obtain financing on commercial terms it is also deemed to be non-commercially viable. 
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found. 

� Preference was given to applications that could prove 
that they would result into lasting trading relations, for 
example by long-term contracts or twinning relations. 

Netherlands: 
ORIO 

Proposals submitted are being “scored” on three main 
criteria: 

� the development relevance 

� the relevance to the SMEs in the recipient 
country 

� price-quality relation. 

In order to make the policies of local government involvement 
and “chain approach” operational, all elements of such an 
approach are required, like local government involvement in the 
design of the project or programme (and not only in the 
implementation); the inclusion of maintenance and after sales 
services; the training of local staff in operation and maintenance; 
the enabling conditions for sustainability and durability, like tariff 
structure for services (like water supply). In addition there is a 
preference for the establishment of lasting ties (twinning or other 
durable forms of collaboration). 

 
 

Table 21.8: Assessment of the trade relevance 
 

 Trade relevance 
France: RPE The programme is directed at financing French goods and 

services. The French part of the loans must exceed 70 %. The 
focus of this programme is less on trade, but more on the 
promotion of French products and services –or even more in 
general “French presence”.  

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

The projects should deal with the export of capital goods and 
services from Germany to developing countries. There is no pre-
established minimum percentage, but in practice it is aimed at a 
minimum of 50 %; 

Germany: 
Financial 
Cooperation  

Not relevant.  
 
Composite Loans are not exclusively linked to German supplies.  

Denmark: Mixed 
credit 
programme 

Works financed under Danish Tied Mixed Credits shall be 
tendered and contracted as one contract with a Danish 
contractor/supplier or joint venture 
For Danish Tied Mixed Credits to China it is a requirement that 
the Danish contents of works, supply of goods and provision of 
services is at least 25 % of the quoted contract. For other 
countries such a requirement is not explicit. 
 
The tied mixed credit facility is open to eligible Danish firms or 
joint ventures, i.e.: 

� Danish firm is main contractor or in the event of a joint 
venture, the consortium leader. 

� The Danish main contractor or leader shall have a 
substantial turnover in Denmark and proof hereof shall 
be provided in the form of annual accounts over the 
past three years.  

� The Danish main Contractor or leader (together 
with its sub-contractors) is responsible for 
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undertaking a minimum of 60 % of the Contract 
Value. 

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

The FAD Internationalisation relevance for trade is found in the 
fact that it provides financial support to either a specific 
transaction or a broader package of linked activities. The Spanish 
origin is of importance, but the requirements are modest 
(minimum of 15%). The flexibility in “counting” the Spanish 
origin are ample (includes freight, export handling, local 
activities).  There are no explicit requirements as far as it 
concerns the creation of employment in Spain. 
 
The option for a “package” stresses the importance of counting 
with long lasting trade relations. 

Spain : CARI CARI opens opportunities to three different groups of clients: 
Spanish exporters and foreign importers; financial entities, like 
banks, credit cooperatives and savings banks; Spanish 
(international) public entities and agencies. 
 
Regarding the origin of the products, the requirements are low 
(minimum 15%), but the interest stabilisation refers only to the 
Spanish component and may reach 85% of the Spanish share in 
the total product. There is no specific indicator as far as it 
concerns the creation of employment in Spain. 

Netherlands: 
ORET 

All applications for ORET were (pre-) appraised against the 
relevance to the Dutch economy.  
 
Up to 2002, a first criterion was that at least 60 % of the 
production of the supplies should be of Dutch origin (after 
2002, this was reduced to 50 %). As far as it concerns services, 
at least 60 % should either be carried out in the Netherlands or 
by personnel from the Netherlands posted in the recipient 
country. A second criterion was the quality of the exporting 
company. The exporter should hold the organisational, financial 
and technical means and qualifications to successfully implement 
the transaction and subsequently able to establish a structural 
relationship with the (partner in the) recipient country. The main 
appraisal yardsticks to that end were are a solid balance sheet, 
as well as the reputation of the company and its products. A third 
criterion was the establishment of a sustainable economic 
relationship in the sense that the envisaged investment would 
contribute to a lasting relationship with companies in the 
recipient country with opportunities for spill-over effects to both 
other Dutch and local companies. The transactions should have a 
catalysing effect for eventual repeat orders and/or investments 
by the company or other Dutch companies. This latter criterion 
was not mentioned anymore in the 2006 ORET regulations. 

