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Samenvatting 

Introductie 

Deze evaluatie heeft als onderwerp van studie de ondersteuning aan de privésector door 

de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het is een strategische evaluatie, gericht op de 

strategie in zijn totaliteit (en niet van de afzonderlijke uitvoerende organisaties of 

individuele programma’s). De evaluatie omvat zowel de steun aan de ontwikkeling van de 

lokale privésector (PSD) als de betrokkenheid van het bedrijfsleven -zij het de Belgische, 

internationale of lokale – bij het ontwikkelingsproces (PS4D). De evaluatie richt zich in het 

bijzonder op het in kaart brengen (cartografie) van de ondersteuning die door de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking is gegeven aan de privésector, een inschatting van de 

relevantie van die strategie, de wijze waarop deze vorm is gegeven, alsmede de behaalde 

resultaten. Vanuit die analyse worden conclusies getrokken en daaraan gerelateerd 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot een toekomstige strategische oriëntatie.   

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking. De studie omvat activiteiten van de volgende Belgische 

actoren op het gebied van steun aan de privésector: Agricord, BIO, BTC en haar Trade for 

Development Centre (TDC), Exchange vzw en Ex-Change-Expertise asbl, Finexpo, civiele 

maatschappij organisaties en institutionele actoren (CMO/IA’s).  

De evaluatie gaat over de periode 2013 tot aan mei 2017 en heeft zich voltrokken in een 

context van institutionele veranderingen (bijvoorbeeld de hervorming van BTC naar 

« Enabel » in januari 2018) en vernieuwing en herziening van bestaande overeenkomsten 

met bepaalde actoren, zoals TDC, Agricord, Exchange vzw et Ex-Change-Expertise asbl. 

Daarnaast en gelijktijdig hebben de reflectie over de rol van de Belgische actoren op het 

gebied van de ontwikkeling van de private sector geleid tot het recent lanceren van een 

aantal initiatieven op dat gebied. Deze ontwikkelingen van ná mei 2017 zijn niet 

meegenomen in de evaluatie die voor u ligt.  

Methodologische aanpak 

Het evaluatieproces was in drie fases ingericht (studie van documentatie, veldonderzoek 

en synthese). De documentatiestudie was gericht op de strategische aspecten op centraal 

niveau (relevantie en samenhang [coherentie]). Daar is vervolgens een fase van veldstudie 

in drie landen (Peru, Rwanda en Tanzania) aan toegevoegd, evenals twee enquêtes (één 

onder de Belgische ambassades en vertegenwoordigers van BTC in de partnerlanden, en 

de andere onder begunstigden van de programma’s die bezocht werden). Het 

veldonderzoek en de enquêtes droegen vooral bij aan het verwerven van inzicht over de 

resultaten en de synergiën en complementariteit op het niveau van de interventies.  
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Conclusies 

Algemene waardering 

In de loop der jaren heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking haar beleid en 

strategieën steeds aangepast aan de evolutie van het internationale paradigma voor wat 

betreft steun aan de ontwikkeling van de privésector en de betrokkenheid van het 

bedrijfsleven bij het ontwikkelingsproces. Zo zijn er een aantal interessante initiatieven 

gelanceerd, zoals de humanitarian and development impact bonds en het Belgische 

Charter voor duurzame ontwikkeling (Belgian SDG Charter). Op het niveau van de 

interventies in de geselecteerde landen, bleken de bestudeerde projecten over het 

algemeen relevant en weloverwogen ontworpen te zijn, zodat deze konden bijdragen aan 

ontwikkelingsresultaten, in het bijzonder op het gebied van de productieverhoging, de 

productiviteit en de inkomsten. In mindere mate droegen zij bij aan werkgelegenheid.  

Echter, België heeft zich minder snel en minder sterk aan dit nieuwe paradigma aangepast 

dan veel andere landen. België heeft nauwelijks gezocht naar de wederzijdse voordelen 

tussen internationale samenwerking en economische en geopolitieke belangen van het 

land. De ontwikkelingssamenwerking staat doorgaans los van het Belgische bedrijfsleven, 

dat nogal afgeschermd is gebleven van de institutionele actoren die zich richten op PSD 

(BIO, BTC, TDC, CMOs, universiteiten, etc.). Er zijn weinig strategische benaderingen 

geweest die het mogelijk maakten om de kracht van de verschillende actoren ten volle te 

benutten om daarmee een Belgische toegevoegde waarde te creëren op bepaalde terreinen 

(of in bepaalde landen) waarmee resultaten van grotere omvang te bewerkstelligen zouden 

kunnen zijn. 

De conclusies van de studie zijn gegroepeerd in volgorde van de stadia in de cyclus van 

beleidsformulering: 

Beleidsbepaling 

De studie toont dat het Belgische beleid zich geleidelijk heeft aangepast aan het 

veranderende internationale paradigma op het gebied van PSD en PS4D, hoewel later dan 

andere ontwikkelingspartners (C1). In haar beleid ten aanzien van externe betrekkingen 

beschouwt België de ontwikkelingssamenwerking grotendeels los van economische 

diplomatie, handelsbevordering en geopolitieke overwegingen (C2). 

Omzetting in strategieën 

Het Belgische beleid is nader uitgewerkt in Strategische Nota’s, de modernisering van het 
mandaat van BIO en de lancering van innovatieve initiatieven, maar er is geen up-to-date 
overkoepelend strategisch kader. Er is een gebrek aan strategische richting op 
sleutelaspecten zoals voor landen die zich in een fragiele situatie bevinden -wat geldt voor 
de meeste van de Belgische partnerlanden van de bilaterale samenwerking- of voor de 
exit-landen of PS4D (C3). 

Operationalisering van de strategieën 

Met betrekking tot de operationalisering van de strategieën zijn er maar weinig 
maatregelen genomen gericht op het adresseren van de moeilijkheid om een transversale 
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PSD-strategie uit te voeren binnen de bijzondere institutionele context van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (C4). 

De afwezigheid van een strategische benadering, waarbij verschillende actoren en 

instrumenten aan elkaar verbonden worden, zowel op centraal niveau als op landenniveau, 

alsmede het gemis aan coördinatiemechanismen tussen de verschillende actoren op het 

gebied van PSD, heeft geleid tot een gefragmenteerde steun (C5). 

De betrokkenheid van de privésector (bedrijfsleven) in het ontwikkelingsproces (PS4D) 

bevindt zich in een nog pril stadium (C6). België heeft weliswaar mechanismen ontwikkeld 

en toegepast voor een directe betrokkenheid van actoren uit de privésector bij het 

ontwikkelingsproces, maar deze waren te bescheiden van aard en omvang om tot 

significante veranderingen op grotere schaal te kunnen leiden. 

Tenslotte was er geen sprake van een ‘gouden driehoek’, waarbij de publieke sector, het 

bedrijfsleven en kennisinstituten nauw met elkaar verbonden zijn (C7). De Belgische 

openbare sector, die deze overheidssamenwerking aanstuurt en programma’s van de niet-

gouvernementele samenwerking financiert heeft slechts weinig verbanden gelegd met het 

bedrijfsleven, noch in België, noch in de partnerlanden. 

Monitoring en evaluatie / Resultaten 

Het gebrek aan mechanismen om PSD-interventies te identificeren en de resultaten 
daarvan vast te leggen verhinderen een heldere kijk op de totale bijdrage van België aan 
de ontwikkeling van de privésector (C8). Bijvoorbeeld, er zijn geen performance criteria 
(zij het kwantitatief, zij het kwalitatief) geformuleerd om de verworvenheden op het gebied 
van de uitvoering van de strategieën in te schatten. Er is ook geen mechanisme om PSD-
interventies te identificeren. Individuele activiteiten op het gebied van PSD worden niet als 
zodanig geregistreerd in PRISMA.  

De bestudeerde interventies zijn doorgaans goed ontworpen, beantwoorden aan de 
behoeften van de lokale privésector en behaalden een zeker niveau van resultaat, ondanks 
het ontbreken van een solide Theory of Change. Maar al deze interventies zijn project- en 
actor-specifiek, met een beperkt potentieel voor algemene multiplier-effecten op sector, 
landen of regionaal niveau (C9). De bestudeerde projecten beantwoordden aan de 
doelstellingen zoals verwoord in de PSD Strategische Nota 2014 en in de Landbouw en 
Voedselzekerheid Nota 2017. 

De belangrijkste resultaten die waargenomen zijn, zijn de toename in productie en in 

productiviteit en inkomensgeneratie. Bijdragen aan werkgelegenheid kwamen vaker voor 
bij interventies in de sociale economie (BTC, TDC, CMO’s) dan bij interventies met meer 
commerciële bedrijven (BIO, Exchange) (C10). 

Reflectie en herziening  

De Belgische ontwikkelingssamenwerking beschikt slechts over beperkte in-house kennis 

op het gebied van de meest recente PSD en PS4D ontwikkelingen en maakt weinig gebruik 

van bestaande kennis daaromtrent binnen België of internationaal (C11). België is 

bijvoorbeeld veelal geen lid van coördinatiemechanismen op het gebied van PSD in 

partnerlanden of is niet actief in belangrijke internationale platformen voor 

kennisuitwisseling op dit gebied. 

 



 

 Samenvatting 

  

Aanbevelingen 

De aanbevelingen van deze studie zijn gebaseerd op de observaties en conclusies die 

betrekking hebben op de periode 2013 tot aan mei 2017. Zoals eerdergenoemd, is de 

Belgische internationale samenwerking, - zich wel bewust van het belang om haar 

benadering op het gebied van PSD en PS4D verder te ontwikkelen- voort gegaan met een 

serie van reflecties en heroverwegingen en heeft beslissingen daaromtrent genomen 

parallel aan, en mogelijk in interactie met, het proces van deze evaluatie. Deze nieuwe 

elementen zijn niet meegenomen in de analyse die voor u ligt.  

De belangrijkste aanbevelingen worden hierna weergegeven. 

De Belgische overheid wordt aanbevolen om een strategische visie uit te werken omtrent 

de mogelijke vervlechting van het buitenlands beleid, de internationale samenwerking en 

de handelsbevordering (A1). Het gaat er daarbij om duidelijkheid te krijgen over de 

gemeenschappelijke doeleinden, de strategie die daarbij gevolgd moet worden, de 

specifieke contextfactoren die daarbij bepalend zijn, de rol van de verschillende actoren 

en hun beperkingen en hoe de uiteenlopende belangen zowel behartigd als beschermd 

moeten worden. De rol van de ontwikkelingssamenwerking zou daarbij gericht moeten 

blijven op haar overkoepelende doelstelling, zijnde de duurzame menselijke ontwikkeling.  

De ambtelijke besturen verantwoordelijk voor de ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en de buitenlandse handel zouden hun benadering nader moeten 

bepalen voor specifieke strategische domeinen (A2). Dit betreft de domeinen waarop 

expertise bestaat vanuit het perspectief van een comparatief voordeel (werkelijk of 

potentieel) van België ten opzichte van andere landen; een expertise die voortkomt uit 

actoren van de publieke sector, het bedrijfsleven, civiele maatschappij organisaties 

(CMO/IA’s) en kenniscentra.  

Aanbevolen wordt ook dat deze besturen specifieke benaderingen formuleren voor landen 

in een fragiele situatie (die het merendeel van de partnerlanden van de gouvernementele 

samenwerking betreft), de exit-landen en de middeninkomenslanden, die doorgaans 

geschikter zijn voor de directe betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het 

ontwikkelingsproces (A3).  

Het is eveneens aanbevolen een solide benadering voor PS4D vast te leggen (A4), in het 

bijzonder voor wat betreft haar doelstellingen en de middelen die daartoe bijdragen en 

methoden die ingezet kunnen worden. 

Het is raadzaam een interdepartementale eenheid voor de ontwikkeling van, en de 

betrokkenheid van de privésector bij het ontwikkelingsproces (PSD en PS4D) op te zetten 

(A5). Deze eenheid zou de brug moeten slaan tussen de ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en internationale handel. 

Het wordt aanbevolen om publiek-private partnerschappen op te zetten (A6) voor een 

beperkt aantal sleutelsectoren of activiteitendomeinen. Deze sectoren zouden idealiter de 

strategische belangen vertegenwoordigen van zowel Belgische actoren als die van het 

betreffende land vanuit een perspectief van PSD en PS4D. 

Voor wat betreft de operationalisering van de strategie wordt aanbevolen te overwegen 

een fonds ter bevordering van bedrijvigheid en handel op te zetten dat de activiteiten op 

het gebied van PSD en PS4D in lage en middeninkomens landen zou kunnen ondersteunen 

(A7). 

Vanuit de context van de snelle evolutie van de ontwikkelingsfinanciering en de 

financieringsbehoeften van ontwikkelingslanden, wordt aanbevolen om de 

ontwikkelingsfinanciering verder uit te breiden (A8). Dit omvat de toegang van BIO tot de 

blending mechanismen van de Europese Unie en eventueel het opzetten van Belgische 

subsidie-enveloppen gericht op specifieke landen of sleutelsectoren.  
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Voor wat betreft de monitoring en evaluatie van resultaten wordt aanbevolen de 

beheersystemen aan te passen vanuit een perspectief van betere informatie over zowel de 

identificatie als de resultaten van interventies op het gebied van PSD en PS4D (A9). Dit 

betreft de database PRISMA van DGD en de systemen van monitoring en evaluatie van de 

actoren in hun rapportage aan DGD. 

Tot slot, met betrekking tot de reflectie over en herziening van de strategie, wordt 

aanbevolen om zich te verzekeren van top-expertise op het gebied van PSD en PS4D en 

de daarbij behorende sleutelgebieden (A10). Het zou in het bijzonder nuttig zijn om over 

expertise te beschikken over – en actief betrokken te zijn bij- de platformen voor 

informatieuitwisseling en de coördinatiemechanismen, zowel in België als internationaal, 

waardoor België zich als actieve actor op dit gebied kan positioneren.  
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1.  Inleiding 

Deze evaluatie van de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de 
privésector is in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (DBE) op onafhankelijke wijze uitgevoerd door ADE. De 
evaluatie werd begeleid door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van  
het kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), de Belgische Investeringsbank 
voor Ontwikkelingslanden (BIO), de Belgische Technische Samenwerking (BTC), het Trade 
for Development Center (TDC), Finexpo, 11.11.11 en het Centre national de coopération 
au développement (CNCD) -11.11.11.  

Dit document is het eindverslag van die studie. Het presenteert de antwoorden op de 

evaluatievragen, alsmede de conclusies en aanbevelingen.  

1.1 Onderwerp, doelstellingen en scope  

De onderstaande figuur toont de voornaamste elementen van de studie, die betrekking 
had op de periode 2013 tot mei 2017. Sindsdien heeft er parallel aan dit evaluatieproces 
een reeks reflecties plaatsgevonden binnen de Belgische samenwerking en zijn daarover 
beslissingen genomen. Deze maken geen deel uit van de reikwijdte van deze evaluatie. 

Figuur 1: Onderwerp, doelstellingen en scope 

 Onderwerp

• Strategische en thematische evaluatie

• Strategie in haar geheel (niet de entiteiten of programma's afzonderlijk)

• PSD en PS4D

Doelstellingen

• Begrip van de steun aan de privésector (cartografie)

• Verantwoording: over de strategie, de implementatie en de resultaten

• Leren: lessen trekken voor de huidige denkoefening over de strategie

Scope

• 2013 tot mei 2017

• Strategienota 2014 en werkelijke strategie

• Organisaties die bij de evaluatie betrokken waren: BTC, TDC, BIO, Agricord, Ex-change vzw en 
asbl, ACNG, Finexpo

• Cartografie: idem, Credendo, multilaterale actoren

Bron: ADE op basis van het bestek en vergaderingen met het Begeleidingscomité
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1.2 Achtergrond 

De steun aan de privésector binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
heeft sinds 2013 een nieuwe dynamiek gekregen. De wet van 19 maart 2013 kent 
een zwaarwegende rol toe aan de privésector in de samenwerking, die verstrekt werd door 
de Strategienota Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: 
ondersteuning van een duurzame, menselijke ontwikkeling van 2014, die een algemene 
visie presenteert voor de Belgische samenwerking ter ondersteuning van de lokale 
privésector. Deze dynamiek sluit aan bij het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (2012) 
van de Europese Unie, dat toeziet op de coördinatie, de overeenstemming en de 
samenhang van het economisch beleid van de lidstaten van de Unie. Sindsdien werden 
andere initiatieven genomen (zie evaluatievraag EV1 over de relevantie van de strategie).  

De Belgische actoren voor de ondersteuning van de privésector zijn BIO, BTC en zijn 
TDC, de maatschappelijk middenveldorganisaties (CMO's) en andere actoren van niet-
gouvernementele samenwerking (bijv. Agricord, de universiteiten en vakbonden) en een 
aantal gespecialiseerde organisaties die de privésector steunen (waaronder Exchange vzw, 
Ex-Change-Expertise asbl1 en The Shift). Finexpo is ook actor van belang, die zich evenwel 
eerder richt op de export van Belgische producten en diensten dan op de ontwikkeling van 
de privésector zelf. Daarnaast financiert België de ondersteuning van de privésector via 
de multilaterale samenwerking en, in mindere mate, via de lidstaten van de Europese Unie. 
De samenhang tussen deze verschillende actoren komt aan bod in deze studie (zie 
evaluatievraag EV1). 

Volgens de cartografie uitgevoerd op basis van de PRISMA-database van DGD, 

vertegenwoordigt de steun aan de privésector bijna 200 miljoen euro/jaar 
gemiddeld voor de bestudeerde periode, ofwel 800 miljoen euro tussen 2013 en 2016 
(steun via Belgische actoren). Als men daarbij de steun via multilaterale actoren en de 
lidstaten van de Europese Unie optelt, dan komt men op een totaal 250 miljoen euro 
/jaar of 1 miljard euro voor de volledige periode. De belangrijkste uitvoerende Belgische 
actoren waren BIO (486 miljoen euro, ofwel 49% van de steun), BTC (11%, 105 miljoen 
euro) en de CMO's (10%, 100 miljoen euro). Een significant aandeel werd ook uitgevoerd 
via de multilaterale samenwerking (195 miljoen euro, zijnde 19%). De cartografie op basis 
van PRISMA wordt verder besproken in deel 2.  

Momenteel is de rol van Belgische actoren in de ontwikkeling van de privésector 
onderwerp van reflectie. Deze bezinning heeft in de voorbije jaren en in het bijzonder 
de laatste maanden geleid tot een aantal initiatieven. Deze evaluatie vindt ook plaats in 
een context van institutionele veranderingen (bijvoorbeeld de hervorming van BTC, die in 
januari 2018 werd omgedoopt tot "Enabel") en de verlenging van de overeenkomsten van 
bepaalde actoren, waaronder het TDC, Agricord, vzw Exchange en Ex-Change-Expertise 
asbl. Zoals reeds genoemd, heeft deze studie betrekking op de periode 2013 - mei 2017, 
oftewel net vóór de recente veranderingen en ontwikkelingen.  

1.3 Methodologie 

Dit hoofdstuk presenteert de algemene methodologische aanpak die in deze evaluatie werd 
gebruikt. Het beschrijft in het bijzonder (i) het evaluatieproces; (ii) de evaluatievragen; 
(iii) het doel van het literatuuroverzicht en (iv) de uitdagingen en beperkingen van de 
evaluatie. 

                                           

1  Deze twee organisaties worden van elkaar onderscheiden, maar indien de term 'Exchange' in dit rapport 

gebruikt wordt, verwijst deze zowel naar Exchange vzw als naar Ex-Change-Expertise asbl.  
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1.3.1 Evaluatieproces 

Deze evaluatie is gestructureerd in drie fasen (documentatiestudie, veldonderzoek en 
synthese/samenvatting), met telkens voor elk van deze fasen één of meer ‘producten’ die 
geleverd werden in de vorm van rapportage. De fase van de documentstudie spitste zich 
toe op de strategische aspecten op het (centrale) niveau van het hoofdkantoor (relevantie 
en samenhang). Zij werd aangevuld met een veldonderzoek in drie landen, alsmede twee 
enquêtes, die meer gericht waren op de resultaten en de ter plaatse waargenomen 
synergiën en complementariteit. Het samenvattend rapport die hier gepresenteerd wordt, 
sluit de evaluatie af.  

Elke fase omvat kernactiviteiten, ‘producten’ en bijeenkomsten met het 
Begeleidingscomité, zoals bepaald in het bestek (zie onderstaande afbeelding). Het huidige 
rapport is het voornaamste ‘product’ van de samenvattende fase.   

Figuur 2: Evaluatieproces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Literatuuroverzicht 

Bij aanvang van het proces is een literatuuronderzoek uitgevoerd om de concepten die in 
deze evaluatie worden gebruikt te verduidelijken, een typologie te identificeren voor de 
steun aan de privésector die tijdens het evaluatieproces zou worden gebruikt, en een reeks 
interessante praktijken op internationaal niveau te presenteren. Dit literatuuroverzicht is 
uitgevoerd in samenwerking met een lid van het Donor Committee on Enterprise 
Development (DCED) dat deel uitmaakt van het evaluatieteam. Het literatuuroverzicht 
wordt gegeven in bijlage 2. 

 

Activiteiten

•Literatuur-
overzicht

•Verkennende
gesprekken

•Evaluatiematrix

•Gedetailleerde 
methodologische 
benadering en 
tijdschema

•Cartografie

•Gesprekken over de 
strategie

•Documentanalyse over 
de strategie

•Interventielogica

•Voorlopige
bevindingen, aannames
en hiaten

•Selectie van 3 te
bezoeken landen

•Aanpak van 
veldonderzoek

•Selectie van 15 
projecten

• Documentatie en
analyse van de 15 
projecten

• Cartogr. ‘landen’

•Gesprekken over de 
landen, op het 
hoofdkantoor

•Missies: Peru, 
Rwanda, Tanzania

•Enquêtes DGD, 
BTC, begunstigden

•Enquête (analyse)

•Bevindingen

•Conclusies 

•Aanbevelingen 
(participatieve 
benadering)

Deliverables

• Concept note 
(PPT)

• Rapport 

documentonderzoek

• Missienota's

•Debriefings 
landen en op het 
hoofdkantoor

• Eindrapport

• Restitutie-

seminaries

R

Documentonderzoek Veldonderzoek Samenvatting

BC

Bron: ADE BC: Begeleidingscomité R: Restitutie-workshop

BC RBC BCBC
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Het literatuuroverzicht is als volgt gestructureerd: 

▪ definitie en typologie van de privésector, van de ontwikkeling van de privésector 
(PSD) en van de betrokkenheid van het bedrijfsleven in de 
ontwikkelingssamenwerking (PS4D); 

▪ implicatie van de combinatie van PSD en PS4D en typologie van de 
benaderingen; 

▪ uitdagingen van PSD en PS4D in fragiele en minst ontwikkelde landen;  

▪ institutionele veranderingen met betrekking tot de verhoogde aandacht van de 
donoren voor de rol van het bedrijfsleven; 

▪ recente ontwikkelingen in het debat rond gebonden en ongebonden hulp.  

Het onderstaande kader expliciteert wat in deze studie verstaan wordt onder de termen 

'privésector', 'ontwikkeling van de privésector' (PSD) en 'betrokkenheid van de privésector 
in de ontwikkelingssamenwerking' (PS4D). Dit komt in algemene zin overeen met het 
gebruik van deze termen in de Belgische beleidslijnen.2 De concepten en definities worden 
in detail besproken in het literatuuroverzicht in bijlage 2.  

Kader 1: Concepten privésector, PSD en PS4D 

Privésector: in deze studie wordt onder privésector verstaan “commerciële ondernemingen 

(bedrijfsleven) uiteenlopend van kleine, informele ondernemingen, met inbegrip van 

landbouwondernemingen, tot grote multinationale ondernemingen”. Dit concept omvat ook 

private financiële instellingen en tussenpersonen, kleine landbouwproducenten, coöperaties 

en andere actoren in de sociale economie; actoren zonder winstbejag zijn niet inbegrepen.  

Ontwikkeling van de privésector3: in de context van de ontwikkelingssamenwerking 

verwijst deze term naar de groei van lokale ondernemingen op een dusdanige manier dat 

deze groei zorgt voor duurzame economische kansen voor de arme bevolking. Het gaat erom 

“voorwaarden te creëren om mensen in ontwikkelingslanden en opkomende markten in staat 

te stellen bedrijven op te zetten en uit te breiden, waarmee werkgelegenheid wordt 

gecreëerd en waarmee de nodige goederen en diensten beschikbaar komen om armoede en 

voedselonzekerheid te overwinnen en de levensstandaard te verhogen” (Europese 

Commissie, 2016). De term "ontwikkeling van de privésector" is een overkoepelend begrip 

voor een palet aan methoden en instrumenten die gebruikt worden ter ondersteuning van 

de privésector om economische kansen te benutten. 

Betrokkenheid van de privésector (private sector for development: PS4D): deze 

term verwijst naar een “activiteit die gericht is op het [rechtstreeks] inzetten van het 

bedrijfsleven om ontwikkelingsresultaten te bereiken en die de actieve deelname van de 

privésector betreft” (OESO, 2016). De betrokkenheid van de privésector is dus transversaal, 

een manier van werken, om ontwikkelingsresultaten te bereiken voor alle Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen. Op internationaal niveau is de interpretatie van de 

betrokkenheid van de privésector nog in ontwikkeling, maar een essentieel verschil met de 

“traditionele” interpretaties van de ontwikkeling van de privésector is de relatief sterkere 

focus op het inzetten van internationale bedrijfs- en financiële activiteiten voor ontwikkeling, 

in plaats van zich voornamelijk te richten op de respectievelijke regeringen en de 

ontwikkeling van het nationale bedrijfsleven (ECDPM 2012). Het concept omvat dus zowel 

het inzetten van de Belgische (of internationale) privésector als het betrekken van de 

nationale/regionale bedrijfsleven.  

Opmerking: Voor details: zie literatuuroverzicht in bijlage 2.  

Bron: ADE 

                                           

2  Zowel de Wet op de Ontwikkelingssamenwerking van 2013 als de verschillende strategienota's die hier 

besproken worden, hanteren een definitie van de privésector die ook bemiddelende organisaties en 

coöperaties omvat. 
3  In deze studie bedoelen we met “ontwikkeling van de privésector” de ondersteuning van de ontwikkeling van 

de privésector, d.w.z. een externe tussenkomst die erop gericht is om de ontwikkeling van de privésector te 

stimuleren. Er worden middelen en instrumenten ter beschikking gesteld ten dienste van de (lokale) private 

actoren opdat deze ofwel zichzelf, ofwel hun directe of indirecte bedrijfsomgeving, zouden kunnen verbeteren. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016SC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016SC0296
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1.3.3 Evaluatievragen 

De evaluatie is gestructureerd rond vijf evaluatievragen (EV) met betrekking tot de 
evaluatiecriteria relevantie, effectiviteit en duurzaamheid, evenals de aspecten van 
coherentie/coördinatie en complementariteit. Deze vragen werden gedefinieerd op basis 
van de evaluatievragen in het bestek en nader bepaald op basis van interviews en 
bijeenkomsten met leden van het Begeleidingscomité. Elk van deze vragen is 
onderverdeeld in sub vragen. Alle evaluatievragen worden beschreven in de inleiding van 
hoofdstuk 3.  

1.3.4 Selectie van landen en interventies 

De selectie van de drie bezochte landen en de 15 dieper onderzochte interventies heeft 
plaats gevonden in overleg met de belangrijkste actoren (stakeholders) in dit onderzoek. 
De belangrijkste selectiecriteria voor de landen waren de variëteit in termen van regio's, 
inkomensniveaus van de landen, actieve Belgische actoren, sectoren en soorten steun en 
financiële volumes, evenals de vraag om twee partnerlanden en een exit-land te 
onderzoeken. Op basis daarvan werden Tanzania, Rwanda en Peru gekozen.  

De selectiecriteria voor de interventies in deze drie landen waren hoofdzakelijk de variëteit 

in termen van Belgische actoren, sectoren (met bijzondere aandacht voor de landbouw), 
de omvang van de interventies en de evalueerbaarheid (voldoende geavanceerde 
interventies om resultaten te kunnen waarnemen), evenals de haalbaarheid van 
veldbezoeken tijdens een tweeweekse missie in het land. De geselecteerde interventies 
zijn weergegeven in onderstaande tabel 1.4 De selectie van de drie landen en de 
interventies wordt in detail beschreven in bijlage 3.  

Tabel 1: Geselecteerde interventies 

Actor Titel Periode Budget (EUR) 

Peru 

BTC Duurzame economische ontwikkeling en 

strategisch beheer van natuurlijke rijkdommen in 

de regio's Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, 

Junín en Pasco (PRODERN 2) 

01/2012 – 

12/2018 

13 000 000 

TDC Verbetering van het sociaaleconomische en 

milieuniveau van de Creoolse cacao-waardeketen 

met de biologische certificering van kleine boeren 

van de Pangoa-coöperatie (in de regio Junín) 

2014-2015 

en 2016-

2017 

198 816 

Autre Terre Capaciteitsversterking en steun voor het creëren 

van duurzame economische activiteiten voor 

sociale doeleinden en voor lokale ontwikkeling in 

Peru 

01/2014 - 

12/2016 

829 770 

VECO Investeren in boerenlandbouw: betere 

levensomstandigheden voor de kleine boeren 

2014-2016 900 000 

                                           

4  Er werden in totaal 16 projecten geselecteerd, waarvan twee projecten van het TDC in Rwanda, die samen 

onder de noemer "TDC" worden besproken in het landenrapport, wat een totaal geeft van 15 projecten in de 

samenvattende tabel, namelijk onder vraag EV3. De analyse heeft aldus doorgaans betrekking op een totaal 

van 15 projecten.  
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(m/v) door de ontwikkeling van duurzame 

landbouwsectoren in Peru 

BIO Financiering in lokale valuta van 

microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika 

en het Caribisch gebied (Local Currency Fund II of 

LocFund II) 

18/12/2012 – 

lopende 

5 000 000 

Tanzania 

Agricord Project verbindende relaties tuinbouw Zanzibar 1/11/2013 – 

31/12/2017 

2 450 000 

BIO Onderneming Chai Bora (waarin BIO geïnvesteerd 

heeft via Catalyst Fund I LLC, een private equity 

fonds dat investeert in KMO's in Oost-Afrika). 

2011 – 

lopende 

3 800 000 

BTC Project ter ondersteuning van de bijenhouderij in 

de Kigoma-regio 

8/12/2011 – 

8/12/2017 

2 700 000 

VECO Investeren in boerenlandbouw: betere 

levensomstandigheden voor de kleine boeren 

(m/v) door de ontwikkeling van duurzame 

landbouwsectoren in Tanzania 

2014-2016 2 000 000 

Ex-Change 

vzw 

Onderneming International Dairy Products (IDP) 2016 1 909,57 

Rwanda 

Ex-Change 

vzw 

Expertise voor inclusieve en duurzame 

economische groei – “Quality grows by sharing it” 

(Kwaliteit neemt toe wanneer ze gedeeld wordt) 

2015-2017 675 000 

Agricord Imbaraga. Project ter verbetering van de 

winstgevendheid van agrarische waardeketens 

(Beheer van landbouwexploitaties) (2013-2017); 

Musanze, Rwanda 

2013-2017 30 000 

TDC Marketingondersteuning aan koffiecoöperatie 

Koakaka Coffee Cooperative 

2016-2017 15 000 

TDC Het opzetten van een toeleveringsketen voor 

macadamianoten in Rwanda volgens de principes 

van eerlijke handel en biologische teelt (Ten 

Senses Africa) 

2015-2017 124 922 

BTC Rwanda Decentralisation Support Programme 

(RDSP), een Rwandees nationaal programma 

bedoeld om de decentralisatie te ondersteunen – 

Het programma omvat twee componenten: lokale 

economische ontwikkeling (gefinancierd via 

basketfunding, inclusief BTC) en het stimuleren 

van het lokale concurrentievermogen door krediet 

(een interventie die uitsluitend met Belgische 

middelen gefinancierd wordt) 

2015-2020 10 850 000 

BIO Waterkrachtcentrale Giciye van Rwanda Mountain 

Tea (RMT) (de lening van BIO werd gebruikt om 

fabrieksuitrusting te financieren evenals het 

2011 – 

lopende 

2 000 000 
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planten van thee op de theeplantage van 

Nyabihu). Relatie met andere leningen aan RMT. 

Bron: ADE 

1.3.5  Uitdagingen en beperkingen  

Deze evaluatie werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen zoals: (i) het ontbreken 
van een overkoepelende strategie inzake PSD als constante over de gehele onderzochte 
periode, (ii) de moeilijkheid om de steun aan de privésector af te bakenen, (iii) het 
tijdschema en budget voor de evaluatie, en (iv) de met het voorgaande samenhangende 
methodologische beperkingen in de aanpak. 

Het ontbreken van een globale strategie gedurende de onderzochte periode 

DGD publiceerde in april 2014 haar strategienota ter ondersteuning van de lokale 

privésector. In België werd echter in oktober 2014 een nieuwe federale regering gevormd. 
Sindsdien ontwikkelde de regering visies en initiatieven met verschillende of 
complementaire accenten, gekoppeld aan bijvoorbeeld de betrokkenheid van het Belgische 
bedrijfsleven bij het bereiken van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Het 
ontbreken van een samenhangende overkoepelende strategie was een beperking voor de 
evaluatie, immers daardoor kon deze niet gesteund worden op een betrouwbare 
veranderingstheorie (Theory of Change).5 De eerste evaluatievraag (EV1) gaat dan ook 
over het strategisch kader. De volgende vragen behandelen onder meer de gevolgen op 
de operationele invulling (EV1), de relevantie van de interventies (EV3) en hun samenhang 
en coördinatie (EV4).  

Afbakening van de steun aan de privésector 

De moeilijkheid om het begrip 'steun aan de privésector' af te bakenen, is te wijten aan 

het ontbreken van een erkende standaarddefinitie en aan het "sector overschrijdende" 
karakter van de privésector. De afwezigheid van een specifieke marker in de PRISMA-
database van DGD maakte het ook lastig om de steun aan de privésector in kaart te 
brengen. Om toch te komen tot een identificatie (cartografie) is een benadering in vijf 
stappen ontwikkeld en toegepast, zoals beschreven in bijlage 3.  

Schema en budget 

De timing en het budget van deze studie bleken respectievelijk te ambitieus en beperkend. 

Het in het bestek vastgelegde schema legde korte deadlines op voor elke fase van deze 
complexe thematische evaluatie. De opdrachtgever van de evaluatie stelde zich evenwel 
flexibel op, waardoor nadere interviews konden worden uitgevoerd tijdens de 
voorbereiding van het eindverslag. Het budget maakte het slechts mogelijk een maximum 
van drie veldbezoeken en één online enquête uit te voeren. Gelet op de beperkingen voor 
wat betreft budget en tijd, concentreerde de studie zich op de hoofdzaken van deze 
evaluatie, met een maximum van vijf evaluatievragen. Hierdoor kwam de nadruk te liggen 
op de essentie en werd vermeden dat dataverzameling en analyse van gegevens over een 
te breed scala zou leiden tot fragmentatie en een verlies in details.  

