Management Response DGD: Evaluatie van de steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan
de privésector
Aanbeveling

1. De
ontwikkeling van
een strategische
visie op de
onderlinge
samenhang
tussen
het internationale
ontwikkelingsbeleid, het
buitenlandse
beleid en de
bevordering van
de internationale
handel

Management
response:
aanvaard,
deels aanvaard
(+motivering),
geweigerd
(+motivering)
Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Een taskforce van
BIO, Enabel, DGD,
Finexpo oprichten
(1 januari 2018).
- Te ontwikkelen
prioritaire
domeinen/
gebieden
opsporen.
- Een globale
overheidsaanpak

Doel

Volgende stap,
actie,
beslissing

De strategie
1. Een taskforce
voor het
van BIO,
verlenen van
Enabel, DGD,
steun aan de
Finexpo
privésector
oprichten (is
bijsturen zodat
sinds 1 januari
een brug wordt
2018 een feit).
geslagen
tussen
2. De strategische
internationale
nota over de
ontwikkeling,
steun aan de
buitenlands
privésector van
beleid en
2014 bijwerken
buitenlandse
op basis van de
handel met het
kadernota
oog op meer
(najaar 2017):
coherentie.
- de onderlinge
samenhang
tussen het
internationale
ontwikkelingsbeleid, het

Uitvoering
s- datum
of
termijn

Verantwoordelijk
(e)
departement(en)
en/of
perso(o)n(en)

Najaar
2018

DGD –
Directiecomité FOD
D1/D2
D2.4 PSD

ontwikkelen t.a.v.
diplomatiedefensiesamenwerking
(3D-LO).
- Verschillende
standpuntnota's
opstellen over
bepaalde aspecten
van ontwikkeling
met de privésector.
- Mee een kadernota
opstellen (DGD,
BIO, Enabel,
kabinet van de
minister) over de
steun aan de
privésector in het
najaar van 2017.
2. De bepaling van
benaderingen
voor de
strategische
beleidsgebieden

Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Bepaalde
strategische
beleidsgebieden

buitenlandse
beleid en de
bevordering
van de
internationale
handel
mee opnemen/
toelichten;
- de bijzondere
expertisedomeinen van
België in de
verf te zetten;
- inspiratie halen
uit de best
practices van
andere
ontwikkelingspartners.
De
1. De strategische
doeltreffendheid
beleidsvan de PSDgebieden
interventies van
bepalen en
de Belgische
selecteren waar
samenwerking
België een
verbeteren
comparatief
dankzij een
voordeel heeft
multien die de
stakeholderBelgische
benadering voor
samenwerking
elk strategisch
versterkt wil
expertisezien.
domein

Najaar
2018 voorjaar
2019

D2
D2.4 PSD

opsporen waar
België een
comparatief
voordeel heeft
(bijv. gezondheid,
cacao,
digitalisering).
- Initiatieven in
belangrijke
sectoren opstarten.
Bijv.: cacao/HDI,
D4D-programma,
...
- Een langdurige
samenwerking
aangaan met
Belgische en
buitenlandse
kenniscentra (bijv.
ACROPOLISonderzoekprogramma ter
ondersteuning van
het ontwikkelingsbeleid).
- De DGD sluit zich
aan bij het
internationale
netwerk DCED Donor Committee
for Enterprise
Development
(maart 2018).

2. Voor elk
strategisch
gebied een
multistakeholderbenadering
ontwikkelen en
een "gouden
driehoek"
(publiekprivaatkenniscentra)
bewerkstelligen.
3. Nieuwe relaties
met
gespecialiseerd
e expertisecentra
aanknopen ter
ondersteuning
van de
ontwikkeling
van de
privésector.

3. De uitwerking
van specifieke
benaderingen
voor landen in een
situatie van
fragiliteit,
exitlanden en
voor
middeninkomenslanden

Deels aanvaard.
Een strategie
uittekenen "per
groep van landen"
(kwetsbare landen,
LIC's, MIC's) zou te
theoretisch zijn en
te ver af staan van
de realiteit van de
lokale actoren.
Voor de 14
partnerlanden van
de Belgische
samenwerking
bestaan er al
landenstrategieën.
De privésectordimensie moet
hierin een veel
belangrijkere rol
spelen dan in het
verleden.

Een
gedifferentieerd
e aanpak
ontwikkelen ter
ondersteuning
van de
privésector op
maat van de
realiteit van de
landen waar de
steun wordt
verleend
(MIC's, LIC's,
exitlanden).

1. Een specifieke
component
voor MIC's,
LIC's en
kwetsbare
landen in de
bijgewerkte
strategische
PSD-nota
opnemen.
2. De component
'steun aan de
privésector'
verder
ontwikkelen in
de landenstrategieën van
de 14 landen
waarmee de
overheid
samenwerkt.
3. Waar mogelijk,
de
belangrijkste
partners en
PSDinstrumenten
van de
ontwikkelingssamenwerking
(die niet

Najaar
2018 voorjaar
2019

DGD –
Directiecomité FOD
D2
D2.4 PSD

beperkt zijn tot
de 14
partnerlanden)
vragen om een
gedifferentieer
de aanpak te
hanteren voor
MIC's, LIC's en
kwetsbare
landen.
4. Een robuuste
aanpak voor PS4D
uitwerken

Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Het Belgische
SDG-handvest
voor internationale
ontwikkeling
lanceren om de
Belgische
privésector te
engageren (zoveel
mogelijk
ondernemingen die
het handvest
ondertekenen).

