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Afkortingen en acroniemen  

AAA Accra Agenda voor Actie 

BB Bijzonder bestek 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BF Burkina Faso 

Bijzonder fonds Bijzonder fonds voor de klimaatverandering 

BIO Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 

BKG Broeikasgassen 

BNI  Bruto nationaal inkomen  

BS Begrotingssteun 

BTC  Belgische Technische Coöperatie  

CFK Chloorfluorkoolwaterstof 

CITES 
Conventie over de internationale handel in bedreigde in het wild 
levende dier- en plantensoorten 

CO2 Koolstofdioxide (koolstofgas) 

DAC  
Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (Development Assistance 
Committee) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (of DAC van de OESO) 

DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 

DRC  Democratische Republiek Congo  

EC Europese Commissie 

EMP   Milieubeheersplan (Environmental Management Plan) 

EOF Europees Ontwikkelingsfonds 

EU Europese Unie 

FOD Federale Overheidsdienst 

FRDO Federale Raad voor duurzame ontwikkeling 

GEF Wereldmilieufonds (Global environment facility) 

GGO Genetisch gemodificeerd organisme 

GMB  Gewogen milieubudget 

GWB Geïntegreerd waterbeheer 
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ISP Indicatief samenwerkingsprogramma 

ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde 

KBIN Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

LDCF 
Fonds voor de minst ontwikkelde landen (Least Developed Countries 
Fund) 

LMP Landenmilieuprofiel (Country Environmental Profile) 

MDG Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen 

MF Milieufonds (budget van het UNEP) 

MI Milieu-integratie (integratie van de eerbied voor het milieu) 

MIP/PMI Micro-interventions Programme / Programma voor micro-interventies 

MMA Multilateraal milieuakkoord 

MOL-fonds Fonds voor de minst ontwikkelde landen  

MOPAN Multilateral Organisation Performance Assessment Network 

NGO Niet-gouvernementele organisatie 

ODA  Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid) 

ODA.be Databank officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid) 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

PE Peru 

PEI Poverty and Environment Initiative 

PIC 
Doelgericht interuniversitair project (Projet interuniversitaire ciblé -  
binnen de context van de universitaire samenwerking) 

POP Persistente organische polluenten 

PRSP 
Poverty Reduction Strategy Paper - Strategisch programma voor 
armoedebestrijding 

SCCF Special Climate Change Fund 

SD Specifieke doelstelling 

SMB  
Strategische milieubeoordeling (Strategic Environmental Assessment of 
SEA - zie ook SMER) 

SMER 
Strategische milieueffectrapportage (term uit de SNLM om het 
equivalent van de SMB's aan te duiden). 

SNLM Strategienota Leefmilieu 

SP  Steunfonds voor het project 

TOR Referentietermen (Terms of Reference) 

TZ Tanzania 
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UNCCD Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de woestijnvorming  

UNDP United Nations Development Programme 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisatie 

UNFCCC Kaderovereenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering  

VBD Verdrag inzake biodiversiteit 

VN  Verenigde Naties 

VN Vietnam 

VP Verklaring van Parijs 

VR Verwacht resultaat 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
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Lijst van bestudeerde interventies 

CODE 
eval. 

CODE 
ODA.BE 

Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-

indi-
cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 

2002-2011 

Sector 

BF-CHA 3005740 

Ontwikkeling van agro-ecologische 
productieketens die bijdragen tot een 

sociale en solidaire economie (2008-2010) 

BF Autre Terre bezocht 1 2008 2010 € 465.510 Multisector: plattelandsontwikkeling 

BF-CXR 3012272 

Capaciteitsversterking van het Burkinese 
Rode Kruis aan de hand van activiteiten 
rond bescherming, herinschakeling en 

preventie van kwetsbare kinderen, rond de 
voorbereiding op natuurrampen en rond de 

verspreiding van het internationaal 
humanitair recht 

BF 
Rode Kruis 

België 
bezocht 0 2011 2013 € 429.461 

Sociale infrastructuur - Sociale 
diensten 

BF-EEV 3006175 Water is leven (L'eau c'est la vie)  BF Middenveld  
niet 

bezocht 
0 2009 2009 € 200.125 

Watervoorziening en sanering – 
Basissystemen 

BF-MOA 3008103 Moablaou BF BIO bezocht 0 2007 2009 € 700.000 
Landbouw en veeteelt - 

Exportgewassen en industriële 
landbouwteelt 

BF-OSS 3006720 
SD2 van Burkina Faso in het programma 

APEFA 2010-12 
BF APEFE bezocht 2 2008 2010 € 162.586 

Milieubescherming - Beleid en 
administratief beheer 

BF-PAG 3011812 

Project ter ondersteuning van het 
gemeentelijk afvalbeheer in Saaba, Gourcy 

en Pô 

BF 
Ingenieurs 

zonder 

grenzen 

bezocht 2 2011 2013 € 117.777 
Watervoorziening en sanering / 

Afvalverwerking 

BF-PLU 1798013 

Plurisectoraal programma in de provincies 
Oubritenga, Korwego en Kadio (PPOKK) 

rond sociale economie  
BF BTC 

niet 
bezocht 

1 2001 2007 € 4.029.470 Multisector – Plattelandsontwikkeling 

BF-REB 6086011 Uitbreiding van de herbebossingsactiviteit BF 
SOS 

Layettes 
bezocht 2 1999 2004 € 22.638 Bosbouw - Brandhout en houtskool 

BF-REC 3000376 

Ondersteuning van de sociaaleconomische 
ontwikkeling op het vlak van terugwinning 

en recyclage in de steden 
BF Autre Terre bezocht 1 2004 2007 € 135.861 

Watervoorziening en sanering, 
Afvalverwerking 

BF-RUR 3011700 Plattelandsontwikkeling in Burkina Faso BF 
Broederlijk 

Delen 
bezocht 1 2011 2013 € 392.482 

Landbouw & Voedselzekerheid 
(plattelandsontwikkeling) 

BF-SNG 1871611 

Institutionele ondersteuning van de 
nationale raad voor beheer van het 

leefmilieu 

BF BTC bezocht 2 2000 2009 € 592.429 
Milieubescherming - Milieubeleid en 

administratief beheer 
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CODE 

eval. 
CODE 

ODA.BE 
Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-

indi-

cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 
2002-2011 

Sector 

BF-VAL 
1943111 

en 

1943112 
Aanleg en exploitatie van microdammen BF 

Défi 
Belgique 
Afrique 

bezocht 0 2004 2006 € 222.818 
Watervoorziening en sanering – 

Basissystemen 

BF-ZEB 1825512 Selectie en teelt van de azawak zebu BF BTC bezocht 0 2004 2008 € 2.033.106 Landbouw en veeteelt – Veeteelt 

PE-AND 3011447 

Ordenamiento participativo del territorio y 
de los recursos naturales en los andes 

peruanos 
PE 

AD 
Gembloux 

niet 
bezocht 

1 2011 2016 € 318.277 Multisector – Plattelandsontwikkeling 

PE-AYA 3004357 

Programa de Centros de Servicios 
Empresariales no Financieros en el 

Corredor Económico Ayacucho-Apurímac-

Huancavelica 

PE BTC bezocht 0 2008 2012 € 2.984.534 Industrie - KMO-ontwikkeling 

PE-BIO 3011022 
Fondo para el Desarrollo – Latam Growth 

Fund / Amazon Holding 
PE BIO bezocht 2 2010 2011 € 1.259.251 Bosbouw – Bosbouwontwikkeling 

PE-CHA 3007450 

Participación de organizaciones de 
productores BIO en el proceso de 

desarrollo local en la zona andina de Perú 
PE ADG bezocht 1 2008 2010 € 255.808 Multisector – Plattelandsontwikkeling 

PE-DIA 3000570 

 Diálogo nacional concertado de la 
sociedad civil para impulsar la agricultura 
sostenible (PE-DIA) – Red de Acción en 

Agricultura Alternativa (RAAA) 

PE RAAA bezocht 2 2005 2009 € 154.629 
Landbouw en veeteelt – 
Landbouwontwikkeling 

PE-ENV 6006112 
Campaña Ambiental en el Sur del Perú 

(PE-ENV) - 11.11.11 
PE 

11/11/201

1 
bezocht 1 2002 2002 € 77.601 

Milieubescherming - Opvoeding en 
vorming i.v.m. het leefmilieu 

PE-EST 3011470 

Promocion a la Gestion Estratégica, 
participativa y sostenible de los Recursos 
Naturales que Permita la reduccion de la 

Pobreza y los Conflictos Socio-Ambientales 

PE 
Entraide et 
fraternité 

niet 
bezocht 

2 2011 2013 € 116.470 
Milieubescherming - Beleid en 

administratief beheer 

PE-PAR 3008647 

Construyendo un nuevo paradigma: 
derechos y obligaciones sobre el acceso y 
uso de los recursos naturales en el Perú. 
Una visión desde la sociedad civil (PE-

PAR) – SPDA 

PE SPDA bezocht 0 2010 2013 € 98.993 
Overheid en middenveld - 
Democratische inspraak en 

middenveld 

PE-PRO 3008259 
Desarrollo Estratégico de los recursos 

naturales (PRODERN 1) 
PE BTC bezocht 2 2011 2013 € 637.228 

Milieubescherming - Beleid en 
administratief beheer 

PE-RUR 3005883 

Desarrollo Socio-económico y Socio-
político en Áreas Rurales con Comunidades 

Locales 

PE 
Broederlijk 

Delen 
bezocht 1 2008 2010 € 465.888 

Landbouw en veeteelt – 
Landbouwcoöperatieven 

PE-SAN 1940211 

Desarrollo Sostenible zona de influenca del 
Santuario Tabacones Namballe - San 

Ignacio 
PE BTC 

niet 

bezocht 
2 2005 2010 € 7.560.595 Multisector – Plattelandsontwikkeling 
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CODE 

eval. 
CODE 

ODA.BE 
Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-
indi-

cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 

2002-2011 

Sector 

PE-SOS 3011849 
De plattelandsbevolking ondersteunen in 

haar strijd tegen armoede 
PE 

SOS 
honger 

niet 
bezocht 

1 2011 2013 € 113.153 
Overheid en middenveld - 
Democratische inspraak en 

middenveld 

PE-TAR 1841228 
Desarrollo Socio-económico de los 

Productores de la Tara 
PE Autre Terre bezocht 1 2008 2010 € 95.725 

Landbouw en veeteelt – 
Landbouwontwikkeling 

PE-UCL  3011929 

Projet Interuniversitaire Ciblé (PIC) 2011 

TRANSVERSAL actions d'intégration du 
territoire péruvien  -   Pérou 

PE CIUF (UCL) 
niet 

bezocht 
1 2011 2016 € 59.833 Multisector – Plattelandsontwikkeling 

PE-UNI 3008100 

Estudios Profundizados sobre la 

Valorización de Compuestos BIO-activos 
de Vegetales Andinos y Amazónicos para 

un Desarrollo Regional Sustentable 

PE CIUF bezocht 1 2009 2014 € 318.144 Landbouw en veeteelt – Onderzoek 

RDC-AMP 3004499 
Institutionele steun aan het Planministerie 

in de DRC 
DRC BTC bezocht 0 2011 2013 € 1.269.976 Instelling 

RDC-APV 3007907 

Steun aan de verbetering van de 
plantaardige productie (APV) fase II en 

Steun aan de sector van de zaadproductie 
(ASS) 

DRC BTC bezocht 0 2010 2012 € 2.394.718 Landbouw en veeteelt 

RDC-AQU 3000769 

Ontwikkeling van de artisanale visvangst 
en de aquacultuur in Katanga 

(ProDePAAK) 
DRC BTC bezocht 1 2007 2012 € 3.144.809 Visvangst 

RDC-CEF 1978811 Instandhouding van bosecosystemen DRC WWF bezocht 2 2003 2009 € 1.717.686 
Bosbouw - Bosbouwbeleid en 

administratief beheer 

RDC-KAT 3003475 

Verbetering van het bestuur van de 
mijnsector en de metaalnijverheid in 

Katanga (DRC) via de bevordering van 
waardig werk 

DRC BIT bezocht 0 2007 2009 € 841.883 
Industrie - Beleid en administratief 

beheer 

RDC-RES 3004383 

Steun bij de uitvoering van het plan voor 
herstructurering van de centrale en 

regionale diensten van het Ministerie van 

Landbouw, Visserij en Veeteelt in de DRC 

DRC BTC bezocht 0 2008 2010 € 2.630.406 Landbouw en veeteelt 

RDC-RO1 3004369 
Programma voor onderhoud en herstel van 

landbouwwegen in de DRC 
DRC BTC bezocht 0 2007 2010 € 8.052.915 Vervoer – Wegvervoer 

RDC-RO2 3004506 
Programma voor onderhoud en herstel van 

landbouwwegen in de DRC 
DRC BTC bezocht 0 2009 2011 € 7.436.439 Vervoer – Wegvervoer 

RDC-SAN 3005295 

SSD2 - De tussenlaag van het 
gezondheidssysteem verbeteren in 6 

provincies in de DRC 
DRC 

NGO 
Memisa 

bezocht 1 2011 2013 € 863.001 Gezondheid  
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CODE 

eval. 
CODE 

ODA.BE 
Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-

indi-

cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 
2002-2011 

Sector 

RDC-URG 3002578 
Noodprogramma DRC 2006-2007 - 

waterbouw 
DRC BTC bezocht 0 2006 2007 € 25.000.000 

Vervoer / Water / Sanering / 
Diensten 

TZ-BEE 3003889 

Development and Improvement of 
Processing, Packaging and Marketing of 

Honey, Beeswax and other Bee Products in 
Tanzania 

TZ BTC bezocht 0 2007 2011 € 1.509.925 Landbouw 

TZ-FRU 3000194 
Research Oriented Cooperation (ROC) in 

Fruit Fly Pest Control 
TZ 

Koninklijk 
Museum 

voor 
Midden-

Afrika 

bezocht 1 2008 2012 € 315.100 Landbouw 

TZ-FSL 3007081 

Supporting food security and livelihood 
security through improved livestock and 

tourism in pastoralist communities of 
northern Tanzania 

TZ Trias 
niet 

bezocht 
1 2009 2014 € 1.342.628 Landbouw 

TZ-GRO 3007875 
Development Fund - GroFin -Hydrotech 

Tanzania Ltd. 
TZ BIO  bezocht 0 1999 2006 € 11.800 Watervoorziening & -sanering 

TZ-KAG 3002945 

Improvement of food security and 
livelihoods in Bukoba, Karagwe, Misenyi, 
Chato and Biharamulo districts of Kagera 

region 

TZ BTC 
niet 

bezocht 
1 2009 2012 € 757.494 Multisector: plattelandsontwikkeling 

TZ-KIL 1989111 

The Development and Implementation of 

an Integrated Management Plan of 
Kilombero Valley Flood Plain Ramsar Site 

TZ BTC bezocht 2 2006 2011 € 1.972.081 Milieu 

TZ-LIV 3000559 

Agricultural Sector Development 
Programme - Livestock - Health & Water 

Component 
TZ IFAD bezocht 1 2007 2013 € 2.920.213 Landbouw 

TZ-MAR 3006137 

Sustainable agricultural market chains 
(SAMC) exist by 2010 whereby organised 

smallholder farmers can exert influence on 
the other chain actors and improve their 

incomes 

TZ 
 Vredeseila

nden 
bezocht 0 2008 2013 € 391.267 Landbouw 

TZ-MIN 3002483 
Technical Assistance to the Ministry of 

Natural Resources and Tourism 
TZ BTC bezocht 2 2006 2013 € 894.299 Milieu 

TZ-SAE 1890011 

Local governance for Sustainable 
Agriculture and Economic Development in 

Same district  

TZ 
Vredeseilan

den 
niet 

bezocht 
1 2001 2006 € 1.004.374 Landbouw 

TZ-SEL 1984311 
Eastern Selous Community Wildlife & 

Natural Resource Management Project 
TZ BTC bezocht 2 2006 2012 € 1.558.644 Milieu 
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CODE 

eval. 
CODE 

ODA.BE 
Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-
indi-

cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 

2002-2011 

Sector 

TZ-SUA 1785213 

Institutional University Cooperation (IUC) 
with the Sokoine University of Agriculture 

(SUA) in Tanzania 

TZ VLIR bezocht 1 2002 2006 € 3.164.947 Onderzoek 

TZ-TRC 4350900 
Technical Assistance at the Tanzania 

Railway Corporation (TRC) 
TZ BTC 

niet 
bezocht 

0 1999 2004 € 275.792 Vervoer 

TZ-WAT 3003692 

Community Water Supply and Sanitation 
Systems in Peri-Urban low income 

settlements of Dar-es-Salaam 
TZ BTC bezocht 2 2008 2016 € 1.218.113 Watervoorziening & -sanering 

VN-PE 3010432 Mitigating pesticides VN VLIR 
niet 

bezocht 
2 2010 2014 € 50.873 

Milieubescherming - Onderzoek 
i.v.m. het leefmilieu 

VN-ADP 6130058 
Sustainable agriculture in Phu Tho 

province 
VN 

NGO 
Vredeseilan

den 
bezocht 0 2008 2012 € 53.801 

Landbouw en veeteelt – 
Landbouwontwikkeling 

VN-AME 3012204 
Towards sustainable improvement of the 

livelihood of poor farmers 
VN 

NGO 
Oxfam - 

Solidariteit 

bezocht 0 2011 2013 € 119.335 
Landbouw en veeteelt - 

Landbouwbeleid en administratief 
beheer 

VN-BIO 3008194 
Expertise Fund - Global Clean Energy – 

Vietnam 
VN BIO 

niet 
bezocht 

1 2007 2008 € 86.000 Industrie - Ontwikkeling van KMO's 

VN-CBW 3004364 
Capacity Building in assessing and 

managing water resources of Vietnam 
VN BTC 

niet 
bezocht 

2 2008 2012 € 3.163.631 Watervoorziening & -sanering  

VN-HAN 1776512 
Development & Extension of the Dairy 

farming Activities around Hanoi - phase 2 
VN BTC bezocht 0 2005 2010 € 2.004.118 Landbouw en veeteelt - Vee 

VN-MUL 1851911 
Multi-sectoral rural development in Quy 

Chau district, Nghe An Province 
VN BTC 

niet 
bezocht 

1 2001 2007 € 2.776.964 Multisector - Plattelandsontwikkeling 

VN-NTP 3002773 

Construction of an Irrigation Network and 
Reservoir to increase agricultural 

production in Ninh Thuan Province 
VN BTC bezocht 0 2006 2011 € 2.604.915 Landbouw & Voedselzekerheid 

VN-PAR 3001776 
Public Administration Reform and Roll out 
of CPRGS in Hau Giang province (PARROC) 

VN BTC  
niet 

bezocht 
0 2007 2011 € 1.835.520 

Overheid en middenveld - 
Decentralisatie en steun aan de 

infranationale besturen 

VN-PAY 3011903 
Sustainable agriculture in Lang Son 

Province (Chi Lang District) 
VN 

NGO 

Entraide et 
Fraternité 

bezocht 1 2008 2011 € 29.087 
Landbouw en veeteelt – 
Landbouwontwikkeling 

VN-SAN 3002774 

Improvement of Sanitation and Protection 

of the Environment of the towns of Phan Ri 
Cua and Lien Huong 

VN BTC bezocht 2 2006 2011 € 2.757.428 
Watervoorziening en sanering – 

Basissystemen 



Lijst van bestudeerde interventies 
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CODE 

eval. 
CODE 

ODA.BE 
Titel van de interventie Land Org. Actie 

Milieu-

indi-

cator 

Start Einde 

Bijdrage van de 

Belgische 

samenwerking 
2002-2011 

Sector 

VN-TAN 1750512 

Tan Hoa-Lo Gom canal sanitation and 
urban upgrading in HCMC - extension 

phase 
VN BTC bezocht 2 2001 2006 € 5.462.511 

Watervoorziening en sanering - 
Waterdistributie en sanering - 

grootschalige systemen 

VN-TUY 3000150 

Improvement of Sanitation and Protection 
of the Environment in Tuy Hoa City, Phu 

Yen Province 
VN BTC 

niet 
bezocht 

2 2006 2011 € 3.421.932 

Leefmilieu (volgens de technische en 
financiële fiche, maar dit project zou 

ik eerder onderbrengen bij 
"Watervoorziening & -sanering") 

VN-VAL 3004317 PIC 2007 Valeautaqua  VN CIUF bezocht 2 2007 2011 € 299.270 
Watervoorziening en sanering - 

Bescherming van de watervoorraden 

VN-VVOB 3008894 
VVOB Education for development – 

Vietnam 
VN VVOB bezocht 0 2008 2009 € 562.482 

Landbouw en veeteelt – 
Landbouwdiensten 
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Samenvatting 

Inleiding en context 

Dit verslag zet de resultaten uiteen van de evaluatie van de Belgische samenwerking 
inzake milieu, waarvan de eerste fase reeds werd onderworpen aan een kritische 
inventaris, gepubliceerd als apart document. Het kader van deze evaluatie is vastgelegd 
in de Strategienota "Leefmilieu" (SNLM) uit 2002. Dat document vormt het voornaamste 
onderwerp van de studie. De andere "onderwerpen" zijn het rapport over de 
klimaatverandering (van Ypersele 2008), de paragrafen omtrent milieu uit de algemene 
beleidsnota's en indicatieve samenwerkingsprogramma's. De evaluatie beslaat alle 
uitgaven die de Belgische samenwerking deed in de periode tussen 2002 en 2011 en 
berust op zendingen in 5 landen (Vietnam, Tanzania, Congo (DRC), Peru en Burkina 
Faso), waarbij voor elk land minstens 10 interventies onder de loep werden genomen.  