Netherlands: 
ORIO 

ORIO is not an export promotion programme.97 
 
The ORET requirement that 50% of the goods and services had to 
be from Dutch origin (ORET) has been eliminated. 
 
Nevertheless, in the selection of eligible countries, current and 
future trade relations played an important role. The primary focus 

                                                
 
 
 
 
 
97 Explicitly mentioned in Letter to Parliament by the Netherlands Government,   31200V-116, request 18 
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of ORIO is at the poorer developing countries, but the trade 
interest of Dutch enterprises played a role as well. While 
ORET gave a preferential treat to China, nowadays the Ministry of 
Economic Affairs had put in place a special facility for transition 
countries like China and India, not using ODA resources. 
 
ORIO, using ODA, is aimed at interesting markets for the Dutch 
private sector, and at the same time partner countries, like 
Vietnam, Egypt, Indonesia and South Africa. But also non –
partner countries like the emerging markets of the Philippines, 
Morocco, Peru, and future European Union member states 
Montenegro and Serbia. The Ministry of Economic Affairs has put 
in place programmes complementary to ORIO that provide better 
access of these same countries to the Dutch market.   
 
ORIO will have an active approach to involving SMEs both in the 
recipient countries and in the Netherlands to the activities 
supported with ORIO funds. So far the role of Dutch SMEs has 
been mainly as supplier of goods, but ORIO challenges SMEs in 
contributing to innovation in developing countries, and in the 
establishment of long lasting trading ties. In the applications for 
ORIO support, preference will be given to Dutch SMEs and to 
activities involving SMEs in developing countries.   
 
If use is made of ORIO and the applicant wants to make use of 
export credit insurance (Atradius), the rules will be applied in a 
flexible manner. Applications by SMEs making use of ORIO will 
get a preferential treatment. The extent of the preferential 
treatment by Atradius depends on the contribution to the 
Dutch economy in terms of employment generation, 
knowledge and innovation. 

 
 

Table 21.9: Assessment of the development relevance 
 

 Development relevance 
France: RPE The condition is that projects applying for RPE have to contribute 

to the development of the beneficiary country or to contribute to 
sustainable development in an emerging market. Projects are 
appraised on a case by case basis, but there are no explicit 
appraisal criteria for the development relevance.  
 
These activities to be supported strive for being coherent with the 
strategies and the interventions of the multilateral development 
banks in the countries concerned, as well as with the Millennium 
Development Goals.  

Germany: KfW / 
ERP Export Fund  

KfW has no specific criteria to determine the development 
relevance.  However, all projects need to comply with the 
"Sustainability Guideline". Project appraisal is on a case by case 
basis. 

 
Usually, an in-depth assessment of environmental or social 
aspects is not required, unless the first screening has revealed 
evidence of particular negative impacts. The impacts of a project 
do not need to be analysed if the investment is made in a country 
possessing and enforcing an advanced system of environmental 
and social legislation. This applies to EU countries and usually to 
all other OECD countries. In case of doubt, the sustainability 
officer of KfW IPEX-Bank and the Central Sustainability Unit of KfW 
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Bankengruppe ascertain to what extent the relevant legal norms 
and institutional framework meet international requirements. 
 
For financings in all countries outside the OECD, the bank 
distinguishes between three project categories - "A", "B" and "C", 
whereby category A projects have the potential to severely affect 
the environment and/or the social conditions; category B projects 
for which an impact assessment must be defined on a case-by-
case basis and category C where this is not necessary. 
 