Beperkingen van de methodologische aanpak 

De methodologische benadering van deze evaluatie impliceert een aantal beperkingen of 

mogelijke tekortkomingen. De belangrijkste daarvan zijn: een focus op de resultaten 

                                           

5  Er wordt in bijlage 7a een Theory of Change opgevoerd die geldt voor de Strategienota ter ondersteuning van 

de privésector 2014. Dat als onderdeel van de reflectie over het strategisch kader voor PSD, onderwerp van 

evaluatievraag EV1. Deze verandertheorie bleek al snel achterhaald, zoals verduidelijkt bij vraag EV1.  
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waargenomen in de 3 landen waar de veldbezoeken plaatsvonden, een enquête die 
uitsluitend werd uitgevoerd onder  

het personeel van DGD en BTC van de partnerlanden, alsmede een niet al te nauwgezette 
enquête in real time onder de begunstigden tijdens het veldbezoek. Dit was bedoeld om 
een impressionistische visie te geven. De analyse werd aangevuld met informatie uit 
aanvullende bronnen (gesprekken, documentstudie) waardoor uiteindelijk toch een 
bredere visie op de verschillende vragen mogelijk werd.  

Bovendien is deze evaluatie een beoordeling van de steun aan de privésector vanuit het 
oogpunt van de ontwikkelingssamenwerking, die aldus gericht is op de actoren en acties 
van ontwikkelingssamenwerking. Andere perspectieven die mogelijk geweest zouden zijn 
binnen een andere context, zijn die met name meer gericht op de betrokkenheid van het 
Belgische bedrijfsleven bij de ontwikkeling. Ook zou een nadere beoordeling op basis van 
de economische diplomatie, met bijvoorbeeld meer aandacht voor de regionale 
handelsagentschappen, FINEXPO, andere instrumenten ter ondersteuning van Belgische 
bedrijven en deze Belgische bedrijven zelf mogelijk of wenselijk zijn geweest. 
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2. Cartografie op basis van PRISMA 

Dit deel omvat de analyse van de inventarisatie van de Belgische ontwikkelingsprojecten 
ter ondersteuning van de ontwikkeling van de privésector gedurende de periode 2013-
2016. 

De gegevens zijn afkomstig van de PRISMA-database van DGD, aangeleverd door de D4.2 

eenheid van DGD.  

Bijlage 3 beschrijft de methode die gevolgd is om deze cartografie op te stellen en geeft 
de lijst van de onderzochte PSD-projecten.  

Overzicht en evolutie 

De cartografie is opgebouwd uit de bedragen die tussen 2013 en 2016 werden besteed 
(uitgaven) voor projecten voor de ontwikkeling van de privésector (PSD) en aan de 
privésector voor de ontwikkeling (PS4D)6. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit 
de PRISMA-databank van juni 2017.  

Globaal, zoals eerder vermeld, heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor PSD 
via Belgische actoren een totaalbedrag van 800 miljoen euro besteed gedurende de 
periode 2013-2016, ofwel gemiddeld 200 miljoen euro per jaar. Als daarbij ook de steun 
via de multilaterale actoren, de EU-lidstaten en de partnerlanden rekenen, dan bedraagt 
dit totaal voor de periode 2013-2016 bijna 1 miljard euro. Dat is gemiddeld 250 miljoen 
euro per jaar. 

Verdeling per actor  

In totaal werd meer dan 90% van de steun van de Belgische samenwerking inzake PSD 
geïmplementeerd via vier grote categorieën van actoren, namelijk BIO (49%)7, de 
multilaterale samenwerking (19%), BTC (11%) en CMO/IA's (10%).  

De multilaterale samenwerking vertegenwoordigde meer dan 95% van de fondsen 
afkomstig van niet-Belgische actoren. De steun van de EU-lidstaten (5%) en de 
partnerlanden (<1%) lag veel lager. De belangrijkste multilaterale organisaties die door 

                                           

6  Het totaal houdt geen rekening met de terugbetalingen aan BIO tijdens de onderzochte periode. Het PS4D 

luik is beperkt, omdat er slechts één financiering van 60 000 euro als zodanig gerekend kan worden, 

uitgekeerd aan de vzw Shift voor een ontwikkelingsproject in het kader van duurzame ontwikkeling (toelage 

voor de periode 2016-2017). Voor de inventarisatie voldoet dus de term PSD. 

7  In de periode 2013-2016 ontving BIO een DGD-financiering in de vorm van twee basisallocaties: 148 miljoen 

euro aan kapitaalbijdrage (54 44 815143), waarvan de uitbetalingen niet als ODA worden gerekend, en het 

expertisefonds (54 44 356046), waarvan de uitbetalingen als ODA worden beschouwd. Dit bedrag van 486 

miljoen euro komt overeen met de uitgaven van BIO over de periode 2013-2016: 484 miljoen euro van de 

allocatie "kapitaalbijdrage" (gebaseerd op het totaal van 731 miljoen euro dat BIO sinds 2001 in deze schijf 

heeft ontvangen, vanwege het hernieuwbare karakter van de activiteiten van BIO) en 2,5 miljoen euro van 

het Expertisefonds.  
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de Belgische samenwerking worden gesteund zijn de Wereldbank, de Europese Unie en de 
Verenigde Naties.  

Als men enkel de Belgische actoren beschouwt (zie onderstaande illustratie), dan blijkt uit 
de inventarisatie dat BIO bijna twee derde van de financiering uitgaf (61%). Verder in de 
rangschikking staan respectievelijk BTC (13%), de CMO/IA’s (13%) en Finexpo (7%). De 
financiering van andere actoren zoals TDC, Agricord, Ex-change (vzw en asbl) lag veel 
lager in relatieve termen. 

Figuur 3:  Steun inzake PSD per Belgische actor (2013-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling per financieringsbron  

Het leeuwendeel van de steun voor PSD door Belgische actoren staat op het conto van 
DGD (91%, ofwel 722 miljoen euro). De overige 9% wordt gefinancierd door de FOD 
Buitenlandse Zaken (buiten DGD) voor de steun via Finexpo (7%), en door de gewesten, 
steden en provincies (2%). 

Verdeling per sector 

Banken en financiële diensten, landbouw, energie en industrie vormen de belangrijkste 
domeinen van interventie voor de Belgische steun aan PSD8, met een respectieve bijdrage 
van 206 miljoen euro (26%); 135 miljoen euro (17%); 95 miljoen euro (12%); en 93 
miljoen euro (12%). Het belang van de landbouw in de totale steun is in overeenstemming 
met de "Beleidsverklaring Ontwikkelingssamenwerking" van november 2014, waarin 
landbouw wordt genoemd als een belangrijk thema in de ondersteuning van PSD, voor een 
duurzame economische groei. De overige sectoren omvatten onder meer onderwijs, 
communicatie en transport. 

                                           

8  Deze verdeling is gebaseerd op basis van de specifieke sector (DAC code) opgenomen in PRISMA voor elk 

project.  

Totaal Belgische 

actoren:

€ 795 miljoen

(*) incl. Belgische gewesten, provincies en gemeenschappen (Gew/P/Gem), en 

partnerland

Bron: ADE, op basis van PRISMA

2013-2016

BIO 61%

BTC 13%

ACNG: ONG
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Figuur 4:  Steun inzake PSD per sector (2013-2016) 

 

 

 

 

Indeling per typologie 

In dit deel wordt de uitsplitsing naar de belangrijkste types PSD-ondersteuning besproken 
op basis van de typologie die uit het literatuuroverzicht naar voren is gekomen (zie bijlage 
2).  

De Belgische actoren waren vooral actief in de categorieën één, twee en vier van die 

typologie9 (zie Figuur 5). Het creëren van een basis voor private investeringen in 
ontwikkelingslanden (eerste categorie) werd voornamelijk ondersteund door 
financieringen van BIO en de multilaterale samenwerking. Bij projecten van de tweede en 
vierde categorie (nationale programma's, initiatieven ter bevordering van slagkrachtige 
economische structuren en systemen, en een gerichte ondersteuning voor de ontwikkeling 
van lokale bedrijven) zijn meer actoren betrokken; BTC, de CMO's en BIO zijn daarvan de 
belangrijkste. De betrokkenheid bij productieve investeringen van individuele bedrijven 
(derde categorie) was voornamelijk de zaak van Finexpo en BIO.10 

                                           

9  Dit betekent de basis leggen voor particuliere investeringen in ontwikkelingslanden, slagkrachtige 

economische systemen bevorderen en de plaatselijke bedrijfsontwikkeling stimuleren. 

10  BIO verstrekt eigen vermogen aan MKMO's door onder meer te beleggen in fondsen voor participaties in het 

risicokapitaal van ondernemingen. In 2016 vertegenwoordigde het eigen vermogen 81% (78 miljoen euro) 

van de ondersteuning door BIO via fondsen (BIO, Jaarverslag 2016). Voor de typologie is echter, voor zover 

mogelijk, rekening gehouden met het doel van de fondsen (zo werd bijvoorbeeld de steun aan fondsen die 

de lokale MFI's steunen ingedeeld in de eerste categorie van de typologie en de steun aan fondsen die lokale 

MKMO's financieren, ingedeeld in de vierde categorie van de typologie).  

Bron: ADE, op basis van PRISMA en de classificatie van DAC

Bank en 

financiele
dienstverlening 

€ 206 miljoen 
(26%)

Landbouw € 

135 miljoen
(17%)

Energie 95 

miljoen € 
(12%)

Industrie 93 

miljoen € 
(12%)

Overigen € 266 

miljoen (33%)

Totale uitgaven 

Belgische 

actoren:

€ 795 miljoen
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Figuur 5: Overzicht van de deelname van de actoren per categorie van de 
typologie (uitgaven, 2013-2016) 

 

Geografische spreiding 

Vrijwel de helft van de Belgische steun aan PSD ging naar Sub-Sahara Afrika (46%).11 
Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied waren de op een na grootste ontvangers van 
PSD-steun, met een totaal van 154 miljoen euro (19%). De andere begunstigde regio’s 
waren Zuid-Azië (13%), Oost-Azië en de Stille Oceaan (9%) en het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika (5%). Wereldwijde projecten (volgens de PRISMA-classificatie) waren goed 
voor 8% van de PSD-ondersteuning (60 miljoen euro).  

De steun inzake PSD was geconcentreerd op een beperkt aantal landen: de steun aan de 
10 meestbegunstigde landen12 vertegenwoordigt bijna de helft (44%) van de totale 
uitgaven van de Belgische actoren wereldwijd (351 miljoen euro tussen 2013 en 2016).  

61% van de PSD-ondersteuning van Belgische acteurs was gericht op 
middeninkomenslanden en 30% op landen met lage inkomens. De rest betreft regionale 
en wereldwijde projecten. 

De steun die bedoeld is om de basis te leggen voor particuliere investeringen in 

ontwikkelingslanden (eerste categorie), met name de ontwikkeling van lokale financiële 
instellingen, was vooral gericht op middeninkomenslanden en niet-fragiele staten.13 Dit is 

                                           

11  Globale steun aan PSD via Belgische actoren (de gegevens inzake PSD per land zijn niet beschikbaar voor de 

steun via multilaterale actoren).  

12  India, DRC, Burundi, Ivoorkust, Ecuador, Benin, Paraguay, Honduras, Rwanda, Marokko.  

13  Fragiele staten zoals gedefinieerd in de meest recente lijst van de Wereldbank: Afghanistan; Birma/Myanmar; 

Burundi; Centraal-Afrikaanse Republiek; Tsjaad; Comoren; Democratische Republiek Congo; Djibouti; 

Eritrea; Gambia; Guinee-Bissau; Haïti; Irak; Ivoorkust; Kosovo; Libanon; Liberia; Libië; Madagaskar; Mali; 

Papoea-Nieuw-Guinea; Sierra Leone; Somalië; Zuid-Sudan; Sudan; Syrië; Togo; Jemen; en Zimbabwe. 

Bron: ADE, op basis van o.a. OESO, DCED, ECDPM, en PRISMA
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vooral het gevolg van de steun voor de ontwikkeling van lokale financiële instellingen, die 
39% van de totale PSD-ondersteuning aan niet-fragiele staten vertegenwoordigt, t.o.v. 
21% voor landen in een situatie van fragiliteit. Qua inkomensclassificatie betekent dit dat 
meer dan de helft van de steun naar hogere middeninkomenslanden ging (52%) t.o.v. 
30% voor landen met een lager middeninkomen en 15% voor landen met een laag 
inkomen. 

Tabel 2: Steun aan de ontwikkeling van lokale financiële instellingen,  
2013-2016 

 

% van de 

totale PSD-

uitgaven 

% van de 

totale PSD-

contracten 

Steun aan niet-kwetsbare staten 39% 38% 

Steun aan kwetsbare staten (WB) 21% 24% 

Steun aan landen met een hoog inkomen   0%   0% 

Steun aan hogere middeninkomenslanden 52% 46% 

Steun aan lagere middeninkomenslanden 30% 40% 

Steun aan landen met een laag inkomen 15% 22% 

Bron: ADE, op basis van PRISMA   

Nationale initiatieven en programma's ter bevordering van slagkrachtige economische 

structuren en systemen (tweede categorie), zoals waardeketenontwikkeling en lokale 
economische ontwikkeling, zijn gericht op MIC's en LIC's, maar het meest op deze laatste 
groep. De steun aan de ontwikkeling van de waardeketens en de ondersteuning van de 
lokale economische ontwikkeling vertegenwoordigen respectievelijk 10% en 25% van alle 
steun voor de privésector aan LIC's (vergeleken met 6% en 3% voor landen met een lager 
middeninkomen).  
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Tabel 3: Steun aan de ontwikkeling van de waardeketen en de lokale 
economische ontwikkeling  

 

% van de totale 

PSD-uitgaven 

2013-16 

% van de 

totale PSD-

contracten 

% van de 

totale PSD-

uitgaven 

2013-16 

% van de 

totale PSD-

contracten 

 Ontwikkeling van de waardeketen Lokale economische ontwikkeling 

Niet-kwetsbare staten 7% 9% 8% 4% 

Kwetsbare staten (WB) 5% 12% 18% 11% 

Hoog inkomen   0%   0%   0%      0% 

Hoger middeninkomen 5% 9% 9% 4% 

Lager middeninkomen 6% 4% 3% 3% 

Laag inkomen 10% 16% 25% 10% 

# n.v.t. 5% 8% 4% 4% 

Bron: ADE, op basis van PRISMA 

De steun aan de ontwikkeling van lokale ondernemingen (vierde categorie) waaronder 

beroepsopleidingen, was vooral gericht op lage-inkomenslanden en kwetsbare staten. Dit 
wordt deels verklaard door de omvangrijke hulpprogramma's voor beroepsopleidingen in 
de Democratische Republiek Congo. 

Tabel 4: De 5 belangrijkste begunstigden van steun voor programma’s inzake 
beroepsopleiding  

Top 5 van begunstigden Uitgaven 2013-16 # Contracten % Uitgaven 

Totaal steun  67 332 689 €  93 100% 

Democratische Republiek Congo   17 969 939 €  12 27% 

Burundi  8 719 484 €  6 13% 

Haïti  5 001 123 €  4 7% 

Mozambique  4 571 652 €  5 7% 

Guatemala  3 796 743 €  5 6% 

Bron: ADE, op basis van PRISMA     
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3. Antwoorden op de evaluatievragen 

In dit hoofdstuk komen de vaststellingen van de evaluatie aan bod, in de vorm van 
antwoorden op de evaluatievragen. Ze zijn opgebouwd rond het globale analysekader voor 
de evaluatie, dat vijf evaluatievragen (EV / V) omvat. Deze evaluatievragen zijn op hun 
beurt onderverdeeld in sub vragen.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evaluatievragen. Vervolgens wordt het 
antwoord op elke vraag besproken. 

Tabel 5: Overzicht van de evaluatievragen 

EV1 
Strategie en 
relevantie 

In hoeverre is er een solide strategie om de privésector te 
ondersteunen, gericht op de prioritaire behoeften van de 
privésector? 

EV1 
Operationeel 
model 

In hoeverre is het operationele model toegerust om de   
strategie uit te voeren?  

EV3 
Relevantie van de 
interventies 

In hoeverre sluiten de interventies aan op de strategie en 
de doelstellingen van de Belgische samenwerking?  

EV4 
Coördinatie en 
complementariteit  

In hoeverre hebben Belgische samenwerkingsactoren en 
andere stakeholders samengewerkt om de privésector te 
ondersteunen? 

EV5 
Efficiëntie en 
duurzaamheid 

In welke mate hebben de ondersteunde interventies 
bijgedragen aan de ontwikkelingsresultaten in de 
betreffende sectoren? 

Bron: ADE 
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3.1 EV1 Strategie  

In hoeverre is er een degelijke strategie voor de Belgische ondersteuning van de 
privésector, die beantwoordt aan de prioritaire behoeften van de privésector? 

Deze vraag wordt opgebouwd rond de volgende elementen: visie en strategische keuzes; 
potentiële meerwaarde; overeenstemming met de ‘state-of-the-art’ benaderingen 
(inclusief de rechtstreekse betrokkenheid van het bedrijfsleven); gender, klimaat, waardig 
werk en rechten; beantwoorden aan de prioriteiten en behoeften van de privésector; 
differentiatie per land.  

EV1 – Geschiktheid van de strategie 

Zowel de doelstellingen als het beleid voor de ondersteuning van de ontwikkeling van de 
privésector binnen de samenwerking zijn neergelegd in de Wet op de 
Ontwikkelingssamenwerking van 2013. De ondersteuning aan de (lokale) privésector 
wordt gezien als een middel om de overkoepelende doelstelling, namelijk het uitroeien 
van armoede te bereiken, en om uitsluiting en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Het 
is geen doelstelling op zich. De strategienota met betrekking tot de ontwikkeling van de 
privésector uit 2014 (PSD Nota 2014) heeft een brede, veel omvattende inhoud, terwijl 
de strategienota 'Digital for Development' (D4D) van 2016 zich beperkt tot één enkel 
aspect. De strategienota met betrekking tot landbouw en voedselzekerheid uit 2017 
weerspiegelt al meer ondernemersvisie. Als uitdrukking van de evolutie in het beleid, 
kondigde de Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 2017 een belangrijke 
verandering aan, waarbij de ondersteuning van de economische groei aangeduid werd 
als de centrale as van het beleid, in antwoord op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen en de Agenda 2030. Noch de drie strategische nota's, noch 
de Algemene beleidsnota steunen op een specifieke verandertheorie (Theory of Change 
– ToC) of interventielogica. Ze bieden geen overkoepelend strategisch kader.  

De operationalisering van deze nota's is grotendeels voorbehouden aan de uitvoerende 
instanties en organisaties, ieder met de eigen karakteristieken. Deze instanties kennen 
een verticale structuur (van België naar het partnerland), die leidt tot een verkokering 
in de uitvoering, ook wel silo’s genoemd. De pogingen om te komen tot een horizontaal 
gecoördineerde uitvoering op het niveau van het doelland zijn relatief recent (2016-
2017) en grotendeels beperkt tot maatschappelijke organisaties en institutionele actoren 
(deze omvatten niet de belangrijkste actoren voor wat betreft de ontwikkeling van de 
privésector, zoals BTC, BIO, TDC en Exchange).  

De Wet van 2013 richt zich voornamelijk op de actoren van de sociale economie en 

ondersteunende organisaties, terwijl de de PSD Nota 2014 naast deze doelgroep ook 
commerciële KMOs (voornamelijk via BIO) omvat. De inhoud van de verbeteringen voor 
een gunstiger ondernemingsklimaat wordt grotendeels overgelaten aan multilaterale 
organisaties en academische onderzoeksinstellingen, met uitzondering van het 
verstrekken van financiering (BIO). De strategie legt geen beperkingen op voor wat 
betreft de sectorkeuze, hoewel de landbouw, voedselveiligheid en infrastructuur op het 
platteland de prioriteiten zijn. De Belgische instanties werken hoofdzakelijk op het meso- 
en microniveau (zie 3.1.1). De behoeften op nationaal niveau komen indirect aan bod. 
De Belgische instanties hebben praktische kennis verworven van en ervaring opgedaan 
met (landbouw)productieketens, met inbegrip van eerlijke handel (fair trade). Dit laatste 
kan beschouwd worden als een bewezen comparatief voordeel. 

De Belgische aanpak sinds 2013 kan niet omschreven worden als zijnde “state-of-the-
art”. In de PSD Nota 2014 ontbrak een overkoepelende visie betreffende de verbanden 
tussen ontwikkelingssamenwerking, de ontwikkeling van de privésector en economische 
en handelsbevordering. De intenties in 2016 en 2017 om zich open te stellen voor een 
rechtstreekse betrokkenheid van het bedrijfsleven om ontwikkelingsresultaten te 
verkrijgen (PS4D) bleven bescheiden en nogal geïsoleerd van de andere interventies.  
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In het bijzonder voor de landen waaruit de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich 
terugtrekt, de exit-landen, wordt een overkoepelende visie gemist en daarbij horende 
instrumenten om een soepele transitie van ontwikkelingssamenwerking naar 
economische betrekkingen en handel te bewerkstelligen.  

3.1.1 Visie en strategische keuzes 

In 2008 sloot de toenmalige beleidsnota van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking14 aan bij de op dat moment heersende Europese Consensus 
van 2005 met betrekking tot goed bestuur, complementariteit en een sectorale 
benadering. Hoewel de nadruk voornamelijk lag op de openbare sector, verwees deze nota 
naar de verbetering van het zakenklimaat en het bieden van stimuli aan het bedrijfsleven 
via de bevordering van de handel (economische partnerschapsovereenkomsten). Ze 
zorgde ook voor extra ruimte voor BIO om kredieten toe te kennen. In het licht van de 
opkomst van het veranderende internationale gedachtengoed omtrent 
ontwikkelingssamenwerking werd de steun aan de ontwikkeling van de privésector 
een expliciete component van de Wet op de Ontwikkelingssamenwerking van 
2013 (en van de wijziging daarvan in 2016). De Wet (hoofdstuk 2, art. 6) vermeldt vier 
interventiegebieden (“pijlers” genoemd): (i) programma's ter verbetering van het 
investeringsklimaat; (ii) het toekennen van kredieten, het versterken van de capaciteiten 
van de kleine en middelgrote ondernemingen en de micro-ondernemers; (iii) het 
ondersteunen van de duurzame en eerlijke handel; en (iv) het bevorderen van hun 
deelname aan de internationale handel (zie bijlage 7a). De Wet van 2013 sloot aan bij het 
gemeenschappelijk strategisch kader van de Europese Unie.15  

Voor de uitvoering van dit beleid werden “strategienota's” uitgewerkt en 
gepubliceerd.16 De hierna volgende bespreking betreft de volgende nota’s: 
Strategienota: De Belgische ontwikkelingssamenwerking en de lokale privésector: 
ondersteuning van een duurzame, menselijke ontwikkeling (2014); de Strategienota 
‘Digital for Development’ (D4D) voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking (2016); en 
de Strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking (2017).17  

                                           

14 Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota van de Minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking, 21 april 2008. 

15  Het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (Le Cadre Stratégique Commun) van de Europese Commissie 

streeft een gemeenschappelijke lijn na voor wat betreft de strategische doelstellingen en prioritaire 

beleidsgebieden op het gebied van de internationale samenwerking, alsmede de instrumenten die daartoe 

worden ingezet, en de coordinatiemechanismen om coherentie en samenhang met het economische beleid 

van de lidstaten te bewerkstelligen. 

16  Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking wordt het begrip "strategienota" gedefinieerd: "Een strategienota omschrijft en 

verdedigt de gezamenlijke visie en prioriteiten rond een thema, een sector of een benadering van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. Ze is opgesteld door de Directie DGD die de federale ontwikkelingspolitiek 

uitwerkt." 

17  Eind 2017, d.w.z. na de geëvalueerde periode, werd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking een 

nota over het kader en de strategieën met betrekking tot de ontwikkeling van de privésector verder 

uitgewerkt en goedgekeurd.  
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Daarnaast zijn er de Algemene beleidsnota’s, zoals de Algemene beleidsnota 

Internationale Ontwikkeling 2017 die in oktober 2016 aan het Belgisch Parlement 
aangeboden werd.18 Deze legde de nadruk op het belang van de directe betrokkenheid 
van het bedrijfsleven, waarbij het volgende geconcludeerd werd: “Vanuit een verkeerde 
interpretatie van het begrip ‘ongebonden hulp’ was als het ware een muur opgetrokken 
tussen het ontwikkelingsbeleid en de bedrijfswereld” (p. 5). En: “De regering legt daarbij 
resoluut de klemtoon op de centrale rol van de privésector als motor van ontwikkeling. In 
de eerste plaats wenst de Belgische regering […] de privésector in de partnerlanden te 
ondersteunen. Daarnaast wenst de regering ook de Belgische privésector meer te 
betrekken bij het ontwikkelingsbeleid.” (p. 6-7). 

De Algemene beleidsnota Internationale Ontwikkeling 2017 onderbouwt de stelling dat de 
genoemde strategieën niet statisch maar juist dynamisch zijn. Een manifestatie van deze 
dynamiek is de modernisering van de investeringsstrategie van BIO (2016) en de 
lancering van een reeks initiatieven in het kader van de ontwikkeling van de 
privésector en de directe betrokkenheid daarvan tijdens de laatste jaren, zoals 
het werken met Development/Humanitarian Impact Bonds,19 het platform “The Shift”, het 
Acropolis-initiatief en het Manifest voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development 
Charter).20 Verder waren er discussies op basis van de aanbevelingen van de peer review 
van de OESO (2015).21  

De strategienota PSD 2014 is expliciet in haar stelling dat de ontwikkeling van de 
privésector geen doel op zichzelf is, maar een middel om armoede te bestrijden en 
uitsluiting en ongelijkheid terug te dringen. In de praktijk betekent dit dat overwegingen 
van ofwel het genereren van inkomen in het algemeen, ofwel de ondersteuning van 
producerende organisaties (coöperaties) de voornaamste motivatie is voor interventies 
met betrekking tot de privésector. De motivatie is dus niet de ondersteuning van de 
ontwikkeling van de privésector als op zichzelf staand doel (bijvoorbeeld via programma's 
die gericht zijn op de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen). De nota 
wil ook de betrokkenheid van het bedrijfsleven stimuleren via een beschrijving van 
de rol van ondernemingen, die concreet gebaseerd is op duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (p. 13-14). Deze strategie- en beleidsnota's waren niet 
gestoeld op een expliciete verandertheorie (ToC) of interventielogica (zie bijlage 
7a). De strategienota PSD 2014 biedt een nogal beknopte analyse van de ontwikkeling 
van de privésector zonder rekening te houden met de bindende beperkingen (binding 
constraints: dat zijn overheersende beperkingen die niet of nauwelijks weg genomen 

                                           

18  Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 

2017, 28 oktober 2016. 

19  De Development Impact Bonds en de Humanitarian Impact Bonds zijn gebaseerd op de principes van de 

Social Impact Bonds, waarbij privé-investeerders en overheden samenwerken om maatschappelijke “winsten” 

te bewerkstelligen. Concreet wordt privékapitaal aangetrokken om innovatieve projecten te lanceren die 

vervolgens uitgevoerd worden door een (niet-overheids) organisatie. Samen met de overheid wordt bepaald 

welke meetbare doelstellingen bereikt dienen te worden (‘performance indicatoren’). Het Internationaal Rode 

Kruis en België (via de beleggingsonderneming KOIS Invest) hebben het initiatief genomen voor een 

allereerste Humanitarian Impact Bond (revalidatie) en voor een Development Impact Bond voor de 

verbetering van de levensomstandigheden in Syrische vluchtelingenkampen.  

20  The Shift is het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid dat meer dan 370 ondernemingen, 

maatschappelijke organisaties en andere organisaties samenbrengt met het doel om partnerschappen op te 

zetten voor duurzame ontwikkeling. The Shift was een belangrijke partner voor de uitwerking van het 

Sustainable Development Charter. Via The Shift werden ook middelen vrijgemaakt voor het onderzoeken van 

mogelijkheden voor Development Impact Bonds. 

21  Bron: België - DAC Peer Reviews voor ontwikkelingssamenwerking, 2015. Zie ook: Belgische Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Algemene beleidsnota Internationale Ontwikkeling 2017, 28 oktober 2016, p. 4. 
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kunnen worden), die de ontwikkeling van de privésector in de weg kunnen staan. De 
strategie omvat noch (tijdgebonden) inputs, noch procesindicatoren, noch prestatie-
indicatoren (output, resultaat). 

De Strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ 2017 geeft prioriteit aan de 
minst ontwikkelde landen (MOL) in Afrika (waaronder landen die zich in een 
fragiele situatie bevinden) boven middeninkomenslanden. Aangezien de bilaterale 
activiteiten (onderlinge samenwerking tussen regeringen) beperkt zijn tot 18 
partnerlanden (in 2015 gereduceerd tot 14), concentreren de strategienota's zich op een 
beperkt deel van landen die  potentieel in aanmerking zouden komen voor interventies op 
het gebied van PSD. Dat varieert: de interventies door FINEXPO en BIO kunnen uitgevoerd 
worden in de landen die voorkomen op de lijst van de OESO-DAC voor officiële 
ontwikkelingshulp.22 Dit kunnen ook hoger middeninkomens-landen zijn. In de praktijk 
heeft FINEXPO-activiteiten uitgevoerd in 52 landen; voor BIO zijn dat er 38 (op basis van 
gegevens van 2017). Voor maatschappelijke organisaties en institutionele actoren 
(CMO/IA’s) is er een lijst van 32 in aanmerking komende landen (plus 1 thema), hoewel 
sommige organisaties, zoals Agricord, in veel meer landen programma's uitvoeren.  

De strategienota PSD 2014 stelt voor de minst ontwikkelde landen (MOL) en 
middeninkomenslanden (MIC) een verschillende aanpak voor. De strategienota 
verwijst naar de verbetering van het zakenklimaat, rechtstreekse steun aan 
MKMO’s, en organisaties in de sociale economie.23 De meeste partnerlanden van de 
Belgische gouvernementele samenwerking zijn MOL in Centraal- en West-Afrika. Zes van 
deze landen bevinden zich in een fragiele situatie.24 Landen in een fragiele situatie worden 
niet gekenmerkt door een dynamische privésector, terwijl verschillende belemmeringen 
bestaan om te komen tot een gunstig ondernemingsklimaat. De strategienota PSD 2014 
wees erop dat in deze landen de familiale landbouw ondersteund moet worden en dat 
opkomende private landbouwbedrijven in de sociale economie de voorkeur genieten. In 
de middeninkomenslanden “zal voorrang worden gegeven aan de ontwikkeling van 
duurzame economische activiteiten (ondernemingsklimaat25, partnerschappen tussen 

                                           

22  Bron: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Koninklijk besluit tot opstelling van de lijsten van partnerlanden van de actoren van de niet-gouvernementele 

samenwerking. 10 april 2014. 

23  Noch de Wet van 2013, noch de verschillende beleidsnota's zijn expliciet voor wat betreft het concept "sociale 

economie". De sociale economie geeft "voorrang aan mensen in plaats van winst". Ze is "gebaseerd op lokale 

gemeenschappen en onafhankelijk van de overheid; organisaties in de sociale economie zijn democratisch 

en/of participatief, ze brengen veel verschillende soorten middelen samen binnen een organisatie in collectief 

eigendom en geven prioriteit aan sociale doelstellingen en waarden. Hoewel het mogelijk is dat deze actoren 

winst nastreven, doen ze dit binnen een context waarin winst als een middel beschouwd wordt om sociale 

doelstellingen te bewerkstelligen en niet in de eerste plaats als een middel om individuele rijkdom te vergaren. 

Ze kunnen gebruik maken van vrijwilligers naast, of in de plaats van, betaalde arbeidskrachten. De sociale 

economie wordt gekenmerkt door wederzijdse zelfhulp initiatieven en initiatieven gericht op het voldoen aan 

de behoeften van minder bevoorrechte leden van de maatschappij." (L. Brown, MSVU, 2008). De grenzen 

tussen privé en openbaar en tussen de verschillende sectoren zijn in de sociale economie vaak vaag. 

24  Volgens het OESO-rapport uit 2015 over fragiele situaties. 

25  Het “zakenklimaat” (business climate) en het “ondernemingsklimaat” (business environment) zijn vaak 

voorkomende termen, maar ze worden niet op een uniforme manier gebruikt. DCED maakt onderscheid 

tussen het bredere concept “investeringsklimaat”, waarin elementen zoals een gebrekkige infrastructuur, 

zwakke instellingen en het niveau van corruptie een rol spelen, en het “zakenklimaat” (dat beschouwd wordt 

als een “onderdeel van het investeringsklimaat”), dat de administratie- en handhavingsmechanismen omvat 

die zijn ingevoerd om het overheidsbeleid tot uitvoering te brengen, evenals de institutionele voorzieningen 

(bv. overheidsdiensten, regelgevende autoriteiten, ondernemersorganisaties enz.) (DCED, 2008). Een 

nauwere term is “onderneming bevorderend klimaat” (business enabling environment); hieronder vallen 

http://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DonorGuidanceEnglish.pdf
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verenigingen van de privésector, toegang tot financiering, [...])”26, in het bijzonder met en 
door de openbare sector.  

De strategienota’s benoemen niet de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking 
en de ontwikkeling van economische betrekkingen. MOL en/of fragiele landen zijn 
voor BIO en Finexpo niet de eerste doelgroep. Voor BIO zou het moeilijk zijn om uitsluitend 
in MOL te werken, aangezien dit doorgaans kleine economieën zijn, die niet aantrekkelijk 
zijn voor externe (en zelfs binnenlandse) investeerders, vooral wanneer de nadruk ligt op 
perifere gebieden binnen deze landen. Er worden ook geen specifieke relaties voorzien of 
nagestreefd met middeninkomenslanden, inclusief de 6 “exit landen”27, ondanks het 
potentieel voor de opbouw van sterkere economische betrekkingen, ook in het kader van 
de economische diplomatie en de handelsondersteuning. Er bestaat geen specifieke 
strategie voor "exit-landen" die beschrijft hoe een soepele transitie van 
ontwikkelingssamenwerking naar meer economische betrekkingen zou kunnen verlopen. 

Er bestaat geen algemene aanpak voor het omzetten van de strategieën voor de 
ontwikkeling van de privésector naar strategieën ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de privésector op het niveau van het doelland. Hoewel het niet 
vereist is de strategieën voor de ontwikkeling van de privésector invulling te geven op het 
niveau van een doelland (door deze in een specifiek nationaal kader of nationale aanpak 
te plaatsen), had een gezamenlijke interpretatie door de voornaamste actoren op het 
gebied van PSD de operationalisering op het niveau van een doelland kunnen bevorderen 
en daarmee synergiën kunnen creëren.28 Veldbezoeken aan Peru, Tanzania en Rwanda 
toonden dat er geen strategieën waren uitgewerkt voor de ontwikkeling van de privésector 
op nationaal niveau, noch door de respectievelijke ambassade, noch door het BTC-kantoor 
of andere actoren (Exchange vzw stelt wel een bescheiden plan per land op). Sinds 2016 
stemmen de actoren van de maatschappelijke organisaties en institutionele actoren hun 
activiteiten met elkaar af in de context van het gemeenschappelijk strategisch 
planningskader (Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) en Gemeenschappelijk 
Strategisch Kader (GSK)). Dit betekent niet dat de ontwikkeling van de privésector geen 
deel uitmaakte van de (bestaande) indicatieve programma's voor deze landen of dat de 
ambassades ad-hoc initiatieven voor de ontwikkeling van de privésector niet 
ondersteunden (bv. in Peru). Er was echter geen overkoepelende strategische visie of 
aanpak over hoe de belangrijkste actoren (BIO, BTC, TDC, Exchange, Agricord enz.) het 
best ingezet zouden kunnen worden.  