Transversale vaststellingen bij de evaluatievragen 

Naast de specifieke antwoorden op de evaluatievragen omvat de studie ook een 
onderzoek van de strategische documenten die het "onderwerp" uitmaken van de 
evaluatie, van de milieulabelling, van de samenwerking op milieugebied van de andere 
donoren, van de multilaterale samenwerking op het vlak van milieu en van de trends 
vastgesteld tijdens de evaluatieperiode. Uit die analyses blijkt dat de SNLM onvoldoende 
duidelijk en samenhangend is, dat er een kans is op fouten binnen de milieulabelling, dat 
de steun via het UNEP en het GEF aanzienlijk is en dat de Belgische samenwerking in de 
periode 2002-2011 heel wat vooruitgang heeft geboekt op het vlak van milieu-integratie.  

Antwoorden op de evaluatievragen 

In hoeverre is de strategienota nuttig? De strategienota kreeg vrij weinig 
navolging buiten DGD. Daardoor bleek het nut van de nota in termen van afstemming op 
de doelstellingen, interne samenhang en langetermijndenken eerder beperkt. De nota 
heeft desalniettemin een nuttige rol gespeeld. Met de tijd is ze door de evoluerende 
context voorbijgestreefd, maar de nood aan een nieuwe Belgische strategie is er nog 
steeds. 

In hoeverre zijn de aspecten die in de strategienota als prioritair 
worden beschouwd ook daadwerkelijk als prioriteit behandeld? De zes 
prioritaire aspecten die zijn opgenomen in de strategienota bestrijken nagenoeg het 
volledige milieu. In termen van budget is het gewicht van die aspecten toegenomen. De 
aspecten met betrekking tot water (weliswaar zonder bewijs van milieuduurzaamheid) 
en tot de steden werden het sterkst gefinancierd, gevolgd door bescherming van de 
biodiversiteit, de strijd tegen woestijnvorming en de strijd tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering (een thema dat sinds 2008 in optocht is).  

In hoeverre en met welke resultaten heeft de Belgische samenwerking 
aandacht voor het milieu? Eerbied voor het milieu is inmiddels ingeburgerd in alle 
lagen waarvan sprake in de strategienota, maar niet stelselmatig op transversale wijze. 
Die integratie heeft positieve effecten op het milieu en op de ontwikkeling, maar ze 
stuurt de ontwikkelingstrajecten niet ingrijpend bij naar meer duurzaamheid. Adaptatie 
blijft vaak impliciet en anticipeert niet altijd even sterk op toekomstige veranderingen.  
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In hoeverre en met welke resultaten heeft de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in de partnerlanden bijgedragen tot het 
scheppen van de vereiste voorwaarden voor milieubescherming en 
duurzaam milieubeheer? De inspanningen die de SNLM op dit vlak beoogt verlopen 
grotendeels via de multilaterale samenwerking. De resultaten zijn merkbaar, maar niet 
gericht op de partnerlanden. Niettemin heeft de bilaterale samenwerking diverse 
bijdragen geleverd, zonder dat ze steeds beschouwd worden als 
interventiedoelstellingen. Het eindeffect van de inspanningen om de praktijken voor 
duurzaam milieubeheer bij te sturen wordt grotendeels beperkt omdat er geen precieze 
diagnose bestaat van de voorwaarden die versterkt moeten worden.  

In hoeverre heeft de Belgische steun bijgedragen tot een duurzaam 
leefmilieu (MDG 7)? Slechts drie partnerlanden bereikten een aantal doelen (maar 
niet allemaal), bovendien gaat het om doelen waarvan het milieukarakter het minst 
uitgesproken is. De eigen bijdrage van de Belgische samenwerking aan de indicatoren 
van MDG 7 is moeilijk te ontwaren, omdat ze opgaat in alle andere bijdragen. De 
voornaamste inspanningen van de Belgische samenwerking waren gericht op 
watervoorziening en sanering. Gezien de behoeftes waren die heel beperkt. 

Conclusies 

De complexiteit van de vragen rond milieu-integratie en het gebrek aan betrouwbare 
informatie remmen niet enkel de evaluatie zelf af, maar ook het succes van de 
inspanningen op het vlak van milieu-integratie. Het hoofdstuk met de conclusies herhaalt 
ook de voornaamste vaststellingen die hierboven worden samengevat (omtrent de 
gebrekkige samenhang en het nut van de SNLM, de prioriteiten die de nota vastlegt, 
milieu-integratie in alle lagen, de "vereiste voorwaarden" en de bijdragen tot MDG 7). 
Als antwoord op de evaluatiedoelstellingen behandelen de conclusies ook de transversale 
of de sectorale milieudimensie, door te pleiten voor een uitbreiding van de eerste en 
voor een heroriëntering van de tweede. Tot slot beoordelen ze de algemene resultaten 
van de milieu-integratie als positief, met die kanttekening dat het nog altijd beter kan. 

Aanbevelingen 

Er worden drie aanbevelingen met een strategische reikwijdte geformuleerd en 
uiteengezet, in de vorm van concretere voorstellen: het conceptuele en strategische 
kader voor milieu en duurzame ontwikkeling verduidelijken op het niveau van de 
ontwikkelingssamenwerking; afzien van doelstellingen rond milieu-uitgaven binnen de 
ontwikkelingssamenwerking; en transversale integratie van de milieudimensie 
bevestigen als leidend beginsel in alle interventies, door het uit te breiden naar 
adaptatie. 

Vier andere aanbevelingen hebben een meer operationeel bereik: het milieubewustzijn 
versterken in de beginstadia van de interventiecyclus; milieu-integratie bevorderen en 
ondersteunen; de labelling van de interventies verbeteren; en de monitoring en de 
evaluatie vanuit milieuoogpunt versterken. 

 



 

THEMATISCHE EVALUATIE VAN DE BELGISCHE SAMENWERKING INZAKE MILIEU 17 

1. Inleiding 

Dit eindverslag komt voort uit de synthesefase van de evaluatie rond de milieu- 
inspanningen die de Belgische samenwerking levert. Dit verslag zet de 
evaluatievaststellingen uiteen die resulteren uit de verschillende studiefases, op basis 
van documentanalyses, interviews - zowel in België als bij bepaalde partners - en 
terreinbezoeken. Het bevat ook de conclusies en de aanbevelingen van de studie.  

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

- Het eerste hoofdstuk na deze inleiding (hoofdstuk 2) is gewijd aan de 
evaluatiecontext: het beschrijft het onderwerp, de doelstellingen en de reikwijdte van 
de evaluatie, samen met de organisatie van de evaluatievragen; 

- Hoofdstuk 3 is gewijd aan specifieke en transversale evaluatievaststellingen die niet 
echt passen binnen het kader van de eigenlijke evaluatievragen (de analyse van de 
onderwerpen van de evaluatie, de milieulabelling van de samenwerkingsdatabank en 
de weerslag van die labelling op de kritische inventaris, de vergelijking met de 
samenwerking die andere donoren op het vlak van milieu opzetten, het multilaterale 
samenwerkingskanaal inzake milieu, en de evolutie van de plaats die het milieu met 
de tijd heeft veroverd in de samenwerking); 

- Hoofdstuk 4 draait rond de antwoorden op de vijf evaluatievragen uit de 

Referentietermen en op hun subvragen; 

- Hoofdstuk 5 geeft de voornaamste conclusies van de evaluatie, op basis van de 
vaststellingen en van de gelegde verbanden met de evaluatiedoelstellingen; 

- Hoofdstuk 6 beschrijft de lessen getrokken uit de evaluatie, buiten de eigenlijke 
conclusies; 

- Hoofdstuk 7 tot slot bevat de aanbevelingen van de evaluatie, die voortvloeien uit de 

vaststellingen en de conclusies. 
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Verklarende woordenlijst: Om verwarring te vermijden bij het gebruik van termen 
inzake milieuevaluatie, bevat de onderstaande kader een aantal definities die in dit 
verslag gebruikt worden. Deze definities zijn in het bijzonder bedoeld om de evaluatie- 
en de milieuterminologie op elkaar af te stemmen: 

 

 Adaptatie – antwoord op een toestand of trend binnen het milieu dat er niet op 

gericht is het te wijzigen (adaptatie heeft niet enkel betrekking op het klimaat).  

 Duurzaamheid - de mate waarin de behaalde resultaten of de voordelen op korte 
termijn het vermogen om toekomstige behoeftes te vervullen niet op het spel zetten.  

 Extern milieueffect– elk milieueffect dat de interventie niet nastreeft (een effect los 
van de interventielogica). 

 Duurzaam beheer (van een natuurlijke hulpbron) - wijze van exploitatie en 

onderhoud van een natuurlijke hulpbron die de verslechtering ervan tegengaat of die 
haar vermogen om aan de huidige menselijke behoeftes te voldoen benut, zonder die 
van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. 

 Ontwikkelingsimpact - de algemene resultaten van een interventie (of van de 
samenwerking), los van de globale doelstellingen.  

 Impact - bijdrage van een interventie aan haar globale doelstellingen (in de zin van 
de terminologie uit het logisch kader); de term impact wordt soms gebruikt in de zin 
van milieueffecten, maar in dit verslag wordt het begrip niet op die manier 
aangewend, behalve in citaten. 

 Milieueffecten - de effecten van een menselijke activiteit of van een interventie op 

de toestand en de trends van het milieu (de 'biofysica'). Milieueffecten ontstaan 
wanneer het milieu onder druk wordt gezet.  

 Effecten op de voorwaarden voor duurzaam milieubeheer - gevolgen van een 
interventie voor de "vereiste voorwaarden voor milieubescherming en duurzaam 
milieubeheer", anders gezegd het resultaat van een bijdrage aan Strategische 
Doelstelling 2 van de SNLM. 

 Transversale integratie van het milieu (milieumainstreaming) – rekening 
houden met het milieu binnen de verschillende sectoren en interventies en los van 
het nastreven van een milieudoelstelling.  

 Bestendigheid – de mate waarin de behaalde resultaten stand houden na afloop van 

de activiteiten.  

 Milieurelevantie – gegrondheid (van een interventie, een doelstelling etc.) vanuit 
de invalshoek van milieubewustzijn (voor de SNLM staat milieurelevantie gelijk met 
het nastreven van een milieudoelstelling en kan ze aangeduid worden met een score 
van 1 of 2. We zetten de term tussen aanhalingstekens als hij gebruikt wordt in de 
zin van de SNLM).  

 Milieudruk - de belasting die een menselijke activiteit of een interventie uitoefent op 
het milieu of op een van zijn bestanddelen.  
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2. Context van de evaluatie  

2.1.  Onderwerp, doelstellingen en reikwijdte van de 
evaluatie 

Het onderwerp van deze evaluatie, zoals vastgelegd in de Referentietermen, is de 
Belgische samenwerking in milieu. Het milieu wordt daarbij tegelijk als 
samenwerkingssector en als transversaal thema beschouwd.  

Het kader van die samenwerking wordt afgelijnd door de "Strategienota Leefmilieu" 
van de Belgische samenwerking, opgesteld in 2002. Die nota is het vertrekpunt of 
"hoofdonderwerp" van de studie. Ze bepaalt in het bijzonder de voornaamste 
evaluatievragen en -subvragen. De Referentietermen vermelden daarnaast een aantal 
"secundaire evaluatiedoelstellingen": 

- Het rapport uit 2008 getiteld "Klimaatverandering en het Belgische beleid van 
ontwikkelingssamenwerking", opgesteld door Prof. van Ypersele op vraag van Charles 
Michel, toenmalig Minister voor Ontwikkelingssamenwerking (eerste secundaire 
evaluatiedoelstelling); 

- De paragrafen rond milieu uit de algemene beleidsnota's van de Belgische 

samenwerking (tweede secundaire evaluatiedoelstelling); 

- De paragrafen rond milieu uit de indicatieve samenwerkingsprogramma's (ISP's) 
(derde secundaire evaluatiedoelstelling). 

Dit verslag bestrijkt de periode van 2002 tot en met 2011. Alle interventies waar de 
voorbije tien jaar geld voor is uitgegeven vallen met andere woorden binnen het kader 
van deze evaluatie. 

Op het vlak van geografische dekking hebben we het over alle landen die steun 

krijgen van de Belgische samenwerking. Voor de casestudies werd evenwel een selectie 
gemaakt van interventies die representatief zijn voor de sector, voor het transversale 
thema, voor de verschillende samenwerkingsvormen en voor de diverse actoren in 
verschillende landen. In het verlengde van het geleverde werk voor de kritische 
inventaris en van de gesprekken met het begeleidingscomité concentreert de 
detailstudie zich op 5 landen: Vietnam, Tanzania, Congo (DRC), Peru en Burkina Faso. 

2.2. Evaluatievragen, subvragen en indicatoren  

De evaluatiemethode is opgebouwd rond vijf vragen, opgesplitst in subvragen, die op 
hun beurt uit een reeks indicatoren bestaan. De evaluatievragen zijn vastgelegd in de 
Referentietermen bij de evaluatie (Bijlage 2 bij dit verslag) en worden in de 
onderstaande tabel nog eens in herinnering gebracht. De subvragen zijn enerzijds de 
vragen die de Referentietermen voorstellen en anderzijds de vragen die de evaluatoren 
hebben toegevoegd om de antwoorden op de hoofdvraag te vervolledigen.  

De indicatoren werden door het evaluatieteam volledig uitgewerkt voor intern gebruik, 
om de collectie en de verwerking van data te organiseren aan de hand van een 
evaluatieschema. De methode voor datacollectie staat in detail beschreven in Bijlage 3. 
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V 1 In hoeverre is de strategienota nuttig? 

V 2  

In hoeverre zijn de volgende aspecten, beschouwd als  
prioritair in de strategienota, ook daadwerkelijk 
als prioriteit behandeld 
- Duurzaam waterbeheer. 
- Strijd tegen woestijnvorming en verslechtering van de landbouwgrond. 
- Bescherming en duurzaam beheer van de bossen. 
- Bescherming en duurzaam beheer van de biodiversiteit. 
- Verbetering van het ecologisch beheer in steden en stedelijke agglomeraties. 
- Strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 

V 3 
In hoeverre en met welke resultaten is eerbied voor 
het milieu aanwezig in alle lagen van de 
Belgische samenwerking? 

V 4  

In hoeverre en met welke resultaten heeft de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking in de partnerlanden 
bijgedragen tot het scheppen van de vereiste voorwaarden voor 
milieubescherming en duurzaam milieubeheer? 

V 5  
In hoeverre heeft de Belgische steun bijgedragen 
tot een duurzaam leefmilieu (MDG 7)? 
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3. Specifieke en transversale vaststellingen  

3.1. Analyse van de onderwerpen van de evaluatie 

De Strategienota Leefmilieu (SNLM) uit 2002 vormt het hoofdonderwerp van deze 
evaluatie. Dat document kaderde in de wet van 1999, die voorzag in de stelselmatige 
opmaak van dergelijke strategienota's en die eerbied voor het milieu tot een 
sectoroverschrijdend thema maakte. De SNLM, die in principe na 4 jaar bijgewerkt 
moest worden, omvatte een gedetailleerde analyse van de context destijds en knoopte 
daar een reeks relevante conclusies aan vast. Die analyse is evenwel niet meer 
aangepast aan de huidige context, zoals aangetoond in punt 4.1 bij vraag 1.  

In het licht van de wet van 1999 was de toegevoegde waarde van de SNLM dat ze (in 

haar SD2) wees op het belang om de voorwaarden voor duurzaam milieubeheer en 
milieubescherming te versterken. Hoewel niet expliciet vermeld in de wet van 1999 is die 
relevante optie er toch perfect op afgestemd.  

En toch staat de SNLM deels haaks op de wet van 1999: enerzijds beschouwt die wet het 
milieu als een sectoroverschrijdend thema en schuift hij vijf prioritaire 
concentratiesectoren naar voren; anderzijds legt de SNLM een doelstelling vast van 5% 
uitgaven voor interventies die het milieu als doel hebben, wat van het milieu een sector 
maakt, een sector die weliswaar te klein is om in die concentratielogica te passen. De 
SNLM is trouwens verwarrend, weinig samenhangend en niet echt doelgericht. Dat blijkt 
uit de onderstaande kadertekst. 

Kritiek op de structuur van de SNLM 

De interventiestrategie van de SNLM vertoont weinig samenhang: 

 Er worden twee specifieke doelstellingen als gelijkwaardig voorgesteld, terwijl de ene eigenlijk 

bijdraagt tot de andere; 

 De logische verbanden tussen specifieke doelstellingen en verwachte resultaten worden omgedraaid 

van doelstelling tot doelstelling; 

 Er wordt geen expliciet verband gelegd tussen de verschillende aanbevelingen en de verwachte 

resultaten (of de doelstellingen). 