Tegemoetkome
n aan de vraag
naar meer
financiering om
de duurzame
ontwikkelingsdoelen te
realiseren

1. De
doelstellingen
m.b.t. het
engageren van
de privésector
in het kader
van PS4D
verduidelijken
(prioriteiten per
sector en per
gebied,
specifieke
expertisedomeinen van
Belgische
ondernemingen
)
2. Voldoende
mensen
toewijzen aan
de PSD-eenheid
en ze een

Najaar
2018 voorjaar
2019

DGD –
Directiecomité FOD
D2
D2.4 PSD

- Mee een kadernota
opstellen (DGD,
BIO, Enabel,
kabinet van de
minister) over de
steun aan de
privésector in het
najaar van 2017.
- De DGD sluit zich
aan bij het
internationale
netwerk DCED Donor Committee
for Enterprise
Development
(maart 2018).
- De partnerschappen met
entiteiten die
gespecialiseerd zijn
in netwerking en
het engageren van
de privésector (The
Shift, HDI,
Working Group on
DIBs, ....)
uitbreiden of
versterken.
- De werkzaamheden van de
Acropolisonderzoekers
sturen ter
ondersteuning van

gepaste
opleiding geven

de operationalisering van de
PS4D-strategie.
- Het wetgevende en
begrotingskader
aanpassen om de
uitvoering van
innovatieve
financieringen te
ver-gemakkelijken
(voorbereiding van
een nieuw KB juni 2018).
5. Een interdepartementale
eenheid oprichten
voor PSD-PS4D

Deels aanvaard.
Aangezien het
administratief
gezien een hele
klus is om een
dienstoverschrijdende
eenheid op te
zetten die de
domeinen
ontwikkelingssamenwerking,
buitenlandse zaken
en buitenlandse
handel overspant
(verschillende
ministers,
verschillende

De PSD- en
1. De ToR van de
PS4Deenheid
strategieën op
opstellen om de
een
behoeften,
doeltreffende
doelstellingen
manier
en concrete
ontwikkelen,
resultaten die
implementeren,
door de
monitoren en
eenheid binnen
evalueren
het DGD
moeten worden
bereikt,
nauwkeuriger
te bepalen
2. PS4Dcontactpunten
binnen de
andere

Najaar
2018

DGD
D2
D2.4 PSD

bevoegdheden),
heeft de hiërarchie
er de voorkeur aan
gegeven om de
samenwerking
tussen de
betrokken diensten
en departementen
te versterken (B3,
....).
Sommige
activiteiten/beslissi
ngen die bijdragen
aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Een specifieke
PSD-eenheid
binnen de DGD
oprichten en
reorganiseren.
- Een taskforce van
BIO, Enabel, DGD,
Finexpo oprichten
(1 januari 2018).

diensten (D2.5,
D1, D3 enz.)
aanduiden en
een
coördinatiestructuur met
de PSD-eenheid
uittekenen voor
het screenen
van PS4Ddomeinen.
3. Voldoende
mensen
toewijzen aan
de PSD-eenheid
en ze een
gepaste
opleiding geven
4. De dienstoverschrijdende
samenwerking
op het gebied
van PSD-PS4Dthema's
(buitenlandse
zaken,
ontwikkelingssamenwerking,
buitenlandse
handel)
versterken

6. Het toewerken
naar publiekprivate
partnerschappen

Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Sommige PPP's zijn
intussen een feit,
onder meer via de
investeringen van
BIO in de
privésector.
- Een specifieke
PSD-eenheid
binnen de DGD
oprichten en
reorganiseren.
- Het partnerschap
met The Shift ter
bevordering,
ondersteuning en
uitvoering van
dynamische
partner-schappen
met de privésector
verlengen (20182020).
- Partnerschap met

Tegemoetkome 1. Een
n aan de vraag
projectoproep
naar meer
lanceren voor
financiering om
partnerde duurzame
schappen met
ontwikkelingsde privésector
doelen te
realiseren

Najaar
2018 voorjaar
2019

D2.4 PSD

HDI rond de
cacaosector, met
in het bijzonder de
mobilisatie van
publiek-private
actoren in de
Belgische sector
(mei 2018).
- Het wetgevende en
begrotingskader
aanpassen om de
uitvoering van
innovatieve
financieringen te
ver-gemakkelijken
(voorbereiding van
een nieuw KB juni 2018).
- Een financiële
faciliteit 'Business
Partnership
Facility' tot stand
brengen om de
privésector te
mobiliseren in het
kader van partnerschappen, om bij
te dragen aan de
verwezenlijking
van de duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDGs).