De enquête onder ambassades en nationale BTC-kantoren suggereert dat de ontwikkeling 

van een expliciete strategie voor de ontwikkeling van de privésector niet ongebruikelijk 
was, hoewel niet noodzakelijk op het nationale niveau en niet altijd expliciet. Van de 18 
ambassades en 16 BTC-kantoren die de vragen dien aangaande beantwoordden, gaven 5 
ambassades en 9 BTC-kantoren aan dat er wél een strategie voor de ontwikkeling van de 
privésector ontwikkeld was (ofwel op nationaal ofwel op regionaal niveau). Hierbij zijn ook 

                                           

aspecten zoals belasting, eerlijke concurrentie, de stem van het bedrijfsleven en een stabiele 

beleidsomgeving.  

26  Bron: Strategienota betreffende de ontwikkeling van de privésector van 2014, 5.2, p. 12. 

27  De term “exit-landen” verwijst naar de zes landen die België sinds 2015 niet meer als partnerlanden voor 

gouvernementele samenwerking beschouwt. Er kunnen echter wel nog andere soorten van samenwerking 

zijn in deze landen (bv. via niet-gouvernementele samenwerking, multilaterale samenwerking, BIO of 

Finexpo). Deze zes landen zijn Algerije, Zuid-Afrika, Vietnam, Bolivia, Ecuador en Peru. Al deze landen worden 

nu door de OESO als middeninkomenslanden beschouwd.  

28  Een onderbouwde aanname door het evaluatieteam gebaseerd op de drie veldonderzoeken. 
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de landen gerekend waar de ontwikkeling van dergelijke strategieën pas eind 2017 
startte.29 Zie figuur 6.  

Figuur 6: Ambassades en BTC-kantoren met een strategische aanpak voor de 
ontwikkeling van de privésector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ In de praktijk blijken zowel ambassades als BTC-kantoren actief in de coördinatie van 
activiteiten gericht op de ontwikkeling van de privésector. De ambassade in Peru (meer 
dan in Tanzania of Rwanda) speelde een proactieve (economische diplomatie-) rol door 
het opzetten van contacten tussen de relevante actoren en economische initiatieven.  

▪ De Belgische strategieën kennen geen beperkingen voor wat betreft de keuze van de 
sectoren, hoewel zowel de strategienota PSD 2014 als de strategienota ‘Landbouw en 
Voedselzekerheid’ van 2017 verwijzen naar de prioritaire sectoren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. De strategienota 'Digital for Development' (D4D) van 
2016 verwijst naar alle sociale en economische activiteiten waarin digitalisering nuttig 
kan zijn. De prioritaire sectoren van de ontwikkelingssamenwerking zijn (Wet van 
2013) 1° gezondheidszorg; 2° onderwijs en opleiding; 3° landbouw en 
voedselveiligheid; en 4° basisinfrastructuur (in de strategienota PSD 2014 
geconcretiseerd als hernieuwbare energiebronnen en duurzaam toerisme). In de 
strategienota 'Landbouw en Voedselzekerheid' (2017) wordt de nadruk gelegd op 
(landbouw-)ondernemers. Voor de vierde prioriteit wordt gewezen op de rol van BIO 
(en FINEXPO) bij de bevordering van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de 
verbetering van infrastructuur. Voor zowel de eerste als tweede prioriteit is het niet 
duidelijk of en hoe de Belgische ontwikkelingssamenwerking de privésector bij het 
ontwikkelingsproces kan betrekken.  

In de praktijk is de bank en financiële dienstverlening de belangrijkste sector geweest 
(26% in het bijzonder door BIO naast andere sectoren), gevolgd door landbouw (17%), 
energie en infrastructuur (beiden 12%) (zie cartografie). De respondenten op de enquête 
gehouden in de partnerlanden van België geven aan dat de activiteiten gericht op de 
ontwikkeling van de privésector vooral verband houden met landbouw (12 van de 16 
ambassades, 14 van de 15 BTC-kantoren) en infrastructuur (7 van de 16 ambassades, 9 
van de 15 BTC-kantoren) (zie bijlage 5). Ook uit de veldstudies in Tanzania en Peru (en in 
mindere mate in Rwanda) lag de nadruk op activiteiten die verband houden met landbouw 
(organisatie van coöperaties, kleine landbouwinfrastructuur, productie, afzet, 

                                           

29  Burundi, Ecuador, Guinee, Marokko en Senegal. Deze nationale strategieën voor de ontwikkeling van de 

privésector werden niet bestudeerd voor deze evaluatie.  

Bron: ADE
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certificering). TDC richt zich op eerlijke handel (met inbegrip van ambachtelijke mijnbouw 
en duurzaam toerisme). Technisklk 

che en vakonderwijs zijn ook belangrijk geweest in bepaalde landen (zoals in de 
Democratische Republiek Congo). 

Ook buiten de kaders van ontwikkelingsprogramma’s om zijn Belgische 
stakeholders – in een breed scala aan activiteiten – actief in de ontwikkeling van 
de privésector. Belgische stakeholders steunen rechtstreeks of indirect activiteiten 
gericht op de ontwikkeling van de privésector, zowel op nationaal als op bedrijfsniveau, 
ook al worden deze niet noodzakelijkerwijs als zodanig aangeduid. De landenrapporten 
geven enkele voorbeelden daar van (bv. Peru: steun aan de Salón del Cacao y Chocolate 
in Lima; Rwanda: lid van de Raad van Bestuur van de Rwanda Development Bank). 

3.1.2 Potentiële toegevoegde waarde van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking  

Op dit moment nemen ieder van de verschillende Belgische diensten en 
organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de privésector een 
specifieke “niche” of specialisatie voor hun rekening. In vergelijking met de vier 
doelstellingen vermeld in de Wet van 2013, gaat de meeste aandacht naar slechts twee 
daarvan, namelijk de rechtstreekse ondersteuning van de lokale privésector (zowel 
plaatselijke organisaties en ondernemers als financiële instellingen) en de bevordering van 
een inclusieve en duurzame handel via de actieve ondersteuning van de handel in 
gecertificeerde producten.  
 
Onderscheidende kenmerken van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op 
het gebied van PSD zijn haar kennis van en ervaring met (organisaties in) de 
sociale economie, alsmede de focus op fair trade. Onder de internationale 
ontwikkelingspartners staat de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet bekend om 
specifieke inbreng voor wat betreft de ontwikkeling van de privésector, maar in de praktijk 
is tientallen jaren samen gewerkt met actoren in de sociale economie en op dat gebied is 
grote kennis verworven (dat geldt niet voor BIO, FINEXPO en Exchange). Aangezien de 
Belgische productieve sector hoofdzakelijk uit kleine en middelgrote ondernemingen 
bestaat, wordt dit veelal genoemd als voordeel bij de ondersteuning van kleine 
ondernemingen in ontwikkelingslanden. Deze kennis wordt weliswaar ingezet door Ex-
Change-Expertise asbl en Exchange vzw, maar wordt mogelijk onvoldoende benut. Het 
mandaat van BIO werd in 2016 gewijzigd en uitgebreid. BIO richt zich voornamelijk op 
middelgrote ondernemingen en financiële instellingen, hoewel ze ook leningen kan 
toekennen aan ondernemingen in de sociale economie.30 Eerlijke handel is (vooral de 
laatste jaren) eveneens een onderscheidend kenmerk geworden: 80% van de voor deze 
studie geselecteerde interventies waren gericht op fair trade, hetzij als prioriteit, hetzij als 
een van de activiteiten van de bestudeerde projecten of programma’s (zie EV3).  
 
De ondersteuning van (landbouw)productieketens is een ander specifiek 
kennisgebied van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (zoals blijkt in Peru, 
Tanzania en in mindere mate in Rwanda). Het gaat voornamelijk om twee 
landbouwketens: cacao en koffie. Het potentieel werd echter niet ten volle benut en 
ontwikkeld door het ontbreken van een geïntegreerde aanpak door actoren zoals BIO, 
TDC, Exchange, Agricord, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen, lokale 
en Belgische ondernemingen in termen van financieringsopportuniteiten, marktstudies, 
uitwisselingsprogramma's, financiering van of deelname aan handelsbeurzen enz. 
Potentiële gebieden voor PS4D samenwerking die door de bevraagden in de enquête 

                                           

30  Het voorbeeld van Rwanda, nl. Rwanda Mountain Tea, kan (ten minste in theorie) bestempeld worden als een 

onderneming in de sociale economie. 
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vermeld werden, zijn (behalve de agrarische verwerkende industrie) de biotechnologie, 
farmaceutica en havenontwikkeling. 

Stakeholders verwezen ook naar de nadruk op waardig werk als kenmerk van de Belgische 
aanpak voor de ontwikkeling van de privésector. Tijdens het veldonderzoek in de drie 
onderzochte landen werd er echter geen duidelijke aanwijzing gevonden dat dit aspect 
beschouwd kan worden als een toegevoegde waarde en onderscheidend voor de Belgische 
aanpak.  

3.1.3 Aansluiting op state-of-the-art benaderingen 

De Belgische visie op de ontwikkeling van de privésector is geïnspireerd door de evolutie 
in de internationale visie op ontwikkelingssamenwerking. De dynamiek in het Belgische 
beleid is een antwoord op internationale akkoorden, zoals de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (2015), de Agenda 2030, het klimaatakkoord van Parijs 
(2016), de Europese Consensus en anderen.31 Opmerkingen en aanbevelingen uit de peer 
review van de OESO (2015) zijn eveneens van invloed. De zich ontvouwende aanpak wordt 
bijvoorbeeld verwoord in de Strategienota ‘Digital for Development’ (D4D) van 2016 en 
de Strategienota 'Landbouw en Voedselzekerheid' van 2017, waarvan de titel verwijst naar 
een oriëntatie op de privésector (“Van Overleven tot Ondernemen”). De algemene 
beleidsnota 2017 noemt bij herhaling het belang van de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven bij het ontwikkelingsproces (PS4D).  

De Belgische strategie voor de ontwikkeling van de privésector kan niet 

gekenmerkt worden als zijnde state-of-the-art voor wat betreft de 
rechtstreekse betrokkenheid van private actoren. In 2017 bevond deze 
betrokkenheid zich in een pril stadium. Gedurende de laatste 20 jaar heeft België 
nauwelijks mechanismen ontwikkeld voor de rechtstreekse betrokkenheid van externe 
actoren uit de privésector bij het ontwikkelingsproces.32 Er was geen strategische aanpak 
om hetzij kansen te identificeren, hetzij het Belgische bedrijfsleven direct bij het 
ontwikkelingsproces te betrekken. De Algemene beleidsnota 2017 kwam tot de volgende 
conclusie: “Vanuit een verkeerde interpretatie van het begrip ‘ongebonden hulp’ was als 
het ware een muur opgetrokken tussen het ontwikkelingsbeleid en de bedrijfswereld.”33 
Vervolgens werd er gewezen op een verandering: “De regering legt daarbij resoluut de 
klemtoon op de centrale rol van de privésector als motor van ontwikkeling. In de eerste 
plaats wenst de Belgische regering […] de privésector in de partnerlanden te 
ondersteunen. Daarnaast wenst de regering ook de Belgische privésector meer te 
betrekken bij het ontwikkelingsbeleid.”.34  

De 17 ambassades en 16 BTC-kantoren die aan de enquête deelnamen meldden dat er 
geen concrete initiatieven zijn geweest om mogelijke “win-win”-situaties te identificeren 
voor zowel Belgische bedrijven als de ontwikkelingsdoelstellingen van het partnerland, 
maar ongeveer de helft van de ambassades kon wél gebieden noemen met potentieel 
voor directe betrokkenheid van het Belgische bedrijfsleven (zie bijlage 7a). De 

                                           

31  Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 

2017, 28 oktober 2016, p.3. 

32  Bron : 1428/005 DOC 54. 2015 Chambre 3e Session de la 54e Législature. 2016. De minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking: “Ces vingt dernières années, la politique belge de développement a 

malheureusement perdu le contact avec le monde des entreprises belges. [..] »  

33  Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 

2017, 28 oktober 2016, p.5. 

34  Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 

2017, 28 oktober 2016, p.6,7.  
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veldbezoeken leverden diverse voorbeelden op van betrokkenheid van de particuliere 
sector in Peru,35 maar minder in Rwanda en Tanzania. In Tanzania was er geen specifieke 
aanpak voor wat betreft de betrokkenheid van Belgische bedrijven bij ontwikkeling, maar 
bestonden er wel initiatieven om economische activiteiten te ondersteunen (door actoren 
buiten de ontwikkelingssamenwerking); zo werden er bijvoorbeeld economische missies 
georganiseerd. In Rwanda beschikt de ambassade over een uitgebreide kennis van het 
land en zijn er weliswaar veel Belgische organisaties actief, maar slechts weinig Belgische 
bedrijven. 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is gescheiden van de economische 
diplomatie en handelsbevordering. Als gevolg van de identificatie van officiële 
ontwikkelingshulp (ODA), alsook de verschillende institutionele mandaten (de 
bevordering van internationale economische relaties is immers een bevoegdheid van de 
regionale instanties: FIT, AWEX en Brussels Invest & Export), wordt 
ontwikkelingssamenwerking meestal gescheiden gezien van de bevordering van 
economische betrekkingen. Ontwikkelingssamenwerking, economische diplomatie en 
handelsbevordering worden niet gezien als integraal onderdeel van een continuüm 
binnen het kader van de buitenlandse betrekkingen. Er zijn hierin bepaalde nuances en 
raakvelden, zoals tot uiting komt in de activiteiten van FINEXPO, de steun van BIO aan 
financiële instellingen in de partnerlanden, de bevordering van de internationale handel 
in een aantal productieketens die ondersteund worden door de 
ontwikkelingssamenwerking (cacao, koffie), en de ontwikkelingsportfolio's van de 
regionale instanties. Hoewel dit gebrek aan vervlechting voor de meeste MOL 
waarschijnlijk niet problematisch is, kan het wel de naadloze transitie van 
ontwikkelingssamenwerking naar economische betrekkingen in de weg staan, met name 
in die landen die zich ontwikkelen van laag- naar middeninkomensland, zoals de “exit 
landen”. 

Kader 2: Betrokkenheid van de privésector (PS4D) met een sociale 
economie actor. Ten Senses Africa (macadamianoten)  

TDC steunt een Rwandese coöperatie van producenten van macadamianoten. Deze 
coöperatie levert de noten aan een ervaren Keniaans bedrijf: Ten Senses Africa. Dit 
bedrijf onderzoekt de mogelijkheden van de productie van gecertificeerde noten uit 
Rwanda en de verkoop daarvan tegen een hogere prijs. Het bedrijf levert de kennis 
omtrent de teelt van de noten aan de Rwandese producenten, en levert zaden van goede 
kwaliteit om verder uit te planten in Rwandese kwekerijen; het bedrijf stelt agronomen 
ter beschikking voor een technologisch hoogwaardige productie en het leidt Rwandezen 
op als landbouwconsulenten; het is eigenaar van een verwerkingsinstallatie en het 
beschikt over marketing- en verkoopvoorzieningen. Een technologisch hoogwaardige 
bijdrage is de mobiele applicatie die elke Rwandese producent in staat stelt om (in real 
time) de afzet van zijn of haar producten en de daarbij horende verkoopprijzen te 
volgen. Ten Senses Africa is een buitenlandse, regionale onderneming die gerekend mag 
worden tot de sociale economie. Deze onderneming heeft het initiatief genomen voor de 
activiteiten in Rwanda en heeft de leiding over de commerciële activiteiten. TDC biedt 
technische ondersteuning op het vlak van certificering en afzet. Het aantal Rwandese 
producenten is verveelvoudigd en de Rwandese coöperatie heeft plannen voor een eigen 
verwerkingsinstallatie. Dit voorbeeld illustreert hoe een onderneming in combinatie met 
technische ondersteuning (door TDC) de lokale en regionale productie-/exportcapaciteit 
kan vergroten, waarbij ook het inkomen van kleine landbouwproducenten verenigd in 
een coöperatie, kan toenemen. Het is een voorbeeld van een regionale betrokkenheid 
van de privésector bij ontwikkeling (PS4D). 

Bron: ADE 

                                           

35  Bron: Zie EV1 in bijlage 4a Landennota Peru. 
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Kader 3: Beurs voor cacao en chocolade 

De ambassade in Lima heeft de organisatie van het Salón del Cacao y Chocolate Perú 
gesteund, waarbij naast het Belgische bedrijf Puratos en Belgische chocolatiers ook 
Peruaanse CMO’s/IA’s betrokken waren, gesteund door de Belgische samenwerking. Uit 
interviews blijkt echter dat dit niet echt het resultaat is van overleg tussen Belgische 
actoren, ook al werden er contacten gelegd. Eén van de activiteiten van het TDC-project 
bestond erin de deelname van de Pangoa-coöperatie aan deze beurs voor cacao en 
chocolade te promoten.  

Een representant van VECO-Pangoa nam overigens tot tweemaal toe deel aan de 
Chocoladebeurs in Parijs. Hij nam evenwel niet deel aan het Chocoladesalon van Brussel, 
dat in 2015 voor het eerst werd georganiseerd en inmiddels 3 edities achter de rug 
heeft. Volgens sommigen komt dat doordat het Chocoladesalon van Brussel eerder een 
evenement is dat zich tot de consument richt (B2C vs. B2B). Desalniettemin lijkt dit een 
gemiste kans in termen van zowel PSD als PS4D. Dit had een goede gelegenheid kunnen 
zijn om de banden tussen de Peruaanse producenten die door de Belgische 
samenwerking worden gesteund en de Belgische chocoladesector te versterken, met 
België als belangrijke hub voor chocolade. 

Dit specifieke geval illustreert (1) het feit dat veel Belgische actoren in dezelfde 

agrarische sectoren werken, met name in de cacao-/chocoladesector, waar België over 
knowhow en slagkracht beschikt, (2) het belang om een strategische benadering per 
sector voor de verschillende Belgische actoren in een PSD- en PS4D-perspectief te 
ontwikkelen; en (3) het ontbreken van sterke banden tussen de actoren van de 
Belgische samenwerking en het Belgische bedrijfsleven.  

Bron: ADE 

3.1.4 Gender, klimaat, waardig werk, rechten benadering 

De vraag of “prioritaire aspecten” (mensenrechten, inclusief kinderrechten; 
waardig werk) en transversale aspecten (gender, bescherming van het milieu en 
natuurlijke hulpbronnen) hetzij als normatief beschouwd zouden moeten 
worden, hetzij als voorwaarde voor betrokkenheid werd in de verschillende 
strategienota's niet beantwoord. Het veldonderzoek geeft aan dat aandacht voor deze 
prioritaire aspecten geen voorwaarde was voor betrokkenheid en dat er weliswaar 
rekening werd gehouden met aspecten zoals gender, de rechtenbenadering, het milieu of 
waardig werk, maar dat deze geen beslissende invloed hadden op de steun voor de 
ontwikkeling van de privésector.36  

Het basisprincipe van de rechtenbenadering is “doe geen kwaad” en “doe zoveel mogelijk 
goeds”. In het geval van de ontwikkeling van de privésector kan dit niet altijd op voorhand 
worden beoordeeld. 

3.1.5 Afstemming op de prioriteiten en behoeften van de 

privésector en de partner landen 

De afstemming (alignment) van de uitgevoerde programma's werd beoordeeld in relatie 
tot a) de prioritaire behoeften op nationaal niveau (“relevantie met betrekking tot het 
beleid van de begunstigde/partner”); b) de behoeften op het sub-nationale/regionale 
niveau (“lokale relevantie”); en c) de noden van het bedrijf. Of de door de verschillende 
instanties uitgevoerde programma's relevant geweest zijn voor het Belgische beleid 

                                           

36  Zie V5 voor resultaten van onderzochte interventies op het vlak van gender, klimaat en milieu.  
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(relevantie met betrekking tot het beleid van de donor) wordt in detail besproken in 
evaluatievraag 3 (EV3).  
 
De programma's waren (in sommige gevallen indirect) gericht op de prioritaire 
behoeften zoals geïdentificeerd in het nationale beleid van het partnerland. Dit 
kan beschouwd worden als hetzij het resultaat van bewuste planning (bijvoorbeeld BTC en 
in mindere mate BIO), hetzij als gevolg van het feit dat zowel de noden als de strategieën 
in brede bewoordingen geformuleerd zijn. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de 
programma's of interventies perfect aansluiten bij het nationale beleid, maar wél dat ze 
niet met het nationale beleid in strijd zijn.  

Het uitgangspunt is de analyse door de overheid van de voornaamste behoeften en 
beperkingen. Vaak zijn deze analyses niet erg nauwkeurig voor wat betreft het 
identificeren van de (werkelijke) bindende beperkingen.37 Bijvoorbeeld: het Rwandese 
Ministerie van Handel en Industrie38 heeft verschillende beperkingen geïdentificeerd (zie 
bijlage 4c Landenrapport Rwanda), maar heeft het niet over de dominante aanwezigheid 
van de staat of over political economy factoren. 

In Peru wordt binnen de nationale strategieën voor de landbouwsector veel aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van waardeketens voor enkele landbouwgrondstoffen. 
Verschillende stakeholders van de Belgische ontwikkelingssamenwerking stemmen hun 
activiteiten af op de ontwikkeling van deze ketens en werken binnen dezelfde sub sectoren, 
zoals koffie en cacao. In Rwanda waren alle uitgevoerde programma's die mede gericht 
waren op de ontwikkeling van de privésector afgestemd op het nationale beleid 
(programma van BTC), of waren daar niet strijdig aan (Exchange enz.). In Tanzania was 
de ondersteuning van de ontwikkeling van de privésector afgestemd op de prioritaire 
sectoren van de Tanzaniaanse ontwikkelingsstrategie, voornamelijk landbouw, van 
strategisch belang voor armoedebestrijding. De ontwikkeling van de privésector wordt 
beschouwd als een hefboom voor groei in de landbouw in het voordeel van de armen. Het 
ontwikkelingsprogramma voor de landbouwsector 2006-2013 van de VN-Voedsel- en 
Landbouworganisatie (FAO) richt zich op drie hoofdstrategieën, waaronder het 
“bevorderen van partnerschappen tussen de particuliere en de publieke sector en 
vrije/contracttelers door het onderhouden van duurzame zakenrelaties om de toegang tot 
afzetmarkten, grondstoffen en technologie voor verwerkers van primaire producten en 
grondstoffen te garanderen”.39 De Belgische interventies waren in zekere mate ook 
gerelateerd aan de industrialisatie40, één van de pijlers van het ontwikkelingsprogramma 
van Tanzania.  
 
De respondenten van de enquête gaven aan dat de strategieën voor wat betreft de 
ontwikkeling van de privésector gebaseerd zijn op een grondige analyse van de noden van 
de sector (4 van de 5 ambassades en 5 van de 9 BTC-kantoren), terwijl allen meldden dat 
de strategie beantwoordt aan de voornaamste behoeften van de privésector. Bij 3 van de 
5 ambassades en 8 van de 9 BTC-kantoren was de lokale privésector actief betrokken bij 
de uitwerking van de strategie (via bijeenkomsten, focusgroepen of de betrokkenheid van 
de Kamer van Koophandel) (zie bijlage 7a en vragen 9 tot 12 van het onderzoek in bijlage 
5). 

                                           

37  Bron: Byiers en Rosengren, 2012. Bindende beperkingen zijn specifiek voor elke context (land), bijvoorbeeld 

een politieke economie (met een concentratie van politieke en economische macht in handen van enkelen), 

gebrekkige instellingen met onvoldoende gekwalificeerd personeel; ontoereikende en slecht functionerende 

financiële instellingen; een gebrek aan juridische bescherming voor ondernemers; een gebrekkige openbare 

infrastructuur en wijdverbreide corruptie. 

38  Bron: Ministerie van Handel en Industrie. Sectoraal Strategisch Plan 2018-2024. PSDS2. September 2017. 

39  Belgisch-Tanzaniaans programma voor ontwikkelingssamenwerking 2014-2015. 

40  Verschillende uitrusting (bv. machines) voor de ontwikkeling van waardeketens. 
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Tabel 6: Antwoorden op de vragenlijst met betrekking tot een strategische 
aanpak op het vlak van de ontwikkeling van de privésector op nationaal niveau 

Resultaten van het onderzoek 
Ambassades (5) BTC-kantoren 

(9) 

Afstemming op nationaal beleid 4 9 

Uitgewerkt samen met de overheid 3 8 

Analyse van behoeften op het vlak van 

de ontwikkeling van de privésector 

4 5 

Rechtstreekse betrokkenheid van het 

bedrijfsleven 

3 8 

Bron: ADE    

Over het algemeen schonken de programma's ook aandacht aan regionale en 

lokale noden. In het geval van Rwanda zijn de prioritaire behoeften op regionaal niveau 
tot in detail bekend op basis van een studie door een adviesbureau (2016); het door België 
gesteunde Rwanda Decentralisation Support Programme (RDSP) heeft gezorgd voor de 
financiering en ondersteuning van de uitwerking van regionale ontwikkelingsplannen, die 
een analyse van de privésector omvatten, evenals plannen om de aanwezigheid van het 
bedrijfsleven te verbeteren. 

In Peru zijn de geografische verschillen tussen de verschillende regio's enorm. De meeste 
Belgische ontwikkelingsprogramma's vinden plaats in de economisch minst ontwikkelde 
regio's (Andes- en Amazonegebied).  

Uitvoerende organisaties zoals BIO en Ex-Change-Expertise asbl en Exchange vzw 
beantwoorden directe behoeften van lokale bedrijven, elk met hun eigen doelgroep. 
In een meer recente strategie (nog in ontwerp), besteedt Exchange vzw meer aandacht 
aan de specifieke problemen verbonden aan veranderings- en overgangsprocessen 
(gebrek aan innovatie, veranderingsprocessen binnen de organisatie, opschaling van de 
organisatie). 

De uitvoerende instanties concentreren zich veelal op actoren in de sociale economie, met 

uitzondering van BIO en Exchange vzw, die “grotere” KMO's ondersteund hebben bij 
overgangsprocessen (Ex-Change-Expertise asbl verleende steun aan de horecasector). In 
de drie bezochte landen ondersteunde BIO investeringsbanken (Bank of Africa Group, 
Ecobank Transnational), beleggingsfondsen (AfricInvest, Grofin, LocFund II), commerciële 
ondernemingen (KivuWatt) en een coöperatie (Rwanda Mountain Tea). 

Er is weinig verschil in benadering tussen MOL en middeninkomenslanden. De 
inventarisatie (cartografie, zie hoofdstuk 2), toont dat in fragiele staten en andere MOLs 
proportioneel meer aandacht was voor beroepsopleiding, de ontwikkeling van 
waardeketens en lokale economische ontwikkeling, en minder aandacht voor de 
ontwikkeling van lokale financiële instellingen. Het veldonderzoek in Tanzania en Rwanda 
(beide MOL) en Peru (middeninkomensland) toonde aan dat de benaderingen (en 
instrumenten en doelgroepen) voor aspecten zoals de ontwikkeling van waardeketens, 
lokale economische ontwikkeling en de ontwikkeling van lokale financiële instellingen in 
hoge mate dezelfde zijn. Van benaderingen en instrumenten die mogelijk meer geschikt 
zijn voor middeninkomenslanden, zoals de versterking van systemen van industriële 
innovatie, de betrokkenheid van de privésector rond productieve investeringen of de 
rechtstreekse ontwikkeling van het ondernemerschap, werd in Peru zelden melding 
gemaakt.  
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3.2 EV1 Operationeel model  

In welke mate maakt het operationeel model de uitvoering van de strategie 
mogelijk? 

Deze evaluatievraag verwijst naar de architectuur van de verschillende instanties die 
betrokken zijn bij de uitvoering van de strategie, hun mandaten en mogelijke hiaten en 
overlappingen, en naar het bestaan van richtlijnen, regels en procedures voor de 
uitvoering van de strategie. 

EV1 – Operationeel model 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de component die gericht 
is op de ontwikkeling van de privésector, wordt uitgevoerd door verticaal 
georganiseerde openbare en niet-gouvernementele instanties en organisaties. De in 
de begroting toegekende middelen worden niet gekoppeld aan specifieke strategieën 
(zoals de ontwikkeling van de privésector) of brede programma's. Het budget voor elke 
organisatie kan echter wel componenten bevatten die geoormerkt zijn voor specifieke 
programma's. De toekenning van begrotingsmiddelen hangt niet (of slechts in beperkte 
mate) af van de bereikte resultaten in de uitvoering van strategieën gericht op de 
ontwikkeling van de privésector. 

Globaal gesproken zijn de mandaten van de verschillende Belgische organisaties 

verschillend; deze worden gedefinieerd en beschouwd als “specialisatie” of “niche”. Dit 
heeft geleid tot een institutionele opdeling, georganiseerd op basis van verticale 
structuren (“silo's”). De rechtstreekse ondersteuning van bedrijven in 
ontwikkelingslanden is de kernactiviteit van zowel BIO als Exchange vzw en Ex-
Change-Expertise asbl, terwijl BTC, TDC en de meeste maatschappelijke organisaties 
voornamelijk werken met actoren in de sociale economie (coöperaties).  

De interventies vinden hoofdzakelijk plaats in twee groepen van in aanmerking 
komende landen: de lijst van de OESO-DAC (landen die in aanmerking komen voor 
FINEXPO en BIO en een ondergroep van 32 (plus één thema) voor maatschappelijke 
organisaties) en een groep van 14 partnerlanden (20 incl. exit-landen). De activiteiten 
op het vlak van de ontwikkeling van de privésector zijn gebaseerd op individuele 
interventies, worden parallel gepland en vullen elkaar niet noodzakelijkerwijs aan. 
Aangezien BTC, TDC en de meeste maatschappelijke organisaties werken met 
hetzelfde type klanten en binnen dezelfde prioritaire sectoren (waardeketens in de 
landbouwsector), zijn er wel eens overlappingen, maar niet vaak. Overeenstemmig 
haar mandaat stelt DGD geen financiële middelen rechtstreeks ter beschikking aan 
organisaties op het gebied van PSD in de doellanden. 

In de Belgische strategieën en de organisatie van de openbare sector zijn 
ontwikkelingssamenwerking en economische diplomatie strikt van elkaar gescheiden 
en deze twee worden niet gezien als onderdeel van hetzelfde continuüm binnen het 
buitenlands beleid van België. 

Strategieën en programma's gericht op de ontwikkeling van de privésector worden 

uitgevoerd zonder dat er hiervoor specifieke richtlijnen bestaan (behalve enkele 
“operationele prioriteiten”). Elke uitvoerende instantie definieert zijn eigen 
instrumenten en procedures. Specifieke instrumenten voor de verbetering van het 
zakenklimaat of voor de betrokkenheid van het bedrijfsleven bestaan er niet.  

De organisatiestructuur en instrumenten voor de betrokkenheid van het bedrijfsleven 
winnen aan belang als onderdeel van een moderniseringsproces van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (Algemene beleidsnota 2017). 
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3.2.1  Uitvoeringsarchitectuur van de Belgische instanties 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking wordt geleid door twee ministers en een 
staatssecretaris. Zij dragen in gezamenlijkheid de politieke verantwoordelijkheid voor 
het Belgisch buitenlands beleid. Ontwikkelingssamenwerking is de verantwoordelijkheid 
van de minister van Ontwikkelingssamenwerking (tevens verantwoordelijk voor Digitale 
Agenda, Telecom en Post); het buitenlands economisch beleid en de handel vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en zelfs 
voornamelijk onder die van de Regio’s; de minister van Buitenlandse Zaken en Europese 
Zaken heeft de bevoegdheid voor buitenlandse zaken.  

Voor ontwikkelingssamenwerking is DGD de “algemene” hoofdafdeling, belast 
met het ontwerpen van de strategieën voor de uitvoering van het beleid, het 
organiseren van de uitvoering ervan en het meten van de resultaten.41 Voor de 
uitvoering van het beleid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking beschikt DGD over 
een budget; ze is echter niet de enige budgethouder. Andere ontwikkelingsinstanties, zoals 
BTC, BIO en TDC, beschikken over onafhankelijke overheidsbudgetten. DGD is 
verantwoordelijk voor de multilaterale samenwerking en onderhoudt hiervoor contacten 
met internationale organisaties, inclusief de Europese Unie, de Verenigde Naties (en hun 
gespecialiseerde organisaties en programma's, zoals FAO, IFAD, WFP en CGIAR) en de 
OESO. Andere opdrachten van DGD zijn het toekennen van uitvoeringsbudgetten aan 
maatschappelijke organisaties, alsmede innovatie en het ontwikkelen van activiteiten met 
nieuwe spelers.42 

Er is geen rechtstreeks verband tussen de strategieën van DGD, de toewijzing van 

budgetten en de uitvoering van deze strategieën. De toewijzing van budgetten is 
gebaseerd op de administratieve classificatie waarmee middelen worden toegekend 
aan een instantie of organisatie. Deze budgetten dienen zowel voor de basisfinanciering 
(niet voor alle organisaties) als voor het uitvoeren van programma's en projecten. Binnen 
elk budget kan een bepaald bedrag geoormerkt worden voor specifieke programma's 
(“vastleggingen”). Er werd een specifieke budgetlijn gecreëerd om een (relatief beperkte) 
financiering toe te laten specifiek om de ontwikkeling van de privésector en om de 
betrokkenheid van het bedrijfsleven te bevorderen, zoals Agricord, Exchange en The Shift, 
die niet gefinancierd worden via het niet-gouvernementele samenwerkingsprogramma 
(voor maatschappelijke organisaties en institutionele actoren).43 Maar in het algemeen 
is er geen programmatische budgettoekenning (bijvoorbeeld een gericht budget voor 
de strategie “ontwikkeling van de privésector”).  

In de algemene beleidsnota 2017 wordt afstand genomen van de “silo-benadering”.44 

Het resultaat van de uitvoering van PSD-strategieën is niet rechtstreeks meetbaar. De 
uitvoerende instanties hebben een zekere mate van autonomie en dus vrijheid voor wat 
betreft de uitvoering van de federale strategieën (of strategische aanwijzingen). Hoewel 
er rekening gehouden wordt met de prestaties van de uitvoerende instanties in het 

                                           

41  Bron : Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire. Note stratégique « 

Résultats de développement ». 2015.  

42  Een voorbeeld is de relatie die ontwikkeld werd met The Shift. 

43  Budgetlijn “Ondernemen voor ontwikkeling”, recent gereorganiseerd als "Lokaal ondernemerschap – Eerlijke 

en duurzame handel". 

44  « Un fonctionnement en silo: les différents instruments et acteurs coexistaient sans coordination) », Bron : 

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 2017, 28 

oktober 2016, p4. 
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verleden (d.w.z. via de registratie in PRISMA, maar door de afwezigheid van een specifieke 
marker is dit niet van toepassing op de ontwikkeling van de privésector), zijn prestaties 
wat betreft de uitvoering van een bepaalde strategie niet doorslaggevend voor de 
toewijzing van de middelen.45 De algemene beleidsnota 2017 kondigde een wijziging aan 
in het geval van de maatschappelijke organisaties, waardoor het aantal 
financieringsmogelijkheden tot één enkele beperkt zal worden, namelijk de 
programmafinanciering (met een minimale subsidiedrempel om de transactiekosten voor 
het ministerie te beperken).  