De SNLM is enerzijds weinig doelgericht en anderzijds doelgericht, maar dan weinig relevant: 

 De zes prioritaire aspecten zijn niet echt prioriteiten, aangezien ze nagenoeg het volledige milieu 

bestrijken; 

 De twee specifieke doelstellingen omvatten alles wat er gedaan kan worden op het vlak van eerbied 

voor het milieu; 

 De vier verwachte resultaten van SD2 mogen dan wel keuzes zijn, ze beperken echter onnodig de 

manieren om bij te dragen tot SD2 (uit de casestudies blijkt dat er andere mogelijkheden dan A1, A2, 

A3 en A4 bestaan om bij te dragen tot de "vereiste voorwaarden" voor een duurzaam milieubeheer). 

De SNLM bevat op sommige vlakken dubbelzinnigheden die er niet noodzakelijk eigen aan zijn, maar die wel 

voor verwarring zorgen: 

 Tussen sectorale en transversale milieudimensies: vanuit het beginsel van milieu-integratie predikt ze 

meer interventies met het milieu als doel en spreekt ze zich niet duidelijk uit over de omvang van 

transversale integratie van het milieu; 

 Tussen milieu en duurzame ontwikkeling (zo wordt de verandering van onze productiemethodes en 

consumptiepatronen, die valt onder de economische pijler van de duurzame ontwikkeling, opgenomen 

als rubriek van het aspect "ecologisch beheer van steden en stedelijke agglomeraties"; in dezelfde lijn 

wordt de "watervoorziening van de bevolking", een meer maatschappelijk aspect, opgenomen in de 

rubriek "duurzaam waterbeheer", waarbij de "duurzaamheid" dus niet noodzakelijk milieugericht is); 

 Tussen de kwesties van internationaal milieubestuur (voor het welzijn van de mensheid) en van milieu 

in de ontwikkelingssamenwerking (voor de ontvangende landen van de samenwerking);  

 Tussen de dimensies eerbied voor het milieu (mitigatie) en adaptatie (terwijl in lijn met de wet van 

1999 eerbied voor het milieu, mitigatie dus, het leidende beginsel is, wordt de adaptatiekwestie 

ondergebracht bij de aspecten woestijnvorming en klimaat). 
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Het klimaatrapport van 2008 

Het rapport van professor van Ypersele, getiteld "De klimaatverandering en het 
Belgische beleid van ontwikkelingssamenwerking", vormt het eerste secundaire 
onderwerp van de evaluatie. Dit document, het sluitstuk van een conferentie in Brussel, 
is het vervolg op het vierde IPCC-verslag uit 2007, dat bevestigde dat de vrees voor 
klimaatveranderingen en voor de omvang ervan gegrond is. De Belgische samenwerking 
wordt gezien als een middel om de klimatologische gevolgen van de ontwikkeling van 
België, die ook de landen van het Zuiden treffen, om te buigen of te compenseren. Zo 
deelt het rapport het standpunt van de SNLM dat België de ontwikkelingslanden moet 
vergoeden op grond van het beginsel "de vervuiler betaalt". Het distantieert zich 
evenwel van de SNLM en ziet de nota zelfs als een obstakel om meer aandacht te 
besteden aan adaptatie aan de klimaatverandering (mitigatie wordt slechts in één 
partnerland als relevant gezien, met name in Zuid-Afrika).  
 
Een ander standpunt zou evenwel gerechtvaardigd zijn binnen de 
samenwerkingscontext, ten gunste van enerzijds een wijdere adaptatie en anderzijds 
een relatieve mitigatie:  
- In de zin dat ze impliceert om de aandacht te vestigen op het lot van de 

begunstigden, roept de ontwikkelingslogica op tot een adaptatie aan alle factoren die 
hen aangaan, los van het feit of die factoren klimaatgebonden zijn en los van de wil 
om de verantwoordelijken voor de klimaatverandering tot de orde te roepen.  

- Als de evolutie van de ontwikkelingsindex en van de broeikasgasemissies niet van 
elkaar worden losgekoppeld, zal de samenwerking hetzij mislukken, hetzij die 
emissies aanzienlijk benadrukken; het feit dat de partnerlanden er maar moeilijk in 
slagen om hun emissies te beperken in hun ontwikkeling neemt niet weg dat die 
ontkoppeling en dus een relatieve mitigatie noodzakelijk is. 

De algemene beleidsnota's 

De milieupassages uit de algemene beleidsnota's van de ministers die bevoegd zijn voor 
de ontwikkelingssamenwerking vormen het tweede secundaire onderwerp van de 
evaluatie. In tegenstelling tot de nota uit 2000 die voorafging aan de SNLM, leggen de 
algemene beleidsnota's die erop gevolgd zijn sterk de nadruk op het milieu. De nota uit 
2003 herleidde het milieu zelfs sterk tot de kwestie van drinkbaar water. Vanaf 2008, 
het jaar waarin het voornoemde rapport verscheen, wordt vooral gefocust op het 
klimaat. Uiteindelijk (nota van december 2011) lijkt het klimaat het milieu zelfs te 
verdringen als transversaal vraagstuk, ondanks de wet van 1999 die nog steeds van 
kracht is.  

De indicatieve samenwerkingsprogramma's 

De passages over milieu uit de indicatieve samenwerkingsprogramma's (ISP's) vormen 
het derde secundaire onderwerp van de evaluatie. Milieu-integratie is vrij beperkt in de 
ISP's van de oudste behandelde periode (behalve Algerije, 2003-2007), maar de meeste 
ISP's (behalve Zuid-Afrika, 2007-2010) hebben het op zijn minst over de nood om het 
milieu te eerbiedigen. In de ISP's die gestart zijn in 2010 (Congo, Marokko, Peru, 
Senegal, Tanzania) en 2011 (Rwanda, Vietnam) is milieubewustzijn veel uitvoeriger 
aanwezig. 
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3.2. Milieulabelling en de weerslag op de kritische 
inventaris 

De eerste evaluatiefase bestond uit een kritische inventaris1, opgesteld op basis van een 
uittreksel uit de databank ODA.be. De inventaris heeft betrekking op de sectoren en 
subsectoren die beschouwd worden als de meest directe link met het milieu. Zo bestreek 
de inventaris om en bij de 5000 interventies en legde hij een aantal algemene trends 
bloot in de evolutie van de milieu-uitgaven van de Belgische ODA.  

De kritische inventaris is hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens beschikbaar in de 
databank ODA.be, waaronder de "DAC-indicator Milieu" en de Rio-indicatoren. De 
indicator "milieu" heeft een bepalende rol gespeeld, aangezien hij wijst op de aandacht 
die milieu krijgt in de doelstellingen van de interventie. Die indicator kan 0, 1, 2 of N 
zijn, met de volgende betekenissen (volgens de DAC-richtlijnen): 

- 0: Het milieu speelt "geen enkele rol" in de interventie 

- 1: Het milieu is "niet het hoofdonderwerp, maar wordt wel beschouwd als een 

belangrijke secundaire doelstelling" 

- 2: Het milieu "wordt in de interventiedocumentatie aangeduid als een 
doorslaggevende hoofddoelstelling" 

- N: De aandacht die het milieu krijgt is onbepaald. 

Tijdens hun opdrachten op het terrein hebben de evaluatoren de DAC-indicator Milieu uit 

de databank getoetst aan hun eigen beoordeling. De vergelijking van de toegekende 
waarden is de volgende: 

 

Bestudeerd land (aantal interventies) Gemiddelde waarde van de DAC-indicatoren milieu 

volgens ODA.be volgens de evaluatoren 

Vietnam (15) 1,42 1,07 

Tanzania (14) 1,38 1,08 

Democratische Republiek Congo (11) 0,80 0,50 

Peru (10) 1,625 1,25 

Burkina Faso (13) 1,36 1,00 

Gemiddelde voor de 53 interventies 1,32 0,99 

Gemiddelde voor de 5 landen 1,32 0,98 

Verschil 0,33-0,34 (ofwel 26% van de waarde in 

ODA.be) 

 

De inschatting die de evaluatoren van de DAC-indicatoren maken ligt gemiddeld 26% 
lager dan de waarden in de databank ODA.be. Anders gezegd, uit de databank blijkt dat 
de interventies meer belang hechten aan het milieu dan de evaluatoren.  

Dat kan worden verklaard door de moeilijkheden om die indicator te interpreteren en toe 
te wijzen. De benaming van de drie categorieën sluit immers de interventies uit waarbij 
de milieudoelstelling secundair is zonder belangrijk te zijn, en de interventies waarbij de 
bekommernis om de negatieve effecten te verzachten een rol speelt, hoewel er geen 
doelstelling tot milieuverbetering bestaat. Een andere bron van verwarring is het feit dat 
het aanlokkelijk kan zijn om eerder de werkelijke resultaten (of als zodanig ingeschat) 

                                           
1  Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking, 2013, Kritische Inventaris van de 

Belgische Samenwerking op het gebied van Milieu, Federale Overheid Dienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Beschikbaar op de CD-ROM in bijlage van de 
evaluatiesynthese. 
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van de interventie te willen weergeven en niet de intenties die ze had, zoals de DAC 
aanbeveelt. 

De evaluatoren gaven de interventies die niet binnen de definities van de scores 1 en 2 
pasten een 0. Een score van 0 sluit evenwel niet uit dat de interventie effecten heeft op 
het milieu die buiten de doelstellingen vallen, noch dat ze probeert ze om te buigen.  

De interpretatie van de tientallen dossierbeheerders die elk afzonderlijk de databank 
ODA.be aanvullen met gegevens kan ook uiteenlopen, gezien de vatbaarheid voor 
interpretatie2. 

Het gevolg van die vaststelling is dat de analyses uit de kritische inventaris volgens ons 

naar boven vertekend zijn. De mate waarin de milieudimensie doorweegt in de begroting 
moet met andere woorden naar beneden worden bijgesteld. Er is evenwel geen enkele 
aanleiding om aan te nemen dat de quoteringsmethode werd aangetast. Bijgevolg 
worden de positieve trends die de inventaris blootlegt niet al te sterk ter discussie 
gesteld. 

3.3. Vergelijking met andere donoren 

3.3.1. De strategieën en instrumenten voor milieumainstreaming  

Sinds de conferentie van Rio in 1992 en de opmaak van de Agenda 21 heeft milieu 
steeds meer aan belang gewonnen in de ontwikkelingssamenwerking. De MDG "Milieu" 
die in 2000 werd vastgelegd heeft die trend nog wat extra in de verf gezet en heeft de 
instellingen ertoe aangezet strategieën uit te stippelen om het milieu te integreren in 
hun ontwikkelingshulp.  

Het Comité voor Ontwikkelingshulp (Development Assistance Committee of DAC) van de 
OESO heeft een hele reeks nuttige instructies gepubliceerd op het vlak van milieu-
integratie, onder andere voor het onderzoek naar projecteffecten en voor strategische 
milieubeoordelingen. Die richtlijnen zijn doorgaans de weerspiegeling van de goede 
praktijken die binnen de ontwikkelingsagentschappen van de OESO-lidstaten worden 
aanbevolen (meer bepaald in de ontwikkelde landen die steun bieden). 

Tabel 1: Strategieën en instrumenten inzake milieubescherming 

Instelling Instrument 

WB-groep - The World Bank's environmental and social safeguard policies (milieu-, 

gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de Wereldbankgroep, ook wel de 

EHS-richtlijnen) en de normen van de IFC (de International Finance 

Corporation)  "voor realisaties op het vlak van sociale en 

milieuduurzaamheid" (normen gevolgd door BIO en zijn partners).  
- Strategie 2012-2020: Toward a Green, Clean, and Resilient World for All 

Europeaid-DEVCO 

- Commission Staff Working Paper “Integrating the environment into EC 

economic and development strategy – a comprehensive strategy”3 
- Manuel d'intégration de l'environnement pour la Coopération au 

Développement de la CE (2007), in 2009 vervangen door de "Lignes 

directrices pour l’intégration de l’environnement et du changement 

climatique dans la coopération au développement". 

- Thematisch programma milieu en natuurlijke hulpbronnen: 2007-2010 en 

2011-2013 strategy paper & multiannual indicative programme  

EIB 
- The EIB Climate Strategy in External Mandate Countries 

- Milieuverklaring 2004 

SIDA - Strategie 2004: Pure Water - Strategy for Water Supply and Sanitation 

                                           
2  Zo wordt bijvoorbeeld dikwijls vergeten dat de uitdrukking "speelt geen enkele rol" (definitie van indicator 

0) in oorsprong verwijst naar de aandacht die het milieu krijgt in het ontwerp van de interventie 
3  SEC (2001) 609 
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Instelling Instrument 

- Strategie 2004: Climate and Development 

- SIDA beschikt oook over de "Sida’s Helpdesk for Environment and 

Climate Change", die bestaat uit 12 experts 

Finland -Programma 2010: Finland’s development policy 

Luxemburg -Green Procurement 

AECID -Plan de actuación sectorial de medio ambiente y cambio climático 

JICA -JICA environment policy : environmental management system 

Irishaid -Environmental policy for sustainable development 

USAID -Environmental compliance procedure  

ACDI 

-Politique environnementale de l’ACDI en matière de développement 

durable  

- "Manuel d'évaluation environnementale des programmes et projets des 

organisations et institutions non gouvernementales" en (zijn vervanger) 

"Manuel en environnement pour les initiatives de développement 

communautaire" 

GIZ-KfW 
-Umwelt management 

-Umweltpartnerschaft (partenariat environnemental avec les pays) 

DFID / UKaid -DFID Environment guide 

AusAid -Environment Management Guide for Australia’s Aid program 

KOICA 
-De Engelse website van KOICA beschrijft een beknopte milieustrategie (in 

vijf lijnen), met een hoofdzakelijk sectorale benadering 

AFD 
-De website van het AFD beschrijft een strategie die draait rond 

biodiversiteit en de klimaatverandering 

De milieuthematiek is tegenwoordig ingeburgerd in de hele internationale 
ontwikkelingssamenwerking. Zelfs al leidt dat niet altijd tot een actiestrategie, toch 
beschouwen veel donoren het milieu tegelijk als een interventiesector en als een 
transversaal thema. In programma's en strategieën heeft men steeds meer oog voor 
milieueffectbeoordelingen, een tendens die samenhangt met de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten (SMB) en van de teloorgang van de projectaanpak, ten gunste van de 
benaderingen die uitgaan van sectorale ondersteuning en begrotingssteun.  

Sinds de klimaatconferentie van Kopenhangen in 2009 lijkt de klimaatverandering uit te 

groeien tot een nieuw sectoraal of transversaal thema, dat zich in zekere zin losmaakt 
van het milieu. In dat kader worden adaptatie en, vooral na de evaluatieperiode, 
veerkracht sterk naar voren geschoven. Tot slot krijgen ook het verband tussen armoede 
en milieu (poverty-environment linkage) en het concept van groene economie (vooral 
sinds Rio+20, voor de evaluatieperiode) steeds meer aandacht in het 
samenwerkingsbeleid.  

Op Europese schaal merken we dat de Consensus voor ontwikkeling uit 2005 het milieu 
als een potentiële aandachtssector ziet en de nadruk legt op de transversale integratie 
ervan. Op het vlak van taakverdeling tussen de verschillende Lidstaten stellen we vast 
dat Duitsland bijzonder veel aandacht besteedt aan het onderwerp. Ten slotte moeten 
we ook nog de aandacht vestigen op de conclusies van de Raad voor milieu-integratie in 
de ontwikkelingssamenwerking van juni 2009, die oproept tot coördinatie met de 
Lidstaten en suggereert om een gemeenschappelijke koers te varen en om de 
beschikbare instrumenten te verbeteren, zoals de milieuprofielen, de strategische 
milieubeoordelingen, de effectenrapporten en de analyses van de klimaatverandering.  

3.3.2. Evaluatie van de milieu-integratie 

In 2006 publiceerde Frankrijk4 een evaluatie van haar inspanningen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling in de internationale samenwerking tijdens de periode 2000-2004. 

                                           
4  DGIS Actions en faveur du développement durable dans la coopération internationale de la France. 

Evaluation 2000-2004. 2006 
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Die evaluatie bevestigt de relevantie van de concepten, maar ze stelt ook vast dat hun 
toepassing nog beter kan. Ze wijst op de behoefte om de verschillende tijdsintervallen 
vooruitziend te benaderen en op de nood aan een transversaal beleid (dat het milieu 
integreert in alle strategische debatten), aan territoriale benaderingen, aan een 
afstemming tussen multilaterale en bilaterale strategieën, aan een middellange- en 
langetermijnvisie "die nodig is om urgenties in de toekomst te vermijden".  

In dezelfde lijn hebben Finland5 en Zweden6 geëvalueerd in welke mate de 
milieudimensie werd geïntegreerd in hun beleidslijnen en samenwerkingsacties. Voor 
beide landen bleek dat er een gebrek is aan milieudeskundigen (centrale diensten en 
delegaties binnen de ambassades) en aan technische kennis bij het personeel dat rond 
milieu werkt. Het milieu wordt in de twee landen ook louter als een minimale prioriteit 
beschouwd, zowel op politiek als op operationeel vlak.  

Het Finse rapport merkt bovendien op dat tal van bilaterale interventies (op het vlak van 
gezondheid, gender, onderwijs, bestuur...) geen oog hebben voor het milieu, terwijl er 
daaromtrent toch maatregelen overwogen zouden kunnen worden. Het meent ook dat de 
maatregelen om milieuproblemen aan te pakken eerder oppervlakkig zijn. In Zweden is 
er een lichte vooruitgang op het vlak van milieueffectenrapporten. Terwijl die in 1996 
nog vaak uitbleven in projecten zijn ze, alleszins volgens de evaluatie uit 2006, nu beter 
geïntegreerd in het hele proces. Ze richten zich evenwel vooral op de negatieve effecten 
van de interventies, waardoor de administratie en de evaluatoren de positieve 
projecteffecten verwaarlozen. Dat maakt dat de rapportage van de milieueffecten 
onvolledig is.  

In 2008 evalueerde de Wereldbank de milieuduurzaamheid van haar interventies tussen 

1990 en 20077, vanuit een sectorale en een transversale invalshoek. Het bijhorende 
rapport stelt dat de Wereldbank nog onvoldoende rekening houdt met het milieu: 
ondanks de getroffen maatregelen op dat vlak blijft een duurzaam milieu eerder bijzaak 
in de projecten. Op het vlak van milieueffectenrapportage wezen de evaluatoren op vier 
hinderpalen8. In het rapport wordt aanbevolen de milieuproblematiek vaker te integreren 
op strategisch niveau (onderhandelingen en regionale programma's), van milieu een 
sectoroverschrijdend thema te maken, het personeel beter op te leiden en de 
monitoring- en evaluatievaardigheden van de Wereldbank te versterken, om zo de 
milieueffecten van de projecten ook echt te kunnen evalueren.  