New projects fall in category A and here an analysis of the 
ecological and social impacts is compulsory. The necessary 
information must be provided by an environmental and social 
impact assessment study. The environmental and social action 
plan –to be elaborated by the client- is to show the measures 
which are necessary to prevent, mitigate, correct and monitor the 
negative impacts identified in the environmental and social impact 
assessment study; it also must show who is responsible for 
implementing the measures and for their costs.  

Germany: 
Financial 
Cooperation 
Composite loan 
Germany 

The actual project appraisal is carried out on-site on the basis of 
the available information. Among others, it examines the 
macroeconomic conditions, the developmental objectives and 
indicators; the impacts on poverty reduction, the social and 
cultural setting, conflict relevance, environmental protection and 
gender equality. 
 
KfW appraises the economic, socioeconomic, socio-cultural, 
and ecological impacts of the project, including inevitable 
side-effects that might occur. In this economic analysis, a 
calculation of the project's profitability in the form of a 
cost-benefit analysis, and its expected effects on the 
developing country's foreign exchange situation and public 
finance play a key role. Socioeconomic considerations 
encompass the effects of the project on employment, income and 
income distribution, and especially on satisfying the needs of the 
target group. Socio-cultural aspects, like as the traditional gender 
aspects in the work process, or religious taboos, are taken into 
consideration. Also the environmental impacts are assessed. 

Denmark: Mixed 
credit programme 

The overall objective of the programme is to contribute to poverty 
reduction in selected developing countries, so objectives are:  

� To support activities contributing to viable economic 
growth in the recipient countries; 

� To improve the social sectors in the recipient countries 
and thereby improving living conditions of the 
respective populations;  

� To increase the production of sustainable energy in the 
recipient countries, and  

� To improve the environment of the recipient countries. 

All projects supported under the programme are supposed to 
contribute to poverty reduction, either directly or indirectly 
(economic growth, human development, promoting the 
establishment of an enabling environment to the private sector). 
In addition, the appraisal document should contain an assessment 
of the projects relation to Danida’s overall and cross-cutting 
objectives:  

� Poverty reduction/social and economic development: 
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target group(s); living conditions; employment; 
economic growth; income distribution; geography 
(development area).  

� Gender: equality; women’s rights; women in 
employment.  

� Environment: sustainable development; environmental 
protection; working environment.  

� Democracy: human rights; good governance; anti 
corruption; HIV/AIDS control.  

� Works and supply of goods and provision of services 
financed under Danish Mixed Credits must contain a 
degree of know-how and technology transfer to the 
contracting party.  

Spain: Fondo de 
Ayuda al 
Desarrollo 

The FAD Internationalisation ‘grants and loans for export’ has as 
objective to grant financial support on concessionary basis to start 
or consolidate development relevant projects in developing 
countries, in the sectors education, sanitation, and electrification. 
Only all countries identified by the OECD as developing countries 
are eligible for this support. 

Spain : CARI CARI is an instrument for international trade; it is not specifically 
development focused. 

Netherlands: 
ORET 

All applications for ORET were (pre-) appraised against the 
development relevance. Development relevance was initially 
(up to 1998) assessed in terms of 

� Contribution to employment in the recipient country, 
determined by the number of direct temporary and 
permanent jobs created; the indirect effects on 
employment were assumed to be implicit in the case of 
a positive economic return on the investment (the 
Economic Internal Rate of Return). After 1998, this 
was reformulated in “projects should have sustainable 
positive effects on employment and the business 
climate and the environment of development 
countries”98. 