Er is geen rechtstreekse toekenning van middelen aan organisaties in de landen 
die in aanmerking komen voor steun voor de ontwikkeling van de privésector, 
zoals bijvoorbeeld (lokale) Kamers van Koophandel, export councils of niet-
gouvernementele organisaties. Enkel Belgische en multilaterale organisaties komen in 
aanmerking voor steun voor de ontwikkeling van de privésector. 

De financieringsstructuur voor steun aan de privésector via de verschillende Belgische 
instanties wordt samengevat in kader 1 in bijlage 7b.  

De strategienota PSD 2014 bepaalde dat de bestaande instanties en partners 

zouden instaan voor de uitvoering ervan en dat er geen nieuwe instrumenten of 
organisaties zouden worden gecreëerd. De rol van sommige actoren (bijvoorbeeld 
maatschappelijke organisaties) werd niet duidelijk gedefinieerd. De voornaamste 
uitvoerende instanties zijn:46 

▪ BTC, verantwoordelijk voor de uitvoering van bilaterale ontwikkelingsprogramma's in 
samenwerking met de overheden van de begunstigde landen.  

▪ BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, biedt 
rechtstreekse financiële steun via leningen aan lokale, (voornamelijk) middelgrote 
ondernemingen (en actoren in de sociale economie) in de sectoren landbouw en 
energie, evenals voor klimaatprojecten en basisdiensten zoals watervoorziening, 
onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en financiële diensten. De steun van BIO aan 
financiële instellingen is gericht op het verbeteren van de toegang van KMO's tot 
kapitaal; verder biedt ze ook technische begeleiding en kan ze bijvoorbeeld helpen bij 
de uitwerking van haalbaarheidsstudies.47  

▪ TDC als kenniscentrum (binnen BTC) heeft als taak de financiële en technische 
behoeften te identificeren van organisaties van kleine producenten (coöperaties, 
verenigingen en ondernemingen) die actief zijn in projecten gericht op eerlijke en 
duurzame handel. Een bijkomende taak is het vergroten van het bewustzijn binnen de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking van het belang van een betere integratie van de 
ondersteuning van de commercialisering van eerlijke en duurzame handel binnen 
programma's en projecten. 

▪ Maatschappelijke organisaties en andere actoren binnen de niet-gouvernementele 
samenwerking; Ex-Change-Expertise asbl en Exchange vzw, Agricord en 
overkoepelende organisaties (11.11.11). De doelgroep van Exchange vzw bestaat uit 
de zogeheten ‘hipo’s’ (KMO met een groot potentieel). In Afrika zijn deze in de 
landbouwsector nauwelijks te vinden (in Rwanda zijn er voorbeelden in de 
entertainmentsector en in de modesector).  

                                           

45  Bron: DGD Strategienota Ontwikkelingsresultaten, 2014. 

46  Bron: Strategienota 2014, p. 13-16.  

47  In Juli 2016 keurde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goed over de modernisering 

van BIO en de uitbreiding van haar functies. De nieuwe functies omvatten de openstelling voor privé-

investeerders die met hun investering niet enkel financiële winst, maar ook een sociale en milieu-impact 

willen bereiken (op dit moment is er nog geen privé-investeerder die kapitaal van BIO bezit; BIO is nog steeds 

voor 100% in handen van de Belgische Staat). 
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▪ Verwante instanties, zoals Finexpo, Credendo/Ducroire en de regionale instanties. 
Deze organisaties geven geen rechtstreekse steun aan het bedrijfsleven in 
ontwikkelingslanden (Finexpo verleent onder andere technische bijstand). 

▪ Ondernemingen, concreet via duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  

De verschillende uitvoerende instanties en organisaties werken onder verschillende 
wettelijke voorwaarden en hebben elk hun eigen functies. Een overzicht van deze functies 
met betrekking tot de ontwikkeling van de privésector wordt gegeven in tabel 1 in bijlage 
7b. 

In de strategienota PSD 2014 is genoemd dat DGD "nieuwe vormen van 

samenwerkingsverbanden" diende te identificeren48. Verder dienden nieuwe 
benaderingen geanalyseerd of versterkt te worden (combinatie van subsidies en leningen, 
publiek-private samenwerking …).49 DGD heeft in deze zin bijvoorbeeld de specifieke 
budgetlijn “Ondernemen voor ontwikkeling” gecreëerd en gebruikt (bv. voor contracten 
met TDC, Exchange, Agricord, The Shift). Op het vlak van de combinatie van subsidies en 
leningen (blending), PPS of andere “nieuwe vormen van samenwerkingsverbanden” is de 
voortgang bescheiden.  

Het veelvuldig voorkomen van de landbouwsector (en kleinschalige infrastructuur 
ter ondersteuning van de landbouwsector, d.w.z. hernieuwbare energie) in nagenoeg alle 
programma's is evident. Niet alle instanties concentreren zich echter op de 
landbouwsector (BIO, Finexpo, Exchange). In het geval van BIO wordt speciale aandacht 
besteed aan de energiesector (hernieuwbare energie) en klimaatverandering 
(klimaatadaptatie). Wat betreft de landen die in aanmerking komen voor de ondersteuning 
van de ontwikkeling van de privésector, komt het grootste aantal in aanmerking voor 
Finexpo (OESO-DAC-lijst), terwijl de meeste activiteiten ontwikkeld worden in 52 
(BIO), 32 (TDC, maatschappelijke organisaties) of 14 (BTC) in aanmerking 
komende landen. Exchange vzw is op dit moment op eigen initiatief bezig met het 
beperken van het aantal in aanmerking komende landen tot 7 voor zijn activiteiten m.b.t. 
het verlenen van technische bijstand. De praktijk is echter complex: instanties ontwikkelen 
geen activiteiten in álle in aanmerking komende landen, ofwel omdat er geen vraag is naar 
diensten of leningen (Finexpo, BIO), ofwel omdat men niet over de relevante expertise 
beschikt (BTC, TDC). In de praktijk hebben BTC en TDC  activiteiten lopen in 20 landen 
(de huidige en de vroegere partnerlanden), met een sterke focus op Centraal-Afrikaanse 
landen. Maatschappelijke organisaties en institutionele actoren of begunstigde 
organisaties (incl. Agricord) zijn gebonden aan het Koninklijk Besluit (in 2017, 32 landen 
en het centrale thema “waardig werk”) wat betreft programma's die gefinancierd worden 
met middelen van de Belgische staat, maar het staat hen natuurlijk vrij – als organisaties 
– om elders activiteiten te ontwikkelen indien er geen gebruik gemaakt wordt van het 
Belgische overheidsbudget.50  

Op veldniveau houden BTC, TDC en de meeste maatschappelijke organisaties 
afstand van commerciële bedrijven en zijn deze nauwelijks betrokken bij de 
uitvoering van PSD-interventies. Met uitzondering van BIO, Ex-Change-Expertise asbl 
en Exchange vzw werken de meeste uitvoerende organisaties aan de ontwikkeling van de 

                                           

48  “Het is de taak van de DGD (sic) haar oor te luister te leggen bij de partnerlanden en deze nieuwe vormen 

van samenwerkingsverbanden te identificeren die rechtstreeks kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een 

duurzame en billijke privésector” Bron: Strategie nota PSD 2014, p 13. 

49  Nieuwe benaderingen moeten geanalyseerd of versterkt worden (blending gift en lening, publiek – privé 

partnerschap. Ibid.  

50  Volgens de informatie die beschikbaar is midden augustus 2017; in totaal 84 landen (inclusief Finexpo-

landen). 



 Antwoorden op de evaluatievragen 

32 Evaluatie van de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de privésector 

privésector met actoren in de sociale economie (d.w.z. coöperaties). Terwijl BIO over 
financiële instrumenten beschikt om bedrijven in ontwikkelingslanden te steunen, mogen 
andere instanties, zoals BTC en TDC, geen rechtstreekse steun verlenen aan private 
actoren (behalve in specifieke gevallen, zoals actoren in de sociale economie of via 
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen). Daardoor heeft de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking weinig ervaring met actieve programma's om MKMO's te 
bereiken en bestaan er weinig rechtstreeks relaties met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven 
wordt nauwelijks betrokken bij de planning en uitvoering van interventies die verband 
houden met de ontwikkeling daarvan (in tegenstelling tot deze opmerking gaven 
verschillende ambassades en BTC-kantoren in de enquête aan dat actoren uit de 
privésector wel degelijk betrokken worden bij workshops en focusgroepen, zie bijlage 7a). 
Echter, in het onderzoek zijn geen voorbeelden gevonden van door België gesteunde 
interventies voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven die gericht waren op het tot stand 
brengen en versterken van relaties met, en de betrokkenheid van, het bedrijfsleven (B2B). 
Er zijn wel spontaan ontstane relaties, zoals het voorbeeld van VECO met Colruyt (zie 
kader 4 hieronder). SOLID is een ander interessant geval (volgende kader hieronder) maar 
meer een tegenvoorbeeld in de zin dat deze Belgische organisatie niet gesteund wordt 
door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.51 Deze gevallen zijn echter niet het 
resultaat van doelbewuste inspanningen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
maar zijn ontstaan vanuit een ander perspectief (“subsidies in natura” aan micro-
ondernemingen in het programma ter ondersteuning van de decentralisatie in Rwanda, zie 
Landenrapport Rwanda in bijlage 4c). 

Dit lijkt vooral het geval te zijn voor België, in vergelijking met andere landen. Volgens 
verschillende respondenten is er minder sprake van misverstanden of wantrouwen tussen 
actoren uit de ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven in bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje of Frankrijk, en bestaan er meer initiatieven of 
projecten waarbij beide soorten actoren betrokken zijn. De respondenten vermeldden dat 
landen zoals Nederland en Spanje banden met actoren uit respectievelijk de Nederlandse 
en de Spaanse privésector aanmoedigen en deze zelfs als voorwaarde stellen voor de 
financiering van programma's van maatschappelijke organisaties (CMO/IA). 

 

                                           

51  In Rwanda ontbrak de betrokkenheid van de privésector bij het ontwerp van de industriële centra die 

ondersteund werden via het RDSP-programma. Daardoor ontbraken er in het ontwerp een hele reeks details 

waarmee men wel rekening had gehouden indien er actoren uit de privésector (en niet enkel ambtenaren) 

bij het ontwerp betrokken waren geweest, bijvoorbeeld het “First In First Out”-principe, de scheiding van 

legale en illegale activiteiten, fundamentele veiligheidsmaatregelen en het beheer van het oppervlaktewater.  
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Kader 4: Samenwerking tussen VECO en Colruyt 

Bron: ADE 

Kader 5: Samenwerking tussen SOLID en Belgische ondernemingen en 
actoren 

SOLID Perú is een filantropische organisatie die werd opgericht door leden van de familie 
van de Vlaamse industriële groep Verelst. Zij is vooral actief in duurzame landbouw en 
ambachten in de regio Ayacucho. Zij richt zich op een ondernemende filosofie en aanpak, 
waarbij zowel sociale als zelf financierende doelen worden nagestreefd. De organisatie 
ontvangt geen financiering van de Belgische samenwerking en zoekt deze ook niet. Zij 
heeft relaties opgebouwd met Belgische privébedrijven om afzetmarkten voor haar 
producten te vinden. Zo is de Belgische onderneming Rabbit bijvoorbeeld afnemer van 
quinoa53, dat in salades en andere gerechten wordt verwerkt.  

In het geval van stoffen worden deze gebruikt door A.S. Adventure, een Belgische groep 
gespecialiseerd in de verkoop van kleding en sport- en vrijetijdsuitrusting. SOLID 
wendde zich ook tot Exchange vzw voor hulp van een deskundige in kaasproductie.  

Dit specifieke geval illustreert (1) het bestaan van een Belgische afzetmarkt voor 

producten ondersteund door de Belgische samenwerking en (2) het potentieel voor win-
winrelaties voor Peruaanse en Belgische spelers, die PSD en PS4D aan elkaar koppelen. 

Bron: ADE 

                                           

52  Bron: Vredeseilanden/VECO, Learning lessons for inclusive business models with Colruyt. A case study on 

canned green asparagus from smallholders in Peru, 2013 

(https://d2vmpwbfz8sj1e.cloudfront.net/sites/default/files/paragraph/attachments/asperge_case_long_lowr

es_0.pdf).  

53  Zie: www.rabbit.be  

Sinds 2002 werken VECO en Colruyt samen aan duurzame ontwikkelingstoepassingen 
voor producten die in supermarkten worden aangeboden. Dit leidde tot een diepgaande 
reflectie over de waardeketens die voordelig zijn voor de kleine producenten in het 
zuiden. Na een samenwerkingsproject rond rijst uit Benin, werkten VECO en Colruyt, in 
aansluiting op hun vorige programma, rond asperges in bokalen uit Peru. Deze werden 
geproduceerd door een organisatie van kleine producenten en geïmporteerd door de 
Belgische verwerker Scana Noliko. 

Volgens VECO heeft dit initiatief helaas niet lang geduurd als gevolg van de moeilijke 

capaciteitsopbouw van associaties van kleinschalige producenten. Ze verklaarden hieruit 
veel geleerd te hebben, vooral wat betreft de reflectie over de vraag en de markt. VECO 
heeft vergelijkbare initiatieven ontwikkeld met andere bedrijven en zou zich willen 
toespitsen op de waardeketens die het best beheerst (bijvoorbeeld koffie en cacao). 
VECO geeft evenwel aan dat het problemen ondervindt met de financiering van 
dergelijke innoverende activiteiten, met name bij DGD.  

VECO heeft de lessen uit dit initiatief concreet gemaakt in een case study die in 2013 
werd gepubliceerd.52 

https://d2vmpwbfz8sj1e.cloudfront.net/sites/default/files/paragraph/attachments/asperge_case_long_lowres_0.pdf
https://d2vmpwbfz8sj1e.cloudfront.net/sites/default/files/paragraph/attachments/asperge_case_long_lowres_0.pdf
http://www.rabbit.be/


 Antwoorden op de evaluatievragen 

34 Evaluatie van de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de privésector 

3.2.2 Hiaten en overlappingen in de architectuur van de Belgische 

instanties   

Het gevaar van overlappingen tussen activiteiten die gesteund worden door BTC, 
TDC en maatschappelijke organisaties enerzijds en BIO en Exchange anderzijds 
is klein. In formele zin zijn de mandaten en de geografische dekking van de verschillende 
uitvoerende instanties duidelijk afgebakend en heeft elke organisatie zijn eigen “niche”. 
BTC, TDC en maatschappelijke organisaties bieden ondersteuning aan organisaties in de 
sociale economie, zoals coöperaties, terwijl BIO en Exchange rechtstreeks steun verlenen 
aan KMO's. BIO concentreert zich op middelgrote ondernemingen, Exchange vzw op KMO's 
met een groot potentieel (high potentials). De coördinatie tussen BIO en actoren zoals 
BTC, TDC en Exchange was echter minimaal (zie EV4).  

BTC, TDC en (gespecialiseerde) niet-gouvernementele organisaties richten zich, 
met een zekere mate van verschil, op dezelfde doelgroepen: de 
plattelandsbevolking die actief is in de landbouw (kleine producenten en hun organisaties, 
zoals coöperaties), zowel in activiteiten gericht op voedselzekerheid als in activiteiten 
gericht op productie voor de markt. De steun wordt verleend via de ontwikkeling van 
waardeketens (grondstoffen, productie, afzet) en de organisatie daarvan. Er wordt ook 
steun verleend aan kleinschalige kredietfaciliteiten, maar er is geen rechtstreekse 
financiële steun aan kleine ondernemers.  

In de praktijk komen zowel overlappingen als hiaten voor. Op nationaal (of lokaal) 
niveau zijn er raakvlakken tussen de activiteiten, zelfs wanneer de uitvoerende 
organisaties zich hiervan niet altijd bewust zijn. Het gecentraliseerde operationele model 
gecombineerd met het grote aantal voor steun in aanmerking komende landen heeft ertoe 
geleid dat belangrijke actoren voor de ontwikkeling van de privésector, zoals BIO en TDC, 
geen lokale vertegenwoordigers hebben. Aangezien BTC (en sommige maatschappelijke 
organisaties) wél lokaal vertegenwoordigd zijn, leidt dit tot specifieke obstakels wat betreft 
de coördinatie op nationaal niveau (zie EV4) en verschillen in het niveau van specifieke 
kennis van het land. Het mandaat van BIO, de beperkingen wat betreft het nemen van 
risico waaraan ze onderhevig is en haar investeringsstrategie, in combinatie met de 
afwezigheid van een mechanisme voor blending beperken haar mogelijkheden om 
bepaalde projecten te financieren die interessant zijn vanuit zowel een 
ontwikkelingsperspectief als financiële of economische haalbaarheid.  

Een voorbeeld van de betrokkenheid van verschillende instanties bij dezelfde soort 

activiteiten is de cacaosector in Peru (BTC, TDC en verschillende maatschappelijke 
organisaties zijn actief in dezelfde waardeketen en werken grotendeels met dezelfde lokale 
stakeholders – zie Landennota Peru in bijlage 4a en de kadertekst hieronder). Voorbeelden 
van steun aan dezelfde doelgroepen werden ook gevonden in Tanzania (waar zowel 
Agricord als Trias dezelfde organisatie (TAHA) ondersteunen; zie Landenrapport Tanzania 
in bijlage 4b). Dit is ten dele ook het gevolg van de Belgische institutionele en 
beleidskenmerken, die gebaseerd zijn op een "silo-benadering" en de verplichting om de 
ondersteuning van lokale CMO's via Belgische actoren te laten verlopen, vandaar dat het 
mogelijk is dat verschillende Belgische maatschappelijke organisaties dezelfde lokale NGO 
steunen. De voorbeelden van de financiering van dezelfde lokale organisaties door 
verschillende Belgische actoren kan ook gevolg zijn van een succesvolle onderlinge 
coördinatie (zoals bijvoorbeeld in het geval van DRIS).  
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Kader 6: Steun aan de Peruaanse CMO 'DRIS' 

De Peruaanse CMO DRIS ontvangt voor haar activiteiten in de regio Iscozacín een 
financiële ondersteuning van drie Belgische actoren: BTC, DGD en het Vlaams Fonds 
voor Tropisch Bos. DRIS wordt door BTC gesteund als onderdeel van het ruimere project 
PRODERN 2. DRIS wordt vervolgens ook door de Belgische CMO BOS+ gesteund, die 
fondsen ontvangt van DGD (ngo-programma) en het Vlaamse Gewest (via het Vlaams 
Fonds Tropisch Bos - VFTB).  

De Peruaanse DRIS beheert de bijdragen van BTC (PRODERN 2), de CMO BOS+ en het 

VFTB als één enkel project. Hiertoe verdeelt DRIS de begunstigde families van de 
gemeenschappen over elk van deze drie financiële hulpbronnen: 55 gezinnen voor BTC, 
59 gezinnen voor BOS+/DGD en 32 gezinnen voor BOS+/VFTB (dit vertegenwoordigt 
een totaal van 146 gezinnen). DRIS rapporteert hierover volgens de specifieke vereisten 
van elke bijdrager. Het BTC (PRODERN 2) legt specifieke eisen op; voor de financiering 
via BOS+ zijn de vereisten erg vergelijkbaar, zowel voor DGD-fondsen als de fondsen 
van het Vlaams Gewest. 

De Peruaanse CMO DRIS heeft dankzij de financiering van PRODERN 2 en BOS+ 
overigens een studiereis georganiseerd voor een groep afkomstig uit een gemeenschap 
uit de Pasco-regio, naar een gemeenschap in de Junín-regio, die door VECO wordt 
ondersteund (en ook door het TDC, zonder voorafgaand overleg). 

Bron: ADE 

De Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK) voor maatschappelijke 
organisaties en institutionele actoren gaan nauwelijks over PSD. De concentratie 
van de activiteiten wordt aangemoedigd door de beperking van het aantal in aanmerking 
komende landen, niet enkel voor de bilaterale samenwerking, maar ook voor de 
maatschappelijke organisaties. Sinds 2017 moeten maatschappelijke organisaties 90% 
van de middelen inzetten in 32 landen (in plaats van de vroegere 52 landen) en op 1 
centraal thema: waardig werk. Bovendien moeten de maatschappelijke organisaties op 
nationaal niveau hun coördinatie verbeteren via de ontwikkeling van een 
Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK). Veldstudies hebben aangetoond dat deze 
gemeenschappelijke kaders inderdaad uitgewerkt worden, maar nauwelijks toegepast 
worden op de activiteiten van en/of het centrale thema “waardig werk”, en in ieder geval 
niet vanuit een overkoepelend strategisch perspectief werden uitgewerkt. 

Er zijn drie hiaten in de Belgische institutionele architectuur voor de ontwikkeling 

van de privésector: (i) een gebrek aan duidelijkheid wat betreft de te gebruiken 
instrumenten (behalve financiering) voor de verbetering van het zakenklimaat; (ii) een 
gebrek aan rechtstreekse betrokkenheid van het bedrijfsleven en kennisinstellingen met 
het oog op de ontwikkeling; en (iii) het gebrek aan een verband tussen instrumenten voor 
ontwikkelingssamenwerking en instrumenten voor economische diplomatie en 
handelsbevordering. 

Zowel de strategieën in het verleden als de huidige54 beschouwen het leggen van een basis 
voor private investeringen in ontwikkelingslanden als essentieel, maar de uitwerking van 
concrete ondersteuningsmechanismen laat op zich wachten. Het garanderen van een basis 
voor privé-investeringen, zoals de wettelijke, regelgevings- en institutionele voorwaarden, 
wordt in de strategieën vermeld als essentieel en wordt voornamelijk geassocieerd met de 
multilaterale samenwerking; er werd echter (behalve de financiering via BIO) nog geen 
gespecialiseerde Belgische organisatie of instrument op strategische wijze ingezet. Op 
nationaal niveau verloopt de ondersteuning van het leggen van een basis voor privé-
investeringen geval per geval (bv. technische bijstand; verbetering van ICT) en geïsoleerd 

                                           

54  Bron: Algemene beleidsnota Internationale Ontwikkeling, 2017. 
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van andere Belgische activiteiten gericht op de ontwikkeling van de privésector (en van de 
multilaterale samenwerking). Een voorbeeld uit het veldbezoek aan Tanzania is de steun 
van de ambassade aan de verbetering van openbare aanbestedingen op nationaal niveau, 
terwijl BTC zich op het lokale niveau inzette voor een lokale regelgeving voor de markt 
voor de bijenteelt. Geen enkele Belgische organisatie is in voldoende mate uitgerust om 
interventies ter verbetering van het zakenklimaat te initiëren en uit te voeren, met 
uitzondering van de ontwikkeling van lokale financiële instellingen, die beschouwd wordt 
als een onderdeel van het mandaat van BIO. De activiteiten van academische 
onderzoeksinstellingen, zoals vermeld in de strategienota PSD 2014, zijn kleinschalig en 
geïsoleerd van de andere instrumenten.  

Er bestaan institutionele hiaten voor wat betreft de betrokkenheid van actoren 
uit het bedrijfsleven en hun organisaties. In de praktijk worden activiteiten die 
verondersteld worden in het belang te zijn van de privésector gefinancierd en uitgevoerd 
door actoren uit de openbare sector of die uit CMO/IA’s, maar nauwelijks door actoren uit 
het bedrijfsleven (zie Landenrapport Rwanda over RDSP in bijlage 4c). Die actoren uit de 
publieke sector handelen vanuit een ontwikkelingsperspectief, maar nauwelijks vanuit het 
perspectief van het bedrijfsleven in zijn geheel. Er zijn uitzonderingen, zoals de 
leningsovereenkomsten van BIO met investeringsbanken, de assistentie verleend door 
Exchange vzw en Ex-Change-Expertise asbl (technische bijstand aan het bedrijfsleven) of 
specifieke projecten. Er bestaan echter geen specifieke organisaties voor – en nauwelijks 
kennis over – de betrokkenheid van de (Belgische en lokale) privésector in de 
ontwikkelingsinspanningen. The Shift is het enige initiatief geweest op dit vlak, met een 
beperkte ambitie en met beperkt succes (zie EV4). Instrumenten specifiek gericht op 
PS4D, zoals gebruikt worden door andere ontwikkelingspartners, worden nauwelijks 
ingezet (begeleiding en ondersteuning van beginnende ondernemingen, coaching 
systemen voor bedrijven om ze aantrekkelijk te maken voor bankfinanciering55, het leveren 
van kennis aan bedrijven, enzovoort). 

Kennisinstellingen zijn nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van de 
privésector. Terwijl in de literatuur verwezen wordt naar de “gouden driehoek”, 
bestaande uit de openbare sector, de privésector en kennisinstellingen als samenwerkende 
partners, is er in België weinig samenwerking tussen de drie. Hoewel verschillende 
kennisinstellingen financiering ontvangen voor hun activiteiten in ontwikkelingslanden, 
houden weinige daarvan verband met de ontwikkeling van de privésector. Gedurende het 
veldbezoek aan Peru werd een initiatief van een Belgische NGO waargenomen op dat 
gebied (zie kader hieronder). In het algemeen zijn niet veel andere gevallen waargenomen 
van kennisdeling, het benutten van kennis, of opdrachten voor onderzoek tussen Belgische 
universiteiten, actoren uit het bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties.  

                                           

55  BIO heeft laten weten dat ze werkt aan vormen van ondersteuning die bedrijven aantrekkelijker zouden 

moeten maken financiering door banken. 
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Kader 7: LINK: samenwerking tussen VECO en Peruaanse,  
internationale en Belgische56 actoren 

De Belgische CMO VECO heeft een initiatief ontwikkeld met de Universidad del Pacífico 
van Lima en het Peruvian Agency for International Cooperation (APCI). Het betreft een 
Fonds ('Fondo Concursable') om een inclusief model van ondernemerschap in de agro-
industriële sector te promoten. Het initiatief is gebaseerd op de LINK-methodiek die 
ontwikkeld werd door de adviesgroep voor internationaal landbouwonderzoek 
(GCRAI/CGIAR). Eén van de praktische toepassingen was een project op het gebied van 
de bananenketen met de actieve deelname van de vertegenwoordigers van een 
producentenorganisatie (CENBANOR) en een bedrijf (Grupo Hualtaco SAC). Een aantal 
andere lokale actoren werden ook bij het programma betrokken, zoals studenten van 
andere universiteiten in het binnenland (bijv. Piura, Junín en San Martin).  

Dit VECO-programma kreeg steun van Belgische actoren, zoals de ambassade in Peru 

en Colruyt. De Universidad del Pacífico van Lima, een instelling die bekend staat om 
haar economische en commerciële opleidingen, organiseert ook 
uitwisselingsprogramma's met Belgische business schools zoals Solvay en ICHEC. 

Bron: ADE 

Er zijn geen structurele verbanden tussen de programma's voor de ontwikkeling van de 
privésector in de ontwikkelingssamenwerking, economische diplomatie en 
handelsbevordering. Historisch gezien zijn deze domeinen in België altijd strikt gescheiden 
geweest, mede omdat de verantwoordelijkheden op verschillende niveaus liggen: zo vallen 
de exportbevordering en de economische diplomatie hoofdzakelijk onder de bevoegdheden 
van de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
Internationaal gezien is in de praktijk de grens tussen ontwikkelingssamenwerking en 
economisch belang dun, of loopt door elkaar. Er werd reeds een breed scala aan 
instrumenten getoetst en ontwikkeld, gaande van vrijwillige overeenkomsten over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardig werk of eerlijke handel tot financial 
engineering om garanties te bieden aan zowel leveranciers als afnemers. Maar ook 
instrumenten als het met elkaar in contact brengen van bedrijven (match making) en 
verzustering (twinning), de financiering van demonstratieprojecten en de deelname aan 
handelsbeurzen, de financiering van onderzoek voor exporteurs uit partnerlanden en 
andere instrumenten.57 Al deze instrumenten dienen niet alleen het belang van de 
privésector in het partnerland, maar ook de belangen van het donorland. Deze 
instrumenten zijn erop gericht om win-winsituaties te identificeren, rekening houdend met 
het comparatieve voordeel van zowel de donorlanden als de ontvangende landen. Een 
specifiek deel van het literatuuroverzicht houdt verband met de recente wijzigingen in het 
debat over gebonden/ongebonden hulp en de nuances tussen de twee (zie bijlage 2, deel 
5). De algemene beleidsnota 2017 kwam tot de volgende conclusie: “Vanuit een verkeerde 
interpretatie van het begrip ‘ongebonden hulp’ was als het ware een muur opgetrokken 
tussen het ontwikkelingsbeleid en de bedrijfswereld.”58 Vervolgens werd er gewezen op 
een verandering, zoals hierboven vermeld in EV1. Er is echter nog geen grondige 
herdefiniëring waargenomen in de Belgische positie in dit veranderende internationale 
paradigma noch wat de gevolgen daarvan zijn vanuit een strategisch en operationeel 
oogpunt.  

                                           

56  Bronnen: gesprekken met VECO en Universidad del Pacífico en interne nota van de ambassade over de 

opleidingsworkshop van 9 tot 12 februari 2016.  

57  Voor meer voorbeelden van instrumenten, zie de website van het Donor Committee for Enterprise 

Development (DCED). 

58  Bron : Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Algemene Beleidsnota Internationale Ontwikkeling 

2017, 28 oktober 2016, p.5. 

http://www.enterprise-development.org/implementing-psd/private-sector-engagement/
http://www.enterprise-development.org/implementing-psd/private-sector-engagement/
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3.2.3 Richtlijnen en procedures voor de uitvoering van strategieën 

Er bestaan geen algemene richtlijnen voor de ontwikkeling van de privésector op 
basis van de bestaande strategieën. DGD heeft “operationele prioriteiten” uitgewerkt voor 
de uitvoering van de strategienota PSD van 2014, maar geen enkele organisatie heeft 
verdere uitvoeringsrichtlijnen uitgewerkt.59 BTC werkte met opzet geen verdere 
operationele richtlijnen uit met het argument maximale flexibiliteit te willen verlenen aan 
de uitvoerende organisaties en BTC-projecten. Er zijn evenmin richtlijnen voor de 
betrokkenheid van de particuliere sector (PS4D). In het geval van specifieke 
beheerscontracten (TDC, BIO) werden de operationele prioriteiten van DGD als 
uitgangspunt genomen. Per instantie werden er specifieke operationele procedures 
uitgewerkt, bijvoorbeeld voor BIO de verplichting om een monitoring- en evaluatiesysteem 
op te zetten, rapportage, investeringsstrategieën, de ontwikkeling van sectorspecifieke 
strategieën en richtlijnen voor het steunfonds voor MKMO’s. 

Op veldniveau werd de afwezigheid van richtlijnen nauwelijks opgemerkt. Zelfs 

de strategieën zelf waren niet altijd bekend. In Rwanda waren noch de strategienota 
PSD van 2014, noch de strategienota Digital for Development (D4D) van 2016 in detail 
gekend en werden deze in ieder geval niet toegepast, aangezien het indicatieve 
programma voor dit land voor 2011-2014 nog steeds in uitvoering was. In Tanzania waren 
deze strategienota's evenmin gekend. In de drie landen was de strategienota van 2017 
met betrekking tot landbouw en voedselzekerheid beter gekend, omdat de nota recenter 
is en rechtstreeks verband houdt met de activiteiten van de meeste instanties, 
maatschappelijke organisaties en BTC-programma's.  

In Peru was de strategienota PSD van 2014 voor de ambassade een reden om een 
informatiesessie te organiseren, die een debat inzette over de rol van de privésector in het 
ontwikkelingsproces. Hoewel hier twee tegenovergestelde meningen uit voortkwamen, 
werd het onderwerp toch op de agenda van de maatschappelijke organisaties geplaatst. 

3.3 EV3 Relevantie van de interventies 

In hoeverre sluiten de interventies aan op de strategie en de doelstellingen van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking, het nationale beleid en de prioritaire 
behoeften van de privésector? 

Deze evaluatievraag heeft tot doel na te gaan in hoeverre de door de Belgische 

samenwerking gefinancierde interventies in overeenstemming zijn met de strategische 
prioriteiten, in hoeverre zij werden geselecteerd volgens de acht interventiecriteria van 
2014 en in welke mate zij werden geformuleerd in overeenstemming met het nationale 
beleid, en als antwoord op de prioritaire behoeften van de privésector in de betrokken 
landen.  

Het merendeel van de geselecteerde interventies kwam tot stand vóór de publicatie van 
de Strategienota PSD 2014, en vóór de wet van 2013.60 Toch is het zinvol de 
beleidsrelevantie vast te stellen. Dat stelt immers in staat om na te gaan in welke mate 
interventies die nog in uitvoering zijn of die recent werden afgerond, in overeenstemming 
zijn met de huidige beleidsprioriteiten. De antwoorden op deelvragen EV3.1 en EV3.2 

                                           

59  Onder richtlijnen wordt verstaan: een samenhangend geheel van procedures voor de uitvoering van de 

activiteiten. 

60 Onderzochte interventies in Peru: BTC 2012-2018; BIO 2012-~2021; Autre Terre 2014-2016; VECO 2014-

2016; TDC 2016-2017; in Tanzania: Exchange 2016; VECO 2014-2016; BTC 2011-2016; BIO 2011 

(ondertekening); Agricord 2013-2017; in Rwanda: Exchange 2015-2017; Agricord 2013-2017; TDC 2016; 

BTC 2015-2020; BIO 2011 (ondertekening). 
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houden dus eerder een vaststelling in dan een beoordeling, die immers inmiddels 
achterhaald zou zijn. 

EV3 - Relevantie van de interventies 

Alle onderzochte interventies zijn in algemene zin in lijn met de strategische prioriteiten 

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals bepaald in de wet van 2013 en de 
Strategienota PSD 2014. Deze prioriteiten werden immers erg ruim gedefinieerd (cf. 
EV1). De interventies hebben vooral betrekking op de capaciteitsopbouw van 
ondernemers en op benaderingen die gebaseerd zijn op sociale economie. Slechts in de 
helft van de gevallen werd toegang tot financiering als prioritair beschouwd. 

De prioriteiten na de Strategienota PSD van 2014 werden in mindere mate in acht 
genomen. Er ging bijvoorbeeld weinig aandacht uit naar de directe betrokkenheid van 
Belgische ondernemingen (PS4D) in het ontwikkelingsproces. De onderzochte 
interventies in de landbouwsector sloten niettemin aan bij één of meer van de drie 
aandachtsgebieden van de Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid van 2017. 

Het relatief algemene karakter van de Strategienota PSD van 2014 verklaart ook waarom 
er bij de onderzochte interventies geen inconsistenties werden gevonden met betrekking 
tot de acht selectiecriteria van deze nota. In zeldzame gevallen stelt men evenwel vast 
dat kwesties met betrekking tot gender of de naleving van sociale normen en 
milieunormen niet specifiek werden behandeld. 

In het algemeen werden de interventies geformuleerd in overeenstemming met 

nationale prioriteiten en de behoeften van de privésector; er kwamen geen 
inconsistenties daaromtrent aan het licht. Voor de niet-gouvernementele actoren werden 
de interventies niet bepaald door de nationale prioriteiten. Doorgaans werden de 
interventies goed opgezet, al missen de meeste interventies een expliciete 
veranderingstheorie (ToC). De transparantie is globaal genomen goed, behalve in een 
paar gevallen, waar de gegevens over de resultaten en de impact niet beschikbaar of 
ontoegankelijk zijn.  