Op het niveau van de EU deed het Rekenhof in 2006 een audit naar de milieuaspecten in 
de ontwikkelingssamenwerking. Daaruit bleek dat de milieuperformantie van de steun 
beter geëvalueerd moet worden (vanuit sectorale en transversale invalshoek). De 
Commissie vroeg in 2009 trouwens een halftijdse evaluatie aan van de thematische 
strategie 2007-2010 betreffende milieu en duurzaam beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen. De evaluatie bevestigde de toegevoegde waarde van die maatregel en 
raadde tegelijk aan om de prioriteiten weer tot de essentie te richten. Ze overweegt op 
dit moment om haar milieusamenwerking te laten evalueren, ook vanuit transversaal 
oogpunt. 

3.4. De multilaterale milieusamenwerking 

De Belgische multilaterale samenwerking op het vlak van milieu is gericht op steun aan 
het UNEP en vooral aan het GEF. Die uitgaven vormen het leeuwendeel van de 

                                           
5  FINIDA. Evaluation of Environmental Management in Finland’s Development Cooperation. 2006. 
6  SIDA. The Environment and Sida's Evaluations. 1996. en SIDA. Integrating the Environment? 

Environmental Considerations in Sida’s Work. 2006.  
7  World Bank. Environmental sustainability, an evaluation of the world bank group support. 2008.  
8  I. Gebrek aan basisgegevens over het milieu en aan gegevens over de resultaten (outcomes) om de 

effecten te kunnen meten - II. De interventies zijn te recent om milieueffecten op middellange en lange 
termijn te kunnen vaststellen - III. De positieve effecten van de interventies kunnen overheerst worden 
door de negatieve effecten van andere mechanismen - IV. Het is niet mogelijk om de precieze oorzaken en 
de omvang van de positieve milieueffecten van de projecten te bepalen.  
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interventies die ingedeeld kunnen worden bij de DAC-sector "milieubescherming"9 en 
komen in wezen overeen met categorie 2 behandeld in de kritische inventaris10. Ze zijn 
in de periode 2002-2011 toegenomen van 1% naar 3% van de Belgische ODA. De 
detailweergave van die uitgaven staat in Bijlage 5.4.4.  

Het UNEP is een kleine instelling van de Verenigde Naties die in 1972 bij resolutie werd 
opgericht door de Algemene Vergadering, naar aanleiding van de conferentie van 
Stockholm. Het is de hoogste milieuautoriteit binnen de VN en ijvert als katalysator, 
verdediger, instructor en facilitator voor het verstandig gebruik en de duurzame 
ontwikkeling van het milieu. Tijdens de geëvalueerde periode kreeg het 28,5 miljoen 
euro van België. 

Het GEF (zie bijlage 5.6) is een financieringsorgaan dat in 1991 in het leven werd 
geroepen tijdens de voorbereiding van de conferentie van Rio, die de Wereldbankgroep 
en de VN-instellingen samenbracht. Het bestaat uit een secretariaat, een onafhankelijk 
evaluatiebureau, een raad, een wetenschappelijk en technisch comité en een bestuurder 
('trustee'), een functie die vervuld wordt door de Wereldbank. Het GEF werkt intussen 
samen met 10 uitvoeringsagentschappen (internationale financiële instellingen en VN-
agentschappen), 39 donorlanden en 16511 leden. Het hoofdfonds van het GEF, het 
zogeheten 'Trust Fund', ontving tijdens de periode in kwestie 113,8 miljoen euro van 
België. Het GEF omvat ook het LDCF (Least Developed Countries Fund) en het SCCF 
(Special Climate Change Fund), die respectievelijk 20,4 miljoen en 10 miljoen euro 
kregen van België. 

Het UNEP en het GEF zijn als volgt georganiseerd: het UNEP vervult de functie van 

wetenschappelijk en technisch comité van het GEF en is tegelijk een van de tien GEF-
uitvoeringsagentschappen; het UNEP treedt daarnaast op als secretariaat voor 
multilaterale milieuakkoorden waarvoor het GEF het financiële orgaan is. 

België is een vrij belangrijke geldschieter van beide instellingen en zetelt ook in de 
beslissingsorganen. Het is de 9de donor van het GEF in het kader van het 5de 
replenishment plan 2011-2015 en sinds 2009 de 5de donor van het Milieufonds 
(hoofdbudget) van het UNEP, dat terwijl de "earmarked"-bijdragen (die niet bestaan in 
het GEF) aanzienlijk werden teruggeschroefd.  

De Belgische inbreng in het GEF en het UNEP ligt in de lijn van de SNLM, behalve op het 
vlak van concentratie op de partnerlanden. Ze zijn in het bijzonder gericht op Resultaat 1 
van Specifieke Doelstelling 1 en de Resultaten 1 tot en met 3 van Specifieke Doelstelling 
2 van de SNLM. Wat hun focus op het internationale milieu betreft wijken ze in zekere 
zin af van de dominante koers die de Belgische samenwerking vaart, omdat de 
doelstellingen niet in het bijzonder gericht zijn op het terugdringen van de armoede in de 
ontwikkelingslanden en omdat slechts 14% van het geld voor nationale projecten van 
het GEF besteed wordt aan de 18 partnerlanden (doorgaans zonder verband met de 
prioritaire sectoren). Het verband met de eigenlijke ontwikkelingssamenwerking is dus 
niet echt duidelijk, hoewel het GEF en het UNEP gezien de oorsprong en de voornaamste 
bestemming van de uitgaven toch deelnemen aan Noord-Zuidtransfers:  

 Het UNEP beperkt zijn actieterrein niet tot de ontwikkelingslanden (in het bijzonder 

op het vlak van informatie over en monitoring van de toestand van het milieu); het 
is wel betrokken bij doelgerichte acties in de ontwikkelingslanden. Denken we 

                                           
9  Buiten deze sector vermelden we dat een bijzondere bijdrage van België voor bosbeheer in het kader van 

de Fast Start (€ 10.000.000 in 2010 voor het REDD) specifiek betrekking heeft op deze indicator. De 
bijdrage was op zich al goed voor 28% van de Belgische uitgaven voor de sector "bosbouw" tijdens de 
bestudeerde periode. 

10  Categorie 2 omvat de interventies van de DAC-sector "milieubescherming", die erop gericht is om milieu-
instellingen te financieren (hoofdzakelijke multilaterale organen, maar ook het WWF en Groenhart); een 
klein deel van de uitgaven aan het GEF en aan het UNEP werd trouwens gekoppeld aan sectoren die buiten 
de eigenlijke "milieubescherming" en dus buiten categorie 2 vallen. 

11  Bron: brochure "Behind the numbers, a closer look at GEF achievements" (2012). We merken op dat 
sommige begunstigde landen ook donor zijn, zoals Brazilië en Rusland.  
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bijvoorbeeld aan het initiatief "Poverty and Environment", dat samen met de UNDP 
werd opgezet en streeft naar milieu-integratie in de strategieën voor 
armoedebestrijding. 

 Het GEF werd ingevoerd om acties te financieren die uitsluitend in de 
ontwikkelingslanden (in de brede zin van het woord, het gaat bijvoorbeeld ook om 
Rusland) worden uitgevoerd, maar die wel globale milieuvoordelen nastreven: 
hoewel het uitvoeringsbeginsel intussen wat is versoepeld gaat het er eigenlijk om 
de bijkomende kosten ('incremental costs') te financieren die dergelijke globale 
voordelen met zich meebrengen12 en die moeten worden toegevoegd aan de acties 
gericht op lokale voordelen; de GEF-projecten worden bijgevolg meestal 
medegefinancierd13, bovendien wordt verondersteld dat de bijdragen aan het GEF 
bovenop de ontwikkelingssamenwerking komen14. 

De twee instellingen en de systemen waar ze toe bijdragen zijn complexe en logge 
gehelen, verdeeld door de politieke tegenstrijdigheden die inherent zijn aan hun 
wereldwijde reikwijdte. Hun efficiëntie blijft dus een uitdaging, al is er verbetering 
merkbaar: 

 Wat het UNEP betreft streven de hervormingen die in 2006 zijn aangevat naar een 

resultaatgericht beheer en naar meer betrokkenheid van de leden; de Belgische 
bijdragen in het kader van het partnership 2004-2008 leverden om administratieve 
en procedurele redenen15 slechts beperkte resultaten op en waren bovendien 
versnipperd; sinds 2009 concentreren ze zich op de centrale bijdragen aan het 
Milieufonds, teneinde hun performantie te versterken. 

 Wat het GEF betreft was de traagheid waarmee projecten goedgekeurd werden een 
belangrijke bron van ontevredenheid aan het begin van de evaluatieperiode. 
Sindsdien zijn er maatregelen getroffen, zoals strakkere deadlines om beslissingen 
te nemen in de verschillende stadia, die de termijnen verkorten zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit van de voorbereiding. Het GEF gaat er trouwens prat op dat 
het secretariaatsbudget beperkt blijft tot 3,8%16.  

Langs beide kanten zijn er mechanismen opgezet om de vooruitgang in de prestaties te 
monitoren: er is een onafhankelijk evaluatiebureau (voor het bureau van het GEF was er 
een positieve peer review, uitgevoerd door de Bijzondere Evaluator van de Belgische 
samenwerking), er zijn monitoringeenheden en er is het MOPAN ("Multilateral 
Organisation Performance Assessment Network"). 

Het GEF en het UNEP zijn plaatsen van dialoog, van onderhandeling en van 

internationale toenadering, onontbeerlijk om het milieu op een globale schaal te 
beheren. Gelet op de sleutelrol die beide partnerinstellingen spelen en op de vooruitgang 
die ze geboekt hebben, alsook op de verplichtingen van België, kan de evaluatie enkel 
bevestigen dat de steun die ze krijgen gerechtvaardigd is. Toch blijft de vraag welke 

                                           
12  Het onderscheid is het best merkbaar op het vlak van mitigatie van de klimaatverandering (bijna 31% van 

de GEF-uitgaven, zie Bijlage 5.6): een dergelijke doelstelling heeft een globaal voordeel, dat identiek is aan 
dat van een Belgische mitigatie-inspanning en dat niemand beschouwt als ontwikkelingssamenwerking.  

13  Vroeger was het niet evident om die kosten te berekenen, maar tegenwoordig lijkt het GEF steeds meer 
genoegen te nemen met het principe om voordelen van globale of op zijn minst regionale aard voort te 
brengen. We merken op dat het GEF moeite heeft om die bronnen van medefinanciering in kaart te 
brengen; zo is het bijvoorbeeld best mogelijk dat België bijdraagt via het EOF.  

14  De Belgische bijdragen aan het GEF worden als ontwikkelingssamenwerking bestempeld. Ze mogen echter 
als aanvullend beschouwd worden, in die zin dat de € 21.000.000 extra Belgische bijdragen aan het GEF 
tussen 2002 en 2010 ver onder de € 1.170.000.000 liggen, het bedrag waarmee de Belgische ODA in 
dezelfde periode is aangegroeid; op algemeen vlak daarentegen zou slechts 4 tot 23% van de GEF-fondsen 
aanvullend zijn geweest (volgens het document Rio+20). 

15  Evaluations of the Belgian-UNEP Partnership 2004-2008, mid-term evaluation (April 2006) and final 
evaluation (January 2009). 

16  Brochure "Behind the Numbers". We weten echter niet wat de kosten zijn voor de andere organen en voor 
inhoudingen tijdens de relatief lange keten, die de donoren (waaronder DGD) scheidt van de operationele 
projectpartners (via het uitvoeringsagentschap). 
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plaats ze moeten innemen in de ontwikkelingssamenwerking en in welke mate ze 
voorrang moeten krijgen ten opzichte van milieu-integratie in de 
ontwikkelingssamenwerking.  

3.5. Diachronische analyse van het milieu in de 
Belgische samenwerking 

Tussen 2002 en 2011 zijn de uitgaven voor interventies met milieubescherming als doel 
enkel maar toegenomen17. Enerzijds bedroeg de Belgische bijdrage aan multilaterale 
milieuacties voor die periode meer dan 1,19% van de totale ODA, goed voor een 
totaalbedrag van 192.629.444 euro en met een groei die vooral sinds 2009 bijzonder 
opvallend is. Anderzijds namen de interventies met milieudoel een prominentere plaats 
in binnen de bilaterale samenwerking, wat blijkt uit de hogere uitgaven en de toename 
van het aantal interventies. Die trend kunnen we in verband brengen met de sterkere 
aandacht die het milieu krijgt in de ISP's (duidelijk merkbaar in de ISP's die in 2010 of 
later zijn gestart). Een belangrijke impuls mag op het conto van de klimaatconferentie 
en het klimaatrapport van 2008 worden geschreven. Sindsdien leggen de politieke 
oriëntatienota's veel meer de nadruk op klimaat- en milieukwesties. 

De kwalitatieve veranderingen die de directe rol van het milieu teweegbrengt hebben 
hoofdzakelijk betrekking op de opeenvolgende projectfases18, waar steeds meer 
financiële en menselijke middelen aan besteed worden om de milieueffecten van 
projecten te beperken of te optimaliseren. Binnen dezelfde interventies werden soms 
acties geheroriënteerd of maatregelen toegevoegd om ook rekening te houden met het 
milieu19.  

Een diachronische evaluatie van alle interventies die gekozen werden voor de 
terreinzendingen levert daarentegen geen resultaat op. De steekproef maakt het niet 
mogelijk om voldoende vergelijkbare interventies te vinden om een dergelijke oefening 
te houden (twee gelijkaardige interventies op verschillende tijdstippen).  

Ook de menselijke middelen evolueren in positieve zin. Op dit moment stelt de dienst 

D2.4 van DGD vijf mensen te werk, wat meer is dan bij het begin van de periode (maar 
nog steeds weinig gezien de complexe aard van de belangen). De BTC op haar beurt 
heeft (al sinds het begin) een milieuverantwoordelijke in dienst op haar hoofdzetel en 
heeft daarnaast een aantal milieuexperts aangeworven in verschillende landen 
(waaronder Peru, Congo, Vietnam en Tanzania20) die de Belgische interventies 
ondersteunen of technische bijstand verlenen aan de ministeries. De invoering van het 
KLIMOS-platform en de opleidingen die DGD organiseerde (vooral in 2010) wijzen ook op 
een dynamiek van capaciteitsversterking.  

Wat de evaluatie van de interventies afzonderlijk betreft is de milieuexpertise van de 
aangeworven consultants er niet echt gevoelig op vooruitgegaan. Hun milieukennis blijft 
vrij zwak. Zelfs wanneer de evaluatoren zichzelf niet onbevoegd verklaren om de 
milieueffecten van projecten te evalueren21, worden die effecten nooit correct ingeschat, 
zelfs niet voor projecten met het milieu als doelstelling. De tendens is trouwens om de 
evaluaties te richten op de kernpunten, zonder stelselmatige herziening van de 
transversale vraagstukken22. 

                                           
17  Zie antwoord op evaluatievraag 2 voor meer details over de verdeling van de uitgaven.  
18  PREPICO I, II en III in Congo, PRODERN I en II in Peru. Het vraagstuk van de fasering kan ook worden 

opgeworpen: een project is immers voorbestemd om te verdwijnen zodra het de verhoopte impact heeft 
voortgebracht.  

19  PE-AYA: deze interventie werd geheroriënteerd, wat gelijkstond met een herdefiniëring van een aantal 
doelstellingen.  

20  Milieuexperts van BTC en TZ-MIN en het project UCAG-MINEDUC voor technische bijstand. 
21  RDC-RO1: oprechtheid van de evaluatoren in het definitieve evaluatieverslag. 
22  Deze evaluatie heeft bijvoorbeeld ook niet uitdrukkelijk de genderkwesties onderzocht, die nochtans 

vastgesteld werden in verschillende van de bezochte interventies.  
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Een laatste opmerkelijke evolutie wat de uitvoerders van de Belgische interventies 

betreft is dat twee NGO's die in wezen sterk milieugericht zijn nu ook erkend zijn als 
ontwikkelings-NGO's: het WWF en Groenhart. Die verbreding van de actoren leidt tot 
ontwikkelingsinterventies die nauw samenhangen met de instandhouding van de 
natuurlijke hulpbronnen. Die combinatie van ontwikkelings- en milieu-NGO's past 
trouwens in de hele reflex om armoedebestrijding en milieu dichter bij elkaar te brengen.  

Ondanks die positieve algemene trend en een zekere vervaging van de herinneringen 
aan de eerste jaren die in beschouwing zijn genomen, zijn er niettemin signalen dat de 
dynamiek die ontstond dankzij de - sterk milieugerichte - beleidsnota van het 
Staatssecretariaat uit 2000 en de nieuwe Strategienota Leefmilieu nu toch weer wat zou 
verslappen. Het contrast tussen de politieke oriëntatienota's uit 2000 en 2003 bevestigt 
de veronderstelling dat er in de eerste jaren na de SNLM een zekere afkeer heerste voor 
milieukwesties.  
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4. Antwoorden op de evaluatievragen  

4.1. Vraag 1: In hoeverre is de strategienota nuttig? 

Deze vraag draait allereerst rond het nut van de "Strategienota Leefmilieu" (SNLM) uit 
2002. Daarnaast heeft ze ook betrekking op het nut van een eventuele nieuwe nota.  
 
Dit zijn de subvragen: 
1.1. In hoeverre is de strategienota gebruikt en heeft ze de praktijken beïnvloed? 
1.2. In hoeverre heeft de strategienota ertoe bijgedragen dat de huidige 
steunprogramma’s beter zijn afgestemd op de doelstellingen? 
1.3. In hoeverre heeft de strategienota bijgedragen tot meer interne coherentie van 
de milieuacties? 
1.4. In hoeverre heeft de strategienota geleid tot meer langetermijndenken? 
1.5. Is een Belgische strategienota “Leefmilieu” nog wel relevant in de huidige context 
van de Verklaring van Parijs (VP), de Accra Agenda voor Actie (AAA) en 
begrotingssteun? 
1.6. In hoeverre is de bestaande nota verouderd of nog relevant? 
 
Subvragen 2 tot 4 zijn bedoeld om na te gaan of de SNLM de voordelen heeft 
voortgebracht die men algemeen genomen van strategienota's verwacht en die in het 
voorwoord van de SNLM uiteengezet staan (de programma's afstemmen op de 
doelstellingen, interne samenhang verzekeren, plannen op lange termijn). De vijfde 
subvraag ligt niet helemaal in de lijn van de hoofdvraag: ze verwijst immers naar het 
eventuele nut van een andere nota dan "de" bestaande SNLM.  Subvragen 2 tot 5 
komen uit de Referentietermen, de eerste en de laatste subvraag zijn toegevoegd 
door de consultants. 
 

Samenvatting 

De SNLM is vrij weinig gebruikt en heeft de praktijken buiten DGD maar weinig 

beïnvloed. Bijgevolg is ze niet echt van nut geweest om de programma's op de 
doelstellingen af te stemmen, de interne samenhang te bevorderen en op lange 
termijn te denken. En toch heeft ze een nuttige rol gespeeld, in het bijzonder om de 
toename van interventies gericht op het milieu te ondersteunen (eerder dan de 
transversale milieu-integratie).  

Door de gewijzigde context is de nota intussen voorbijgestreefd, maar de nood aan 
een nieuwe Belgische strategie blijft. 
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SV 1.1. In hoeverre is de strategienota gebruikt en heeft ze de 
praktijken beïnvloed?  