� Congruence with the development policy; Projects 
should be -as much as possible- in the interests of the 
poor (either as employees, consumers of the end 
product, or local residents). Projects should not harm 
the interests of women neither and, where possible, 
enhance the position of women. The negative 
formulation was chosen to attend the environmental 
projects 

� Projects should be technically, financially and 
institutionally sustainable (for the institutional 
capacity, an certain assessment of the management 
capacity was required) 

In the regulation of 2002, the interpretation of development 
relevance was amended to: “a positive contribution to a 

                                                
 
 
 
 
 
98 Description ORET/MILIEV programme 1999 
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sustainable (i) economic, (ii) environmental and (iii) social 
development”99. In the regulation of 2005, the overall objective of 
the programme was formulated in a different way. No longer the 
employment criterion prevailed, but the focus shifted towards 
“sustainable economic development” and “improvement of the 
business climate”. However, the regulations did not specify specific 
appraisal criteria for the improvement of the business climate. 

Netherlands: ORIO The development relevance criteria are linked to the Millennium 
Development Goals, as well as to the indicators used by the 
recipient country itself.   

 
During the pre-appraisal the consultants are supposed to assess 
whether the proposal is either not commercially feasible or cannot 
obtain commercial financing100  
 
For ORIO-B countries, the development relevance and 
sustainability of the activities are the main selection criteria. By 
February 2010, the specific criteria were not yet available. 

 
 

                                                
 
 
 
 
 
99 Description ORET/MILIEV programme 2002 
100 Even if a project happens o be financially viable, financing might be problematic due to the high risk profile of some LDCs. 
To the Dutch companies there is the additional problem that for this category of countries the export credit insurance company 
Atradius does not provide the necessary coverage against political instability risk. 
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APPENDIX 9 – CUMULATIVE SHARE OF 
FINEXPO BUDGET AND NUMBER OF 
PROJECTS BY COMPANIES 



FINEXPO EVALUATION  

Final report – Appendix 9 – page 168 see 

 
 

See footnote n°37 for the number of companies.  

company activity 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Budget % budget nb project % project

Autobuses 7280 6884 6400 4563

idem + spares 15669 15000 11662 14306 10410

2 Equipment 2479 2478,9 0,45 1 0,92

3 Drinking water distribution 2225 500 2724,7 0,50 2 1,83

4 port survelliance equipment 4800 4800 0,87 1 0,92

5 bridge construction 4320 4320 0,79 1 0,92

6 radio comunication 247,9 1821 799,2 748,8 1555 561,9 1728 7462,2 1,36 10 9,17

7 water treatment 4958 4957,9 0,90 1 0,92

power equim. Hidroelectricity 423,6 2086

telecomunication 5879

9 gas network 743,7 743,7 0,14 1 0,92

electricity supply and 

distribution 1029 1211 3960 4463 1700 942 849 820 810

idem 2970 2730 6605 11557

Autobuses, busstation 6445 5518

Idem + opleidingen 1413 9817 7757 6328 24382 14417 20723

12 laboratory equipment 1325 2668 4589 8582 1,56 3 2,75

dredging 2387 4790 3599 6312

idem 4721 8481 2435

water supply, distribution 6419 8790 7802

idem 6196

15 water supply, distribution 802,2 802,2 0,15 1 0,92

16 rural telecomunication 2155 2155 3038 1689 2155 11191,1 2,03 6 5,50

17 telecommunication 2124 2454 2479 1440 8496,8 1,54 4 3,67

18 metro 6297 6296,8 1,14 1 0,92

19 water supply, distribution 632 632 0,11 1 0,92

dredging 15045

idem 6612 14497 8604 9399

21 health 52 52 0,01 1 0,92

22 school buildings 3718 3718,4 0,68 1 0,92

23 multimedia laboratory 8000 8000 1,45 1 0,92

24 electric substation 4859 4858,6 0,88 1 0,92

25 airport security 5100 5100 0,93 1 0,92

airport lighting system 909,9

idem 1682

27 river management 11351 11351,4 2,06 1 0,92

28 busterminal 43500 43500 7,90 1 0,92

29 windterminal 11315 11314,7 2,06 1 0,92

30

hospital and industrial waste 

treatment 2475 2475 0,45 1 0,92

31 Cyclotron 13500 13500 2,45 1 0,92

32 waste separation for compost 1916 2276 4191,6 0,76 2 1,83

33 hospital waste incineration 1358 1358,4 0,25 1 0,92

34 black water treatment 7983 2634 4538 15154,8 2,75 3 2,75

35 construction policlinic 6554 6554,3 1,19 1 0,92

1,83

9,17

2,75

13,76

11,01

7,34
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4,59
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29206,6