3.3.1  Coherentie met de strategische prioriteiten 

De interventies die door de Belgische samenwerking werden gefinancierd, sloten 
doorgaans aan op de strategische prioriteiten van België, met name de wet van 
2013, de strategische en operationele prioriteiten van de Strategienota ter ondersteuning 
van de privésector van 2014 en de Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid van 
2017. De coherentie met andere strategische elementen van de periode na de Nota van 
2014 was minder.  

Strategische prioriteiten van de wet van 2013 

Alle 15 onderzochte interventies waren in lijn met ten minste een van de vier 

strategische prioriteiten van de wet van 2013. De analyse levert de volgende 
vaststellingen op:  

▪ In 80% van de gevallen was eerlijke en duurzame handel een doelstelling waarmee 
rekening werd gehouden (40%) of die prioritair (40%) was bij de interventies.  

▪ In twee derde van de gevallen was internationale handel een dimensie van het 
project.  

▪ Elk van deze strategische prioriteiten werd meestal of zelfs prioritair in aanmerking 
genomen, met uitzondering van het investeringsklimaat (de interventies van België 
op dit gebied worden hoofdzakelijk via multilaterale samenwerking uitgevoerd). 
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▪ Alle geselecteerde interventies hadden een bijzondere aandacht voor de 
ontwikkeling van de lokale privésector (maar dit is ook het gevolg van het feit dat 
de interventies geselecteerd zijn op basis van de dimensie "ontwikkeling van de 
privésector").  

Bijlage 7c licht de analyse toe op basis van de landennota's. De onderstaande tabel geeft 
een samenvatting van deze analyse.  

Tabel 7: Coherentie van de 15 geselecteerde interventies met de 
strategische prioriteiten van de wet van 2013 

 Geen doel  

In 

aanmerking 
genomen Prioriteit n.v.t.  

Investeringsklimaat  6 40% 3 20% 1 7% 5 33% 

Ontwikkeling van de lokale 

privésector    3 20% 12 80%    

Eerlijke en duurzame handel 2 13% 6 40% 6 40% 1 7% 

Internationale handel 5 33% 7 47% 3 20%    
Bron: ADE 

Operationele en sectorale prioriteiten van de Strategienota PSD van 2014 

Elk van de interventies beantwoordt aan ten minste één prioriteit van de nota. 

Dit wordt vooral verklaard door de relatief algemene aard van de nota (zie EV1). Meer in 
het bijzonder besteden alle onderzochte interventies aandacht aan capaciteitsopbouw van 
ondernemers. Het merendeel van de onderzochte interventies (73%) had een op 
de sociale economie gebaseerde aanpak, gericht op het samengaan van economische 
activiteit met sociale rechtvaardigheid. De toegang tot financiering werd echter 
slechts in 44% van de gevallen in aanmerking genomen of als een prioriteit 
beschouwd, voornamelijk door de interventies van BIO. Dit is verrassend, gelet op het 
belang van toegang tot financiering voor het bedrijfsleven (in Tanzania bijvoorbeeld, wordt 
toegang tot financiering gezien als een kritieke behoefte van het bedrijfsleven). De 
onderstaande tabel vat de analyse samen op basis van de landenrapportages. De analyse 
wordt toegelicht in bijlage 7c.  
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Tabel 8: Coherentie van de 15 geselecteerde interventies met de 
operationele en sectorale prioriteiten van de Strategienota PSD van 2014 

 Geen doel  

In 
aanmerking 

genomen Prioriteit n.v.t. 

Capaciteitsopbouw van 

overheidsinstellingen 4 27% 3 20% 5 33% 3 20% 

Toegang tot financiering 7 47% 4 27% 4 27%    

Capaciteitsopbouw van 

ondernemers    1 7% 14 93%    

Steun aan de handel 4 27% 5 33% 6 40%    

Sociale Economie 3 20%    11 73% 1 7% 

Bron: ADE 

Andere strategische elementen gedefinieerd op basis van de Strategienota 
PSD van 2014 

De analyse van de interventies ten aanzien van de strategische elementen die werden 
vastgelegd in de Strategienota PSD van 2014 leidt tot de volgende elementen, die wordt 
toegelicht in bijlage 4 en samengevat in de onderstaande tabel.  

Belgische bedrijven waren slechts betrokken bij een van de vijftien projecten die 
in deze evaluatie werden onderzocht. Het betreft het Exchange project in Rwanda.61 
In andere gevallen was de betrokkenheid van Belgische bedrijven afwezig of was deze 
betrokkenheid geen doelstelling (bijvoorbeeld in het geval van investeringen van BIO in 
het Catalyst Fonds). De ambassades of lokale BTC-kantoren in de 20 partnerlanden namen 
slechts weinig initiatieven om win-winsituaties met Belgische ondernemingen te 
identificeren (zie EV1). Gelet op de beperkte betrokkenheid van Belgische bedrijven bij de 
geselecteerde interventies, kwam de vraag of de SDG's door Belgische bedrijven62 werden 
nageleefd, niet aan bod. Niettemin noemden de Belgische ondernemingen die tijdens het 
veldonderzoek in Tanzania werden ondervraagd, de SDG's als prioritaire doelstelling.63  

Hoewel digitalisering een recente prioriteit (2016) is in de Belgische 

samenwerking, besteedt slechts de helft van de onderzochte interventies (53%) 
er aandacht aan in de doelstellingen. Digitalisering werd in aanmerking genomen in 
projecten van BIO, BTC, Agricord, en CMO's in de 3 landen die onderzocht werden in deze 
evaluatie.  

                                           

61  In Peru was sprake van een interessante samenwerking tussen VECO en Colruyt. Deze samenwerking 

besproken in kader 4 onder onderstaande vraag EV1, al behoort deze niet tot de 15 geselecteerde 

interventies. 

62  Dit is de doelstelling van de steun van de Belgische samenwerking aan The Shift.  

63  Tijdens terreinmissie ontmoetten we twee Belgische ondernemingen die in Tanzania actief zijn. De eerste is 

actief op het gebied van hernieuwbare energie (SDG 7) en de andere in het beheer van de koelketen van 

voedingsproducten (met bijzondere aandacht voor milieukwesties). 
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Tabel 9: Coherentie van de 15 geselecteerde interventies met de overige 
strategische elementen die werden vastgelegd in de Strategienota PSD van 

2014 

 Geen doel  

In 
aanmerking 

genomen Prioriteit n.v.t. 

Betrokkenheid van Belgische 

ondernemingen 13 86%   1 7% 1 7% 

SDG Belgische ondernemingen   1 7%    14 93% 

Digitalisering 6 40% 6 40% 2 13% 1 7% 

Bron: ADE 

Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid (2017) 

Alle geselecteerde interventies met betrekking tot de landbouwsector (8 
projecten) sloten aan bij één of meer van de drie aandachtsgebieden van de 
Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid van 2017, hoewel die nog niet 
bestond ten tijde van hun ontwikkeling.  

De drie belangrijkste interventiegebieden die in de Nota 2017 worden benadrukt, zijn    i) 
het bevorderen van de deelname van landbouwproducenten in markten en waardeketens, 
ii) bijdragen tot goed bestuur en (iii) ondersteunen van onderzoek en innovatie. 

▪ In het geval van Peru hebben vier onderzochte interventies betrekking op 
landbouw, en in het bijzonder op de steun aan producentenorganisaties en 
waardeketens in de landbouw. De onderzochte projecten - van BTC, het TDC en 
van twee CMO's - sloten globaal genomen aan op de prioriteiten van het eerste 
en tweede interventiegebied. In het derde gebied werd innovatie in twee van de 
vier projecten in aanmerking genomen. Wat de consistentie met de Beleidsnota 
van 2017 betreft, is het opvallend dat sommige projecten (bijv. van BTC) gericht 
waren op producentenorganisaties in afgelegen gebieden, terwijl de Nota van 
2017 de nadruk lijkt te leggen op 'tussengebieden'.64  

▪ In Tanzania vertoonden de projecten van Agricord, BTC en VECO-samenhang met 
het eerste interventiegebied van de Nota van 2017. Deze projecten zijn bovendien 
gericht op duurzame landbouw en hebben aandacht voor gender, twee 
transversale thema's van de strategische nota.  

▪ Het project van Agricord in Rwanda wordt beschouwd als zijnde consistent met 
de Nota van 2017. Het Imbaraga project traint en ondersteunt 
landbouwproducenten om de productie van cash crops te combineren met de 
verbouw van gewassen die de voedselzekerheid van de huishoudens waarborgen.  

                                           

64  De tekst van de Nota van 2017 is wat dit betreft niet volledig helder.  
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3.3.2  Coherentie in de keuze van de interventie 

De meerderheid van de onderzochte interventies was consistent met elk van de 
acht interventiecriteria van de Strategienota PSD van 2014.  

Dit blijkt uit samenvattende analyse van de onderstaande tabel, die verder wordt 
toegelicht in de landenrapportages in bijlage 4.  

Tabel 10: Coherentie van de 15 geselecteerde interventies met acht 
interventiecriteria, vastgelegd in de Strategienota PSD van 2014 

  

Niet in 
aanmerking 

genomen 

Weinig in 
aanmerking 

genomen 

In 
aanmerking 

genomen Prioriteit 

1. Additionaliteit65       8 50% 8 50% 

2. Katalyserende 
werking66      1  7% 8 53% 6 40% 

3. Impact op ontwikkeling         4 27% 11 73% 

4. Naleving van sociale 
normen en milieuregels 1 7% 1 7% 9 60% 4 27% 

5. Integriteit67     2 13% 7 47% 6 40% 

6. Werkgelegenheid en 
innovatie     1 7% 7 47% 7 47% 

7. Gender 1 7% 2 13% 6 40% 6 40% 

8. Ontkoppeling van de 
hulp       15 100%     

Bron: ADE 

1. Additionaliteit: voor alle onderzochte interventie was het "additionele" 
karakter van de Belgische steun een prioriteit, of alleszins een element waarmee 
rekening werd gehouden bij het opzetten van de interventies. Dit geldt in het bijzonder 
voor de interventies van BIO, die vaak geconfronteerd werden met een gebrek aan 
financiële middelen in de sectoren of voor de beoogde actoren (financiële additionaliteit).  

2. Rol van katalysator: in 93% van de gevallen was bij het opzetten van een 

project de "katalyserende" werking van de steun van de Belgische actoren een motief, 
of werd er rekening mee gehouden. Dit aspect werd concreet gemaakt door het aantrekken 

                                           

65  Additionaliteit: "voor investeringen (door de mobilisatie van andere kapitaalstromen te faciliteren en aldus 

het risico af te zwakken dat een particuliere investeerder niet alleen zou willen dragen), maar ook op het vlak 

van duurzaam ontwikkelingsbeleid en de strijd tegen armoede, ongelijkheid en uitsluiting." 

66  Rol van katalysator: "het mogelijk maken om andere partners aan te trekken en zoveel mogelijk de 

begunstigde een financiële bijdrage te laten leveren." 

67  "Integriteit moet de kernwaarde van de cultuur van de partnerondernemingen en -verenigingen zijn: 

transparantie, goed bestuur, strijd tegen corruptie en verantwoordingsplicht ten aanzien van burgers en 

donoren, betaling van lokale belastingen, het niet in beslag nemen van grond of andere natuurlijke 

hulpbronnen zijn permanente uitdagingen." 
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van andere partners (bijvoorbeeld in het geval van de investeringen van BIO) en een 
financiële bijdrage van de begunstigde zelf (bijv. Exchange, VECO). 

3. Impact op ontwikkeling: alle projecten beogen duidelijk een impact op 
ontwikkeling. BTC en de CMO's gebruiken een reeks gedetailleerde 
ontwikkelingsindicatoren in de interventielogica van hun projecten. Agricord geeft ook een 
lijst van ontwikkelingsindicatoren voor haar interventies. De onderzochte investeringen 
van BIO leggen de begunstigden eveneens eisen op inzake ontwikkeling. Ten slotte moeten 
de bedrijven die gebruik maken van Exchange-diensten de ontwikkelingsopportuniteiten 
vermelden die kunnen voortvloeien uit de ontvangen steun.  

4. De naleving van de sociale normen en milieuregels: voor bijna 80% van de 
onderzochte interventies was de naleving van maatschappelijke regels en 
milieunormen een prioriteit of werd er rekening mee gehouden in het 
projectontwerp. In het geval van de interventies van BIO via beleggingsfondsen 
bijvoorbeeld, moeten deze fondsen en de bedrijven waarin zij beleggen voldoen aan 
specifieke eisen met betrekking tot milieunormen en sociale normen. BIO beoordeelt de 
werkomstandigheden van zijn klanten door de maatschappelijke dimensie te evalueren 
(due diligence). De vraag of deze ex-ante evaluaties van BIO voldoende rekening houden 
met alle aspecten, kan evenwel niet worden beantwoord zonder nadere analyse (zie bijlage 
4c van het Rwanda-rapport over de thee-industrie). 

Exchange legt daarentegen geen specifieke vereisten ter zake op. Bij BTC is de prioriteit 

van deze normen niet altijd even duidelijk (zie bijlage 4c betreffende de industriële centra 
van het RDSP).  

5. Integriteit: integriteit, verwijzend naar goed bestuur, de strijd tegen corruptie 
en de betaling van lokale belastingen, wordt grotendeels opgenomen in de 
interventies van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Alle 
Belgische actoren besteden bijzondere aandacht aan goed bestuur en integriteit in het 
algemeen. Het contract tussen BIO en het investeringsfonds LocFund legt bijvoorbeeld een 
reeks regels op betreffende de beginselen van consumentenbescherming en het witwassen 
van geld. De investeerders van het Catalyst Fonds, waaronder BIO, leggen ook specifieke 
eisen op inzake goed bestuur. Om in aanmerking te komen voor steun van Exchange en 
van bepaalde CMO's, moeten de begunstigden geregistreerd zijn (en dus belastingen 
betalen). Daar waar minder rekening wordt gehouden met deze factoren, zijn Belgische 
actoren meestal slechts in beperkte mate betrokken bij het bestuur van de begunstigde 
ondernemingen. 

6. Werkgelegenheid en innovatie: bij alle onderzochte interventies wordt 
bijzondere aandacht besteed aan werkgelegenheid en/of innovatie. Het behoud of 
het creëren van banen is een prioriteit of een essentieel aspect van alle interventies. De 
waardeketenbenadering van BTC en vele CMO’s richt zich op het creëren van 
werkgelegenheid (ook al zijn dit vooral tijdelijke banen), zoals uitgewerkt in vraag 5 over 
de resultaten. In het geval van Exchange in Tanzania was het creëren van banen niet een 
van de subsidie criteria van het project, maar de ondersteuning had niettemin een impact 
op de kwaliteit van de tewerkstelling binnen de begunstigde onderneming (meer dan op 
de kwantiteit). Op het gebied van innovatie stimuleren investeringen in eigen vermogen 
(bijv. BIO via het Catalyst Fonds) en modernisering (van apparatuur, ontwikkeling van 
nieuwe technieken om het rendement te verhogen, enz.). Innovatie was ook een 
belangrijke factor in BTC- en CMO-interventies door de introductie van nieuwe 
productietechnieken bij de landbouwer producenten die de steun ontvingen.  

7. Gender: de meeste interventies (80%) hielden specifiek of zelfs prioritair 

rekening met het aspect gender. Bij Agricord, BIO en BTC werd bijvoorbeeld duidelijk 
rekening gehouden met het genderaspect in de prioriteiten van bepaalde projecten 
(doelstellingen gekwantificeerd naar gender, specifieke vereisten die door investeerders 
worden opgelegd, mentaliteitsverandering wat betreft de deelname van vrouwen, enz.). 
Vrouwen werden direct of indirect gesteund, bijvoorbeeld via de samenwerking met 
vrouwencomités. In een aantal gevallen (Agricord, BIO en Exchange in Rwanda) kwam het 
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genderaspect niet specifiek aan bod, of hadden de projecten geen positief effect op 
vrouwen. Apart is de specifieke (hogere) prijs voor koffiebonen geproduceerd door 
vrouwen in de koffie coöperatie in Rwanda. 

8. Ontbinding van de hulp: er was bij geen enkele van de onderzochte 
interventies sprake van gebonden hulp. Deze constatering strookt met het zeer strikte 
standpunt van België over het ontkoppelen van hulp in de ontwikkelingssamenwerking (zie 
EV1).  

3.3.3  Afstemming, ontwerp en antwoord op de behoeften 

Afstemming op het beleid van de nationale overheid 

De meeste interventies waren afgestemd op het nationale beleid van de drie 
bezochte landen; dit betreft alle actoren. In Peru in het bijzonder, waren de projecten 
op het gebied van de landbouw in overeenstemming met de nationale 
gezinslandbouwstrategie 2015-2021. In Tanzania strookten de landbouwprojecten met de 
verschillende sectorale beleidsdocumenten.68 De meeste interventies voldeden ook aan het 
regionale en lokale beleid als dat van toepassing was.69 In Rwanda waren de interventies 
niet noodzakelijkerwijs afgestemd op het nationale beleid of de strategieën, hetzij omdat 
deze er niet waren, hetzij omdat ze niet relevant waren voor de geïmplementeerde 
interventies. De nationale beleidslijnen en strategieën dienden er niettemin als kader. Maar 
de interventies waren ook niet in tegenspraak met het nationale beleid. Er was een meer 
directe afstemming op de regionale of meer gedecentraliseerde plannen.70  

De formulering van de interventies van BTC en de CMO's verwijzen specifiek naar 
de nationale strategieën van de partnerlanden. Dit is niet het geval voor alle 
actoren. De interventies van Exchange bijvoorbeeld, worden niet gestuurd door de 
strategische prioriteiten van het land, maar door de projecten die door hun lokale 
vertegenwoordigers zijn geïdentificeerd; de interventies van BIO, vooral via 
beleggingsfondsen, worden ook niet gestuurd door de politieke prioriteiten van de landen 
waar deze fondsen werden geïnvesteerd. Dit heeft echter niet geleid tot gevallen van 
tegenstrijdigheid met de bestaande nationale beleidslijnen. 

Antwoord op de behoeften van de privésector 

Alle interventies kwamen gedeeltelijk of volledig tegemoet aan de behoeften van 
de begunstigden voor wat betreft de ontwikkeling van de privésector. Uit de 
veldbezoeken en interviews is gebleken dat de verschillende interventies een antwoord 
boden op duidelijke verzoeken van de begunstigden om capaciteitsopbouw, innovatie, 
toegang tot nieuwe markten of een vorm van financiering. In bepaalde gevallen echter, 
zoals het BTC-project in Tanzania, werd de door de interventie aangereikte oplossing als 
"gedeeltelijk" opgevat (de dimensie "toegang tot financiering" kwam erg weinig aan bod 
in het project, terwijl deze van cruciaal belang was voor de duurzaamheid van de 
resultaten).  

                                           

68  In het bijzonder het National Agriculture Policy, 2013 en de Draft Agricultural Sector Development Strategy 

2, 2015.  

69  Cf. EV1 (3.1.5). Het BTC-project in Tanzania werd bovendien opgezet in de Kigoma-regio, een van de minst 

economisch ontwikkelde regio's van het land, waar ook weinig andere ontwikkelingspartners actief zijn.  

70  De activiteiten die door BIO ondersteund worden rond het RMT, zijn afgestemd op de sectorale beleidslijnen 

("A Revised Tea Sector Strategy for Rwanda – Transforming Rwanda’s Tea Industry"). 
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De veelal afdoende respons op de behoeften van de privésector, wordt bevestigd 

door de resultaten van de enquête onder de begunstigden, zij het op een minder 
unanieme wijze: de begunstigden van BTC- en CMO/IA’s-projecten in Tanzania menen dat 
interventies geheel of grotendeels een antwoord boden op hun grootste noden 
(respectievelijk 71% van de 32 respondenten en 60% van de 14 respondenten). De 8 
respondenten in Peru (BTC, TDC en CMO/IA’s-projecten) bevestigen allemaal de 
afstemming op de behoeften.  

Bovendien zijn de resultaten van de enquête onder het personeel van BTC positief 
over de relevantie van de interventies: in 12 van de 16 landen oordeelt het BTC-
personeel dat de interventies beantwoorden aan de prioritaire behoeften van de 
privésector.  

Ontwerp en Theory of Change 

Doorgaans waren de interventies van de verschillende actoren goed doordacht 
met een goede identificatie van de behoeften van de begunstigden. Het ontwerp 
van de interventies berustte vaker op logische kaders dan op in de praktijk uitgewerkte 
verandertheorieën.  

In het geval van BIO is de logica van deelname aan de verschillende fondsen (LocFund, 
Catalyst) goed gedocumenteerd en verantwoord (context, risico, rol, enz.). Van een 
verandertheorie of logisch kader is echter geen sprake, ook niet voor de onderzochte 
interventies. Sinds 2015 wordt met de invoering van een nieuw evaluatiekader 
(Development assessment framework) de verandertheorie echter in aanmerking genomen 
voor alle investeringen van BIO. De interventies van Exchange worden ook niet getoetst 
aan een verandertheorie (ToC).  

Transparantie 

In het algemeen zijn de interventies van BTC, de CMO's en het TDC transparant; 
dat geldt in mindere mate voor de interventies van Agricord (door de complexe 
structuur van dat programma). De verschillende programma- en monitoringdocumenten 
voor DGD bevatten informatie over de projecten (bedragen, begunstigden, 
interventielogica, enz.) en over de monitoring van de indicatoren. Het grootste deel van 
deze informatie is openbaar.  

De informatie over de interventies, bereikte resultaten en impact op de begunstigden is 
minder toegankelijk voor de investeringen van BIO (gedeeltelijk wordt 
vertrouwelijkheid hier als reden opgegeven71) en Exchange (niet in voldoende mate 
beschikbaar).  

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de analyse van de samenhang van de 

onderzochte interventies met het nationale beleid en de behoeften van het bedrijfsleven. 
Ook wordt een synthese van de kwaliteit van het ontwerp en de transparantie van de 
interventies gegeven.  

                                           

71  De nieuwe Transparantiebeginselen van de OESO voor "Blended Finance" (januari 2018) bevorderen een 

grotere transparantie van de prestaties, zowel wat betreft de verantwoording als het aantrekken van extra 

financiering. 
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Tabel 11: Samenhang van de 15 geselecteerde interventies met de andere 
criteria (nationaal beleid, aansluiting op behoeften, ontwerp en transparantie) 

  
Helemaal 

geen Weinig Veel Volledig 

Afstemming op het 

nationale beleid     2 13% 1 7% 12 80% 

Antwoord op de 
behoeften van de 
privésector         2 13% 13 87% 

Ontwerp en 

verandertheorie  5  33%     1 7% 9 60% 

Transparantie 1 7% 5 33% 1 7% 8 53% 

Bron: ADE 

3.4 EV4 Coördinatie en complementariteit 

In hoeverre hebben Belgische actoren op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en andere donoren samengewerkt om de 
privésector te ondersteunen?  

Deze vraagt tracht in eerste instantie de rollen en mechanismen van coördinatie te 
identificeren bij het hoofdkantoor en de partnerlanden. Vervolgens wordt gekeken naar de 
mate waarin gezocht werd naar complementariteit en synergiën tussen de Belgische 
instanties en andere donoren, zowel in België als in de doellanden. Ten slotte gaat het na 
of dit daadwerkelijk heeft geresulteerd in complementariteit en concrete synergiën. 

 

EV4 - Coördinatie en complementariteit 

Het Belgische wetgevings- en beleidskader stimuleert steeds nadrukkelijker het zoeken 
naar synergiën, coördinatie en complementariteit tussen de verschillende Belgische 
actoren.  

Er bestaat geen mechanisme voor coördinatie op het niveau van de 
hoofdkantoren en de partnerlanden van alle Belgische actoren die de 
privésector ondersteunen. Op hoofdkantoorniveau werden weliswaar een aantal 
initiatieven genomen om de synergie, coördinatie en complementariteit tussen Belgische 
actoren te bevorderen, maar geen van deze platforms brengt alle actoren samen. Op het 
niveau van de partnerlanden bestaan de gemeenschappelijke strategische kaders, die 
zijn ingevoerd door de Wet van 2016. Deze beperken zich echter tot CMO/IAs. Daarbij 
worden de belangrijke Belgische actoren inzake PSD, zoals BIO, BTC, het TDC, Exchange 
en Agricord, niet betrokken. Het gecentraliseerde model van BIO en het TDC is in dit 
opzicht problematisch. Sommige ambassades speelden niettemin een proactieve rol om 
tot betere afstemming te komen. In de drie bezochte landen bleken de Belgische 
actoren ook niet aangesloten bij de internationale coördinatiemechanismen 
voor PSD. Andere donoren beschouwen België niet als een actieve speler op het gebied 
van PSD.  

Er is weinig actief onderzoek verricht naar de complementariteit en synergiën tussen 
Belgische actoren op hoofdkantoorniveau, hetgeen het nut van bestaande platforms ter 
discussie stelt. Op het niveau van de partnerlanden blijft de uitwisseling van informatie 
en kennis over de geïmplementeerde activiteiten, de opmaat naar complementariteit en 
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synergie. Tussen Belgische actoren op het gebied van PSD bleef deze in het algemeen 
beperkt, met uitzondering van de relaties tussen de CMO/IA's. De ontwikkeling van 
gezamenlijke projecten is uitzonderlijk.  

Echter, er bestaat voldoende potentieel voor synergiën tussen de onderzochte 
projecten. Dit potentieel is in veel gevallen concreet geworden, vooral tussen de CMO's, 
met BTC en andere donoren. Een reeks mogelijke synergiën kwam evenwel niet tot 
stand, vooral niet met de actoren die juist toegerust zijn om in PSD te werken, zoals 
BIO, het TDC en Exchange.   

3.4.1 Rollen en mechanismen van coördinatie 

Coördinatiemechanismen 

Het Belgische wetgevings- en beleidskader stimuleert steeds nadrukkelijker het 
zoeken naar synergiën, coördinatie en complementariteit tussen de verschillende 
Belgische actoren. Dit is vooral bedoeld om de zgn. "silo-benadering" van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking te doorbreken (zie EV1).  

Er werden evenwel geen specifieke eisen gesteld of rollen gedefinieerd voor de 

coördinatie tussen de verschillende actoren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking inzake steun aan de privésector. Dat geldt voor zowel het 
niveau van de hoofdkantoren als het niveau van de partnerlanden. 

Op het niveau van het hoofdkantoor werden wel een aantal initiatieven genomen 
voor het zoeken naar synergie, coördinatie en complementariteit tussen 
Belgische actoren. Het gaat dan in het bijzonder over:  

▪ Het platform Ondernemen voor Ontwikkeling (Entreprendre pour le 
développement) ter bevordering van de beleidscoherentie op operationeel 
niveau, onder leiding van DGD en met focus op een selectie van actoren. De 
leden zijn onder meer verschillende CMO’s/IA's, Ex-Change-Expertise asbl en 
AWEX. 

▪ Platforms van de civiele samenleving: de koepel van de Vlaamse Noord/Zuid-
beweging, 11.11.11, richtte een privésector-platform op dat momenteel een 
vijftiental organisaties groepeert, waaronder twee vakbonden. Er bestaat geen 
equivalent als zodanig aan Franstalige zijde bij de koepelorganisatie CNCD-
11.11.11. De privésector komt desalniettemin aan bod in andere platforms, 
zoals de Coalitie tegen de Honger en het Platform Klimaatrechtvaardigheid 
(gezamenlijk beheerd door de Vlaamse en Franse koepels). Beide 
koepelorganisaties proberen ook gemeenschappelijke standpunten over een 
bepaald beleid voor de privésector uit te werken, vaak gerelateerd aan 
initiatieven op Europees of internationaal niveau.72  

▪ The Shift, het ontmoetingspunt voor duurzame ontwikkeling in België dat in 
2015 werd opgericht, brengt ongeveer 350 bedrijven, CMO's en andere 
organisaties bijeen "om partnerschappen te bevorderen en bij te dragen aan de 
co-creatie van duurzame bedrijfsmodellen."73 Het platform groepeert onder 
andere BTC, BIO en vzw Exchange. DGD is een partner. 

                                           

72  Voorbeelden daarvan zijn de opvolging van de nieuwe Europese Consensus inzake ontwikkeling (EU, juni 

2017), die een sterkere betrokkenheid van de particuliere sector en het advies omtrent "blending" 

(Adviesraad voor beleidscoherentie voor ontwikkelingssamenwerking, juli 2017). 

73  Bron: https://theshift.be. The Shift is een netwerk dat een verzamelpunt wil zijn voor duurzame ontwikkeling 

in België. Het werd in juni 2015 opgericht door de vroegere netwerken voor duurzame ontwikkeling, KAURI 

https://theshift.be/
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Op het niveau van de partnerlanden bestaan er geen coördinatiemechanismen 

waarin alle Belgische actoren op het gebied van PSD samenkomen:  

▪ De "Gemeenschappelijke strategische kaders" (GSK) werden ingevoerd met de Wet 
van 2016. Ze zouden moeten dienen “als een referentie voor de ontwikkeling van 
de programma's van deze [geaccrediteerde Belgische] organisaties, hierbij 
inbegrepen de identificatie en implementatie van synergiën en complementariteit 
tussen deze organisaties". Slechts een beperkt aantal GSK's verkeren momenteel 
in een gevorderd ontwikkelingsstadium en het nut daarvan wordt door 
verschillende actoren uiteenlopend ingeschat (cf. Landennota's in bijlage 7).  

▪ De GSK's zijn alleen van toepassing op CMO's en IA's (CMO’s, universiteiten, 
vakbonden, enz.). De overige hoofdrolspelers inzake PSD, zoals BIO, BTC, het TDC, 
Exchange en andere (economische diplomatie, de drie regionale 
exportagentschappen, de privésector, enz.) zijn niet geïntegreerd in de GSK's. 
Bovendien beperken de GSK's zich tot de Belgische actoren, hetgeen diverse 
actoren betreuren, omdat dit de samenwerking met anderen, hetzij nationaal hetzij 
internationaal, niet bevordert.  

In de interventielanden nemen zowel BTC als de CMO’s deel aan 
coördinatiemechanismen met internationale partners, maar niet op het gebied 
van PSD. In het bijzonder: 

▪ De respondenten van de enquête geven aan dat BTC over andere formele en 
informele coördinatiemechanismen beschikt in bijna alle partnerlanden (16 van de 
17 antwoorden), maar deze zijn  niet specifiek voor PSD. Dit is ook het geval voor 
de CMO’s/IA’s, zoals het veldonderzoek heeft aangetoond (bijv. COEESI in Peru, 
DPCG in Rwanda). 

▪ In Tanzania maakt België geen deel uit van de sectorale werkgroep PSD. Dit is de 
Development Partner Group voor PSD en handel. België neemt wél deel aan de EU 
Business Group, wanneer ambassadeurs of attachés van EU-lidstaten worden 
uitgenodigd voor bijeenkomsten van en voor het bedrijfsleven. Daarnaast brengt 
een platform de CMO's samen (het zgn. Joint Strategic Framework), wat heeft 
geleid tot initiatieven van gezamenlijke programmering (Connect4Impact).  

▪ In Rwanda maakt België ook geen deel uit van de sectorale werkgroep PSD. 
Daarom beschouwen de regering en de andere ontwikkelingspartners België ook 
niet als een land dat actief de privésector ondersteunt. België heeft echter zijn 
vertegenwoordiging (gedeeltelijk) gedelegeerd aan de Britse 
ontwikkelingssamenwerking (DfID).74 België is wél actief in de technische 
werkgroep lokale economische ontwikkeling (binnen de sectorwerkgroep 
decentralisatie). 

▪ In Peru levert de overheidsinstelling voor de coördinatie van donoren (APCI) 
speciale inspanningen op het gebied van PSD om publiek-private partnerschappen 
voor ontwikkeling (PPP) te stimuleren. Hiervoor heeft APCI steun gekregen van 
CMO's, met name uit Spanje, en van verschillende donoren, waaronder België. De 
rol van België is evenwel beperkt in omvang.  

                                           

en Business & Society Belgium. In hetzelfde jaar traden ook ARGUS - het voormalige overlegplatform voor 

de milieukwesties van de banken KBC en Cera - en het Global Compact Network Belgium (GCNB) - het 

nationale contactpunt voor de UN Global Compact - toe tot het netwerk. 

74  België heeft zijn vertegenwoordiging in deze werkgroep gedelegeerd aan de Britse samenwerking (DfID) in 

het kader van de Belgische cofinanciering van het TradeMark East Africa-programma dat tot doel heeft niet-

tarifaire belemmeringen in de noordelijke corridor weg te werken.  
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Rol van de actoren in de coördinatie  

Wat de hoofdkantoren betreft, blijkt dat de PSD-actoren uitgezonderd de CMO’s/IA’s 

een beperkte rol hebben gespeeld in de bestaande coördinatiemechanismen. Het gebrek 
aan proactiviteit van DGD werd ook benadrukt door private actoren die deelnamen aan 
het Shift-initiatief, die hoopten te kunnen profiteren van de expertise en ervaring van DGD 
in derde landen. 

Op het niveau van de partnerlanden: 

▪ Ambassades hebben een rol gespeeld bij het opzetten of beheren van 
coördinatiemechanismen, hetzij als drijvende kracht (in 8 van de 17 landen 
volgens de enquête), hetzij via een gedeelde actieve rol (4 landen) hetzij als 
deelnemer (1 land). In sommige gevallen gaven de ambassades echter aan dat 
er geen coördinatiemechanismen waren (ofwel op programmaniveau, maar niet 
op het niveau van de landen, hetgeen dus buiten hun mandaat valt).75 Tijdens 
het veldonderzoek viel het contrast op tussen enerzijds de proactiviteit van de 
ambassade in Peru om in contact te komen met de verschillende soorten 
actoren76 en anderzijds het gebrek aan enthousiasme daarvoor in de overige 
twee landen. Het onderzoek leverde geen duidelijk beeld op van wat precies het 
mandaat of de rol van de ambassades in deze is. 

▪ Het personeel van BTC geeft aan dat het slechts een beperkte rol heeft vervuld 
in de ontwikkeling of het beheer van coördinatiemechanismen. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat BTC in geen enkel van de 16 deelnemende landen een 
voortrekkersrol heeft gespeeld. In de helft van de gevallen (56%) heeft BTC 
niet meer dan een deelnemersrol gehad in de bestaande 
coördinatiemechanismen. 

3.4.2 Onderzoek naar complementariteit en synergiën op het 

niveau van de interventies 

Er is weinig actief gezocht naar complementariteit en synergiën tussen Belgische 
actoren op het niveau van het hoofdkantoor. Er werden wel platforms opgericht, 
waarvan het nut ter discussie staat. The Shift, dat bedrijven, CMO's en andere actoren van 
PSD bij elkaar brengt, komt maar moeizaam verder dan het stadium van overleg tussen 
de actoren. De actoren op het gebied van PSD hebben maar weinig contact met de 
Belgische privésector, met uitzondering van BIO en Exchange (zie EV1).  