Gebruik 

De strategienota leefmilieu (SNLM) is vooral bekend bij en werd 

hoofdzakelijk gebruikt door de belanghebbenden waar ze zich tot richt, met 
name het personeel van DGD en in het bijzonder de diensten belast met de uitvoering 
van het bijhorende actieplan. Daarnaast werd ze ook gebruikt bij BTC, onder andere 
in de opleidingsprogramma's van de technische assistenten. De andere Belgische 
operationele actoren hebben er maar weinig gebruik van gemaakt, en de meeste 
lokale partners weten zelfs niet van haar bestaan af. De mate waarin de SNLM bekend 
is en gebruikt wordt neemt dus af naarmate we buiten de centrale polen gaan, met 
name DGD en BTC. De bekendheid en het gebruik lijkt ook af te nemen in de richting 
van de sectoren die het minst te maken hebben met het milieu. Het directe gebruik 
van de SNLM lijkt bovendien af te nemen met de tijd, ondanks een paar 
heroplevingen hier en daar dankzij de hernieuwde aandacht voor het milieu23.  

Ook tussen de landen merken we verschillen: de kennis en het gebruik van de SNLM 
binnen de directe bilaterale samenwerking bleek vrij hoog in Tanzania en Peru, twee 
landen waar de samenwerking sterk gericht is op milieubeheer. 

Het directe gebruik van de SNLM stuit op verschillende hinderpalen. De partners van 
de directe bilaterale samenwerking wijzen op het aantal strategieën die ze moeten 
volgen, anderen vinden dat de SNLM hen niet aangaat en nog anderen hebben moeite 
om ze terug te vinden. Omdat de SNLM niet in het Engels of in het Spaans is vertaald 
wordt ook de taalbarrière opgeworpen als obstakel, maar ook de niet-Belgische 
partners, zelfs in Franstalige landen, maken maar weinig gebruik van de nota. Ook de 
onduidelijke inhoud en de lengte van de SNLM belemmeren het gebruik ervan. Uit de 
analyse van de consultants blijkt immers dat de interventielogica weinig samenhang 
vertoont en moeilijk te begrijpen is. 

De SNLM wordt ook in zekere zin indirect gebruikt door haar invloed op 

instrumenten en documenten voor een meer direct gebruik: de sectorale 
strategienota over de infrastructuur ligt inderdaad in de lijn van de aanbevelingen uit 
de SNLM, maar in andere nota's komt ze dan weer niet tot uiting en is er weinig 
aandacht voor het milieu. Hetzelfde geldt voor de meeste ISP's van voor 2010. De 
SNLM verwijst overigens vaak naar methodologische documenten die vrij laat zijn 
opgemaakt (KLIMOS-tools) en die nog niet vaak gebruikt worden. Kortom, het 
indirecte gebruik is dus ook beperkt. 

Invloed op de praktijken op het terrein 

Door haar rol binnen DGD heeft de SNLM de beslissingen inzake milieu-uitgaven 
onderbouwd, in de lijn van haar eerste doelstelling24. Zo kon de SNLM het licht op 
groen zetten voor een verhoging van de budgetten die besteed worden aan 
interventies die hoofdzakelijk op het milieu gericht zijn, een maatregel die ook 
al in de kritische inventaris werd benadrukt.  Haar rol in het hele principe van 
transversale milieu-integratie is daarentegen wat subtieler. Het klopt dat de SNLM 
DGD een reeks aanwijzingen heeft gegeven om de organen voor indirecte 
samenwerking ertoe aan te zetten dat principe te onderschrijven en dat ze het nodige 
gewicht heeft gegeven aan de wil om het milieu te respecteren, maar het principe was 
reeds opgenomen in de wet van 1999. De toegevoegde waarde van de SNLM in dat 
opzicht is dus beperkt.   

                                           
23  Hetzij door de sterkere ongerustheid over het klimaat na het GIEC-rapport uit 2007, hetzij door de 

komst van nieuw personeel. 
24  De nota omtrent het kader voor samenwerking met het UNEP 2009/10-2013 verwijst heel uitdrukkelijk 

naar de SNLM. 
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De rol die de SNLM heeft gespeeld in de manier om eerbied voor het milieu te 

integreren is inderdaad bescheiden. Een paar van de (schaarse) directe gebruikers 
van de SNLM (bij BTC en het WWF) hebben de nota geraadpleegd om na te gaan of 
hun voornemens er wel op waren afgestemd. Omdat de nota niet heel selectief is, 
heeft dat de interventies niet beïnvloed. In dezelfde zin treffen indirecte gebruikers, 
die teruggrijpen naar documenten die mogelijk beïnvloed zijn door de SNLM, maar 
weinig praktische aanwijzingen aan die geïnspireerd zijn op de SNLM (zie 
onderstaande paragraaf over het gebruik van de SNLM). De facto wordt vastgesteld 
dat de praktijken voor milieu-integratie grotendeels losstaan van de aanwijzingen uit 
de SNLM. Bepaalde opties die aansluiten op de SNLM staan immers reeds vermeld in 
documenten die eraan vooraf zijn gegaan: dat geldt bijvoorbeeld voor de dossiers om 
institutionele steunmaatregelen op het vlak van milieu in Burkina Faso te identificeren 
en te formuleren. De meest vernieuwende en originele aanbevelingen uit de 
SNLM worden daarentegen niet gevolgd (opmaak van landenmilieuprofielen 
(LMP), strategische milieubeoordelingen (SMB), milieueffectrapporten (MER) 
bij de identificatiefase). De casestudies suggereren ook dat de bepalende factoren 
om milieubewustzijn te integreren in de interventies vooral gebonden lijken aan de 
betrokken personen en aan de lokale context, en minder aan de SNLM.  

SV 1.2. In hoeverre heeft de strategienota ertoe bijgedragen dat 
de huidige steunprogramma’s beter zijn afgestemd op de 

doelstellingen?  

De "te bereiken doelstellingen" die hieronder worden uiteengezet zijn 
achtereenvolgens de doelstelling die de aanleiding is geweest tot de SNLM, de 
doelstellingen die de SNLM zelf heeft vastgelegd en de algemene doelstelling van de 
ontwikkelingssamenwerking. 

De SNLM werd opgemaakt ter ondersteuning van het beginsel van milieu-integratie, 
vastgelegd met de wet van 1999. Hoewel de wet hier volstaat, heeft de SNLM de 
aandacht voor dat beginsel wel kunnen stimuleren, maar de uitvoering ervan 
eerder beperkt ondersteund. In die zin heeft ze er, weliswaar in beperkte mate, 
toe bijgedragen dat de programma's beantwoorden aan de doelstelling waarvoor ze in 
het leven werd geroepen. 

Ten opzichte van de twee doelstellingen die ze wil verwezenlijken heeft de SNLM 

alvast de deur opengezet voor meer milieu-uitgaven (zoals beschreven in SV 1.1). Op 
die manier heeft ze bijgedragen tot het eerste resultaat van haar eerste specifieke 
doelstelling (SD 1). Het lijkt er daarentegen op dat ze slechts beperkt heeft 
bijgedragen tot het tweede verwachte resultaat van die doelstelling (het terugdringen 
van negatieve milieueffecten), omwille van de geringe invloed die ze heeft op de 
manier waarop het milieu op een transversale schaal gerespecteerd moet worden. De 
aanwijzingen die ze op dat vlak geeft zijn inderdaad weinig werkbaar en leidden 
nauwelijks tot concrete acties (met betrekking tot LMP's, SMB's en MER's). Ze heeft 
eveneens matig bijgedragen tot haar tweede specifieke doelstelling (gericht op de 
voorwaarden voor duurzaam milieubeheer) door aan te zetten tot uitgaven, weliswaar 
zonder aanwijzingen over het hoe (uitgezonderd via de keuze van de vier verwachte 
resultaten).  

Wat de algemene samenwerkingsdoelstelling betreft, meer bepaald "duurzame 
menselijke ontwikkeling door armoedebestrijding", werpt de SNLM op dat het milieu 
daartoe kan bijdragen, maar ze geeft niet aan hoe men moet verzekeren dat haar 
aanbevelingen daadwerkelijk bijdragen tot dat doel25 zonder het uit het oog te 
verliezen:  

                                           
25  Behalve door terug te grijpen naar aanvullende financiering, om te vermijden dat de milieu-

inspanningen de sociaaleconomische vooruitgang op korte termijn in gevaar brengen. 
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 Hoewel ze economische en sociale projecten er wel toe wil aanzetten om te waken 

over hun milieueffecten, verwijst de SNLM in de andere richting geenszins naar de 
sociaaleconomische effecten van milieuprojecten. 

 In de lijn van het leidende beginsel van "eerbied voor het milieu" heeft ze 
nauwelijks oog voor de aanpassing aan het veranderende milieu (met inbegrip van 
de klimaatverandering), een reflex die nochtans onontbeerlijk is om te verzekeren 
dat sociaaleconomische ontwikkeling een duurzame impact genereert.  

 De SNLM kiest voor een driedimensionale voorstelling van duurzame ontwikkeling 
(met het milieu als een van die dimensies); in de plaats van zich echter in te 
passen in een algemeen kader van duurzame ontwikkeling, waarbinnen ook de 
sociale en economische strategienota's vallen, streeft ze er (door de beschrijving 
van haar prioriteiten) eerder naar om de elementen van duurzame ontwikkeling te 
beperken tot bestanddelen van het milieu. 

 De SNLM verwijst niet naar de mogelijke wisselwerking tussen interventies voor 

milieubeheer en complementaire interventies in andere sectoren, terwijl die perfect 
in de hele geest van duurzame ontwikkeling zou passen. Ze vermeldt bijvoorbeeld 
uitvoerig de gevolgen van milieuschade op de gezondheid, maar ze suggereert op 
geen enkel moment om de milieu-inspanningen te koppelen aan maatregelen op 
het vlak van gezondheidszorg, teneinde dezelfde gezondheidsdoelstellingen na te 
streven26.  

SV 1.3. In hoeverre heeft de strategienota bijgedragen tot meer 
interne coherentie27 van de milieuacties28? 

De SNLM is weinig doelgericht, de doelstellingen zijn algemeen en de "prioritaire 
aspecten" zijn niet echt prioriteiten (zie V2). Bovendien bevat ze een warrige 
interventielogica en spreekt ze zichzelf op sommige vlakken tegen (zie 3.1). In die zin 
is het weinig waarschijnlijk dat ze interne coherentie zal scheppen tussen de 
acties die ze omkadert. 

Niettemin bevat de SNLM wel een aantal specificaties die de samenhang zouden 

kunnen bevorderen tussen de acties van de verschillende Belgische 
ontwikkelingsactoren (coördinatie29, betrokkenheid van de milieucel van DGD in 
verschillende overlegorganen, beleidsdialoog tussen DGD en de operatoren). Hoewel 
DGD in die richting handelt, is het moeilijk te zeggen of de SNLM wel een invloed 
heeft op die houding van algemene geldigheid.  

De SNLM geeft ook een aantal pistes die de coherentie tussen milieu-inverenties die 
de directe bilaterale samenwerking in eenzelfde land uitvoert zouden kunnen 
bevorderen. In de landen waar het milieu gekoppeld is aan directe bilaterale 
samenwerking (Burkina Faso voor de stopzetting van de directe bilaterale 
samenwerking, Algerije, Marokko, Peru, Ecuador, Tanzania, Vietnam, Rwanda) wordt 
naar die coherentie gestreefd, maar niet méér op het vlak van milieu dan op andere 
vlakken en dus zonder duidelijk verband met de SNLM.  

  

                                           
26  Die zienswijze is het logische gevolg van een sectorindeling die weinig gericht is op de doelstellingen (de 

eerste prioritaire sector heeft de "gezondheidszorg" en niet de gezondheid als doelstelling; de 
"basisinfrastructuren" zijn meestal middelen).  

27  Onder "interne coherentie" verstaan we de coherentie binnen de verschillende (milieu-) acties van de 
Belgische samenwerking, zonder ons te beperken tot de coherentie binnen elke afzonderlijke actie. 

28  Onder "milieuacties" verstaan we de interventies die gericht zijn op het milieu alsook de inspanningen 
binnen andere interventies om meer oog te hebben voor het milieu. 

29  Coördinatie beoogt ook de externe samenhang met de andere interventies. 



4. Antwoorden op de evaluatievragen 

THEMATISCHE EVALUATIE VAN DE BELGISCHE SAMENWERKING INZAKE MILIEU 35 

SV 1.4. In hoeverre heeft de strategienota geleid tot meer 
langetermijndenken?  

De doelstellingen van de SNLM passen in een logica van langetermijndenken, het zijn 
immers doelstellingen voor de verre toekomst en met een stabiele relevantie. Ze is er 
op dat vlak echter slechts in beperkte mate in geslaagd om de dingen in beweging te 
zetten. Uit de eerdere analyses blijkt immers dat de SNLM de praktijken niet echt 
heeft beïnvloed, noch ervoor heeft gezorgd dat de programma's zijn afgestemd op 
haar doelstellingen. 

Meer concreet waren verschillende aanbevelingen van de SNLM ook van die 

aard dat ze konden bijdragen tot dat langetermijndenken en -perspectief: (a) 
het bewustzijn voor toe-eigening door de begunstigden of de lokale partners (die de 
bestendigheid30 moeten verzekeren), (b) de integratie van milieueffecten op lange 
termijn, (c) de invoering van een langetermijnvisie gericht op duurzame ontwikkeling 
(in het bijzonder in de landenstrategieën) en (d) het optrekken van de duur van 
milieu-interventies (een aanbeveling die gegrond is op basis van de casestudies van 
deze evaluatie, zie vraag 3).  

Die aanbevelingen werden niettemin ofwel gevolgd, zonder duidelijk verband 
met de SNLM, ofwel niet gevolgd. Het is zo dat (a) de casestudies aantonen dat 
toe-eigening (door de begunstigden of de lokale partners) niet uitgesproken wordt 
aangemoedigd op het vlak van milieu en suggereren dat die geringer is dan op andere 
vlakken (meer bepaald in Tanzania, een land waar de SNLM nochtans meer navolging 
krijgt dan elders); (b) de evaluatie geen bijzondere aandacht vaststelt voor de 
milieueffecten op lange termijn: de SMB's bijvoorbeeld, nochtans een geschikt en 
beproefd instrument om langetermijneffecten te identificeren, werden niet gebruikt in 
de Belgische samenwerking; (c) in de landenstrategieën en de ISP's het 
langetermijnperspectief (vermeld in 16 van de 30 ISP's) vaak een 
meerjarenverbintenis is of een engagement van verschillende ISP's binnen zelfde 
sectoren, los van het milieu, eerder dan een toekomstvisie31 voor de vraagstukken 
inzake milieuontwikkeling32; (d) tot slot, de statistieken gebaseerd op de databank 
ODA.be een trend blootleggen die wijst op een verkorting van de interventieduur, wat 
haaks staat op de verwachtingen: het klopt inderdaad dat de interventies met milieu-
indicator 2 die in 2003 van start gingen gemiddeld 4,3 jaar duurden, voor de 
interventies afgerond in 2010 was dat slechts 2,9 jaar.    

SV 1.5. Is een Belgische strategienota “Leefmilieu” nog wel 

relevant in de huidige context van de Verklaring van Parijs (VP), 
de Accra Agenda voor Actie (AAA) en begrotingssteun?  

In die zin dat de context geen afbreuk doet aan de bestaansreden van een autonome 
Belgische samenwerking (weliswaar gecoördineerd op Europese en internationale 
schaal), is het logisch om te denken dat er altijd een strategisch standpunt aan 
vastgeknoopt moet worden. De volgende argumenten (uittreksels uit een meer 
volledige lijst, bijgevoegd in Bijlage 5.1) benadrukken de relevantie van een 
milieustrategie: 

                                           
30  Op het vlak van duurzaamheid (in de zin van bestendigheid of leefbaarheid) verzuimt de SNLM om 

eraan te herinneren dat het milieu lange tijd als een doorslaggevende factor werd beschouwd (ook in 
niet-milieugerichte interventies) en dat toekomstige milieu- of klimaatveranderingen de duurzaamheid 
van de interventies in gevaar kunnen brengen. 

31  We moeten er rekening mee houden dat een dergelijke visie niet afgedwongen kan worden en 
bovendien niet altijd even vlot bijval krijgt van de partners. 

32  Zoals de koppeling tussen economische ontwikkeling en milieudruk (in het bijzonder de 
broeikasgasemissies), de spanning tussen de toenemende behoeftes (demografie) en de uitputting van 
hulpbronnen of ook de dreigende klimaatveranderingen en de nood aan anticiperende 
adaptatiemaatregelen. 
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 De toegenomen doelmatigheid van de hulp, schijnbaar het gevolg van het proces 

dat de Verklaring van Parijs in gang heeft gezet, riskeert uit te monden in een 
sterkere milieudruk, veroorzaakt door de ontwikkeling; daardoor groeit de nood 
aan een strategische denkoefening over het milieu; 

 De transversale aard van het milieu maakt dat we de kwestie niet kunnen 
afwentelen op andere partners, ondanks de tendens richting sectorspecialisatie; 

 De aandacht voor prioritaire sectoren en landen verhoogt de verantwoordelijkheid 
ten aanzien van die sectoren in de partnerlanden (met inbegrip van hun 
milieuaspecten), wat het nut benadrukt van een strategie die is afgestemd op die 
sectoren en landen; 

 Toe-eigening is meer een doelstelling dan een verworvenheid; in dat opzicht sluit 

het principe van toe-eigening de mogelijkheid niet uit om de partner advies en 
suggesties te geven op basis van een heldere strategische denkoefening. 

De behoeftes of de doelstellingen waar een nieuwe strategie aan moet beantwoorden 
zijn niettemin veranderd: 

 De sectorale en geografische concentratie noopt tot een sterkere aanpassing aan 
de partnerlanden en de prioritaire sectoren; 

 De nieuwe benaderingen en modaliteiten (met inbegrip van begrotingssteun) 

vragen om eigen antwoorden, meer bepaald om zich te kunnen afstemmen op de 
strategieën van de partners en van de andere donoren (in het bijzonder op het vlak 
van milieu, dat een sterke internationale, sectoroverschrijdende en multilaterale 
dimensie behelst); verschillende terreinwerkers (in de DRC, Vietnam, Peru en 
Tanzania) benadrukken inderdaad de nood om meer rekening te houden met de 
bijzonderheden van een land en om zich af te stemmen op de strategieën; 

 Een aantal nieuwe mechanismen kunnen bepaalde rollen invullen die van een 
strategienota verwacht worden33 (zo wordt de interne coherentie binnen de 
Belgische samenwerking bevorderd door de sectorale concentratie, ter 
ondersteuning van de strategieën van de partner, en wordt langetermijndenken 
versterkt door de wil om dezelfde sectoren te ondersteunen in verschillende ISP's). 

Trouwens, voor zover deze evaluatie wijst op de behoeftes en opportuniteiten om 
meer rekening te houden met het milieu, zullen er kanalen nodig zijn om de 
aanbevelingen te implementeren. 