54157,7

2591,9

16,75

1,52

7,20

17,59

5,95

5,31

9,84

0,47

92173,9

8388,1

39645,6

96800,4

32725,5
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Management Response van het Comité FINEXPO 
 
De Directeur-generaal Bilaterale Zaken en het Secretariaat van Finexpo danken de dienst 
Bijzondere Evaluatie voor de evaluatie van de instrumenten van Finexpo en geeft hierbij de 
Management Response.  
 
Er dient wel op gewezen worden dat in de Nota De Wever de regionalisering van Finexpo 
voorzien is. Deze management response is dan ook onder voorbehoud van behoud van 
Finexpo als federale materie. 
 
Wij kunnen ons vinden in een groot aantal van de aanbevelingen.  
Zo zijn we akkoord met het schrijven van een mission statement die voor het grote publiek 
beschikbaar moet zijn. In deze mission statement zal dan een uitleg komen over de 
instrumenten en de werking ervan. De mission statement zal ook criteria vastleggen die 
gebruikt zullen worden om projecten te selecteren.  
 
Wij zijn ook akkoord met het feit dat er meer feasibility studies nodig zijn om de projecten 
beter te analyseren op hun prioriteit, hun toegevoegde waarde voor de Belgische economie en 
de ontwikkelingsrelevantie voor het ontwikkelingsland. 
 
Bij een aantal aanbevelingen worden kanttekeningen geplaatst. De volledige reacties op de 
aanbevelingen worden weergegeven in de bijgevoegde tabel. 
 
Een aantal andere kritieken van de evaluatoren onderschrijven wij echter niet. 
 
Zo wordt gezegd dat de relevantie van de projecten voor export niet wordt gesubstantiveerd 
door studies of criteria. Dit is niet waar, de relevantie voor de export wordt wel onderzocht 
maar de documenten hiervan worden bewaard in de documenten van de vertegenwoordiger 
van de FOD Economie en niet in de documenten van het Secretariaat Finexpo. Dit werd 
trouwens herhaaldelijke keren gezegd aan de evaluatoren tijdens de vergaderingen met de 
stuurgroep.  
 
De evaluatoren zijn van mening dat er te weinig interventies per land zijn om echt impact te 
hebben en zouden het aantal landen waarvoor hulp kan worden gevraagd liever beperkt zien. 
Echter er zijn nu al te weinig projecten die effectief ondertekend en gerealiseerd worden voor 
het beschikbare budget. Als men het aantal landen zou beperken dan gaat Finexpo nog minder 
projecten kunnen realiseren. Daarenboven stelt de Inspecteur van Financiën, verbonden aan 
de Thesaurie, nu reeds vragen bij de eventuele risico’s van een te sterke concentratie van 
bvb. Staatsleningen op bepaalde landen. Zo heeft de Inspecteur van Financiën, in elk geval in 
het kader van de lopende zaken, een voorlopige stop ingevoerd op dossiers ten gunste van 
Ghana. 
 
Ook wordt gezegd dat het feit dat Finexpo en de bedrijven moeten overeenkomen over 
beperkingen van het budget bewijst dat het budget onvoldoende is. Dit is echter niet altijd het 
geval. Bij nieuwe, kleine bedrijven wordt er soms eerst een kleiner project gedaan om te zien 
of ze in staat zijn het tot een goed einde te brengen. 
 