Op landenniveau worden verschillen waargenomen in termen van informatie-
uitwisseling tussen actoren:  

▪ BTC-personeel in de 20 (huidige en voormalige) partnerlanden heeft in het 
algemeen, volgens de enquête, slechts zelden "goede kennis en regelmatige 
uitwisselingen" over PSD-projecten met andere Belgische actoren (2 landen van 
de 19 die antwoordden op de enquête). De resultaten wijzen op een betere 

                                           

75  Het onderzoek gaf anderzijds wel aan dat de ambassades doorgaans een goede kennis hebben van de 

projecten van BTC, de CMO's, BIO en het TDC. De projecten en activiteiten van Exchange en Agricord zijn 

hen echter minder bekend. Daarnaast verklaren de ambassades in de meeste gevallen (16 landen van de 19) 

een goede kennis te hebben van en regelmatige contacten te onderhouden met de Belgische ondernemingen, 

of ten minste een idee te hebben van hun activiteiten.  

76  Zie bijvoorbeeld de reeks activiteiten van de ambassade van Peru, onder EV1 van de Landennota Peru (Bijlage 

4a).  
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kennis van CMO-projecten dan van de projecten van andere actoren (BIO, TDC, 
Agricord en Exchange).77  

▪ Met name in Peru hebben BTC, de ambassade en de CMO's regelmatig contact, 
terwijl de coördinatie tussen BIO en het TDC en de andere 
samenwerkingsactoren minimaal is (de ambassade wordt echter geraadpleegd 
door BIO en het TDC, net als in Rwanda). 

▪ Het gecentraliseerde model van BIO en het TDC is problematisch voor de 
coördinatie op landniveau.  

▪ De complexiteit en fragmentatie van het Belgische institutionele systeem en de 
afwezigheid in het land van vertegenwoordigers van de drie gewestelijke 
exportagentschappen (FIT, AWEX en Brussel Invest & Export) hebben de 
contacten bemoeilijkt (bijv. in Peru vóór april 2017; in Rwanda). 

▪ Slechts bij uitzondering was sprake van uitwisseling (met name in Peru, zie 
EV1). Het gebrek aan coördinatie verhinderde in het algemeen een meer 
strategische benadering (zie EV1) en de concretisering van een aantal mogelijke 
synergiën (zie hieronder). 

3.4.3 Gerealiseerde complementariteit en synergiën op het niveau 

van de interventies 

Op het niveau van de hoofdkantoren werden weinig gerealiseerde synergiën 
waargenomen op het terrein van PSD / PS4D. Uitzonderingen zijn CMO’s/IA’s die 
gefusioneerd zijn of zichzelf groepeerden. Betrokken stakeholders menen dat het moeilijk 
is om synergiën te ontwikkelen, omdat actoren werken met verschillende mandaten, 
interventiegebieden, sectoren of doelgroepen. Een extern onderzoek met betrekking tot 
de landbouw- en agro-industrie in opdracht van BIO (2017)78 concludeert eveneens dat 
complementariteit weliswaar wenselijk is, maar niet haalbaar, gelet op de grote verschillen 
tussen de mandaten en de interventies van de verschillende actoren.  

Op landniveau: 

▪ Respondenten van de enquête geven aan dat coördinatie heeft bijgedragen aan 
concrete synergiën voor wat betreft activiteiten op het gebied van PSD tussen 
Belgische actoren in een derde van de landen (6/17 van de response van 
ambassades en 5/16 van de response van BTC-medewerkers). 

▪ De drie veldstudies laten echter een positiever beeld zien van de concreet 
gerealiseerde synergiën en een nog positievere indruk over het potentieel aan 
synergiën (die dus nog niet gerealiseerd zijn). Onderstaande tabel vat de analyse 
van het bestaan en de realisatie van potentiële synergiën tussen de 15 onderzochte 
interventies en projecten van andere actoren samen. Hieruit blijkt dat:  

                                           

77  BTC-medewerkers hebben "een goed idee, maar zonder de details te kennen" van de projecten van de 

Belgische CMO/IA’s (15/19). Wat de overige actoren betreft, geven de helft van de respondenten bij BTC aan 

dat zij weinig of geen kennis hebben van de actoren of hun projecten (BIO, universiteiten, TDC, Exchange, 

Agricord, vakbonden, enz.). 

78  Bron: Enclude, casestudy-evaluatie van vijf landbouwinvesteringen van BIO, 2017. 
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1. Er een reeks synergiën tot stand zijn gekomen, met name tussen CMO’s/IA’s, BTC 
en andere donoren;  

2. Er potentiële synergiën bestaan, die evenwel nog niet concreet benut zijn, vooral 
tussen BTC en de actoren die gespecialiseerd zijn in PSD zoals BIO, het TDC en 
Exchange, en actoren van de Belgische privésector;  

3. In sommige gevallen het potentieel aan synergiën niet duidelijk is, maar dat het 

zinvol zou zijn om dit verder te onderzoeken, vooral wat betreft de synergie tussen 
BIO en andere actoren.  

4. In vrijwel geen enkel geval geen enkele synergie mogelijk zou zijn met de andere 
actoren. 

Tabel 12: Complementariteit en synergiën voor de 15 geselecteerde 
projecten79 

Complementariteit 

en synergie 

Geen 

mogelijke 
synergie 

Mogelijke 

synergie niet 
duidelijk 
vastgesteld 

Mogelijke 

synergie niet 
benut  

Mogelijke 

synergie 
gerealiseerd  

Synergiën met BTC     

Synergiën met BIO     

Synergiën met het 
TDC, Exchange80, 
Agricord 

      

Synergiën met 

Belgische CMO's en 
IA's  

     

Synergiën met 
andere donoren 

     

Betrokkenheid van 

Belgische actoren uit 
het bedrijfsleven 

    

Bron: ADE     

▪ Voorbeelden van synergiën zijn gegeven in de diverse kaders bij de Evaluatievragen 
in dit rapport. De 15 interventies worden verder toegelicht in de landennota's 
(Bijlagen 4a, 4b en 4c). 

▪ De mogelijke complementariteit en synergiën die in de bezochte landen werden 
geïdentificeerd (maar nog niet benut) omvatten een waardeketenbenadering in 
dezelfde landbouwproduct-groep of regio's, maar niet noodzakelijkerwijs in beide 
tegelijkertijd. In Rwanda bijvoorbeeld, zullen de waardeketens op districtsniveau 
worden ontwikkeld op basis van een structuur rond een "lead company", in lijn met 
de nationale strategie betreffende PSD. BIO draagt bij aan de financiering van deze 

                                           

79  Deze tabel geeft een indicatie van de potentiële synergiën tussen de onderzochte interventies en de overige 

actoren van de Belgische samenwerking in het bijzonder.  

80  Exchange is niet aanwezig in Peru. 
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ondernemingen, complementair aan BTC, die zich richt op de ontwikkeling van de 
regio, en met het TDC, zij het in mindere mate. 

3.5 EV5 Resultaten 

In welke mate hebben de ondersteunde interventies bijgedragen aan de 
ontwikkelingsresultaten in de doelsectoren? 

Deze vraag is in de eerste plaats bedoeld om na te gaan of er monitoring- en 

evaluatierapporten van de resultaten van de geselecteerde interventies beschikbaar zijn 
en of de beschikbare informatie volledig is en uitgesplitst per type actoren, zodat de 
resultaten voor de privésector en de begunstigden kunnen worden ingeschat. Daarnaast 
moet via deze vraag ook blijken in hoeverre de steun heeft bijgedragen tot het bereiken 
van resultaten op het gebied van economische ontwikkeling, waardig werk en de 
transversale thema's klimaat, milieu en gender. Tot slot omvat deze vraag EV5 ook of met 
het aspect van duurzaamheid rekening is gehouden bij het ontwerpen en uitvoeren van 
de ondersteunde interventies.  

 

EV5 – Resultaten 

Het blijkt onmogelijk om een overkoepelende beoordeling van de resultaten van de steun 

door de Belgische samenwerking inzake PSD te geven. Er zijn geen (eerdere) 
thematische evaluaties omtrent PSD uitgevoerd en er is geen gemeenschappelijk kader 
voor monitoring van de resultaten, noch een gemeenschappelijk 
registratiesysteem/cartografie voor PSD /PS4D activiteiten). Bovendien bestaan er 
weinig rigoureuze analyses die de resultaten van deze steun gemeten hebben op het 
niveau van de verschillende actoren. Er zijn grote verschillen tussen de monitoring- en 
evaluatiesystemen van de verschillende actoren. In het algemeen verstrekken de 
monitoring en evaluatie systemen van BTC en de CMO’s/IA’s relatief gedegen informatie 
over de resultaten. Dat is echter minder het geval bij de overige actoren.  

De analyse levert echter voldoende bruikbare waarnemingen op, gebaseerd op die 
bestaande monitoring- en evaluatierapporten, in combinatie met het veldonderzoek en 
de antwoorden op de enquête onder het personeel van de ambassades en BTC in de 
partnerlanden, alsmede de enquête bij de eindbegunstigden in de drie bezochte landen.  

De geselecteerde interventies kunnen ingedeeld worden naar twee benaderingen: (1) 
een aanpak van het type "sociale economie", vooral gebaseerd op waardeketens in de 
landbouw en gericht op een bepaald type organisatie (voornamelijk coöperaties) en (2) 
een aanpak gericht op commerciële ondernemingen waarvan het economisch model niet 
tot de sociale economie behoort, bijvoorbeeld bestaande uit kapitaalinvesteringen of 
directe technische assistentie aan KMO's. De aanpak van Agricord, BTC, de CMO’s/IA’s 
en het TDC passen het best in de eerste categorie, de interventies van BIO en Exchange 
vzw vooral in de tweede (hoewel sommige operaties van BIO ook onder de eerste 
benadering gerekend kunnen worden). 

Voor de geselecteerde interventies van het type sociale economie in de steekproef, 

worden in het algemeen positieve resultaten behaald in termen van werkgelegenheid, 
een grotere productiviteit en hogere inkomens (voornamelijk door de introductie van 
nieuwe vaardigheden, de toegang tot nieuwe markten en de daaruit voortvloeiende 
productietoename). Bij deze interventies werd ook bijzondere aandacht besteed aan 
genderaspecten (met een impact in termen van werkgelegenheid van vrouwen) en het 
milieu (met name bevordering van duurzame landbouw). Er zijn weinig aanwijzingen 
over resultaten op het gebied van waardig werk, maar in Rwanda werden daarbij 
kanttekeningen geplaatst. In het algemeen hielden de interventies rekening met het 
aspect duurzaamheid, vooral met sociale duurzaamheid, maar tot op zekere hoogte ook 
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financiële duurzaamheid. De duurzaamheid van de coöperaties zelf (waarop de 
benadering van de waardeketen grotendeels berust) loopt echter gevaar, wat de 
duurzaamheid van de resultaten van de interventies zou kunnen aantasten.  

Interventies gericht op commerciële ondernemingen (met uitzondering van de sociale 
economie) hebben in het algemeen wisselende effecten op werkgelegenheid en positieve 
effecten op de productiviteit van de begunstigde ondernemingen en de inkomens. Aan 
gender werd geen bijzondere aandacht besteed bij de interventies van Exchange. BIO 
deed dat wel (zij het indirect, via de vereisten aan de beleggingsfondsen). Er is geen 
informatie beschikbaar over de effecten van de interventies op het milieu. Uit de 
beschikbare informatie over ‘waardig werk’, blijkt dat dit aspect met name door BIO in 
aanmerking werd genomen.  

3.5.1 Beschikbare informatie over de behaalde resultaten  

Er is geen mechanisme voorhanden dat een algemeen beeld schetst omtrent de 
resultaten van de Belgische samenwerking inzake PSD. De huidige evaluatie is de 
eerste thematische analyse van de resultaten van de Belgische samenwerking op het vlak 
van PSD. Bovendien beschikt België niet over een gemeenschappelijk kader voor de 
monitoring van de resultaten van de interventies van de verschillende 
samenwerkingspartners op het gebied van PSD. Het ontbreekt België bovendien aan 
adequate mechanismen om de interventies op het vlak van PSD op een simpele wijze in 
kaart te brengen.81  

Er zijn weinig rigoureuze analyses (dat wil zeggen met ad random steekproeven 
en controlegroepen) van de bereikte resultaten van de Belgische samenwerking 
op het gebied van PSD. Van de 15 geselecteerde interventies, beschikte slechts één 
actor (de CMO VECO) over rigoureuze methoden voor impactevaluatie. Dit levert weinig 
‘harde’ bewijzen op voor het effect van de bijdrage van Belgische actoren aan de 
ontwikkeling van de privésector in partnerlanden.  

Tot slot bestaan er grote verschillen tussen de actoren in termen van rapportage 
over de ontwikkelingsresultaten (outcomes en impact) van de interventies. Al bij 
al blijkt uit de beoordeling van de 15 interventies dat BTC en de CMO’s/IA's een relatief 
sterk monitoring- en evaluatiesysteem hebben, inclusief monitoringrapportage, ook al zijn 
deze systemen niet ‘rigoureus’ in onderzoek methodologische zin. BIO beschikt ook over 
een monitoring- en evaluatiesysteem van de ontwikkelingsresultaten, maar dit werd pas 
in 201582 geïntroduceerd en was daarom van weinig nut voor geselecteerde interventies 
in deze evaluatie, die uit eerdere periodes stamden. Voor de TDC-projecten zijn diverse 
typen rapportages beschikbaar, zoals trainings- en coaching rapporten en 
evaluatieverslagen, maar niet direct gericht op resultaat. Voor de interventies gesteund 
door Agricord en Exchange waren geen resultaatrapportages beschikbaar, maar wel 
rapporten die vooral informatie geven op het niveau van de activiteiten en directe 
prestaties (outputs). Details over de beschikbaarheid van informatie omtrent de 
ontwikkelingsresultaten van de 15 projecten zijn opgenomen in bijlage 7e.  

                                           

81  Cf. bijlage 3.  

82 Op verzoek van de Wetgever, via het beheerscontract (mei 2014). 
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3.5.2  Bijdrage aan resultaten op sociaaleconomisch terrein  

In deze sectie worden de belangrijkste resultaten geanalyseerd met betrekking tot 
sleuteldoelstellingen uit de Strategienota PSD 2014, te weten: (i) werkgelegenheid; (ii) 
productiviteitstoename en hogere inkomsten; en (iii) waardig werk.83 

Werkgelegenheid 

Hoewel de Strategienota PSD 2014 werkgelegenheid als een van de 

interventiecriteria vooropstelt, was dit geen directe doelstelling van de PSD-
projecten zoals die werden geïdentificeerd door de medewerkers van BTC in de 
partnerlanden. Uit de enquête blijkt dat in slechts 5 van de 16 landen de medewerkers 
van BTC van mening zijn dat het scheppen van banen een directe doelstelling is van de 
PSD-projecten.84. Niettemin zijn positieve effecten op de werkgelegenheid 
waargenomen in enkele van de onderzochte interventies.  

De onderstaande tabel vat de beschikbare informatie samen omtrent de 
werkgelegenheidsresultaten per actor voor de onderzochte interventies.  

Tabel 13: Overzicht van de geplande en gerealiseerde banen voor de 15 
geselecteerde interventies 

Actor Land Vooropgesteld Ingevuld Commentaar 

Agricord Rwanda    Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

Tanzania   Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

BIO Peru 115.000 banen 

creëren of 

behouden  

 Geen informatie over de behaalde 

resultaten in termen van 

werkgelegenheid  

Rwanda   600 banen voor 

vrouwen 

Weinig (geen) creatie van banen; 

omschakeling  

Tanzania  106 banen moeten 

verdwijnen  

Modernisering van het bedrijf; 

niettemin 45 extra banen voor 

vrouwen  

BTC Peru n.v.t.  Doelstelling: meer (duurzame) 

economische kansen creëren om 

de werkgelegenheid in 

plattelandsgebieden te behouden.  

                                           

83  Het is prematuur om de resultaten te toetsen aan de doelstellingen van de Strategienota Digital for 

Development van 2016 of de Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid van 2017. 

84  Het betreft projecten met een sterke PSD-component, die uitgevoerd werden door de Belgische actoren en 

waarvan de respondenten een goede kennis hebben. Cf. bijlage 5 (Algemene enquête bij de 

vertegenwoordigers van de Belgische samenwerking). 
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Actor Land Vooropgesteld Ingevuld Commentaar 

Rwanda  Scheppen van 

banen 

 Lokalisatie en behoud van 

bestaande banen. Geen informatie 

over de behaalde resultaten in 

termen van werkgelegenheid 

Tanzania  3.133 extra banen Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

in termen van werkgelegenheid 

Ex-

Change 

vzw 

Rwanda  100 extra 

banen 

 Geen informatie over de behaalde 

resultaten in termen van 

werkgelegenheid 

Tanzania   Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

TDC Peru   Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

Rwanda    Extra tijdelijke banen (café 

Koakaka stijging met 42% in 

periode 2015-2017); Macadamia 

extra werkgelegenheid in de 

verwerking (in Kenia; geen 

precieze aantallen bekend), maar 

geen doelstellingen mbt 

werkgelegenheid. 

VECO Peru   Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

Tanzania  2.708 

landbouwproducenten 

genoten 

capaciteitsversterking 

om over te schakelen 

naar activiteiten die 

door VECO worden 

ondersteund. 

Geen aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

in termen van werkgelegenheid  

Autre 

Terre 

Peru   Behoud van bestaande banen 

(vaststelling op het terrein). Geen 

aanwijzingen/informatie 

beschikbaar over de doelstellingen 

en behaalde resultaten in termen 

van werkgelegenheid 

Bron: ADE, op basis van de projectdocumenten 

 

▪ Veldonderzoek leerde dat onderzochte interventies van BTC bijdroegen aan 
het creëren, transformeren of behouden van werkgelegenheid. In 
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Tanzania geeft het eindverslag van het project over bijenhouderij aan dat het 
aantal imkers met 91% toenam.85 In Peru gaven de geïnterviewde 
cacaoproducenten aan dat het BTC-project had geholpen om tijdelijk werk 
tijdens de oogst te genereren en om enkele nieuwe functies binnen de 
waardeketen te creëren. In Rwanda geeft het RSDP aan dat de nieuw ingerichte 
industriezones in de districten extra banen hebben gegenereerd. Dit betreft 
echter voornamelijk kleine bedrijven die aanvankelijk op andere locaties al 
actief waren.  

▪ De onderzochte interventies van BIO resulteerden in wisselende 
effecten op de werkgelegenheid: vervanging van werk, banenverlies en 
potentiële creatie. Er zijn geen cijfers beschikbaar over nieuwe banen. In 
Rwanda zouden 600 banen zijn gecreëerd door Rwanda Mountain Tea (RMT), 
die door BIO wordt gefinancierd. Het gaat hier echter om een omschakeling die 
niet zozeer nieuwe banen oplevert, maar kleine boeren laat omschakelen van 
traditionele verbouw naar theeplantages. Voor Peru is er geen informatie 
beschikbaar over mogelijke extra banen als gevolg van de interventie door BIO. 
Het hoofddoel van het project was niettemin om 115.000 banen te behouden 
of te creëren. Bij Chai Bora (Tanzania) nam het aantal vaste banen af met 34% 
tussen juni 2016 en juni 2017 (van 310 naar 204 banen) als gevolg van de 
modernisering van het bedrijf. Nieuwe investeringen (nieuwe fabriek) moeten 
echter leiden tot directe en indirecte banen.  

▪ De effecten van de interventies van CMO’s/IA's op de werkgelegenheid 
werden niet gedocumenteerd. Op basis van veldonderzoek en de resultaten 
van de enquête onder de begunstigden waren deze effecten positief maar 
beperkt. Bijvoorbeeld: in het kader van de ondersteuningsprojecten voor 
duurzame agrarische waardeketens, menen de begunstigden in Tanzania dat 
de tussenkomst van de Belgische CMO's heeft bijgedragen tot het scheppen van 
banen. In Peru, daarentegen, zorgde de interventie voor het behoud van de 
banen van de boeren - en meer algemeen voor de opleving van de 
gemeenschappen - maar niet echt voor nieuwe permanente banen.  

▪ Voor wat betreft TDC zijn de projecten meer gericht op het verhogen van 
de participatiegraad in producentenorganisaties dan op het creëren van 
werkgelegenheid. Een evaluatieverslag (DRIS, 2017) laat zien dat de behaalde 
resultaten op het niveau van de producentenorganisaties beoordeeld worden en 
minder die op het niveau van de eindbegunstigden (leden van de organisaties). 
Er werden positieve effecten waargenomen in termen van het scheppen van 
banen (vooral tijdelijke banen) in Rwanda (koffiecoöperatie Koakaka en Ten 
Senses Africa).  

Hogere inkomsten en verhoogde productiviteit 

In het algemeen zijn de resultaten op het vlak van verhoogde productiviteit 
positief. Deze verbetering is in hoge mate te danken aan de invoering van nieuwe 
technieken of de capaciteitsopbouw van begunstigden. Deze resultaten zijn 
echter niet volledig gedocumenteerd voor alle besproken actoren en interventies. 

▪ De resultaten van meerdere onderzochte interventies waren positief, als gevolg van de 
goede landbouwpraktijken en de verbeterde basisinfrastructuur:  

o In Peru zagen de landbouwproducenten de productiviteit in de cacaoteelt en de 
viskwekerij toenemen als gevolg van het BTC-project.86 In Tanzania verdubbelde 

                                           

85  Van 3.411 (oorspronkelijk) naar 6.524 imkers (einde van het project). 

86  Naar aanleiding van het project in Iscozacín steeg de productiviteit met 42,5% ten opzichte van de baseline 

(van 208 kg cacao/ha/jaar). Van totale toename tot 362 kg/ha/jaar (57,5%) moet de ‘normale’ toename 

afgetrokken worden die in het 2de en 3de jaar geregistreerd wordt en die gemiddeld 15% bedraagt.  
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de globale productiviteit in de bijenhouderij zich dankzij een betere kennis en 
beheersing van honingproductie- en oogsttechnieken, dankzij de opleidingen van 
BTC.87  

o Er werden vergelijkbare resultaten genoteerd voor de interventies van Agricord 
en VECO in Tanzania, zoals uiteengezet in de landennota in bijlage 4b, net als voor 
de projecten van het TDC ten behoeve van de producente van koffie- en 
macadamianoten in Rwanda.  

o De steun van Exchange aan International Dairy Products (IDP) in Tanzania heeft 
de kwaliteitsnormen van IDP helpen verbeteren en tegelijkertijd de kaasproductie 
door het bedrijf efficiënter gemaakt.  

o Deze positieve resultaten worden bevestigd door de resultaten van het realtime 
overleg met de eindbegunstigden tijdens het bezoek ter plaatse (zie bijlage 6). Er 
is geen informatie beschikbaar over de effecten van de onderzochte interventies 
van BIO op de productiviteit. Het is ook niet mogelijk om te concluderen dat de 
steun van Agricord aan Imbaraga in Rwanda effectief heeft bijgedragen aan de 
productiviteit op de landbouwbedrijven.  

Ook voor wat betreft inkomsten waren de resultaten positief. Dit komt 
voornamelijk door een toename in productiviteit en in de productie, alsmede een 
betere toegang van de begunstigden tot (gespecialiseerde) markten. Deze 
resultaten zijn evenwel niet altijd kwantificeerbaar. 

▪ Omzetstijging was een (direct of indirect) doel van het merendeel van de PSD-
projecten die door BTC in de partnerlanden werden geïdentificeerd en 
geïmplementeerd tussen 2013 en 2017 (enquête bij het personeel van BTC). In 
Peru bevestigden de geïnterviewde cacaoproducenten dat het PRODERN 2-
project heeft bijgedragen aan een hoger inkomen. In Tanzania verhoogden 
imkers hun inkomen door een verbetering van de productie en 
capaciteitsopbouw in marketing en management. De meerderheid van de 
eindbegunstigden van BTC-projecten die werden ondervraagd tijdens het 
veldonderzoek (23 van de 32 respondenten) verklaarden dat de tussenkomst 
van BTC hen in staat had gesteld de bedrijfsactiviteiten te verbeteren en 
daarmee de inkomsten te verhogen.  

▪ In het algemeen streven de interventies van het TDC een eenvoudiger toegang 
tot de markt na met een hogere marktpenetratie (veelal de specialiteitenmarkt, 
een nichemarkt die hogere prijzen betaalt). Het genereren van inkomsten was 
een van de doelstellingen voor de ondersteuning van de Koakaka 
koffiecoöperatie in Rwanda; zowel het aantal producenten als de productie nam 
toe (met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteit). In het geval van Café au 
Rwanda heeft de "kwaliteitsstrategie" nieuwe contracten opgeleverd. De 
producenten van macadamianoten in Rwanda zagen hun opbrengst per boom 
van 50 kg tot 70 kg per jaar stijgen. De prijzen stegen, en dus ook de inkomens 
van de producenten. Een hoger inkomen is geen indicator van het project in Peru 
en wordt daarom niet vermeld in de monitoringrapportage. In het korte 
tussentijdse evaluatieverslag wordt opgemerkt dat de inkomsten van de families 
van de coöperatie "reeds zijn gestegen door de verkoop van cacao tegen speciale 
prijzen".  

▪ Dankzij betere landbouwpraktijken, een toegenomen productiviteit en 
producten van betere kwaliteit, zagen de landbouwproducenten van de 
projecten van Agricord en VECO hun productiecijfer stijgen, wat wordt 
bevestigd door de inkomenscijfers. Zo heeft de steun van Agricord in Tanzania 

                                           

87  De productiviteit van de moderne bijenkorven (productie/aantal korven) steeg van 11,6 (baseline) tot 23 

(end value), wat een stijging met 198% betekent. Ook de productiviteit van de traditionele bijenkorven nam 

toe, dankzij een betere monitoring en oogsttechnieken. 



 Antwoorden op de evaluatievragen 

Evaluatie van de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de privésector 59 

gezorgd voor een betere positionering van producentenorganisaties in de agro-
voedselwaardeketen (vooral in termen van marketing en invloed op het beleid). 
De door VECO ondersteunde coöperaties in Peru behaalden daarentegen niet te 
verwachte resultaten, voornamelijk als gevolg van externe factoren 
(internationale prijzen en koffieroest). 

▪ De activiteitenrapportage over het derde jaar van het project van Autre Terre 
in Peru rapporteert een verbetering van de inkomsten en vermeldt dat "de 
belangrijkste producten van het programma88 begin 2014 te maken hadden met 
een beperkte markt, vanwege een gebrek aan volume en certificering van de 
producten. In 2016 nam de productie en de productiviteit toe, verkregen ze een 
bio-label en positioneerden ze zich op exclusieve markten, met als gevolg een 
hoger inkomen voor de producenten (...)". 

▪ Het effect van de interventies van BIO op de inkomsten van de 
eindbegunstigden is onvoldoende gedocumenteerd. In Rwanda zorgden de 
leningen voor elektriciteitsvoorzieningen voor een verlaging van de 
energiekosten (en produceerden een overschot aan energie), wat bijdraagt aan 
de financiële efficiëntie in de productie van zwarte thee; de inkomsten van de 
RMT zijn daarmee gestegen. In Tanzania maakte de begunstigde die tijdens het 
veldonderzoek de vragenlijst beantwoordde, gewag van een reële toename van 
de inkomsten van het bedrijf als gevolg van de kapitaalinvestering door het 
Catalyst Fonds. In Peru werd geen informatie aangetroffen omtrent mogelijke 
extra inkomsten van klanten van de ondersteunde 
microfinancieringsinstellingen (noch van de MFI's zelf) via het fonds LocFund 
II.89  

▪ De steun van Exchange aan IDP heeft het kaasproductieproces van het bedrijf 
efficiënter gemaakt en de productkwaliteit verbeterd. Wat de 
bedrijfsontwikkeling betreft, hebben de kwaliteitsnormen die IDP ontwikkelde 
ertoe geleid dat het productassortiment kon worden uitgebreid. Het bedrijf kon 
zo haar positie op de markt versterken. De effecten in termen van inkomsten 
werden nog niet becijferd.  

De onderstaande tabel vat de beschikbare informatie samen over de voorziene en 
behaalde resultaten in termen van productiviteit en inkomsten per actor (voor de 
onderzochte interventies).  

Tabel 14: Overzicht van de voorziene en behaalde resultaten in termen van 
productiviteit en inkomsten, per actor, voor de 15 geselecteerde interventies 

Actor Land Vooropgesteld Behaald Commentaar 

Agricord Rwanda  "De productiviteit en 

het 

concurrentievermogen 

van de 

landbouwproducenten 

verbeteren"  

 Interventieperiode: 2013-

2017. Geen cijfers over de 

verhoogde productiviteit  

Tanzania   Interventieperiode: 2013-

2017. Toename van de 

inkomsten waargenomen als 

gevolg van een verhoogde 

                                           

88  Quinoa, honing, avocado's, cactusvijgen. 

89  Tijdens de missie in Peru was het niet mogelijk om de eindbegunstigden van de MFI's hieromtrent te 

bevragen.  
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Actor Land Vooropgesteld Behaald Commentaar 

productiviteit (geen 

algemene gemiddelde 

schatting). Geen cijfers over 

de toename van de 

inkomsten of verhoogde 

productiviteit van de 

eindbegunstigden  

BIO Peru   Interventieperiode: 2013-

2017. Geen gegevens 

beschikbaar over de 

toename van de inkomsten 

(productiviteit: niet van 

toepassing) 

Rwanda    Interventieperiode: 2011 - 

heden. Geen cijfers over de 

toename van de inkomsten 

of verhoogde productiviteit 

van de eindbegunstigden 

Tanzania   Interventieperiode: 2011 - 

heden. Geen cijfers over de 

toename van de inkomsten 

of verhoogde productiviteit 

van de eindbegunstigden 

BTC Peru Toename van ten 

minste 30% van de 

netto jaarinkomsten 

voor 50% van de 

begunstigden 

+42,5% 

productiviteit ten 

opzichte van de 

baseline (volgens 

CMO DRIS) 

Interventieperiode: 2012-

2018. Geen cijfers over de 

toename van de inkomsten 

van de producenten  

Rwanda    Interventieperiode: 2015-

2020. Geen cijfers over de 

toename van de inkomsten 

of verhoogde productiviteit 

van de eindbegunstigden 

Tanzania "Toename van de 

inkomsten van de 

begunstigden" 

 Interventieperiode: 2011-

2017. Toename van de 

inkomsten van de 

begunstigden waargenomen 

door de evaluatoren (geen 

algemene gemiddelde 

schatting) 

Ex-

Change 

vzw 

Rwanda  Verhoogde productie  Interventieperiode: 2015-

2017. Geen cijfers over de 

toename van de inkomsten 

of verhoogde productiviteit 

van de eindbegunstigden 

Tanzania   Interventieperiode: 2016. 

Verbeterde kwaliteit van de 

producten en een sterkere 

marktpositie waargenomen 
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Actor Land Vooropgesteld Behaald Commentaar 

door de evaluatoren bij de 

begunstigde 

TDC Peru De cacaoproductie 

verhogen van 500 

kg/Ha tot 800 kg/Ha 

 Interventieperiode: 2014-

2015 en 2016-2017. Geen 

cijfers over de toename van 

de inkomsten van de 

producenten of de toename 

van de productie 

Rwanda  Koakaka project (1) - 

ten minste 5.000 kg 

aan 90% topkwaliteit 

verkocht aan 7 USD 

free of tax; 1.200 kg 

premium verkocht aan 

10 USD / kg fot.  

Macadamia project 

(2)- het inkomen van 

500 kleine 

producenten 

optrekken  

2015-2017: 

bescheiden groei 

van de 

kersenproductie 

(1.043 MT), 

stabiel 

exportniveau (93 

MT); maar 

verhoogde 

eerlijke handel 

(van 43% tot 

70%) en 26% 

nominale groei 

van de prijs van 

prinsessenbonen. 

 

1) Kwaliteitsverbetering van 

de producten. Toename van 

de inkomens van de 

producenten 2014-2017: 

16% in nominale waarde;  

2) Toename van de 

opbrengst per boom, van 50 

tot 70 kg/jaar 

 

Interventieperiode: 2015-

2017. 

VECO Peru Jaarlijkse inkomsten: 

tussen 1.550 en 

10.900 USD 

 Interventieperiode: 2014-

2016. Vooropgestelde 

resultaten niet behaald, 

voornamelijk als gevolg van 

externe factoren 

(internationale prijzen en 

koffieroest). 

Tanzania "Verhoogde 

productiviteit" 

12% hoger 

gemiddeld 

inkomen  

Interventieperiode: 2014-

2016. Hogere inkomens als 

gevolg van een verhoogde 

productiviteit. Geen cijfers 

over de verhoogde 

productiviteit van de 

eindbegunstigden 

Autre 

Terre 

Peru  De winst per kg is 

hoger voor 

biologische 

quinoa (2 tot 6 

Sol/kg) dan voor 

conventioneel 

geteelde quinoa. 

Interventieperiode: 2014-

2016. "De belangrijkste 

producten stijgen in 

productie en productiviteit 

(...) met als gevolg stijgende 

inkomsten voor de 

producenten". 

(Activiteitenverslag jaar 3) 

Bron: ADE 
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Waardig werk90 

Er is weinig informatie over dit aspect, dat door de meerderheid van de actoren 
niet expliciet behandeld wordt. De beschikbare resultaten lopen uiteen.  

▪ Het aspect ‘waardig werk’ wordt niet expliciet genoemd in de interventies van 
BTC. Echter, de nieuwe technieken die door de interventies aangereikt worden 
verbeteren het werk van de begunstigden (bijvoorbeeld minder schadelijke 
methoden voor het verzamelen van honing). In Rwanda werden evenwel 
verschillende tekortkomingen genoteerd bij de nieuwe centra voor industriële 
ontwikkeling in de districten (RDSP-project) (slechte veiligheid op de werkplek, 
gebrek aan beschermende kleding, branduitrusting, elektrische veiligheid, 
enz.). Bovendien lijkt het erop dat de overplaatsing van de ambachtslieden van 
hun oorspronkelijke werkplaats naar de nieuwe industriecentra mogelijk onder 
zekere dwang gebeurde (namelijk geen toestemming om door te gaan op de 
huidige werkplek).  

▪ De normen die werden vastgelegd door de mede-investeerders van BIO in het 
Catalyst Fonds, leggen respect voor de werknemers, diversiteit en een betere 
vergoeding op. Wat de interventie van BIO in Rwanda betreft, lijkt het erop dat 
de kleine producenten geen andere keuze hadden dan hun 
zelfvoorzieningslandbouw op te geven om thee te verbouwen.  

▪ Wat Exchange betreft, heeft IDP bijzondere aandacht besteed aan het welzijn 
van de werknemers (deze zijn niet talrijk, maar worden goed behandeld, 
bijvoorbeeld wat betreft de lonen, de optimale hygiëne- en 
veiligheidsvoorwaarden, de rustruimten, enz.); dit is evenwel niet het resultaat 
van Exchange-ondersteuning.  

▪ De interventies van het TDC hebben tot doel de milieu- en socio-economische 
omstandigheden van de gecertificeerde waardeketens te verbeteren. Duurzame 
handel besteedt immers aandacht aan de arbeidsomstandigheden van de 
boeren, waarbij de verschillende certificeringen menswaardige 
arbeidsomstandigheden garanderen.91 Er bestaat evenwel geen gefundeerde 
informatie over het aspect waardig werk.  

▪ Er bestaat geen informatie hieromtrent voor de projecten van Agricord en de 
CMO’s/IA's die voor deze evaluatie geselecteerd werden. De Belgische 
samenwerking steunde niettemin bepaalde interventies die expliciet gericht 
waren op waardig werk, zoals samenwerkingsprojecten voor vakbonden. 