SV 1.6. In hoeverre is de bestaande nota verouderd of 

voorbijgestreefd? 

Omdat ze in feite na vier jaar herzien moest worden (en trouwens al vanaf het begin34 
achterhaald was op het vlak van MDG 7) was de SNLM 2002 voorbestemd om in 2013 
niet meer actueel te zijn. Ze is intussen duidelijk voorbijgestreefd, niet enkel op het 
vlak van contextbeschrijvingen en milieu- en ontwikkelingsuitdagingen, maar ook in 
haar doelstellingen en in de strategieën om die te realiseren. Hoewel al haar 
doelstellingen nog steeds relevant zijn, moet in het licht van de huidige 
bekommernissen meer aandacht gaan naar adaptatie, zoals ook de klimaatconferentie 
(2008) en het rapport van J.-P. van Ypersele (2008) benadrukken. 

Nieuwe feiten zijn onder andere de evolutie van de geopolitieke context en de 
milieusituatie, het Millenium Ecosystem Assessment, de nieuwe voorspellingen over 

                                           
33  We kunnen ons ook vragen stellen over de respectievelijke rol van nota's verbonden aan sectoren en 

nota's gekoppeld aan transversale thema's. 
34  Wat de indicatoren van MDG 7 betreft heeft de SNLM slechts deels de conclusies kunnen overnemen van 

de top in Johannesburg, omdat die vrijwel samenviel met de opmaak van de nota - zie vraag 5.  
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de klimaatverandering, de talrijke conferenties van de partijen bij de klimaat- en 
biodiversiteitsverdragen, de nieuwe benaderingen voor internationale samenwerking 
in het verlengde van de Verklaring van Parijs, de Accra Agenda voor Actie en het 
Forum van Busan, de veranderende opvattingen op het vlak van milieu-integratie in 
de internationale ontwikkelingssamenwerking, alsook de beschikbaarheid van nieuwe 
hulpmiddelen (de LMP's en de handleiding van de EC, de publicaties van het DAC) of 
nog de gewijzigde procedures en de veranderingen in het institutioneel kader van de 
Belgische samenwerking (hervorming van DGD). 

Meer specifiek, wat betreft begrotingssteun en de Verklaring van Parijs, geeft de 
SNLM louter embryonale aanwijzingen35, die wijzen op de onrijpheid van de 
benaderingen die destijds bekend waren om het milieu op die niveaus te integreren. 
Wat de MER's betreft is de integratie in de operatiecyclus die de SNLM voorstelt 
enerzijds origineel (MER's bij de identificatie, eerder dan bij de formulering), maar 
anderzijds weinig haalbaar (omdat het project nog niet gedetailleerd was), terwijl de 
Verklaring van Parijs uitdrukkelijk aanraadt om de benaderingen van de verschillende 
donoren te harmoniseren36. We merken ook op dat naarmate de tijd voorbijgaat de 
inspanningen om milieu in het beleid te integreren verdubbeld zouden moeten worden 
of verlengd in de vorm van ondersteuning bij de uitvoering van dat beleid (A1). 

4.2. Vraag 2: In hoeverre zijn de aspecten die in de 
strategienota als prioritair worden beschouwd ook 
daadwerkelijk als prioriteit behandeld? 

Deze vraag is erop gericht te beoordelen in hoeverre de Belgische samenwerking de 
zes prioritaire aspecten uit de strategienota concreet naleeft, met name duurzaam 
waterbeheer, de strijd tegen woestijnvorming en verslechtering van de 
landbouwgrond, de bescherming en het duurzaam beheer van de bossen, de 
bescherming en het duurzaam beheer van de biodiversiteit, de verbetering van het 
ecologisch beheer van steden en stedelijke agglomeraties en de strijd tegen de 
gevolgen van de klimaatverandering. 

Het antwoord op deze vraag kan worden opgesplitst in drie subvragen:  
- in hoeverre is het milieu als prioriteit behandeld ten opzichte van de 

interventiedoelstellingen? 
- in hoeverre zijn de prioritaire aspecten als prioriteit behandeld ten opzichte van de 

andere milieuaspecten? 
- naar welke prioritaire aspecten is de meeste aandacht gegaan? 
 

Samenvatting 

De zes prioritaire aspecten beslaan nagenoeg de volledige milieuproblematiek; in die 
zin heeft het begrip prioriteit dan ook weinig nut.  

In termen van budget is het gewicht van alle zes de aspecten (anders gezegd, het 
milieu in zijn geheel) toegenomen. In de periode 2002-2011 werd de doelstelling van 
5% interventies met milieuzorg als hoofddoelstelling ("milieurelevantie 2") 
gerealiseerd, de doelstelling van 40% interventies met "milieurelevantie 1 of 2" 
daarentegen niet. 

Als we de prioritaire aspecten uit de SNLM afzonderlijk tegen het licht houden, dan 

blijkt dat de prioriteiten met betrekking tot water en steden het sterkst gefinancierd 

                                           
35  De SNLM ondersteunt niet uitdrukkelijk de integratie van de milieudimensie in de begrotingssteun, 

ondanks een aantal nuttige aanbevelingen op dat vlak (MER, milieu-integratie in de nationale 
strategieën, politieke dialoog, denkoefening over de indicatoren), noch stuurt ze de keuze van de 
modaliteiten bij een interventie binnen de milieusector. 

36  Document "OCDE. Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et déclaration d’Accra" (pagina 8). 
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worden, in dalende volgorde gevolgd door de bescherming van de biodiversiteit, de 
strijd tegen woestijnvorming, de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering 
en de bescherming van de bossen. De vijf bezochte landen illustreren de 
verscheidenheid tussen de nationale contexten en de aanzienlijke verschillen ten 
opzichte van de algemene gemiddeldes. De aspecten met betrekking tot de 
klimaatverandering duiken op vanaf 2008.   

Het is echter moeilijker te bepalen in welke mate die zes aspecten transversaal 
werden benaderd. Biodiversiteit zou een aspect kunnen zijn waar bepaalde actoren 
nauwelijks aandacht aan schenken.  

SV 2.1.  In hoeverre is het milieu als prioriteit behandeld ten 

opzichte van de interventiedoelstellingen? 

Het budgetaandeel van interventies die een 2 krijgen voor de indicator milieu (wat wil 
zeggen dat ze milieu als een bepalende hoofddoelstelling beschouwen) ging van 2,6% 
in 2002 naar 9% in 2011 van de totale ODA, met een gemiddelde van 5,2% voor de 
hele periode (cf. Figuur 1). Op basis van de indicator milieu kunnen we dus stellen dat 
het doel van 5%37, dat overeenstemt met de eerste Specifieke Doelstelling van de 
SNLM, is bereikt: op basis van de scores die de databank ODA.be toekent was dat 
alleszins het geval in 2008 en gemiddeld genomen zelfs voor de hele periode; volgens 
de gecorrigeerde scores op basis van de casestudies was ze in elk geval bereikt aan 
het einde van de periode

38
. De uitgaven voor interventies met indicator 2 zijn 

overigens sneller toegenomen dan de uitgaven van de Belgische overheidssteun in 
hun geheel.  

Figuur 1: Evolutie van het aandeel van interventies met milieu-indicator 1 of 
2 in de totale Belgische ODA (in %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ADE op basis van ODA.be 

                                           
37  "Eerbied voor het milieu in alle lagen van de Belgische samenwerking" en erop gericht dat "minstens 

5% van de interventies ondersteund door de samenwerking eerbied voor het milieu als specifieke 
doelstelling hebben". 

38  De aangehaalde correctie bestaat erin de scores van de milieu-indicator evenredig aan te passen aan de 
verhouding tussen de frequentie waarmee waarde 2, toegekend door consultants, voorkomt in de 
steekproef met casestudies en de frequentie van die score in ODA.be, meer bepaald 19/26. Van de 26 
bestudeerde interventies met indicator 2 vond men die score in 19 gevallen ongepast, terwijl men in de 
omgekeerde richting voor geen enkele interventie die niet indicator 2 droeg vond dat ze dat cijfer wel 
zou verdienen.  
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De interventies met indicator 1 of 2 (interventies met "milieurelevantie") 

daarentegen hebben in de periode van 2002 tot 2011 de opgelegde drempel van 
40% niet gehaald, ondanks een groei in diezelfde periode. De mate waarin 
interventies met milieu-indicator 1 of 2 ("met milieurelevantie") doorwegen in het 
budget is van 13% in 2002 toegenomen naar 22% in 2011, met een gemiddelde van 
17% voor de hele periode en een piek van 26% in 2008 (zie figuur 1).  

SV 2.2.  In hoeverre zijn de prioritaire aspecten als prioriteit 
behandeld ten opzichte van de andere milieuaspecten? 

De prioritaire aspecten zijn in de SNLM zodanig omschreven dat ze nagenoeg de hele 
milieuproblematiek39 bestrijken en dat quasi alle milieu-inspanningen van de 
Belgische samenwerking eraan gewijd zijn. Anders gezegd, de SNLM stelt geen 
prioriteit(en). Globaal genomen zijn de zes prioritaire aspecten dus niet als 
prioriteit behandeld ten opzichte van eventuele andere aspecten.  

SV 2.3.  Naar welke prioritaire aspecten is de meeste 

aandacht gegaan? 

De "prioritaire" aspecten worden hieronder vermeld in afnemende volgorde 
van de middelen die ervoor zijn vrijgemaakt in de periode 2002-2011: (1) 
duurzaam waterbeheer, (2) verbetering van het milieubeheer in steden en stedelijke 
agglomeraties, (3) bescherming van de biodiversiteit, (4) de strijd tegen 
woestijnvorming, (5) de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering en (6) 
duurzaam bosbeheer40 (zie onderstaande tabel en Figuur 2).  

 Water Steden41 Biodiversiteit Woestijnvorming Klimaatverandering Bossen 

In M€ 
M€ 

367,2 

M€ 47,4 

- 258,1 
M€ 228,5 M€ 208,7 M€ 164,2 

M€ 

66,3 

In % van 

de 

prioritaire 

aspecten 

27,4% 
3,5% - 

19,2% 
17,0% 15,6% 12,3% 4,9% 

   

                                           
39  Het mariene milieu bijvoorbeeld wordt expliciet vermeld in de rubriek biodiversiteit. Enkel de 

luchtvervuiling op het platteland past niet binnen deze categorieën. Uit een opzoeking op trefwoord in 
het hele uittreksel van de databank ODA.be is gebleken dat geen enkele interventie van de Belgische 
samenwerking dit aspect opneemt in zijn doelstellingen (en/of zijn titel), althans niet expliciet. 

40  Deze vaststelling steunt op het aandeel van het budget dat besteed wordt aan categorieën 1 tot 4 
(milieu-indicatoren 1 en 2), geordend per "aspect" op basis van de indicatoren van Rio en van de 
sectoren of subsectoren. De modus operandi van deze benadering staat omschreven in bijlage 5.2.1 (zie 
tabel Identificatiecriteria van de prioritaire aspecten in de databank). We merken op dat eenzelfde 
interventie verschillende keren in aanmerking kan worden genomen. 

41  Het prioritaire aspect "verbetering van het ecologisch beheer van steden en stedelijke agglomeraties" 
wordt benaderd binnen de grenzen van enerzijds de interventies uit de sector "watervoorziening en 
sanering" die van uitdrukkelijk stedelijk aard zijn (aangeduid met de trefwoorden "stad, stedelijk, city, 
town, urban, ville...") en anderzijds de interventies uit dezelfde sector die niet expliciet verwijzen naar 
een landelijke omgeving. 
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Figuur 2: Middelen toegekend aan de prioritaire aspecten van de 
strategienota leefmilieu (in% van de totale Belgische ODA voor de periode 

2002-2011 en in dalende volgorde)42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: ADE op basis van ODA.be 

Het belang van het aspect "duurzaam waterbeheer" wordt geraamd op basis van 
de uitgaven voor de sector watervoorziening en sanering, met uitzondering van vast 
afval. Die uitgaven vertegenwoordigen ongeveer 2,3% van de totale Belgische ODA 
en 27% van het geld besteed aan de zes prioritaire aspecten. Ze zijn verdrievoudigd 
tijdens de evaluatieperiode, van 1% in 2002 naar 3% van de totale ODA in 2011 (zie 
Bijlage 5.2). Ze zijn ook hoger dan de uitgaven voor de andere aspecten, wat verband 
houdt met de keuze om basisinfrastructuur te beschouwen als prioritaire sector van 
de Belgische samenwerking (en met MDG 7 en de bijhorende doelstelling van toegang 
tot drinkwater). De aanduiding "duurzaam" is evenwel niet noodzakelijk van 
toepassing op al die interventies, en in de interventies die wel als duurzaam 
bestempeld kunnen worden gaat het niet altijd om milieuduurzaamheid.   

Het ecologisch beheer van de steden en stedelijke agglomeraties43 

vertegenwoordigt 0,3% tot 1,6% van de totale ODA en 3,5% tot 19% van de 
uitgaven besteed aan de zes prioriteiten (de ondergrens staat voor de interventies 
met een uitdrukkelijk stedelijk karakter, de bovengrens voor de interventies die niet 
uigesproken landelijk zijn). Die uitgaven zijn sterk toegenomen (verdubbeld of zelfs 
verdrievoudigd, afhankelijk van het type interventie). Net zoals de vorige passen ze 
ruimschoots in de prioritaire sector infrastructuur en hebben ze niet allemaal 
noodzakelijk een sterk uitgesproken ecologisch of "ecologisch duurzaam" karakter.  

Op basis van de Rio-indicator "biodiversiteit"44 is de bijdrage aan de bescherming en 
het duurzame beheer van de biodiversiteit middelmatig, goed voor een aandeel 
van 1,4% van de Belgische ODA en 17,1% van de middelen die besteed zijn aan de 
zes prioritaire aspecten. Dat aandeel is meer dan verdubbeld tussen 2002 en 2011, 

                                           
42  Zie toelichting in de tekst.  
43  Deze categorie overlapt in sterke mate de categorie waterbeheer, zie de verklarende tabel in Bijlage 

5.2.1.1). 
44  De Rio-indicatoren mogen met een zekere ruimte voor interpretatie worden toegekend. Zo komen 

sommige partners in de verleiding om landbouwinterventies die de keuze voor bijzondere variëteiten 
promoten een biodiversiteitsindicator van 1 of 2 te geven, terwijl dat soort gebruik van de biodiversiteit 
niet noodzakelijk bijdraagt tot haar duurzaamheid.  
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van 0,9% naar 1,9% van de ODA. De interventies waar biodiversiteit een 
hoofddoelstelling is zijn het sterkst toegenomen tussen 2008 en 2010, in de lijn van 
de uitgaven voor internationale milieufondsen (GEF en UNEP).  

Ook de strijd tegen woestijnvorming, waar ook een aparte Rio-indicator aan 
gekoppeld is, kreeg eerder middelmatige aandacht (1,3% van de totale ODA en 
15,6% van de uitgaven besteed aan de prioritaire aspecten). Het aandeel interventies 
waar de strijd tegen woestijnvorming een hoofddoel vormt is tijdens de periode 
lichtjes toegenomen (van 0,9% tot bijna 1,4%), hoofdzakelijk via de financiering van 
internationale milieuorganen (GEF en UNEP). Uit die cijfers blijkt dat het Verdrag ter 
bestrijding van de woestijnvorming van ondergeschikt belang is ten opzichte van de 
andere verdragen van Rio, en ook dat België maar weinig oog heeft voor die 
uitdaging.  

De strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) 

vertegenwoordigt, op basis van de Rio-indicator, iets meer dan 1% van de Belgische 

ODA en net geen 12,3% van de interventies die betrekking hebben op de prioritaire 

aspecten. De interventies die beide dimensies tegelijk behelzen blijven sterk in de 

minderheid. De interventies gericht op mitigatie nemen de overhand (1% van de ODA 

en 11% van de middelen besteed aan de prioritaire aspecten). Het klimaat is het 

"prioritaire" aspect waarvoor de budgetten het sterkst zijn toegenomen, van minder 

dan 0,1% in 2002 tot bijna 3% aan het einde van de evaluatieperiode. Die stijging is 

toe te schrijven aan de snelle opkomst van het thema vanaf 2008.  

In termen van budget krijgt de bescherming en het duurzaam beheer van de 
bossen (elementen die vallen onder de sector "bosbouw") de minste aandacht. Zelfs 
in de ruime zin45 vertegenwoordigt dat aspect slechts 0,4% van de totale ODA en om 
en bij de 5% van het budget besteed aan de zes prioritaire aspecten. De Belgische 
samenwerking was in de jaren 70 en 80 heel actief op het vlak van herbebossing, 
maar uit de recente periode blijkt dat er nu minder geld wordt vrijgemaakt voor dat 
aspect.  

De vijf landen waar de missies plaatsvonden illustreren dat de middelen die men aan 
de prioritaire aspecten besteedt op uiteenlopende wijze worden gespreid (zie 
onderstaande tabel). Terwijl Vietnam een mooi beeld geeft van de algemene trends, 
ligt de nadruk in Tanzania en de DRC eerder op biodiversiteit, in Burkina Faso op 
woestijnvorming en in Peru (het meest atypische land vergeleken met het gemiddelde 
land van de Belgische samenwerking) op klimaatveranderingen en biodiversiteit. 
 
De relatieve omvang van de uitgaven is echter niet noodzakelijk een getrouwe 
indicator voor de milieuprioriteiten. Hij weerspiegelt immers ook de verschillen in 
kosten (de twee meest gefinancierde aspecten zijn verbruikers van infrastructuur) en 
het belang dat gehecht wordt aan de sociaaleconomische baten van interventies die te 
maken hebben met water en met de steden. Daar voegen we nog aan toe dat 
eenzelfde interventie bij meer dan één prioritair aspect kan worden ondergebracht.  
 
Het is veel moeilijker te beoordelen in hoeverre externe milieueffecten 
aandacht krijgen in de interventies rond de zes prioritaire aspecten. De 
casestudies geven verschillende voorbeelden (zie ook Bijlage 5.2.2) van de manier 
waarop de zes aspecten transversaal zijn geïntegreerd. In het geval van MER's en 
gelijkaardige methodes passeerden doorgaans alle milieucompartimenten de revue, 
zonder hiërarchie. Die milieumainstreaming gebeurt evenwel niet altijd stelselmatig, 
waardoor bepaalde aspecten de overhand kunnen nemen omdat ze sterker opvallen of 
omdat ze een gevoelige snaar raken bij de partners.  

                                           
45  Met bosbouw vermeld als voornaamste of secundaire sector. 
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Figuur 3: Belang van de prioritaire 

aspecten in de bestudeerde landen 
In dat opzicht bleek uit een 

enquête uit 2010 bij de 
NGO's46 dat ze de neiging 
hebben om de 
biodiversiteit te 
verwaarlozen of op zijn 
minst de natuurlijke 
componenten van die 
biodiversiteit. De houding 
van de lokale partners ten 
aanzien van de wilde natuur 
kan er ook voor zorgen dat 
dat aspect minder aandacht 
krijgt. Dat werd 
bijvoorbeeld opgemerkt 
tijdens de terreinmissie in 
Vietnam. Biodiversiteit 
kreeg wél specifieke 
aandacht op het niveau van 
DGD in de vorm van een 
overeenkomst met het 
KBIN, dat in 2010 een reeks 
opleidingen gaf in het kader 
van het federaal plan om de 
biodiversiteit te integreren 
in vier sectoren (inclusief 
die van de 
ontwikkelingssamenwerking
).  