In het rapport staat ook dat er maar in een bepaald aantal gevallen correspondentie was met 
ambassade en Wereldbank. Voor elk project wordt er echter wel een advies gevraagd aan de 
ambassade, maar het is wel zo dat dat advies niet telkens in het papieren dossier zat maar in 
het elektronisch archief.  
 
 
26/11/2010 
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Management response – commentaren 
 

Aanbevelingen Meer 
budget is 

nodig 

Reactie door Management 
Commentaar op de aanbeveling 

 

Aktie to ondernemen 

 

 
Akkoord 

Partieel 
Akkoord 

Niet 
akkoord 

Aktie Timing 
Verantwoor-

delijkeid 
Aanbeveling 1 
Budget verhogen 

Nee 
 
 

  X Het budget wordt momenteel niet 
opgebruikt. Het lijkt ons dan ook 
onlogisch om een 
budgetverhoging te vragen. 

   

Aanbeveling 2 
Het gebrek aan een 
extern beleidkader 
zou moeten 
gecompenseerd 
worden via de 
formulering van een 
eigen mission 
statement. 

Nee X   Akkoord met het schrijven van een 
mission statement met daarin het 
doel en de doelstellingen van het 
instrument, de leden van Finexpo, 
het budget en de strategie die elk 
jaar gereviseerd moet worden en 
die uitlegt hoe het Comité zijn 
missie zal uitvoeren. 

 

Schrijven van een mission 
statement 

Begin 
2011 

Secretariaat 
Finexpo + 
ONDD + 
FOD 
Economie 

Aanbeveling 3 
Mission statement en 
bijlagen dienen als 
een manier om 
projecten te 
selecteren: volgende 
criteria: 

- OESO 
arrangement 
nakomen 

- Doel en 
doelstellinge
n van 
finexpo 
nakomen 

- Kwaliteit van 
de feasibility 
studie 

- Repeat 
orders of 
niet 

 

Ja X   Akkoord met criteria 1, 2 en 4. 
Criteria 3 zal ervan afhangen of er 
een budget komt voor feasibility 
studies. Dit budget werd 
aangevraagd in het 
begrotingsvoorstel voor 2011 
maar aangezien er nog geen 
regering is, is er ook nog geen 
akkoord. Ook zou Finexpo zich het 
recht willen behouden om te 
bepalen hoe uitgebreid de 
feasibility studie moet zijn. Voor 
repeat orders of gelijkaardige 
projecten is een minder 
uitgebreide studie nodig dan voor 
geheel nieuwe projecten. 
Bedrijven moeten een 
prefeasibility studie leveren. Er zal 
dan gekeken worden of deze 
volstaat of dat er een bijkomende 
studie nodig is. De BTC zou de 
gepriviligieerde partner zijn om de 
feasibility studies te doen maar de 

Budgetartikel en budget voor 
studies werd reeds 
aangevraagd. 
Onderhandelen met BTC 
over een kaderovereenkomst 
voor de studies 

Begin 
2011 

Secretariaat 
Finexpo + 
ONDD + 
FOD 
Economie 
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conclusies zouden wel in dialoog 
tussen BTC en het Secretariaat 
Finexpo moeten overeen 
gekomen worden.  
 

Aanbeveling 4 
Aanbeveling: 
synergie ontwikkelen 
met DGD en BTC in 
partnerlanden 
 

Nee  X  Het lijkt ons moeilijk synergie te 
ontwikkelen met projecten van 
DGD en BTC omdat zij werken in 
andere sectoren. Wij zouden 
eerder spreken van 
complementariteit met die 
projecten.  
 