  

                                           

90  "Waardig werk": de mogelijkheid voor elke vrouw en elke man om toegang te hebben tot productief werk in 

vrije, rechtvaardige, veilige en waardige omstandigheden. Waardig werk behelst verschillende elementen: 

"de mogelijkheid om een productief en behoorlijk vergoed werk uit te oefenen; de veiligheid op het werk en 

de sociale bescherming voor de werknemers en hun familie; de verbetering van de perspectieven op 

persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie; de vrijheid voor de mensen om hun bezorgdheden te uiten, 

zich te organiseren en deel te nemen aan beslissingen die hun leven beïnvloeden; gelijke kansen voor en 

gelijke behandeling van alle mannen en vrouwen". (Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, Wet van 

19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 2013). Er bestaat een 

Gemeenschappelijk Strategisch Kader voor waardig werk (april 2016). Dit GSK heeft betrekking op de GSK's 

van de landen (zie EV4) waarin de Belgische CMO's die bij het GSK waardig werk betrokken zijn, via hun 

programma's voor 2017-2021 actief willen zijn (buiten de scope van deze evaluatie).  

91  Bron: BTC (2010), "Eerlijke een duurzame handel: welke labels en garantiesystemen voor mijn bedrijf?" 
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Kader 8: Factoren die bijdragen aan het behalen van resultaten 

De belangrijkste factoren die bijdroegen aan het behalen van resultaten in de 
onderzochte projecten waren:  

• het ontwerp van het project, dat bijvoorbeeld rekening moet houden met de 
context, de bestaande dynamiek, cultuur, institutionele dimensie en de 
duurzaamheid, alsmede het vinden van een partner met kwaliteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten (typerend voor BTC- en CMO/IA’s-projecten, zie 
EV3); 

• de keuze van de waardeketens, markten en geografische locaties, binnen 

het kader waarbij de Belgische organisaties een benadering hanteerden met een 
voorkeur voor actoren uit de sociale economie. In het geval van VECO in Tanzania 
bijvoorbeeld, was de keuze voor rijst van strategisch belang omdat rijst werd 
beschouwd als een gewas met een hoge toegevoegde waarde. Er was ook 
complementariteit met andere VECO-regio's, zoals Indonesië en West-Afrika, 
waardoor men lessen kon trekken uit elkaars ervaringen;  

• de managementkwaliteit van de organisaties van agrarische producenten, 
met zowel positieve als negatieve voorbeelden (zie kader 9). De organisatie, het 
vertrouwen van de leden en de partners, het leiderschap van het management, 
het vermogen om acties te coördineren en het vermogen om de instrumenten op 
een juiste manier toe te passen, de trainingen en de aard van het verstrekte advies 
waren bepalende factoren;  

• de context, en in het algemeen de externe factoren, bijvoorbeeld een 
verslechtering van de economische toestand in een bepaalde regio in Peru en het 
effect daarvan op de prestaties van de door BIO ondersteunde 
microfinancieringsinstellingen; de ineenstorting van de koffieprijzen op 
internationale markten en de koffieziekte.  

Bron: ADE 

3.5.3  Bijdrage aan resultaten inzake gender, klimaat en milieu  

Gender 

In de meeste PSD-projecten die tussen 2013 en 2017 werden uitgevoerd, werd 
rekening gehouden met het genderaspect. Er is echter weinig specifieke 
informatie beschikbaar over het behalen van resultaten op dat gebied. 
 
Respondenten op de enquête onder BTC-medewerkers in de partnerlanden gaven aan dat 
het genderaspect in de PSD-projecten die door BTC werden geïdentificeerd en uitgevoerd 
extra aandacht kregen in 9 van de 16 landen. Echter, voor slechts 2 van de geselecteerde 
interventies bestond er een doel in kwantitatieve termen op het gebied van gender. In 
globale termen werd de doelstelling in deze 2 interventies behaald.92 Gender 

                                           

92  Het TDC-project in Peru wilde 30% vrouwen bereiken. Dit doel was vrijwel bereikt in het tweede jaar van het 

project, met 29% van de 200 begunstigden (geen cijfers bekend voor het eerste jaar). Wat BIO betreft, 

streeft LocFund II naar een percentage van 60% van de vrouwen onder de klanten van de MFI's die steun 

ontvangen. In juni 2017 bereikte het gewogen gemiddelde van de 4 IMF's die gesteund worden in Peru een 

percentage van 44% vrouwen: het doel is hier dus nog niet helemaal bereikt. Voor de volledige portefeuille 

werd overigens een percentage van 63% voorzien. 
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mainstreaming tijdens de ontwerpfase heeft zich niet altijd vertaald in concrete acties 
tijdens de uitvoering van interventies.93  

Voor veel interventies is het genderaspect niet uitgedrukt in gekwantificeerde 
doelen. Toch werden in het merendeel positieve effecten waargenomen: 

▪ Agricord stelt genderdiversiteit en werkgelegenheid voor jongeren 
uitdrukkelijk voorop als prioriteiten. Bijna éénderde van het personeel van 
TAHA in Tanzania bestaat inmiddels uit vrouwen (tegen aanvankelijk 10%). 

▪ De mede-investeerders van BIO in het Catalyst Fonds besteedden bijzondere 
aandacht aan het genderaspect en legden specifieke eisen op wat dat betreft. 
Sinds 2015 stelt BIO gender gerelateerde streefdoelen op.  

▪ Het BTC heeft een aanzienlijke invloed gehad op de genderdiversiteit, door 
vrouwen (en jongeren) te betrekken bij de opleidingsprogramma's. Daarnaast 
werd de nadruk gelegd op de participatie van vrouwen in 
besluitvormingsposities in producentengroeperingen of -verenigingen. De 
inbreng van vrouwen in de bijenteelt in Tanzania is nu hoger dan voorheen 
(ongeveer 26% van de begunstigden van het BTC-programma in het land zijn 
vrouwen). 

▪ Het TDC hield rekening met het genderaspect in haar steun voor de invoering 
van speciale bepalingen voor vrouwelijke koffieproducenten (Koakaka, 
Rwanda) en met de invoering van een speciale prijs. Toch is de toename van 
het aantal van vrouwelijke producenten in het kader van dit project bescheiden 
(van 21% naar 26% van de producenten over een periode van 4 jaar). 

▪ In sommige gevallen waren positieve effecten niet toe te dichten aan de 
interventies van de Belgische actoren. De externe impactanalyse van het 
VECO-project in Peru geeft bijvoorbeeld aan dat het genderaspect meer aan 
bod komt in de ondersteunde coöperaties, maar niet noodzakelijkerwijs via het 
VECO-programma. 

De waargenomen effecten op gender van de interventies blijven grotendeels 
beperkt tot de werkgelegenheid van vrouwen; de impact op de economische en 
sociale empowerment blijft laag. Bij de CMO’s/IA’s zijn daarvoor wel een aantal 
aanwijzingen:  

▪ De impactanalyse van de interventie van VECO in Peru onthulde een 
interessante evolutie in het leiderschap van vrouwen via gelijkheid in 
besluitvorming en toegang tot bepaalde voordelen zoals krediet. Volgens de 
studie gaf 56,3% van de respondenten aan dat vrouwen actief betrokken zijn 
bij het besluitvormingsproces; 77% van de leden van de agrarische 
organisaties denken dat de mening van vrouwen wordt gerespecteerd. 

▪ Uit het activiteitenverslag aan DGD van het 3de jaar van het project van Autre 
Terre blijkt dat de coöperatie in Ayacucho (Frutos del Ande) de rol van 
vrouwen en hun deelname op verschillende niveaus stimuleert. Vrouwen 
bekleden er o.a. de functie van penningmeester, verantwoordelijke voor 
marketing en verkoop op regionale en nationale beurzen. 

                                           

93  In Rwanda bijvoorbeeld, in het LCF-deel van het BTC-project RSDP, bestond gender-mainstreaming er eerder 

uit om het aantal vrouwen met toegang tot krediet te tellen, dan een transversale benadering. 
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Milieu en klimaat 

De resultaten waren over het algemeen positief, hoewel deze niet nauwkeurig 
werden gemeten. 

▪ Volgens de enquête onder BTC-medewerkers in de partnerlanden, kreeg het milieu 
in de geïdentificeerde PSD-projecten extra aandacht in 10 van de 16 landen waar 
de enquête was uitgezet.  

▪ De aspecten klimaatverandering en milieu waren aanwezig in de meeste, zo 
niet alle onderzochte interventies, met name in de vorm van de bevordering van 
duurzame landbouwmethoden. In het bijzonder:  

o Teeltmethoden met minimaal gebruik van pesticiden en efficiënt 
watergebruik worden aangemoedigd; er worden moderne en intelligente 
landbouwmethoden toegepast (Agricord, CMO's, TDC, Autre Terre).  

o De verschillende certificeringen (Rainforest, Fair Trade, ecologische 
productie, enz.) impliceren dat de toegepaste teeltpraktijken (TDC, indien 
van toepassing BTC) zo natuurlijk mogelijk zijn onder de lokale 
omstandigheden (minimaal gebruik van pesticiden, efficiënt gebruik van 
water, milieuvriendelijke landbouwmethoden, maatregelen ter bescherming 
van bodem en milieu).  

o Dankzij de productie van moderne bijenkorven, geïntroduceerd door het 
BTC-project in Tanzania, worden minder bomen vernietigd dan met de 
traditionele productiemethode. Bovendien is de techniek om honing te 
oogsten ook beter voor het milieu en voor de bijen (ze worden bedwelmd, 
terwijl ze vroeger stikten en stierven). De meeste imkers gebruiken echter 
nog steeds traditionele oogsttechnieken en bijenkorven (maar er is een 
evolutie gaande).  

o Het tussentijdse evaluatieverslag van het TDC-project in Peru belicht de 
positieve milieueffecten van de biologische productie, de bescherming van 
waterbronnen en de introductie van bomen en struiken in de plantages.  

o Milieubescherming is ook een perspectief van Exchange vzw, die in Rwanda 
een bedrijf ondersteunt dat afval verzamelt, een deel ervan recycleert en 
voornemens is energie te gaan produceren uit het restafval. 

o De waterkrachtcentrales in Rwanda (met de steun van BIO) hadden als doel 
het gebruik van brandhout en productie van CO2 te verminderen. 

3.5.4 Duurzaamheid bij het ontwerpen en implementeren van de 

interventies 

In de ontwerpfase van de meeste onderzochte interventies wordt aandacht 
besteed aan duurzaamheid.  

▪ De aandacht voor duurzaamheid bij de implementatie van interventies blijkt vooral 
uit de opleidingen, de capaciteitsopbouw bij coöperaties, de aankoop van 
apparatuur, de toegang tot certificeringen of het ownership van een project 
door de verschillende belanghebbenden. Certificeringen vindt men vooral terug bij 
de steun van het TDC, Agricord en de CMO’s/IA’s. BTC en de CMO’s/IA's steunden 
vaak de capaciteitsopbouw bij coöperaties en de betrokkenheid van verschillende 
belanghebbenden. Deze actoren namen ook exit-strategieën op in hun 
programma's. Wat BIO betreft, richt LocFund II zich met de voorziene sociale 
prestaties ook op de sociale duurzaamheid94 van de diensten van de IMF's die steun 

                                           

94  Sociale duurzaamheid heeft betrekking op de toegang tot hulpbronnen en hun spreiding in de ruimte en in 

de tijd (intergenerationeel niveau); het doel ervan is het waarborgen van intergenerationele gelijkheid bij 
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ontvangen. Deze dimensie is opgenomen in de Social Scorecard de BIO hanteert 
voor beoordeling.  

▪ Volgens de enquête bij de medewerkers van BTC in de partnerlanden, was 
duurzaamheid een centraal of relatief belangrijk element voor geïdentificeerde 
PSD-projecten (in 13 van de 16 landen). 

In het algemeen zijn de interventies duurzaam en worden ze ook als zodanig 
ervaren door de begunstigden: 

▪ De begunstigden zijn doorgaans niet geneigd om terug te keren naar eerdere 
praktijken, hetzij omdat de recent verworven vaardigheden gebaseerd zijn op 
nieuwe infrastructuur, hetzij omdat de levensstandaard dankzij de behaalde 
resultaten verbeterd is in termen van productiviteit en inkomen (zie vorige sectie).  

▪ De resultaten van de enquête bij de begunstigden van BTC bevestigen een positieve 
perceptie van de duurzaamheid van de interventies: de respondenten in Peru 
verklaarden dat de verwachte duurzaamheid van de programma-effecten in het 
algemeen goed tot zeer goed was (5 respondenten op 8). In Tanzania zijn de 16 
respondenten van het VECO-project en meer dan 90% van de 32 respondenten 
van het BTC-project van mening dat de effecten van deze interventies op de lange 
termijn beklijfbaar zullen zijn. Voor 64% van respondenten van het VECO-project 
is de duurzaamheid nu reeds waarneembaar.  

▪ In Rwanda is de duurzaamheid van de effecten van de TDC-interventies in het 
koffie-project een onbeantwoorde vraag. De koffiecoöperatie zal zichzelf moeten 
bewijzen in de loop van de tijd. De coöperatie is een kleine speler in een complexe 
markt, waarin zij een kleine niche bedient. Een deel van haar klanten koopt 
extreem kleine volumes (slechts enkele honderden kilo's) om de exclusiviteit te 
behouden. Hoewel de verkregen prijzen in de loop van de tijd zijn gestegen, blijven 
de transactiekosten hoog in vergelijking met de omvang van de verkoop, wat zich 
vertaalt in beperkte winst. Terwijl de producenten nominaal hogere prijzen voor 
koffiebessen kregen, is de stijging in reële prijs slechts gering. Er zijn echter 
veelbelovende vooruitzichten, bijvoorbeeld door het behalen van schaalvoordelen 
door verdere integratie met vijf kleine coöperaties in dezelfde regio binnen de 
overkoepelende handelscoöperatie.95 

▪ Met betrekking tot BIO hebben sommige belanghebbenden in Rwanda hun 
bezorgdheid geuit over de uitbreiding van theeplantages van Rwanda Mountain Tea 
(individuele telers in onder aanneming) omdat deze plaatsvindt in gebieden die 
minder geschikt zijn voor de theeteelt. Kleine boeren zouden dus noodgedwongen 
hun voedselzekerheid opgeven voor de productie van een gewas met een onzekere 
opbrengst.  

De levensvatbaarheid van de steun aan coöperaties, met name relatief nieuwe of 
kleine coöperaties, blijft evenwel een risicovol. De Belgische samenwerking heeft 
talrijke programma's gefinancierd om coöperaties van kleine landbouwproducenten te 
versterken (zie ook het kader hieronder). De levensvatbaarheid van die coöperaties is 
geenszins zeker. Dit is vooral te wijten aan interne redenen (bijv. de organisatorische 
capaciteit), maar ook aan de kwetsbaarheid voor externe factoren (bijv. voedselprijzen, 
ziekten in het gewas), de afhankelijkheid van financiering en tijdelijke externe technische 
ondersteuning (bijv. door actoren van ontwikkelingssamenwerking) en het schaalprobleem 
(bijv. of de productie voldoende groot en stabiel is om verwerkende of exporterende 

                                           

de verdeling van de beschikbare middelen. Bron : Sylvie Ferrari, Éthique environnementale et 

développement durable: Réflexions sur le Principe Responsabilité de Hans Jonas, Lectures hétérodoxes du 

développement durable vol. 1, nr. 3, december 2010.  

95  De overkoepelende coöperatie Rwashoscco is een handelsonderneming waarvan Koakaka lid is; Rwashoscco 

omvat in totaal 6 coöperaties.  

http://journals.openedition.org/developpementdurable/8428
http://journals.openedition.org/developpementdurable/8428
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ondernemingen te interesseren). Veel projecten waren gericht op het oplossen van interne 
problemen. Dat maakt het risico niet minder groot.  

Kader 9: Voorbeelden van steun aan coöperaties96 

In Tanzania is de duurzaamheid van de resultaten van de ondersteuning aan de 
waardeketens (BTC, VECO) afhankelijk van marktonzekerheden en de beperkingen voor 
wat betreft toegang tot kapitaal. Er werd tot op zekere hoogte wel rekening gehouden 
met deze risico's bij de implementatie, maar de risico's werden niet afgezwakt. In het 
geval van BTC hebben de ondersteunde imkerorganisaties en coöperaties geen 
waterdichte contracten afgesloten met de handelaren in honing in binnen- en buitenland, 
wat een impact heeft op de inkomsten en mogelijk ook op de duurzaamheid van de hele 
keten. Door de beperkte toegang tot kapitaal kunnen coöperaties de productie van hun 
leden niet opkopen (en vooraf volledig betalen), waardoor de bijenhouders niet 
gestimuleerd worden om lid te worden of blijven van een coöperatie. In de benadering 
van BTC is de rol van de coöperaties echter van belang, aangezien deze de leiding 
hebben over het beheer van de centra die de honing verzamelen en verwerken. De 
coöperaties zijn dan ook de enige schakel tussen de producent en de tussenhandel. De 
beheerders van de coöperaties hebben in dit verband hun bezorgdheid geuit over hun 
(on-)vermogen (financieel en voor wat betreft management) om het hoofd te bieden 
aan deze bedreiging.  

In Peru werd de steun van VECO aan de kleine producenten gericht op de 
capaciteitsopbouw bij de coöperaties. Deze ondersteuning leverde uiteenlopende 
resultaten, afhankelijk van de ondersteunde structuren, zoals de coöperaties Pangoa en 
Satipo. Bij Pangoa was VECO positief over de uitvoering en de resultaten: de coöperatie 
beschikt over een stabiele organisatie, een sterke vrouwelijke leider en het geniet 
vertrouwen van de leden. De structuur heeft voortgebouwd op de steun van VECO (en 
los daarvan ook op de steun van het TDC) en op de verbetering van het organisatorisch 
beheer van de coöperatie. De implementatie van een geïntegreerd informatiesysteem 
wordt genoemd als de sleutel tot het succes van de interventie. De tweede coöperatie, 
Satipo, werd daarentegen geconfronteerd met organisatorische tekortkomingen, zoals 
een financiële crisis, een gebrek aan transparantie en een verandering in de 
managementposities. Dit heeft het vertrouwen van de leden en de partners aangetast. 
Dat heeft dan weer het vermogen beperkt om op de juiste manier gebruik te maken van 
de instrumenten, opleidingen en adviezen die VECO aanreikt.  

Bron: ADE 

                                           

96  Voor meer details, raadpleeg de landennota's, o.a. in bijlage 4a (Peru) en bijlage 4b (Tanzania).  
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4. Conclusies  

Algemene beoordeling 

In de loop der jaren heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking haar beleid en 
strategieën aangepast aan de evolutie in het internationale paradigma daaromtrent, 
waarbij de steun voor de ontwikkeling van de privésector (PSD) en de rol voor het 
bedrijfsleven in de internationale ontwikkeling (PS4D) steeds prominenter naar voren 
komen. De Belgische samenwerking heeft in die zin een reeks interessante initiatieven 
gelanceerd, zoals het Belgian SDG Charter en de humanitarian development impact 
bonds. Op het niveau van de interventies in de doellanden waren de onderzochte 
projecten in het algemeen relevant en goed opgezet en behaalden 
ontwikkelingsresultaten, vooral op het gebied van productieverhoging, productiviteit en 
inkomsten, en in mindere mate werkgelegenheid.  

België heeft zich echter minder snel en sterk aan dit nieuwe paradigma geconformeerd 
dan veel andere landen. België heeft weinig wederzijdse voordelen gezocht tussen 
internationale samenwerking en de economische en geopolitieke belangen van het land. 
De internationale samenwerking heeft nogal los gestaan van het Belgische bedrijfsleven 
en is gecompartimenteerd tussen PSD-actoren van uiteenlopende aard (BIO, BTC, TDC, 
CMO's, universiteiten, enz.). Er zijn weinig strategische benaderingen geweest om de 
sterke punten van de verschillende actoren te benutten teneinde een echte Belgische 
toegevoegde waarde te creëren in bepaalde gebieden of landen.  

De conclusies worden gegroepeerd in volgorde van de stadia in de beleidscyclus. Voor elke 
conclusie worden de voornaamste bevindingen vermeld waarop deze zijn gebaseerd, 
evenals de evaluatievraag of -vragen (of het hoofdstuk) waarin men de details kan 
terugvinden. 

Figuur 7: De beleidscyclus 
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4.1 Beleidsbepaling 

C1: Het Belgische beleid heeft zich geleidelijk aangepast aan het veranderende 
internationale paradigma met betrekking tot de ontwikkeling van, en de 
betrokkenheid van, de privésector, hoewel later dan andere 
ontwikkelingspartners.  

▪ België heeft het beleid voor de ontwikkeling van de privésector sinds 2013 
geleidelijk aan ge(her)formuleerd, in overeenstemming met het snel evoluerende 
internationale paradigma omtrent de groeiende rol van het bedrijfsleven in 
ontwikkeling (zoals gesteld in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2015, 
de Agenda 2030 en de Europese consensus inzake ontwikkeling in 2017). (EV1) 

▪ België was hierin een late adopter in vergelijking met andere 
ontwikkelingspartners, inclusief multilaterale organisaties en buurlanden. (EV1 en 
Literatuuroverzicht). 

C2: Binnen het Belgisch beleid inzake buitenlandse betrekkingen wordt 
ontwikkelingssamenwerking in hoge mate apart gezien van economische 
diplomatie, handelsbevrdering en geopolitieke overwegingen.  

▪ Het internationale paradigma evolueert in de richting van erkenning van de 
wederzijdse voordelen voor zowel ontwikkelingslanden als de partners in 
ontwikkeling. België, anders dan veel andere ontwikkelingspartners, heeft geen 
vervlochten strategie en houdt zijn ontwikkelingssamenwerking relatief apart van 
de economische en geopolitieke belangen. Er is nog maar weinig gefundeerde 
reflectie geweest over dit beleid onder Belgische actoren. (EV1 en 
Literatuuroverzicht). 

4.2 Omzetting in strategieën 

C3: Het Belgisch beleid werd verder uitgewerkt in Strategienota's, de 
modernisering van het mandaat van BIO en de lancering van enkele innoverende 
initiatieven. Er is echter geen geactualiseerd overkoepelend strategisch kader. Er 
ontbreken strategische richtlijnen over kernaspecten, zoals landen in een situatie van 
fragiliteit, een type waartoe de meeste partnerlanden van de Belgische gouvernementele 
ontwikkelingssamenwerking behoren, exit-landen en de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven. 

▪ De "vertaling" van het beleid inzake de ontwikkeling van de privésector vond plaats 
in drie strategienota's: "Strategienota: De Belgische ontwikkelingssamenwerking 
en de lokale privésector: ondersteuning van een duurzame, menselijke 
ontwikkeling (2014)"; "Strategienota Digital for Development (D4D) voor de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking" (2016); en "Van overleven naar 
ondernemen. Strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking" (2017), die sectoraal van aard is en een meer 
ondernemingsgerichte visie uitdrukt.  

▪ Met het doel BIO een breder mandaat te geven, werden haar functies herzien 
(2016). Ook werden er enkele innoverende initiatieven gelanceerd, zoals de 
humanitarian development impact bonds, het platform The Shift en het Belgische 
Charter for Sustainable Development (EV1).  

▪ De strategienota PSD uit april 2014 was zeer breed; een expliciete 
veranderingstheorie ontbrak. De nota raakte ook achterhaald door de komst van 
een nieuwe regering in oktober 2014, die andere accenten legde voor wat betreft 
de ontwikkeling van, en de betrokkenheid van, het bedrijfsleven, en door de snel 
evoluerende trends in deze materie op internationaal niveau. Sindsdien werd echter 
nog geen algemene strategie met betrekking tot de ontwikkeling van, en de 
betrokkenheid van, de privésector gedefinieerd, hoewel de algemene beleidsnota 
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van 2017 strategische richtlijnen uitzet over hoe België zijn hulp aan het nieuwe 
paradigma zal aanpassen (instanties/actoren, instrumenten, modaliteiten …). 
(EV1) 

▪ In de Strategienota PSD van 2014 (en verdere nota's) werden er geen expliciete 
keuzes gemaakt met betrekking tot strategische aspecten. Eén van deze aspecten 
is een gedifferentieerde benadering per type land. In de strategienota PSD 2014 
wordt onderscheid gemaakt tussen algemene methoden van aanpak voor MOL en 
die voor middeninkomenslanden, maar de instrumentele methoden die gebruikt 
worden, zijn voor beiden grotendeels dezelfde. Deze methoden staan ver af van de 
state-of-the-art benaderingen. (EV1, Literatuuroverzicht). 

▪ Er is geen specifieke strategie voor exit-landen die aangeeft hoe decennialange 
ontwikkelingssamenwerking benut kan worden om tot sterkere economische en 
diplomatische relaties te komen. (EV1, Bijlage 4a Peru). 

▪ De drie strategienota's hebben het evenmin over de relaties tussen -of vervlechting 
van- ontwikkelingssamenwerking en economische en geopolitieke belangen. (C1) 

▪ De Belgische strategieën op het gebied van PSD zijn nogal geïsoleerd van de 
bredere context van de programma's en prioritaire gebieden van andere 
ontwikkelingspartners en internationale financieringsinstellingen. De comparatieve 
voordelen van België werden nog niet onderzocht of niet ten volle benut (behalve 
voor de sociale economie97). De wijze waarop de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking past (of geïntegreerd zou moeten worden) in de 
internationale steun voor de ontwikkeling van de privésector bleef onbepaald. 
Kansen voor een gezamenlijke strategische aanpak en samenwerking staan 
grotendeels open en er is nog geen sprake van een onderlinge verdeling van taken 
tussen de belanrijkste actore op het gebied van PSD (division of labour) (EV1, EV4, 
Literatuuroverzicht).    

4.3 Operationalisering van de strategieën 

C4: Er werden weinig maatregelen genomen om de moeilijkheden te overwinnen 
die gepaard gaan met de uitvoering van een transversale strategie voor de 
ontwikkeling van de privésector binnen de kenmerkende institutionele structuur 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking verloopt binnen een bijzondere 
institutionele, financiële en beleidscontext. De toegekende budgetten houden geen 
rechtstreeks verband noch met de Belgische samenwerkingsstrategieën, noch met 
de uitvoering daarvan. De middelen worden toegekend aan een “budgethouder”, 
namelijk een openbare instantie of een niet-gouvernementele actor, en niet aan 
programma's, zoals een overkoepelend programma voor de ontwikkeling van de 
privésector. Ook worden er geen specifieke begrotingen toegekend aan MOL of 
middeninkomenslanden, noch aan instrumentele methoden (ontwikkeling van 
waardeketens, lokale economische ontwikkeling, beroepsopleiding enz.), zoals wel 
het geval is bij diverse andere ontwikkelingspartners (EV1, EV1). 

▪ De ontwikkeling van de privésector als onderdeel van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking wordt uitgevoerd door verticaal georganiseerde 
openbare en niet-gouvernementele actoren. Strategieën en programma's gericht 
op de ontwikkeling van de privésector worden uitgevoerd zonder dat er hiervoor 
specifieke richtlijnen bestaan (met uitzondering van enkele “operationele 
prioriteiten” en specifieke procedures die geformaliseerd worden in het contract, 
zoals in het geval van BIO). Elke uitvoerende instantie definieert de eigen 
instrumenten, procedures en programma's. Dit heeft geleid tot een institutionele 

                                           

97  Zie voor het begrip “sociale economie” voetnoot 23. 
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opdeling of “silo-benadering”, zowel in de strategie als voor de uitvoering in de 
landen. (EV1, EV4).  

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking kent geen grote actor die beschikt over 
een uitgebreide ervaring met, en expertise in verschillende gebieden van de 
ontwikkeling van, en betrokkenheid van het bedrijfsleven in, ontwikkeling. Evenmin 
bestaat er een grondige kennis van, en een hecht netwerk binnen, de Belgische en 
de lokale privésector. De actoren in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
hebben voornamelijk ervaring met ontwikkelingsfinanciering (BIO) of de sociale 
economie (BTC, TDC, maatschappelijke organisaties, Agricord) of zijn relatief klein 
(Exchange, The Shift). (EV1). 

▪ Er werd een specifieke budgetlijn in het leven geroepen voor de financiering van 
op de ontwikkeling en de betrokkenheid van het bedrijfsleven gerichte actoren, 
zoals TDC, Exchange, Agricord en The Shift, maar die middelen waren relatief 
beperkt in omvang, waardoor het potentieel niet volledig kon worden benut.98 

Verder werden er weinig andere maatregelen genomen om het Belgische 
institutionele kader te herdefiniëren of de hieraan verbonden moeilijkheden te 
overwinnen. (EV1). 

C5: De afwezigheid van een strategische aanpak die de verschillende actoren en 
instrumenten combineert, zowel op het niveau van de hoofdkwartieren als 
nationaal, in combinatie met een gebrek aan coördinatiemechanismen tussen 
actoren betrokken bij de ontwikkeling van de privésector leidt tot een 
gefragmenteerde steun. 

▪ De mandaten van de verschillende typen Belgische actoren die de ontwikkeling van 
de privésector ondersteunen, verschillen sterk. Niettemin vielen enkele gevallen op 
waarin meerdere organisaties dezelfde lokale actoren in de sociale economie 
financieren (BTC, TDC, maatschappelijke organisaties). In de algemene 
architectuur is het niet duidelijk welke instrumenten toegepast of ondersteund 
moeten worden voor de verbetering van het zakenklimaat (overigens wordt dat 
hoofdzakelijk aan multilaterale organisaties overgelaten) (EV1). 

▪ Noch op het niveau van de hoofdkwartieren, noch op nationaal niveau bestaan 
coördinatiemechanismen tussen de verschillende Belgische actoren betrokken bij 
de ontwikkeling van de privésector (zoals BIO, BTC, TDC, Exchange en Agricord) 
voor wat betreft de uitwerking van strategieën en interventies. Deze actoren maken 
geen deel uit van de recent ingevoerde Gemeenschappelijke Strategische Kaders 
(GSK), die beperkt gebleven zijn tot de niet-gouvernementele samenwerking 
(CMO’s/IA’s). Hierdoor werken belangrijke Belgische actoren op het vlak van de 
ontwikkeling van de privésector grotendeels geïsoleerd van elkaar, zowel wat de 
strategische aanpak betreft, als de landen waarop ze zich richten, als de gebruikte 
instrumenten, programma's en/of activiteiten (EV4). 

▪ In de drie bezochte landen voor veldonderzoek bestond aanzienlijk potentieel voor 
synergiën tussen actoren en activiteiten. Er zijn wel synergiën ontstaan, vooral 
tussen maatschappelijke organisaties, BTC en andere donoren, maar met 
onderbenut potentieel, in het bijzonder met de grotere actoren die specifiek gericht 
zijn op de ontwikkeling van de privésector, zoals BIO, TDC, Exchange en het 
Belgische bedrijfsleven (EV4). 

▪ De steun van België aan de ontwikkeling van de privésector is dus gefragmenteerd 
gebleven (EV1, EV4). 

                                           

98  Budgetlijn “Ondernemen voor ontwikkeling”, recent gereorganiseerd als "Lokaal ondernemerschap – Eerlijke 

en duurzame handel". 
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C6: De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling bevindt zich in 
een beginstadium.  

▪ Op internationaal niveau is de interpretatie van de betrokkenheid van de 
particuliere sector nog in ontwikkeling, maar een essentieel verschil met de 
“traditionele” interpretaties van de ontwikkeling van de privésector is de relatief 
sterkere focus op het inzetten van (internationale) bedrijfs- en financiële 
activiteiten voor de ontwikkeling, in plaats van zich voornamelijk te richten op de 
respectievelijke regeringen, de ontwikkeling van het nationale bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. (EV1) 

▪ België heeft mechanismen en instrumenten ontwikkeld en ingezet voor de 
rechtstreekse betrokkenheid het bedrijfsleven bij het ontwikkelingsproces, zoals 
Exchange, The Shift, het Sustainable Development Charter of de creatie van 
humanitarian development impact bonds. Deze zijn echter te bescheiden in omvang 
of ambitie om belangrijke veranderingen op grote schaal te bewerkstelligen (EV1).  

▪ De interventies op het vlak van PSD behoren slechts zelden tot het ‘menu’ van 
mogelijkheden dat openstaat voor een betrokkenheid van het bedrijfsleven (zoals 
onder anderen B2B-platformen, verzustering (twinning) tussen ondernemingen, 
publiek-private samenwerking, de gouden driehoek overheid-bedrijfsleven-
onderzoek). Er bestaat geen – of nauwelijks – verband tussen 
ontwikkelingssamenwerking en economische en commerciële belangen. Er zijn 
voorts geen of weinig PS4D-specifieke instrumenten zoals matching van bedrijven, 
demonstratieprojecten, subsidies voor haalbaarheidsstudies of ondersteuning van 
de import uit ontwikkelingslanden). Ook zijn er maar weinig banden tussen de 
actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Belgische en lokale 
bedrijfsleven. (EV2) Specifieke kennis van de Belgische privésector (bv. op het 
terrein van waardeketens in agrarische producten, met inbegrip van eerlijke 
handel), dat beschouwd mag worden als een comparatief voordeel, werd tot nog 
toe nauwelijks ingezet voor ontwikkelingssamenwerking. Dit is mede gevolg van 
het gebrek aan beleid daartoe en het ontbreken van begeleiding en stimulansen in 
deze zin in België. (EV1). 

▪ Er bestaat geen duidelijke aansluiting tussen de doelstelling voor de betrokkenheid 
van de particuliere sector en de 4 prioritaire sectoren voor de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Dit is in het bijzonder het geval voor de 
gezondheidszorg (1°) en onderwijs en opleiding (2°): in deze sectoren is het niet 
duidelijk of de Belgische ontwikkelingssamenwerking de betrokkenheid van de 
particuliere sector bevordert of ondersteunt (EV1). 
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C7: Er was geen “gouden driehoek” die overheid, bedrijfsleven en kenniscentra 
met elkaar verbindt. 

▪ Nauwe onderlinge relaties tussen de overheid, het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen worden internationaal gezien als een goed middel voor de 
ontwikkeling van het bedrijfsleven. Kennisinstellingen of -centra zijn onder andere 
universiteiten, technische en landbouwonderzoeksinstellingen (openbare, semi-
openbare en commerciële) en sectorspecifieke kennisgroepen.  

▪ De Belgische openbare sector is de motor die zowel de gouvernementele 
samenwerking als de niet-gouvernementele samenwerkingsprogramma's 
financiert, maar heeft weinig directe banden gelegd met kenniscentra en het 
bedrijfsleven in België en in partnerlanden. Ondanks enkele inspanningen, zoals 
The Shift, waren de consultaties en de betrokkenheid minimaal (EV1, EV4). 