Op beleidsniveau krijgt het 
klimaat sinds 2008 meer 
aandacht, naar aanleiding 
van het alarmerende 
rapport dat het GIEC in 
2007 publiceerde.  Daarop 
vroeg de Belgische Minister 
voor samenwerking een 
rapport aan over 
klimaatintegratie in de 
samenwerking en werd er 
ook een conferentie 
gehouden. Sindsdien leggen 
alle algemene ministeriële 

beleidsnota's sterker de nadruk op het klimaat en is DGD overgegaan tot actie, 
denken we bijvoorbeeld aan de subsidiëring van het KLIMOS-platform, dat zich in 
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden niet altijd beperkt tot de 
klimaatkwestie. 

                                           
46  Kempenaer, S. scriptie ULB. 
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2

3

4

5

6
Aandeel van de totale ODA 2,27% 0,29%-1,60% 1,42% 1,29% 1,02% 0,41%

1

2

3

4

5

X
Aandeel van de ODA van het 

land
15,31% 8,84%-14,57 0,24% 2,28% 0,76%

Aandeel van de totale ODA 0,149% 0,086%-0,142% 0,002% 0,022% 0,007%

1

2

3

4

5

X
Aandeel van de ODA van het 

land
0,77% 0,71%-0,77% 3,70% 0,002% 0,002%

Aandeel van de totale ODA 0,008% 0,0075%-0,0082 0,039% 0,00002% 0,00002%

1

2

3

4

5

6
Aandeel van de ODA van het 

land
1,53% 0,10% 0,74% 0,80% 0,67% 0,28%

Aandeel van de totale ODA 0,217% 0,015% 0,105% 0,011% 0,105% 0,040%

1

2

3

4

5

X
Aandeel van de ODA van het 

land
0,09% 0,12% 2,14% 6,53% 1,72%

Aandeel van de totale ODA 0,001% 0,001% 0,017% 0,053% 0,014%

1

2

3

4

5

6
Aandeel van de ODA van het 

land
2,98% 0,11%-3,09% 1,26% 3,74% 1,19% 0,18%

Aandeel van de totale ODA 0,023% 0,001%-0,023% 0,010% 0,028% 0,009% 0,001%

Belgische ontwikkelings-

samenwerking 

Vietnam 

Tanzania

DRC 

Burkina Faso

Peru 
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4.3. Vraag 3: In hoeverre en met welke resultaten is 
eerbied voor het milieu aanwezig in alle lagen van 
de Belgische samenwerking? 

Deze vraag heeft betrekking op doelstelling 1 van de SNLM (milieu-integratie in alle 
lagen, met als verwachte resultaten

47
 een toename van de positieve milieueffecten

48
 

en een beperking van de negatieve milieueffecten die de interventies voortbrengen). 
Ze draait rond twee elementen, die elk het onderwerp vormen van een subvraag: de 
mate waarin eerbied voor het milieu aanwezig is in alle lagen en de resultaten van de 
interventies. De interventielogica van de SNLM stelt immers dat het de interventies 
zijn die resultaat moeten opleveren op het vlak van milieu-integratie in alle lagen.  

De Referentietermen bevatten strikt genomen geen subvragen, maar op het vlak van 
resultaten leggen ze wel op om een onderscheid te maken tussen interventies die (i) 
"een positieve impact op het milieu beogen" (positieve effecten), die (ii) "niet in het 
bijzonder gericht zijn op een milieu-impact" en die (iii) "betrekking hebben op 
sectoren die schadelijk kunnen zijn voor het milieu". Die aspecten komen aan bod in 
de tweede subvraag waar ze, in overeenstemming met de voornemens van de SNLM, 
benaderd worden vanuit de invalshoek van de biofysische milieueffecten (tegenover 
de "voorwaarden" behandeld in vraag 4). Een vierde aspect (iv) vervolledigt en 
recapituleert de tweede subvraag aan de hand van een globaal onderzoek naar de 
(niet uitsluitend milieugebonden) gevolgen van milieu-integratie.  

Er wordt nog een derde subvraag toegevoegd die gaat over de integratie van 
adaptatie, een milieuthema waar het tweede secundaire onderwerp van de evaluatie 
(het rapport uit 2008 over de klimaatverandering) de nadruk op legt. Dat relevante 
thema is immers verschillend van en complementair met de "eerbied voor het milieu".  

Tot slot, als basis voor de aanbevelingen, is er nog een laatste subvraag die 
betrekking heeft op de factoren en de voorwaarden die bepalend zijn voor het 
welslagen van milieu-integratie.  

  

                                           
47  In tegenstelling tot de gangbare normen beschouwt de SNLM die resultaten als gevolgen en niet als 

factoren die bijdragen tot de doelstelling; daarnaast werpt ze twee parallelle doelstellingen op, waarvan 
de ene (doelstelling 1, behandeld in vraag 3) bijdraagt tot de andere (doelstelling 2, behandeld in vraag 
4). De interventielogica van de SNLM staat in Bijlage 4. 

48  De term 'impact' (op het milieu) wordt hier vertaald door de term 'effecten'. 
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Samenvatting 

Eerbied voor het milieu is intussen geïntegreerd in alle lagen die de SNLM definieert 
(beleid, beleidsdialoog, interventies), weliswaar op heterogene wijze op het niveau 
van de interventies en niet stelselmatig transversaal.  

De SNLM-doelstelling om 5% van de uitgaven te besteden aan interventies gericht 
op het milieu ("relevantie 2") is gehaald en het positieve effect op het milieu is dus 
hoogstwaarschijnlijk toegenomen. Hoewel de doelstelling vastgelegd voor 
interventies met "relevantie" 1 of 2 daarentegen niet werd bereikt, zijn de 
interventies met het milieu als secundaire doelstelling ("relevantie 1") en dus 
vermoedelijk ook hun milieueffecten erop vooruitgegaan, zij het beperkter en 
onregelmatiger. Algemeen genomen brengen die interventies positieve effecten 
voort, zowel op ecologisch als op sociaaleconomisch vlak, waarbij de laatste 
bijdragen tot de bestendigheid van de eerste (in het bijzonder op het gebied van 
agro-ecologie). In het geval van interventies zonder milieudoelstelling (die de grote 
meerderheid uitmaken van de ODA) gebeurt het vaak dat de inspanningen op het 
vlak van milieu-integratie de meest directe druk op het milieu verlichten 
(voornamelijk in de sectoren die schadelijk kunnen zijn voor het milieu), maar er 
niet in slagen om de indirecte effecten van de ontwikkelingsimpact te verbeteren.  

Tal van interventies binnen de prioritaire en potentieel schadelijke sectoren 
integreren eerbied voor het milieu (met of zonder milieudoelstelling, door te kiezen 
voor gunstige productiemethodes of aan de hand van een uitdrukkelijke controle 
van de externe factoren). Hun effecten zijn verbeterd, maar de controle van de 
externe milieueffecten is niet altijd optimaal.  

Alles welbeschouwd heeft milieu-integratie positieve gevolgen op het milieu en op 
de ontwikkeling, ook al zouden bepaalde milieudoelstellingen in het vaarwater 
kunnen komen van sociaaleconomische doelstellingen. Milieu-integratie slaagt er 
evenwel niet in om ontwikkelingstrajecten ingrijpend bij te sturen in de richting van 
meer duurzaamheid. 

In de marge van eerbied voor het milieu roepen de SNLM en vooral het rapport Van 
Ypersele (2008) op om meer oog te hebben voor adaptatie. Er bestaan werkzame 
maar meestal impliciete modellen om de adaptatie van interventies en 
begunstigden te verzekeren, zowel aan de grillen van het klimaat als aan andere 
milieufactoren, maar die spelen vaak eerder beperkt in op toekomstige 
veranderingen.  

Uit de evaluatie wordt ook een analyse afgeleid van de factoren die bepalend zijn 
voor milieu-integratie en voor het welslagen ervan. Die analyse dient als basis voor 
de aanbevelingen.  
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SV 3.1. In hoeverre is eerbied voor het milieu geïntegreerd in 
alle lagen?  

Eerbied voor het milieu is aanwezig in alle lagen die de SNLM beschrijft (van 
beleids- tot interventieniveau), evenwel niet altijd op de wijze die de SNLM aangeeft: 
de afwijkingen van de SNLM zijn soms gerechtvaardigd

49
, maar soms ook niet

50
. Op 

interventieniveau merken we dat er heel wat verscheidenheid bestaat in de mate 
waarin en de manier waarop er rekening wordt gehouden met het milieu. Bijlage 5.3 
toont een gedetailleerde analyse van milieu-integratie (MI) in elke laag. 

Hoewel het niet evident is om het hele verloop van milieu-integratie tijdens het 
geanalyseerde decennium te beschrijven, lijkt het erop dat aandacht voor het milieu 
al een realiteit was bij het begin van de periode (2002), dat ze vervolgens afzwakte 
op beleidsniveau, om vanaf 2008 weer op te leven in het licht van de hele 
klimaatproblematiek. Het einde van de periode ging gepaard met maximale milieu-
uitgaven en met een sterkere integratie binnen de ISP's (vanaf 2010, met een 
positieve uitwerking op de interventies) en binnen de diensten van het KLIMOS-
platform (een instrument dat bestaat sinds 2010). 

Integratie in alle lagen die de SNLM onderscheidt bestaat er deels in om 
interventies op te nemen die milieuzorg als doelstelling hebben en, ongeacht 
eventuele vormen van oppervlakkige integratie, leidt ze niet tot een transversale 
integratie van eerbied voor het milieu (milieumainstreaming) in de 
verschillende sectoren en interventies. Slechts in een kleine minderheid van de 
interventies wordt milieubeheer opgenomen in de logistiek, wat altijd haalbaar is, 
zelfs in de sectoren waar de voornaamste verbanden met het milieu moeilijk zijn te 
identificeren en te beheren. De praktijk leunt dus dichter aan bij de SNLM (die een 
toename aanbeveelt van het aantal interventies gericht op het milieu) dan bij de wet 
van 1999, die de "transsectorale" dimensie van eerbied voor het milieu opwerpt.  

Integratie in alle lagen betekent ook niet integratie in alle modaliteiten (wat 
nochtans gerechtvaardigd zou zijn): de begrotingssteun lijkt daar grotendeels aan te 
ontsnappen (hoewel milieu-integratie daar mogelijk is door de verbanden te 
analyseren tussen het milieu en het programma, het gevolgde nationale beleid of de 
keuze voor de gepaste indicatoren en triggers).  

Integratie in alle lagen leidt ook niet tot integratie in alle stadia. De SNLM benadrukt 
dat de integratie bij de start van de cyclus moet gebeuren. Zo kan men immers de 
milieurelevantie

51
 van de strategische keuzes waarborgen, bepalen welke (eventuele) 

maatregelen voor milieu-integratie nuttig kunnen zijn in de uitvoeringsfase en waar 
nodig de vereiste (menselijke en budgettaire) middelen en bijhorende termijnen 
inplannen. Het is evenwel evident dat integratie in de voorbereidende fases nutteloos 
is wanneer de conclusies niet naar de praktijk worden vertaald. De casestudies 
suggereren trouwens dat het niet noodzakelijk te laat is om de milieudimensie alsnog 
te integreren tijdens de uitvoeringsfase indien dat niet eerder is gebeurd. In bepaalde 

                                           
49  De (niet gevolgde) aanbeveling uit de SNLM om MER's uit te voeren in de identificatiefase bleek niet 

realistisch (een MER in de strikte zin van het woord is gebaseerd op een precieze beschrijving van de 
interventie); de (tevens niet gevolgde) aanbeveling om LMP's op te maken heeft geen bestaansreden, in 
die zin dat de EC er zelf opstelt en dat het zou volstaan om de eigen secties af te stemmen op de 
Europese samenwerking; de Belgische samenwerking is ook afgeweken van de SNLM door anders bij te 
dragen tot de "voorwaarden" (zoals vastgelegd in SD2) dan via de vier verwachte resultaten. 

50  Bijvoorbeeld de opmaak van SMB's (SMER's in de SNLM). 
51  Relevantie vanuit milieustandpunt: het gaat hier niet om het begrip "milieurelevantie" dat in de SNLM 

beschreven staat. 
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gevallen werd milieuzorg inderdaad pas in een later stadium ingebouwd. In sommige 
gevallen was het succes eerder bescheiden, maar zeker de moeite waard

52
. 

Logischerwijs komen de meest ingrijpende integratievormen ook het minst vaak voor: 
verwerking van milieuaspecten in de oorspronkelijke probleemanalyse en in de 
strategische interventiekeuzes, verwerking van externe milieueffecten in de 
interventielogica van het logisch kader en in de indicatoren, een analyse van de 
milieubelangen die uitmondt in concrete antwoorden, eerder dan het project in zijn 
huidige toestand te rechtvaardigen. Niettemin verwerken tal van interventies het 
milieu op een verregaande manier. De motivatie van de lokale en de Belgische 
partners, institutioneel of individueel, lijkt op dat vlak van doorslaggevend belang, 
bovenop de impulsen van DGD.  

SV 3.2. Wat zijn de resultaten van milieu-integratie?  

De integratie van het milieubewustzijn wijzigt de milieueffecten van de 
samenwerking, enerzijds door het belang te verhogen van de interventies (en van hun 
samenstellende delen) die positieve resultaten nastreven, anderzijds door de externe 
milieueffecten van alle interventies (en van hun samenstellende delen) beter te 
corrigeren. De milieueffecten van ontwikkelingsinterventies worden doorgaans echter 
niet gemeten, ze zijn ook niet eenvoudig meetbaar. A fortiori geldt hetzelfde voor de 
gevolgen van de milieumaatregelen die geacht worden die effecten te wijzigen. 
Bijgevolg beschikken we niet over een gekwantificeerde raming van de resultaten die 
de inspanningen voor milieu-integratie hebben opgeleverd.  

Milieu-integratie beïnvloedt bovendien de bijdrage van de Belgische samenwerking 
aan de "voorwaarden" die bestudeerd worden in vraag 4, met normaliter meer 
indirecte gevolgen voor het milieu.  

SV3.2.a. De resultaten in termen van positieve milieueffecten beoogd als 
interventiedoelstelling.  

a) Interventies met milieuzorg als hoofddoelstelling 

Zoals reeds aangetoond met betrekking tot vraag 2 heeft de vooruitgang van milieu-
integratie in lagen die zich boven het interventieniveau situeren ervoor gezorgd dat 
het resultaat dat de SNLM oplegde, in het bijzonder 5% van de uitgaven besteed aan 
interventies van "relevantie 2" (categorieën 1 tot 353), kon worden gehaald.  

Bij gebrek aan argumenten die het tegendeel beweren mogen we aannemen dat die 
stijging van het aantal interventies met milieuzorg als hoofddoelstelling gepaard gaat 
met een evenredige toename van hun positieve effecten op het milieu (zelfs al 
zijn ze grotendeels toe te schrijven aan een versterking van de "vereiste 
voorwaarden" waarvan sprake in de volgende vraag). Binnen categorie 2 stijgen de 
positieve effecten zo nodig zelfs sneller dan de uitgaven, in die zin dat de uitgaven via 
het GEF (de voornaamste uitgaven voor die categorie 2) efficiënter worden dankzij de 

                                           
52  Voorbeelden: PE-AYA, VN-HAN (dat in zijn verwachte resultaten de mitigatie van zijn eigen vervuiling 

voorziet) en RDC-SAN (dat van indicator 0 overgaat naar indicator 1). 
53 De kritische inventaris vermeldt zes categorieën: categorie 1 voor de interventies van de sector 

"milieubescherming" die niet behoren tot categorie 2; categorie 2 voor de interventies van de sector 
"milieubescherming" uitgevoerd door gespecialiseerde, voornamelijk multilaterale milieuorganisaties; 
categorie 3 voor de andere interventies met DAC-milieu-indicator 2; categorie 4 voor de interventies 
met DAC-milieu-indicator 1; categorie 5 voor de interventies met DAC-milieu-indicator N ("niet nader 
bepaald"); categorie 6 voor de interventies met DAC-milieu-indicator 0. 
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aandacht die besteed wordt aan de onafgebroken verbetering van het GEF-systeem 
via monitoring en evaluatie

54
.  

In de interventies uit categorie 3, die overeenkomen met de concentratiesectoren, 
profiteert het milieueffect ook van de sterkere doelmatigheid die die concentratie 
teweegbrengt, al blijkt uit de casestudies wel (zie Bijlage 5.3.2) dat het effect beperkt 
kan worden wegens tijdsgebrek of een gebrekkige bestendigheid, en dat de 
externe milieueffecten niet altijd geoptimaliseerd worden.  

De evaluatie beschikt niet over elementen om te beoordelen in welke mate de 
doelmatigheid van die interventies met milieudoelstelling zou verschillen van die van 
andere interventies van de Belgische samenwerking, al kunnen we wel een aantal 
beperkingen onderscheiden die ongunstig zijn voor het milieu

55
: het soms beperkt 

onderschrijven van de doelstellingen (waardoor de resultaten minder zijn of langer op 
zich laten wachten), de frequente behoefte om in te gaan tegen bestaande praktijken 
en hun logica (terwijl het milieu hoofdzakelijk verslechtert door menselijke 
activiteiten), de sectoroverschrijdende dimensie van het milieu (die vereist om de 
kloof tussen sectoren en instellingen te dichten), de moeite om de milieuprocessen te 
bevatten of te begrijpen of ook de culturele verschillen in de beschrijving van de 
natuur (van wat wij de natuur noemen).  

Hoewel de toename van die interventies gunstig is voor het milieu, moeten we 
toevoegen dat ze uitgaat van een doelstelling van de SNLM waarvan de relevantie 
betwist kan worden, zoals toegelicht in Bijlage 5.3.4.  

b) Interventies met een belangrijke maar secundaire milieudoelstelling  

De uitgaven van "relevantie 1" (categorie 4) zijn globaal genomen ook gestegen, 
maar in tegenstelling tot die voor "relevantie 2" bereikten ze niet het niveau waar de 
SNLM op hoopte. Hun evolutie was onregelmatig, zonder sterke en continue groei: 
volgens de databank ODA.be was er een piek in 2008, gevolgd door een terugval in 
2010 tot onder het niveau van 2002. Enkel dankzij een ultieme remonte lagen ze aan 
het einde van de periode (2011) 13% hoger dan in het begin (2002). Op basis van de 
databank ODA.be bedroegen ze gemiddeld 11,7% over de hele periode en 13,5% in 
2011. Na een correctie op basis van de vaststellingen van de terreinzendingen (16 
scores 1 door consultants tegenover 22 volgens ODA.be), zou het gemiddelde voor de 
hele periode slechts 8,5% zijn en maar 9,8% voor 2011. Welnu, gelet op de 5% 
interventies van "relevantie" 2 (categorieën 1 tot 3), zouden ze op 35% moeten 
liggen opdat 40% van het budget besteed zou worden aan interventies van 
"relevantie" 1 of 2, zoals vastgelegd in de SNLM. 