7. Een fonds
oprichten voor
lage- en
middeninkomenslanden

Deels aanvaard.
Het is niet de
bedoeling om een
specifiek fonds voor
lage- en
middeninkomenslanden op te
richten, maar wel
om een financiële
faciliteit tot stand
te brengen om de
privésector te
mobiliseren in het
kader van partnerschappen, om bij te
dragen aan de
verwezenlijking van
de duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDGs).

De steun aan
de privésector
in
ontwikkelingslanden
financieren en
de inschakeling
van de
privésector
bevorderen

1. De afronding
van het
wetsontwerp
opvolgen om te
voorzien in een
financieringsfaciliteit voor
BIO met een
lagere
rendabiliteit en
om BIO in staat
te stellen te
investeren in
risicovollere
projecten met
een potentieel
hoge
ontwikkelingsimpact ('code
5'-faciliteit)
2. De laatste
hand leggen
aan de
financiële
faciliteit door
de
geografische
dekking te
concentreren
op 52
ontwikkelingslanden (lijst

Najaar
2018 voorjaar
2019

D2.4 PSD

van BIOinterventielanden), zowel
lage- en
middeninkomenslande
n, waarbij de
prioriteit
uitgaat naar
de
partnerlanden
van de
Belgische
overheidssamenwerking
en de minst
ontwikkelde
landen
(MOL's).
8. Het versterken
van
ontwikkelingsfinanciering (BIO)

Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- Wijziging van de
BIO-wet in 2016

De strategie en 1. De uitvoering
procedures van
van de
de Belgische
regelgevingsInvesteringswerkzaamhede
maatschappij
n met
voor
betrekking tot
OntwikkelingsBIO
landen
ondersteunen
afstemmen op
en opvolgen,
de
meer bepaald
financieringsde wet, het
behoeften voor
beheerscontract
ontwikkeling en
en de interne

2018-2019

D0
D2.4 PSD

om BIO meer
mogelijkheden te
geven om
privéfondsen te
werven (zie project
voor de oprichting
van een 'fonds van
fondsen' in
uitvoering).
- Er ligt momenteel
een wetsontwerp
voor om te
voorzien in een
financieringsfaciliteit voor BIO
met een lagere
rendabiliteit en om
BIO in staat te
stellen te
investeren in
risicovollere
projecten met een
potentieel hoge
ontwikkelingsimpact ('code 5'faciliteit)
- Lancering van de
procedure voor de
herziening van BIO
voor de screening
7de pijler van de
Europese
Commissie
(waarmee EU-

aan de
ontwikkelingen
in de sector, in
het bijzonder op
Europees
niveau

procedures die
door BIO
ontwikkeld/
bestendigd
moeten worden
2. De
implementatie
van de
"nieuwe"
procedures en
de nieuwe
investeringsstrategie van
BIO (20192023)
opvolgen/
analyseren,
alsook de
monitoring en
evaluatie door
BIO van de
gedane
investeringen
en hun bijdrage
tot de
duurzame
ontwikkelingsdoelen.
3. BIO
ondersteunen
en opvolgen in
het kader van

middelen indirect
kunnen worden
beheerd).
- Aanpassing van de
investeringsprocedures en
strategie van BIO
om efficiënter bij
te dragen aan de
duurzame
ontwikkelingsdoelen.
9. Het aanpassen
van beheersystemen om
PSD-PS4Dinterventies te
identificeren,
registreren en om
een geïnformeerd
zicht te krijgen op
de resultaten
daarvan

Aanvaard.

haar deelname
aan de
blendingmechanismen
van de EU
(BIO)

De PSD/PS4Dinterventies
beter beheren
met het oog op
leren en
kennisdeling

1. De PRISMAdatabase
aanpassen
volgens de
PSD/PS4Dprioriteiten
2. De monitoringen evaluatiesystemen voor
PSD/PS4Dinterventies
door de
samenwerking
s-actoren
verbeteren
(integratie van
bepaalde
kernindicatore
n, ...).

2018-2019

D0
D4
D4.2
Informatiebeheer
en transparantie
D2
D2.4 PSD

10. 10. Toegang
verwerven tot
expertise en
netwerken

Aanvaard.
Sommige
activiteiten/
beslissingen die
bijdragen aan het
verwezenlijken van
deze aanbeveling
zijn reeds in
uitvoering:
- De DGD sluit zich
aan bij het
internationale
netwerk DCED Donor Committee
for Enterprise
Development
(maart 2018).
- Langdurige
samenwerking met
Belgische en
buitenlandse
kenniscentra
(meer bepaald de
financiering van
academisch
onderzoek met een
link naar de
privésector).
- Deelname aan
diverse platformen
die verband

De steun van
de Belgische
samenwerking
aan de
privésector
kwaliteits-voller
maken

1. Een meer
systematisch
opleidings- en
informatieplan
voor het
personeel van
DGD opstellen
2. De vertegenwoordiging van
DGD in
netwerken en
uitwisselingsplatformen in
verband met
PSD/PS4D
versterken
3. Voldoende
mensen
toewijzen aan
de PSDeenheid en ze
een gepaste
opleiding
geven (A4)

2018-2019

DGD, D2
D2.4 PSD

houden met de
privésector
(EUBEC,....).