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft afgezien van zowel de 
rechtstreekse steun aan de privésector (met uitzondering van BIO en Exchange)99 
als de rechtstreekse betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het 
ontwikkelingsproces. Dit is enigszins in tegenspraak met de aard van de doelstelling 
van de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Modaliteiten die de openbare en de 
privésector combineren, zoals de combinatie van subsidies en leningen en publiek-
private samenwerking (die beide gestimuleerd worden in de strategienota PSD van 
2014) werden niet – of nauwelijks – ingevoerd, hoewel BIO zich wel opengesteld 
heeft voor de deelname van privékapitaal. (EV1, EV1, EV4) 

▪ Kenniscentra waren nauwelijks betrokken bij de opstelling van de strategienota 
PSD van 2014. Ze werden wel meer betrokken bij de Strategienota Digital for 
Development (D4D) van 2016 en de Strategienota ‘Landbouw en 
Voedselzekerheid’. Op strategisch niveau hebben kenniscentra bijgedragen tot het 
leerproces (peer review en leerproces van de OESO), maar op het niveau van 
rechtstreekse interventies spelen kenniscentra slechts een beperkte rol. Hoewel er 
relaties zijn tussen BTC en sommige Belgische kennisinstellingen en multilaterale 
organisaties (zoals CGIAR), gebeurt dit eigenlijk niet – of nauwelijks – vanuit het 
perspectief van de ontwikkeling van, of de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Er 
werden in de bezochte landen weinig voorbeelden waargenomen van 
kruisbestuiving tussen projecten gericht op de ontwikkeling van het bedrijfsleven 
en ondersteunde kenniscentra (met name universiteiten en TDC) (EV1). 

4.4 Monitoring en evaluatie  

C8: Door het gebrek aan mechanismen voor de identificatie van interventies 
gericht op de ontwikkeling van de privésector en de consolidatie van de 
resultaten daarvan, is het onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de 
Belgische bijdrage aan de ontwikkeling van de privésector. 

▪ Er werden geen prestatie-indicatoren (kwantitatieve noch kwalitatieve) 
geformuleerd om de resultaten betreffende de uitvoering van de strategie te 
beoordelen. Hoewel er rekening gehouden wordt met voorgaande prestaties van 
de uitvoerende instanties, is het track-record wat betreft de uitvoering van een 
bepaalde strategie niet doorslaggevend voor de toewijzing van financiële middelen 
(EV1). 

▪ Er bestaan grote verschillen tussen de uitvoerende instanties en organisaties voor 
wat betreft het monitoren van de activiteiten en het meten van de resultaten. Over 
het algemeen beschikken BTC en maatschappelijke organisaties over meer 
evaluatie-informatie vanuit een ontwikkelingsperspectief. BIO monitort haar 

                                           

99  TDC mag met actoren uit de privésector samenwerken, maar enkel binnen de sociale economie. 
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activiteiten voornamelijk vanuit het perspectief van financier. Dat geldt voor 
transacties die ondertekend werden vóór 2016; daarna werd voor nieuwe 
investeringen een systeem geïntroduceerd voor de monitoring van de 
ontwikkelingsresultaten. Voor Exchange vzw zijn er geen gegevens over resultaten 
beschikbaar, maar wel over waarderingen van de bedrijven die gebruik maakten 
van de diensten. Bovendien vindt alle monitoring plaats op het niveau van 
individuele projecten of interventies. Doorgaans is het meten van de resultaten of 
de impact van interventies gericht op de ontwikkeling van de privésector – indien 
überhaupt voorhanden – hoofdzakelijk gebaseerd op kwalitatieve gegevens en 
percepties, door een gebrek aan base-line onderzoek en rigoureuze impactstudies 
(EV5). 

▪ De uitvoerende organisaties voeren relatief weinig eigen analyses uit van de 
doeltreffendheid van de instrumenten die ze hanteren met betrekking tot de 
doelstellingen, zoals het creëren van banen of het overwinnen van binding 
constraints voor de ontwikkeling van de privésector. De uitvoerende organisaties 
reflecteren wel over de door hen toegepaste instrumenten, maar deze reflectie is 
zelden gebaseerd op evaluatiestudies (EV5). 

▪ Er zijn geen mechanismen voor de consolidatie van gegevens met betrekking tot 
de resultaten van de PSD-interventies. In feite zijn er ook geen mechanismen om 
PSD-interventies te identificeren. Individuele interventies op het gebied van de 
ontwikkeling van de privésector worden niet als dusdanig in PRISMA geregistreerd 
(EV5, cartografie).   

C9: De onderzochte interventies zijn vaak goed ontworpen, beantwoorden aan 
behoeften van de privésector en behalen een zeker resultaat. Het zijn echter 
allemaal individuele projecten uitgevoerd door specifieke actoren en hebben 
daardoor maar een beperkt potentieel voor een olievlek-impact op 
sectoraal/nationaal/regionaal niveau.  

▪ De meeste onderzochte interventies waren goed ontworpen en relevant voor de 
behoeften van de privésector, ondanks het gebrek aan een onderbouwde 
veranderingstheorie. Ze waren ook coherent aan de doelstellingen beschreven in 
de strategienota PSD van 2014 en in de Strategienota ‘Landbouw en 
Voedselzekerheid’ van 2017 (EV3). De huidige evaluatie leert dat de project-
specifieke geplande resultaten eveneens relatief veelvuldig behaald werden (zie 
C10 hieronder). 

▪ De steun van België aan de actoren voor de ontwikkeling van de privésector op het 
niveau van de hoofdkwartieren en op nationaal niveau blijft gefragmenteerd (zie 
C5 hierboven). Alle interventies op het vlak van de ontwikkeling van de privésector 
zijn gebaseerd op individuele projecten. Met uitzondering van de steun aan 
multilaterale organisaties richten slechts weinig initiatieven zich op de ontwikkeling 
van de privésector op globaal, regionaal of nationaal niveau. Sommige streven 
echter wel een demonstratie-effect na (EV3, EV5). 

▪ In de landen die specifiek onderzocht zijn, waren de algemene strategieën niet (of 
niet naar behoren) omgezet in specifieke strategieën of actieprogramma's op 
nationaal niveau. Echter, de resultaten uit de enquête geven aan dat dit in andere 
partnerlanden wel het geval was (EV1). 

▪ De resultaten komen in essentie overeen met de som van de afzonderlijke delen, 
met weinig multiplier-effect. Er werden geen gevallen waargenomen of gemeld die 
een ingrijpende impact hadden op de privésector van een land of regio. 
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C10: In algemene zin waren de waargenomen resultaten een grotere productie 
en productiviteit en hogere inkomsten. De creatie van werkgelegenheid was 
effectiever bij interventies in de sociale economie (BTC, TDC, maatschappelijke 
organisaties) dan bij interventies met commerciële ondernemingen (BIO, 
Exchange). 

▪ Volgens secundaire bronnen en observaties in het veld waren de interventies met 
actoren uit de sociale economie (BTC, TDC en maatschappelijke organisaties) vaak 
doeltreffend voor wat betreft het scheppen van werkgelegenheid, het vergroten 
van de productie en de productiviteit en het genereren van inkomsten (EV5). Dit 
werd vooral bereikt door het invoeren van nieuwe technieken, het aanreiken van 
nieuwe vaardigheden, en de toegang tot nieuwe markten (EV5). 

▪ Deze interventies in de sociale economie schonken ook aandacht aan 
genderaspecten (waarbij de effecten voelbaar waren in de werkgelegenheid voor 
vrouwen) en het milieu (in het bijzonder de bevordering van duurzame landbouw). 
Er zijn weinig aanwijzingen van een impact op het gebied van waardig werk. 
Doorgaans hebben de interventies rekening gehouden met duurzaamheid, in het 
bijzonder sociale duurzaamheid, maar ook wel financiële duurzaamheid. De 
beklijfbaarheid van de coöperaties zelf – waarop de waardeketenbenadering 
grotendeels is gebaseerd – is echter in gevaar, wat de duurzaamheid van de 
resultaten van de interventies zou kunnen bedreigen (EV5). 

▪ De onderzochte interventies gericht op commerciële ondernemingen (BIO, 
Exchange) hadden positieve effecten op de productiviteit en de groei van inkomsten 
van de bedrijven, maar een gemengde impact op werkgelegenheid (EV5). Deze 
interventies besteedden minder aandacht aan gender (in het geval van BIO op 
indirecte wijze als vereiste voor investeringsfondsen) of besteedden geen aandacht 
(Exchange) daaraan.  

▪ Er bestaat geen informatie over de effecten van de interventies op het milieu.  

▪ De beschikbare informatie over ‘waardig werk’ laat zien dat er met dit aspect 
weliswaar rekening gehouden wordt, in het bijzonder door BIO, maar dat het geen 
hoofdthema is geweest (EV5). 

4.5 Reflectie en herziening 

C11: In het algemeen beschikt de Belgische ontwikkelingssamenwerking over 
beperkte interne state-of-the-art expertise op het gebied van de ontwikkeling 
van, en de betrokkenheid van, het bedrijfsleven. Het maakte ook weinig gebruik 
van zowel in België als internationaal beschikbare expertise.  

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking beschikt over weinig interne expertise 
omtrent good practices op het gebied van PSD en PS4D (EV1-EV5). 

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking participeert slechts bij uitzondering in 
fora op nationaal niveau met betrekking tot de ontwikkeling van de privésector en 
coördinatiemechanismen die daarmee te maken hebben. (Q4) Het is ook geen lid 
van, of is niet actief in, een aantal belangrijke internationale platformen voor 
kennisuitwisseling over de ontwikkeling van de privésector (literatuuroverzicht).  

▪ De Belgische ontwikkelingssamenwerking mobiliseert niet actief het Belgische 
bedrijfsleven en de kenniscentra met het oog op de ontwikkeling van de 
privésector, ondanks de internationaal erkende expertise op uiteenlopende 
gebieden (EV1, EV1). 
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5. Aanbevelingen 

De aanbevelingen vloeien voort uit de bevindingen en conclusies met betrekking tot de 
verslagperiode (2013 tot mei 2017).  

Zoals vermeld in de inleiding, was de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich terdege 
bewust van het belang van een herziening van de benadering inzake PSD en PS4D, en 
bevond zich in een proces van reflectie en beleidsbepaling dat zich parallel -of in interactie 
met dit evaluatieproces- afspeelde. De daaruit voortvloeiende nieuwe beleidsvoornemens 
en maatregelen zijn niet als dusdanig opgenomen in de voor u liggende analyse.  

De aanbevelingen worden in korte vorm weergegeven in onderstaande figuur. Iedere 
aanbeveling wordt daarna uitvoeriger beschreven, met vermelding van het belang, de 
geschatte moeilijkheid om de aanbeveling op te volgen, en de actoren aan wie de 
aanbeveling is gericht.  

Figuur 8: Lijst van aanbevelingen 
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A1 De ontwikkeling van een strategische visie op de onderlinge samenhang 
tussen het internationaal ontwikkelingsbeleid, het buitenlands beleid en de 
bevordering van de internationale handel. 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Ministers en administraties bevoegd 

voor ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en buitenlandse 

handel  

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusies C1, C2, literatuuroverzicht 

 

▪ Context: De regering heeft in 2017 verklaard het Belgisch ontwikkelingsbeleid te 
willen opnemen "in de bredere context van het buitenlands beleid om de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling in onze 
partnerlanden".100 Daarnaast "mikt het Belgische ontwikkelingsbeleid resoluut op 
een duurzame en inclusieve economische groei. Veel van de middelen en expertise 
die nodig zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken, 
moeten van de privésector komen."101 Deze positie past bij de evolutie van het 
internationale paradigma van de laatste jaren. Het is echter nog niet duidelijk hoe 
dit in België zal worden vertaald in termen van samenhang tussen het 
internationaal ontwikkelingsbeleid, het buitenlands beleid, en het gewestelijk beleid 
(Vlaams, Waals en Brussels) ter bevordering van de buitenlandse handel. 
Anderzijds hebben veel ontwikkelingspartners, inclusief de buurlanden, een 
expliciet beleid en ambitieuze initiatieven op dat gebied ontwikkeld.102  

▪ A1a. Het is daarom raadzaam dat de Belgische overheid en de overheidsdiensten 
zich beraden over de wenselijkheid van samenhang tussen deze drie 
beleidsgebieden (internationale ontwikkeling, buitenlandse zaken en 
buitenlandse handel), met name in termen van gemeenschappelijke strategische 
belangen en wederzijdse voordelen.103 De gemeenschappelijke doelstellingen 
moeten worden afgebakend en de strategie om deze te bereiken moet worden 
uitgestippeld. Daarnaast moet er ook duidelijkheid komen over de contextuele 
kenmerken, de rol van de verschillende soorten actoren en de grenzen en 
waarborgen om de verschillende belangen te beheersen. De algemene doelstelling 
van ontwikkelingshulp moet de duurzame menselijke ontwikkeling blijven.104 

                                           

100  Bron: Algemene Beleidsnota "Internationale Ontwikkeling", 17 oktober 2017. Zie ook Strategienota "Globale 

benadering" van juli 2017.  

101  Bron: Ibid. 

102  Voorbeelden: het Marshallplan voor Afrika (D), develoPPP (D), TradeMark Africa (UK), ElectriFi (EU) beheerd 

door FMO (NL), KfW (D) en AFD (F) als belangrijke spelers in de blending mechanismen van EU, 

Finnpartnership (FIN), Business Partnerships (A).  

103  Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met diplomatieke, economische en academische belangen, de 

concurrentiepositie ten opzichte van landen zoals China, de definitie van normen en standaarden op 

internationaal niveau, illegale migratie, toegang tot natuurlijke rijkdommen, enz.  

104  Bron: Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 2013. 
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▪ A1b. De inspanningen moeten vooral gericht zijn op sleutelgebieden waarop 
België expertise bezit. Hiertoe moeten een aantal werkterreinen worden 
geïdentificeerd waarvoor er speerpunt-kennis en belangstelling van verschillende 
partijen aanwezig zijn (zie A2).  

▪ A1c. Hiertoe moet men zich ook laten inspireren door succesvolle ervaringen (good 
practices) van andere ontwikkelingspartners op dit gebied en hieruit lessen 
trekken. De minder succesvolle of minder wenselijke praktijken kunnen daarmee 
vermeden worden. 

▪ A1d. Het verdient aanbeveling om actief de verschillende betrokken actoren te 
raadplegen en ze bewust te maken van de paradigmaverschuiving en nieuwe 
beleidslijnen.  Dit geldt zowel voor de actoren van de internationale ontwikkeling 
als de actoren van buitenlandse zaken en die van buitenlandse handel (op federaal 
en gewestelijk niveau) en van de privésector.  

A2 De vastlegging van benaderingen voor de strategische beleidsgebieden. 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en 

buitenlandse handel  

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld/Geleidelijk 
Gebaseerd 

op 

Conclusies C4, C5, C6, C7, 

literatuuroverzicht 

 

▪ A2a. Benaderingen met meerdere actoren bepalen voor de strategische 
beleidsgebieden. Het betreft gebieden waarin België over een bepaalde expertise 
beschikt of een (reëel of potentieel) comparatief voordeel heeft t.o.v. andere 
landen, met publieke, private, niet-gouvernementele (CMO’s/IA's) actoren en 
kenniscentra.105 Het zou daarbij kunnen gaan om:  

o Fair trade, specifieke (duurzame) waardeketens in bepaalde landen of 
regio's (bijv. cacao, koffie, aardappel, palmolie) en/of andere producten 
binnen de sociale economie;  

o vervoerscorridors, economische handelsgebieden en/of industriegebieden 
(bv. rond de noordelijke corridor in Oost-Afrika of de corridor van Centraal-
Afrika);106 

o digitalisering (D4D), hernieuwbare energie, biotechnologie, de 
farmaceutische sector, de havensector en andere sectoren.  

▪ A2b. Deze sleutelgebieden moeten in nauw overleg met de belangrijkste actoren, 
inclusief het bedrijfsleven geïdentificeerd en bepaald worden. Het is raadzaam om 
voor elk van deze gebieden actief overleg te plegen en te coördineren met de 
actoren die kennis ter zake hebben of die een comparatief voordeel bieden. Dat 
zouden bijvoorbeeld samenwerkingsactoren kunnen zijn (BIO, Enabel, TDC, 
Exchange, Agricord, CMO’s/IA's) en andere institutionele actoren (FOD 
Buitenlandse Zaken, ambassades, Finexpo, Ducroire, SBI, FIT/AWEX/Brussels 
Invest & Export ...) en de particuliere sector, zowel via hun vertegenwoordigers 
(FEB, VOKA, UWE, CBL-ACP ...) als rechtstreeks via de bedrijven zelf. In het 
bijzonder gaat het daarbij om de ondernemingen die het Belgian SDG Charter 
hebben ondertekend.  

                                           

105  Vergelijk de benadering van Nederland (topsectorenbeleid) – zie Literatuuroverzicht.  

106  Noordelijke corridor: verbindt Burundi, Rwanda, Oeganda, Kenia en de Indische Oceaan. Corridor van 

Centraal-Afrika: verbindt Burundi, DRC, Rwanda, Oeganda, Tanzania en de Indische Oceaan. 
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▪ A2c. Ook wordt aanbevolen om de kenniscentra actief te betrekken (universiteiten, 
sectorale onderzoekscentra, enz.) om de werking van een "gouden driehoek" 
(publiek-privé-kenniscentra) te bewerkstelligen. Belgische universiteiten en centra 
beschikken over het hoogste niveau van expertise op bepaalde gebieden, alsmede 
over netwerken in tal van ontwikkelingslanden. Dit van belang voor alle betrokken 
partners: aantrekkelijk voor de publieke sector door particuliere actoren en 
onderzoekers te betrekken bij de ontwikkelingsinspanningen; aantrekkelijk voor de 
privésector om nieuwe kansen te creëren en bestaande beperkingen (innovatie, 
landenrisico’s enz.) weg te nemen; en aantrekkelijk voor de onderzoekers door de 
mogelijkheden voor toegepast onderzoek, toegang tot gegevens uit de privésector, 
werkervaring in ontwikkelingslanden (wat Europese studenten aanspreekt), terwijl 
tegelijkertijd kennis wordt gedeeld (zie literatuuroverzicht en landennota Peru).  

A3 De uitwerking van specifieke benaderingen voor landen in een situatie van 
fragiliteit, exit-landen en middeninkomenslanden. 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en buitenlandse 

handel 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusie C3, literatuuroverzicht 

 

▪ A3a. Een strategische aanpak ontwikkelen voor PSD en PS4D in landen die in een 
kwetsbare situatie (fragiliteit) verkeren. Meer de helft van de partnerlanden van 
de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking zijn landen in een situatie van 
fragiliteit (8 van de 14). De meeste van deze partnerlanden bevinden zich in het 
Grote Meren-gebied en in West-Afrika. Het zou goed zijn om benaderingen te 
ontwikkelen die relevant zijn voor deze specifieke context. Dit zou kunnen gebeuren 
via Belgische, regionale of internationale actoren, waarbij kan worden 
voortgebouwd op het politiek kapitaal van België in sommige van deze landen. 
Voorbeelden van dergelijke benaderingen zijn terug te vinden in het 
literatuuroverzicht107 en de Landennota Rwanda (Trademark East Africa). 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de uitgangspunten voor 
internationale betrokkenheid in fragiele staten (OESO, 2011), waarbij bijvoorbeeld 
risicoanalyses moeten worden uitgevoerd en een nauwe coördinatie tussen 
ontwikkelingspartners nagestreefd moet worden.  

▪ A3b. Een strategische benadering uitwerken voor de exit-landen en 
middeninkomenslanden. Doorgaans zijn middeninkomenslanden meer geschikt 
voor de ontwikkeling van de privésector, alsmede de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven in het ontwikkelingsproces. Sommige instrumenten zijn effectiever in 
deze specifieke context (zie Literatuuroverzicht);108 het is dan ook raadzaam deze 
instrumenten nader te onderzoeken, of aan te passen aan de Belgische context. Dit 
geldt ook voor de samenhang met de economische diplomatie.109 Voor wat betreft 
de exit-landen, zou het nuttig zijn om duidelijk te maken hoe deze landen de 

                                           

107  Dit impliceert de verbetering van het ondernemingsklimaat en de ondersteuning van de ontwikkeling van 

bepaalde economische sectoren of waardeketens op middellange en lange termijn, maar ook economische 

herstelmaatregelen op korte termijn. Financiële instrumenten om grote risico's te dekken zijn ook nuttig voor 

het bevorderen van het engagement van de privésector (PS4D).  

108  Voorbeelden: matchmaking (zoals bij Ten Senses Africa, zie kader 2 hierboven), het bevorderen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (met als leidraad het Belgian SDG Charter), thematische 

financieringsloketten (bijv. voor duurzame landbouw, digitalisering, hernieuwbare energie).  

109  De Landennota Peru brengt bijvoorbeeld verslag uit van interessante activiteiten van de Belgische ambassade 

(cf. bijlage 4a). 
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transitie van relaties gebaseerd op ontwikkelingssamenwerking naar commerciële 
relaties (naast culturele relaties, academische relaties, enz.) het best kunnen 
maken. In dit opzicht kunnen tientallen jaren van samenwerking een voordeel 
opleveren, met name wat betreft de kennis van het land en de goodwill. 

A4 Een robuuste aanpak voor PS4D uitwerken. 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking en 

buitenlandse handel 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusies C3, C6, literatuuroverzicht 

 

▪ A4a. De doelstellingen van België verduidelijken voor wat betreft de betrokkenheid 
van het bedrijfsleven in de internationale ontwikkelingsinspanningen:  

o Een duidelijke visie op de betrokkenheid van het bedrijfsleven, bijv. op 
transversale wijze (mainstreaming) of via specifieke initiatieven (zoals 
momenteel het Belgian SDG Charter en de development/humanitarian 
impact bonds). Hiermee zouden ook de prioriteiten en de 
veranderingstheorie duidelijk moeten worden, zowel voor de 
betrokkenheid van het Belgische bedrijfsleven als voor de internationale 
en lokale privésector. De huidige dynamiek zou behouden moeten blijven, 
gelet op de snelle veranderingen in de gedachtenvorming omtrent PS4D.  

o De verwachtingen en benaderingen voor PS4D (en PSD) verduidelijken 
voor de prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
en dan in het bijzonder of de Belgische ontwikkelingssamenwerking het 
bedrijfsleven een rol wil toekennen in de prioritaire sectoren 1° van de 
gezondheidszorg en 2° onderwijs en opleiding. En op welke wijze zij van 
plan is dit tot stand te brengen. De positie die daaromtrent wordt 
ingenomen moet helder zijn, ongeacht of de Belgische samenwerking de 
weg van PS4D inslaat of juist niet.  

o Samen met het bedrijfsleven en de kenniscentra onderzoeken of de vier 
prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
voldoende uitdagingen en kansen bieden voor de betrokkenheid van het 
bedrijfsleven en of (een beperkt aantal) andere sectoren wellicht 
interessantere alternatieven zouden bieden (cf. A2).  

o De verduidelijking van het ambitieniveau in termen van financiële 
middelen en aard van de prikkels.  

▪ A4b. Een operationele benadering van PS4D bepalen: 

o De actoren of mechanismen identificeren die de meeste kans bieden om 
de PS4D-benadering te ondersteunen, in nauw overleg met het 
bedrijfsleven zelf en gebruikmakend van de praktijken van andere donoren 
(zie het literatuuroverzicht);  

Instrumenten en benaderingen identificeren die specifiek zijn voor PS4D (zie 
Literatuuroverzicht110); deze selecteren volgens de prioritaire doelstellingen, 
sleutelgebieden (A2) en specifieke benaderingen (A3) definiëren. A5 Een 
interdepartementale eenheid oprichten voor PSD-PS4D.  

                                           

110  Voorbeelden: Vermogen voor impact-beleggingsfondsen, garanties voor banken, kennisdeling (bv. door B2B-

partnerschappen mogelijk te maken), beleidsdialoog (bv. via sectorale/ grondstofgerichte platformen, 

pleitbezorgingsinitiatieven) of medefinanciering van haalbaarheidsstudies of pilootprojecten. 
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Belang Gemiddeld 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en buitenlandse 

handel  

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusies C6, C7, literatuuroverzicht 

▪ Het is aan te raden om de oprichting van een interdepartementale eenheid voor de 
ontwikkeling en de betrokkenheid van het bedrijfsleven te overwegen (PSD en 
PS4D). Deze eenheid zou een brug slaan tussen ontwikkelingssamenwerking, 
buitenlandse zaken en internationale handel. Deze onderdelen van het buitenlands 
beleid vormen immers in zekere zin een continuüm inzake de ondersteuning van 
de privésector, zoals bijvoorbeeld ook eerlijke handel of de steun aan de handel 
(aid for trade) - zie het literatuuroverzicht. Deze eenheid zou belast worden met 
het uitstippelen van strategieën, de monitoring en coördinatie ervan en het met 
elkaar in contact brengen van alle betrokken actoren (connecting people). Deze 
eenheid zou ook als een one-stop-shop moeten functioneren op het gebied van 
informatie en kennis inzake PSD en PS4D.111 Deze eenheid zou echter niet belast 
moeten worden met de (directe) uitvoering van de programma's. 
 

▪ Mocht een dergelijke eenheid niet haalbaar zijn, dan zou men als alternatief één of 
meer task forces kunnen oprichten, afhankelijk van de ambities.112 Zie ook A8 
betreffende de toegang tot expertise.  

A6 Het toewerken naar publiek-private partnerschappen.  

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking, 

buitenlandse zaken en buitenlandse 

handel  

Moeilijkheidsgraad 
Geleidelijke 

aanpak 

Gebaseerd 

op 
Conclusie C7, literatuuroverzicht 

▪ Het valt aan te bevelen om op een beperkt aantal werkgebieden publiek-private 

partnerschappen na te streven. Idealiter zouden deze gebieden van wederzijds 
strategisch belang zijn voor zowel België als de partnerlanden vanuit het oogpunt 
van PSD en PS4D (zie A2). Bij voorkeur zouden deze ook overeen moeten komen 
met de prioritaire sectoren van de Belgische samenwerking, namelijk 
gezondheidszorg , onderwijs en opleiding, land- en tuinbouw en infrastructuur. 
Deze partnerschappen zouden actoren uit zowel de publieke sector, de privésector 
als de kenniscentra (zie hierboven) omvatten.  
 

▪ De hierboven genoemde interdepartementale eenheid (A5) zou deze publiek-
private partnerschappen kunnen bevorderen, begeleiden en/of ondersteunen. De 

                                           

111  Een vergelijking met BMZ in Duitsland of RVO in Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan 

gemaakt worden - rekening houdende met de verhoudingen.  

112  Een spreker haalde tijdens een workshop, daterend van vóór de evaluatieperiode, het voorbeeld aan van de 

Task Force "Aid for Trade" voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze zou zich toespitsen op drie 

prioritaire landen (Rwanda, Tanzania en Burundi), vier actoren van de ontwikkelingssamenwerking groeperen 

(BTC, TDC, BIO en DGD) en beschikken over een markersysteem en een speciale (maar beperkte) 

begrotingslijn. Naast een specifieke task force voor cacao (waarin grote ondernemingen als Mondelez en 

Barry-Callebaut, de federatie Choprabisco, vakbonden, NGO's, enz. zetelen), bleken er ook task forces per 

land te bestaan (bijv. voor Senegal).  
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deelnemende organisaties zouden jaarlijks een actieprogramma kunnen 
ontwikkelen.113 

A7 Een fonds oprichten voor lage-, en middeninkomens landen. 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

Administraties bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking en 

buitenlandse handel 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusie C7, literatuuroverzicht 

▪ Het is aan te bevelen om te overwegen een fonds op te richten voor de ontwikkeling 
van ondernemingen en handel, dat PSD- en PS4D-activiteiten in lage-, en 
middeninkomenslanden zou moeten ondersteunen. De prioritaire landen of regio's 
zouden worden gekozen uit de partnerlanden, de exit-landen en andere landen in 
strategische werkgebieden (te definiëren volgens A2). Het fonds zou zich moeten 
toespitsen op initiatieven met een sterk ontwikkelingseffect, met name die 
waarvoor (overheids-) subsidies vereist zijn. Het fonds dekt daarbij bepaalde 
risicovolle operaties (bijv. innovatie) en zou een financiële bijdrage kunnen leveren 
(maar niet 100%) aan initiatieven op het gebied van publiek-private samenwerking. 

A8 Het versterken van ontwikkelingsfinanciering 

Belang Groot Gericht aan DGD, BIO 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusies C4, C7, literatuuroverzicht 

▪ Context: Ontwikkelingsfinanciering heeft de laatste jaren een snelle evolutie 

doorgemaakt. De financieringsbehoeften van de ontwikkelingslanden zijn enorm 
gestegen. In de afgelopen 10 jaar zagen belangrijke initiatieven het licht, o.a. op 
EU-niveau, met de oprichting van een reeks blending-mechanismes zoals regionale 
investeringsfaciliteiten (FIV, AfIF, enz.) en thematische investeringsfaciliteiten 
(GEEREF, AgriFi, ElectriFi) die Europese subsidies beschikbaar maken om 
investeringsprojecten te stimuleren, voornamelijk via ontwikkelingsbanken van de 
EU (de zgn. EDFIs). Het in 2017 gelanceerde ambitieuze Europese plan voor 
externe investeringen heeft in lidstaten geleid tot aanpassingen in de werkwijze 
van hun ontwikkelingsbanken. Het betreft dan ook uitdagingen en kansen die 
anders wellicht de mogelijkheden van die banken te boven zou zijn gegaan.  
 

▪ Daarom wordt aanbevolen om het mandaat, de strategie en de procedures 
van BIO in deze context aan te passen en te versterken. Dit betekent dat BIO 
toegang zou moeten krijgen tot de blending-mechanismen van de EU. Er zouden 
eventueel ook Belgische subsidies voor strategische landen of sectoren (zie de 
"strategische gebieden" onder EV1) ingevoerd kunnen worden. Dit zou België in 
staat moeten stellen om een betere bijdrage te leveren aan de financiering van 
kritieke infrastructuur in de doellanden. 

                                           

113  Dit zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit geïdentificeerde innovatieve of werkgelegenheid creërende projecten, 

(technisch of organisatorisch) onderzoek, onderzoek naar nieuwe markten, demonstratieprojecten, gerichte 

– sectorspecifieke – studiebeurzen voor buitenlandse studenten, het creëren van kansen voor de import uit 

deze landen, het opzetten van bilaterale samenwerkingsverbanden voor de verbetering van het zakenklimaat 

(bijvoorbeeld binnen het regelgevend kader) enzovoort. 
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A9 Het aanpassen van beheersystemen om PSD-PS4D-interventies te 
identificeren, registreren en om een geïnformeerd zicht te krijgen op de 
resultaten daarvan. 

Belang Gemiddeld 
Gericht 

aan 

DGD en actoren van de 

ontwikkelingssamenwerking 

Moeilijkheidsgraad Gemakkelijk/gemiddeld 
Gebaseerd 

op 

Conclusies C8, C9, C10, 

literatuuroverzicht 

 

▪ A9a. Cartografie: Het mogelijk maken van een eenvoudige en dynamische 
identificatie van het totaal aan interventies op het gebied van PSD en PS4D van de 
diverse actoren. Deze aanbeveling heeft vooral betrekking op de verbeteringen aan 
de PRISMA-database van DGD. Mogelijkheden die overwogen zouden kunnen 
worden, zijn (i) de invoering van een PSD- en/of PS4D-marker, of aanvullende 
componenten van de typologie die in deze evaluatie werd gebruikt, (ii) de juiste 
definitie van een "project" (dit zou onder meer moeten leiden tot een uitsplitsing 
per project van algemene budgetallocaties aan bepaalde actoren) en (iii) een 
adequate registratie van de financiële stromen van BIO (met inbegrip van de 
terugbetalingen door de debiteuren en intermediaire financiële instellingen) 

▪ A9b. Monitoring-evaluatie: (i) Een (nauwkeurige en dynamische) 
verandertheorie op interventieniveau bevorderen, met definities en indicatoren 
voor de hoofddoelstellingen (bijv. werkgelegenheid of gender), (ii) transversale 
evaluaties bevorderen (bijv. van multi-stakeholder-thema's of -benaderingen) om 
er strategische lessen uit te trekken; (iii) zorgvuldige effectbeoordelingen 
nastreven, vooral voor de innovatieve benaderingen; (iv) monitoring- en 
evaluatiesystemen bevorderen op basis van internationale good practices voor 
nieuwe benaderingen (blending, publiek-private partnerschappen, enz.), en 
transparantie bevorderen; en (v) de monitoring- en evaluatiesystemen van 
bepaalde actoren versterken (bijv. Exchange vzw) zodat men inzicht krijgt in de 
resultaten (outcomes). 

▪ A9c. Consolidatie: Onderzoeken (i) hoe de informatie over de resultaten van 
PSD/PSD4D kan worden opgenomen in het rapportagesysteem van DGD; en (ii) 
hoe deze ervaringen delen met de betrokken actoren.  
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A10 Toegang verwerven tot expertise en netwerken 

Belang Groot 
Gericht 

aan 

DGD en actoren van de 

ontwikkelingssamenwerking 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld 
Gebaseerd 

op 
Conclusie C11, literatuuroverzicht 

▪ A10a. Het expertiseniveau voor wat betreft PSD/PS4D verhogen binnen de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is het van belang:  

o Om zich te omringen met experts uit het bedrijfsleven, bij voorkeur 
deskundigen met leidinggevende functies. Opties hiervoor zijn onder meer de 
werving van nieuw personeel, ad hoc ondersteuning van consultants of 
meerjarige contracten voor technische bijstand met actoren uit het 
bedrijfsleven;114 

o De mogelijkheid onderzoeken om andere (institutionele) actoren te detacheren, 
zoals de regionale agentschappen voor handelsbevordering, universiteiten of 
organisaties uit het bedrijfsleven;  

o Het huidige personeel opleiden en sensibiliseren voor PSD en PS4D; 

o De toegang verbeteren tot expertise op het gebied van PSD/PS4D (en 
economische diplomatie) op het niveau van het doelland. Dit zou met name 
nuttig zijn voor partner- of exit-landen of landen met PSD- en PS4D-behoeften 
of -kansen die zowel van belang zijn voor België als voor de doellanden (zie A2 
over de specifieke gebieden). De expertise komt idealiter van personen die ter 
plaatse verblijven, zoals bijvoorbeeld een econoom van de ambassade die in 
permanent contact staat met Belgische, lokale, regionale en internationale 
actoren uit het bedrijfsleven, de ontwikkelingssamenwerking en de 
kenniscentra. Desnoods zou een dergelijke deskundige meerdere landen in 
dezelfde regio kunnen bestrijken, of op zijn minst deel kunnen uitmaken van 
een gespecialiseerde eenheid op het hoofdkantoor (bijvoorbeeld de 
interdepartementale PSD-PS4D eenheid zoals eerder aanbevolen in A5). 

▪ A10b. Actief deelnemen aan platformen voor kennisuitwisseling en coördinatie 
omtent PSD-PS4D, waardoor België zich positioneert als een actieve stakeholder 
op dit gebied:  

o Overwegen deel te nemen aan PSD-coördinatiemechanismen in landen waar 
België de privésector actief wil ondersteunen en betrekken;  

o Overwegen deel te nemen aan de coördinatiemechanismen in de "strategische 
gebieden" voor België (zie A2);115  

o Participatie aan internationale PSD-uitwisselingsplatformen (zie voorbeelden in 
het literatuuroverzicht) om kennis te verwerven over internationale good 
practices, als ook de Belgische visie te delen in die gebieden waar het expertise 
bezit;  

o In België en de partnerlanden naar buiten toe communiceren over de Belgische 
aanpak, expertisegebieden en acties.  

                                           

114  Zie bijvoorbeeld het contract voor technische bijstand dat de Europese Commissie voor 3 jaar heeft afgesloten 

voor extra expertise in PSD (EuropeAid/137462/DH/SER/Multi).  

115  Bijvoorbeeld een (actieve) deelname aan de International Cocoa Organization (ICCO) en de 

wereldconferenties over cacao. 