   

Aanbeveling 5 
Finexpo moet meer 
aanvragen krijgen 
van bedrijven om zo 
een strengere 
selectie te kunnen 
doen en projecten 
met meer kwaliteit te 
kunnen kiezen. Er 
moeten meer 
bedrijven aanvragen 
doen dus moet de 
zichtbaarheid van 
Finexpo verhogen. 
Ook de regio’s en 
ambassades moeten 
meehelpen aan de 
promotie van de 
instrumenten van 
Finexpo 
 

Nee X   Akkoord met het verhogen van de 
zichtbaarheid maar het aantal 
bedrijven in België dat beroep kan 
doen op de instrumenten van 
Finexpo is niet oneindig groot. Er 
zullen bv. geen 100 nieuwe 
bedrijven meer bijkomen. Echt 
kleine bedrijven doen niet aan 
verre export of hebben te kleine 
projecten. Er zijn ook maar een 
aantal sectoren en landen 
waarvoor hulp mag gegeven 
worden.  
De samenwerking met de regio’s 
kan verhoogd worden. Recent is 
dit in een aantal projecten reeds 
het geval maar de samenwerking 
kan nog verbeterd worden. 
Er zou ook kunnen voorzien 
worden in een verplichting voor 
het bedrijf en/of de locale partner 
om een zekere publiciteit over de 
oorsprong van de financiering te 
geven. 
Er moet ook nagedacht worden 
over een systeem dat de 
concurrentie tussen bedrijven laat 
toenemen maar op zo’n manier 

Zichtbaarheid verhogen door 
informatiesessies. 
Samenwerking met de regio’s 
vergroten. 

Begin 
2011 

Secretariaat 
Finexpo + 
ONDD + 
regio’s 
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dat vermeden wordt dat het eerste 
bedrijf kosten maakt (vb. 
marktstudies,..) en anderen niet 
omdat ze later het project 
overnemen.  
 
 

Aanbeveling 6  
Aangroeien van de 
kennis en ervaring via 
meer feedback over 
de projecten via 
voortgangsrapporten 
van firma’s en 
monitoring-en 
evaluatiemissies 

Ja X   Akkoord met deze aanbeveling. 
Meer feedback is inderdaad 
belangrijk. Een optie is om in de 
brief met voorwaarden die 
bedrijven moeten ondertekenen te 
zetten dat ze zich engageren om 
om de zoveel tijd een 
voortgangsrapport op te sturen. 
Voor sommige projecten kan dit 
dan uitgebreid worden met een 
monitoring- en evaluatiezending. 
Ook kan er aan de Ambassade 
gevraagd worden om projecten te 
bezoeken en evalueren. 
Waar mogelijk, zou Finexpo aan 
de lokale partner ook een 
voortgangsrapport kunnen vragen. 
Het zal daarom nodig zijn het 
aanvraagformulier en de 
leningovereenkomst van Staat tot 
Staat aan te passen/ aan te vullen. 
 

Verandering 
aanvraagformulier voor hulp. 
Briefen van ambassades en 
bedrijven. 

Begin 
2011 

Secretariaat 
Finexpo + 
ONDD + 
FOD 
Economie 

Aanbeveling 7 
De evaluatoren 
stellen voor om het 
niet-gebruikte budget 
van Finexpo te 
gebruiken om bv 
evaluatiemissies te 
doen. De leden van 
Finexpo zouden meer 
veldbezoeken 
moeten doen om zo 
meer begrip te krijgen 

Ja   X Het niet-gebruikt budget van 
Finexpo kan hiervoor niet gebruikt 
worden. Ten eerste is er een 
probleem op budgettair vlak: het 
begrotingsartikel laat niet toe om 
op het budget van Finexpo bv 
terreinmissies te doen. Ten 
tweede moeten er heel het jaar 
door studies of missies kunnen 
gedaan worden en niet enkel op 
het einde van het jaar als blijkt dat 
er nog budget over is. 

Apart budgetartikel en budget 
om terreinmissies te kunnen 
doen werden reeds 
aangevraagd. 

Begin 
2011 

Secretariaat 
Finexpo 
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over de effecten van 
de projecten, om de 
dialoog met de 
begunstigde landen 
te bevorderen en om 
de zichtbaarheid van 
Finexpo te verhogen. 
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