In heel wat van die interventies is de milieudimensie inherent aan het 
bereiken van een sociaaleconomisch hoofddoel. Dat is in het bijzonder het geval 
voor agro-ecologie: de casestudies

56
 wijzen op het naast elkaar bestaan van positieve 

ecologische en sociaaleconomische effecten. Zelfs al is de hiërarchie van de 
doelstellingen vooral gericht op de economie, toch verzekert ze ook de 
levensvatbaarheid van positieve effecten op het milieu (door landbouwvormen 
na te streven die minder schadelijk zijn). Die interventies hebben voor het overgrote 
deel ook een positief effect op de veerkracht bij klimaatschommelingen. Het succes 
van de agro-ecologie is echter aangewezen op externe factoren, zoals de verzadiging 

                                           
54  We merken op dat het evaluatiesysteem van het GEF positief geëvalueerd werd door de peers. 
55  Daar kunnen we nog een aantal meer operationele moeilijkheden aan toevoegen, zoals de moeite om 

"SMART"-indicatoren te onderscheiden. 
56  We tellen 13 casestudies met betrekking tot interventies van categorie 4 (milieu-indicator 1) gericht op 

een biofysische impact. 5 daarvan zijn heterogene interventies die tegelijk ecologische en 
sociaaleconomische resultaten nastreven, in de 8 andere interventies worden milieuresultaten beoogd 
ter ondersteuning van een sociaaleconomische doelstelling. Van die interventies houden er 8 verband 
met agro-ecologie. 
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van de landbouwoppervlakte (die aanzet tot intensivering), de kosten voor 
productiemiddelen (die aanzetten tot besparingen), de vraag van de markt naar 
kwaliteitsproducten en het kadastraal systeem (dat inspanningen voor bodembehoud 
kan ontraden of symbolische daden van toe-eigening, zoals het aanplanten van 
bomen, verbieden). De milieudimensie is ook inherent aan bepaalde interventies rond 
afval- of energiebeheer die een sociaaleconomisch hoofddoel nastreven, maar voor 
die domeinen spreken de casestudies dan weer van grote moeilijkheden om de 
financiële levensvatbaarheid te waarborgen

57
. 

In de andere gevallen vormt het milieu het onderwerp van een afzonderlijke 
component. Die kan in dat geval dienen als volwaardige interventie van "relevantie" 
2 (zie supra), maar met enerzijds een groter potentieel om in synergie te treden met 
sociaaleconomische acties en met anderzijds een groter risico om verwaarloosd te 
worden wanneer die milieudimensie niet noodzakelijk is om de specifieke 
doelstelling

58
 te verwezenlijken.  

SV3.2.b. De resultaten in termen van milieueffecten van de interventies die 
niet in het bijzonder dergelijke effecten beogen.  

Zoals blijkt uit de kritische inventaris en uit de analyse van de frequentie van de 
indicator milieu gaat het overgrote deel van het budget van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (maar liefst 87%) naar interventies die niet in het 
bijzonder gericht zijn op positieve milieueffecten (van categorie 5 of 6 en met 
indicator 0 of N). De beoogde resultaten op dat vlak hebben dus betrekking op het 
voornaamste deel van de Belgische ontwikkelingshulp.  

De milieueffecten van die interventies kunnen als volgt geanalyseerd worden: 

- Effecten verbonden aan middelen waarvan het gebruik het milieu belast (verbruik 
van hulpbronnen, afvalproductie): naast de basispraktijken (zoals het gebruik van 
vuilnisbakken), zien bepaalde interventies (in het bijzonder van BTC, bijvoorbeeld 
in het geval van RDC-AMP, in de geest van de EMAS-certificatie van de hoofdzetel 
in Brussel) erop toe om de milieudruk die gepaard gaat met de logistiek van de 
interventies te verlichten; het effect in termen van aanleren van de juiste reflexen 
is misschien beter merkbaar dan het biofysische effect; globaal genomen waren er 
echter maar weinig inspanningen in die richting, en het lijkt erop dat de Belgische 
samenwerking, net zoals de meeste andere, eerder gedragingen in de hand werkt 
of het streven naar gedragingen die weinig bevorderlijk zijn voor de 
milieuduurzaamheid59; 

- Effecten die voortvloeien uit de resultaten die eigen zijn aan de gevoerde 
activiteiten (zowel de ongewilde resultaten als de "verwachte resultaten" of 
specifieke doelstellingen); de milieugevolgen van die resultaten kunnen direct 
biofysisch zijn of gekoppeld aan de "voorwaarden" waarvan sprake in vraag 4; in 
het geval van sectoren die nauw verbonden zijn met het milieu waren er 
doorgaans inspanningen om de effecten bij te sturen, en dat met een zeker succes 
(zoals blijk uit het volgende punt). Binnen interventies of sectoren zonder directe 
band met het milieu daarentegen heeft milieu-integratie nauwelijks effect gehad, 
waarschijnlijk omdat die integratie er vaak slechts beperkt wordt nagestreefd 
(omdat het personeel zich niet betrokken voelt of zich er niet capabel toe acht), en 
is ook de verhouding tussen kostprijs en doelmatigheid vrij laag;  

- Effecten uit de ontwikkelingsimpact: die impliceert doorgaans een wijziging van de 
productiemethodes en consumptiepatronen, met enerzijds een toename van de 
algemene druk op de hulpbronnen en van de afvalproductie (met inbegrip van 

                                           
57  Situatie geïllustreerd door de casestudies BF-REC en VN-BIO. 
58  Situatie geïllustreerd door de interventies BF-PLU, RDC-AQU, RDC-SAN. 
59  Zoals (soms onnodige) verplaatsingen in 4x4-voertuigen met airconditioning (die deze evaluatie niet 

zijn ontgaan en die vaak beantwoorden aan de verwachtingen van de partners).  
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broeikasgassen) en anderzijds een sterker vermogen lokale schade aan het milieu 
te beheersen. Volgens de "milieucurve van Kuznets" en de kritiek die ze krijgt60 
zou de Belgische samenwerking als theoretisch gevolg hebben dat ze, indien ze 
haar ontwikkelingsimpact verwezenlijkt, de druk op het milieu verhoogt61, ook al 
heeft ze de neiging om in de opkomende landen plaatselijke belasting in te ruilen 
voor globale belasting. Dat effect zou kunnen toenemen gezien het feit dat de 
ontwikkelingsimpact van de Belgische samenwerking is verhoogd tijdens de 
evaluatieperiode, gelet op de stijging van de ODA en de hervormingen in de 
richting van een sterkere doelmatigheid van de hulp. Milieu-integratie had evenwel 
geen noemenswaardige invloed op de milieueffecten verbonden aan de 
ontwikkelingsimpact: ze heeft de ontwikkelingsinspanningen nauwelijks beïnvloed, 
noch de doelmatigheid, noch de ontwikkelingstrajecten (tijdens de geëvalueerde 
periode waren er slechts een paar schuchtere pogingen in de richting van een 
groene economie).  

Milieu-integratie lijkt dus vooral enkele van de meest directe en merkbare effecten te 
hebben verbeterd in een deel van de betrokken sectoren. Ze slaagt er nauwelijks in 
om de milieudruk te verlichten die de ontwikkelingsinterventies van de 
Belgische samenwerking met zich meebrengen. Dat neemt niet weg dat er 
bepaalde opportuniteiten bestaan, op voorwaarde dat ze juist benut worden (VN-
VVOB is daar een mooi voorbeeld van). 

SV3.2.c. De resultaten van het terugdringen of voorkomen van negatieve 
effecten van de interventies in sectoren die schadelijk kunnen zijn voor het 
milieu. 

Omdat alle sectoren energie en andere hulpbronnen verbruiken, belasten ze in 
principe het milieu. We hebben er hier evenwel voor gekozen om onze analyse te 
richten op de prioritaire sectoren van de Belgische samenwerking die de sterkste druk 
uitoefenen op het milieu, met inbegrip van die sectoren die tegelijk nuttig kunnen zijn 
voor het milieu. 

De prioritaire sectoren in kwestie zijn hoofdzakelijk de "landbouw en de 
voedselveiligheid" en de "basisinfrastructuur". Wat de DAC-sectoren betreft gaat het, 
buiten de hybridecategorie "multisector" (6% van de Belgische ODA tijdens de periode 
2002-2011), vooral om enerzijds de landbouw en de veeteelt (5,5%) die rechtstreeks 
verbonden is aan de prioritaire sector "landbouw en voedselveiligheid" en anderzijds 
om watervoorziening en sanering (3%), energie (1%), vervoer en opslag (3%) 
verbonden aan de prioritaire sector "basisinfrastructuur". In tegenstelling tot 
landbouw en veeteelt (die de algemene trend volgden), zijn de uitgaven voor 
infrastructuurgebonden sectoren sneller toegenomen dan de totale ODA, in het 
bijzonder op het vlak van vervoer en opslag (met een stijging van 550% tussen 2002 
en 2011 en een piek in 2009) en energie (450%).  

Omdat de interventies binnen die sectoren nuttig kunnen zijn voor het milieu, kunnen 
ze ook milieudoelstellingen nastreven. Een van de effecten van milieu-integratie 
in de samenwerking is erop gericht om - binnen die sectoren - de 
interventies te bevorderen die milieuzorg nastreven, meer bepaald via een 
toename binnen de sector watervoorziening-sanering (waar 90% van de interventies 
DAC-milieu-indicator 1 of 2 krijgen) of door milieudoelstellingen op te nemen in de 

                                           
60  De zogeheten milieucurve van Kuznets (trouwens niet de bedenker) stelt dat de belasting van het milieu 

het hoogst is op een tussenliggend ontwikkelingsniveau; de kritiek op dit model zegt dat dat in wezen 
inderdaad klopt voor vervuiling met plaatselijke gevolgen, maar niet voor milieudruk op een ruimere 
schaal (Meunié, A. 2004 "Controverses autour de la courbe environnementale de Kuznets", 
werkdocument van het CED, Universiteit van Bordeaux)  

61  Hoewel het land geen partner meer is, bevestigen de vaststellingen van de missie in Burkina Faso die 
bewering: met de toename van het inkomen op het platteland stijgt ook de productie van afval dat 
schadelijk is en bijzonder moeilijk te recupereren en te behandelen omwille van de grote versnippering 
(plastic, batterijen enz.). 
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producerende sectoren, zoals landbouw en energie (waar respectievelijk 77% en 85% 
van de interventies een milieudoelstelling integreren die binnen de indicator past)

62
. 

In het geval van de sector watervoorziening en sanering is er geen mitigatie van de 
negatieve effecten

63
. In het geval van de landbouw en de veeteelt ontstaat de 

mitigatie van negatieve effecten door schadelijke productiemethodes te vervangen 
door minder schadelijke varianten (agro-ecologie, "zachte" energiebronnen). Hoewel 
de statistieken op basis van de milieu-indicator dat effect kunnen overschatten, geven 
ze op dat vlak toch een bemoedigend beeld van de Belgische samenwerking.  

Milieu-integratie is overigens aanwezig wanneer het erom gaat de externe effecten 
van de interventies te beheren (milieueffecten die buiten de doelstellingen vallen). 
Voor bepaalde infrastructuur (watervoorziening en sanering, vervoer, energie) of 
landbouwinstallaties (zoals industriële fokkerijen

64
) wordt gewoonlijk een MER 

opgemaakt op grond van de geldende nationale wetgeving. Bovendien merken we in 
de Belgische samenwerking een aantal vrijwillige initiatieven op die losstaan van de 
wetgeving

65
. De MER-aanpak heeft echter zijn beperkingen en zwaktes (zie 

kadertekst), meer bepaald omdat er geen strategische visie aan gekoppeld wordt. 

Algemeen genomen verzacht milieu-integratie duidelijk de negatieve effecten van die 
sectoren en verbetert ze de milieubalans van de Belgische samenwerking, zowel als 
het gaat om de absolute effecten als om de betere milieuefficiëntie

66
 van de 

ondersteunde sectoren. Die verbeteringen worden geraamd door ze te toetsen aan 
een referentiesituatie zonder milieu-integratie, waar de interventies de negatieve 
effecten nu eens verhogen en dan weer terugdringen, of meer algemeen een bepaald 
type effecten vervangen door een ander (Bijlage 5.3.3). De casestudies tonen 
evenwel aan dat de milieu-integratie binnen de Belgische samenwerking niet altijd 
even aanwezig, doelmatig of duurzaam is geweest in termen van effecten

67
. 

De integratie van externe milieu-effecten op basis van MER's68 kan worden 
bemoeilijkt omdat 

 Die MER's te laat in het hele besluitvormingsproces worden uitgevoerd en zonder 
voorafgaande strategische beoordeling (SMB) of andere gelijkaardige 
strategische denkoefening; zo kunnen ze de effecten die inherent zijn aan de 
strategische beslissingen (met inbegrip van de keuze voor de locatie) niet 
aankaarten of afwenden; de MER's van de directe Belgische samenwerking 
kunnen doorgaans pas worden gedaan in de uitvoeringsfase (dat terwijl de SNLM 
ze liever ziet in de identificatiefase en terwijl het eigenlijk logischer is om ze in 
de projectformulering te verwerken: eens het project is gedefinieerd en voor het 
wordt uitgevoerd); 

 Het juridisch en institutioneel kader van de MER's is soms zwak (in het bijzonder 
in de DRC69), samen met de capaciteiten van lokale studiebureaus; het gebeurt 

                                           
62  Daarentegen bevindt slechts een kleine minderheid (5%) van de interventies uit de sector vervoer-

opslag zich in die situatie (wat normaal is voor een sector die niet echt nuttig is met het oog op een 
duurzamer milieu). 

63  Men meent dat de sector eerder groeit dan dat de doelstellingen binnen de sector worden bijgestuurd. 
64  Een voorbeeld: BF-MOA 
65  Voorbeelden uit de landbouw: VN-ADP, uit de industriële productie: PE-AYA.  
66  Ratio tussen de ontwikkelingsbaten en de negatieve milieueffecten. 
67  Milieu-integratie bleek onvoldoende om de (of bepaalde) negatieve effecten van VN-HAN, RDC-RO2, 

RDC-RO1, BF-VAL, VN-NTP, RDC-URG, TZ-SAE te corrigeren of om de mogelijke positieve effecten van 
BF-VAL en VN-NTP te versterken. In het geval van TZ-MAR werden er (laattijdig) mogelijkheden 
opgemerkt om de impact te verbeteren, zonder dat ze werden uitgevoerd. De geleverde inspanningen 
waren weinig duurzaam in het geval van RDC-URG (beplantingswerken) en VN-HAN (controle op de 
effluenten van de veeteelt).  

68  We merken op dat er een aantal voorbeelden zijn waarbij eigen instrumenten gebruikt worden die 
losstaan van de MER-wetgeving (PE-AYA- VN-ADP). 

69  Betreffende casestudies: RDC-RO2, RDC-RO1 
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ook dat het kader niet echt dwingend is ten aanzien van de autoriteiten die 
belang hebben bij het project70; 

 Ze deadlines opleggen (die vertraging in de uitvoering kunnen veroorzaken71); 
 De uitvoering van de aanbevelingen beschouwd wordt als een verplichting en 

een bron van kosten die nutteloos zijn om het project te voltooien; de uitvoering 
kan dus gedeeltelijk of twijfelachtig zijn72; 

 Het juridisch kader van de MER's heeft doorgaans betrekking op individuele 
bouwwerken en niet op interventies in hun totaliteit terwijl die, ook al bevatten 
die geen bouwwerken die wettelijk onderworpen zijn aan een MER73, toch een 
beduidend effect kunnen sorteren; 

 De MER's zijn ook niet het meest geschikte instrument om hulpbronnen te 
beheren die op verschillende vlakken onder druk staan, denken we maar aan de 
grondwaterlagen74.  

SV3.2.d. De algemene resultaten van milieu-integratie.  

De voorgaande analyse toont aan dat milieu-integratie een positieve uitwerking 
heeft op het milieu. Uiteraard is het onmogelijk om die effecten van milieu-
integratie en de effecten van de interventies zelf te meten (meer bepaald omdat de 
interventies zelf geen monitoring omvatten). Niettemin blijkt uit de analyse dat de 
effecten van milieu-integratie verbeterd zouden kunnen worden en eerder beperkt 
blijven ten opzichte van de grote milieukwesties die opgelost moeten worden en van 
de omvang van hun onderliggende oorzaken

75
. Natuurlijk mag die vaststelling geen 

argument zijn om af te zien van dergelijke inspanningen, in die zin dat tal van 
milieuproblemen uitsluitend voortkomen uit het cumulatieve effect van een hele reeks 
bronnen die elk een licht effect hebben.  

Milieu-integratie ligt ook aan de basis van de resultaten vastgesteld op het niveau van 
vraag 4 en meer bepaald in termen van de "vereiste voorwaarden", met uitzondering 
van de basisvoorwaarden, die niet eigen zijn aan milieubeheer. 

Milieu-integratie heeft in bepaalde opzichten positieve gevolgen gehad voor de 
andere samenwerkingsdoelen, in het bijzonder op de sociaaleconomische 
ontwikkeling. Milieudoelstellingen werden immers grotendeels nagestreefd ter 
ondersteuning van de sociaaleconomische doelstellingen

76
 (in het bijzonder in 

categorie 4, maar ook in categorie 3, meer bepaald met betrekking tot sanering). De 
evaluatie heeft immers geen merkbare invloed - en dus ook geen negatieve invloed - 
van de milieu-integratie vastgesteld op de impact van de sociaaleconomische 
ontwikkeling die interventies zonder milieudoelstelling nastreven. 

Toch zou meer aandacht voor adaptatie de sociaaleconomische effecten van de 
Belgische samenwerking duurzaam hebben kunnen verbeteren, en voor bepaalde 
interventies met het milieu als hoofddoelstelling is het risico niet uitgesloten 
dat ze bijdragen tot suboptimale sociaaleconomische effecten. Dat is mogelijk 
het geval bij interventies die globale milieuopbrengsten trachten te bereiken (de GEF-

                                           
70  Vermoedelijk het geval voor VN-NTP  
71  Een voorbeeld: VN-TUY 
72  Twijfelachtig in het geval van VN-TUY. 
73  Dat is het geval van de microdammen die BF-VAL beoogt.  
74  In het geval van TZ-GRO wordt voor elke waterput een MER opgesteld. 
75  In het bijzonder de demografische expansie, de vraag naar grondstoffen in de ontwikkelingslanden en 

de opkomende landen, de energieprijzen, de consumptiedrang van bevolkingen, de mondialisering van 
de handel, nieuwe technologieën, de financiële evenwichten of ook de economische of politieke macht 
van actoren die niet omzien naar duurzame ontwikkeling.  

76  In een aantal gevallen (in RDC-CEF bijvoorbeeld) waren de doelstellingen hiërarchisch anders ingedeeld, 
maar waren de effecten van dezelfde orde. 
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bijdragen in principe77), in die zin dat vanuit het standpunt van de ODA dergelijke 
uitgaven een zekere opportuniteitskost inhouden als er wordt afgezien van 
interventies die eerder een lokaal voordeel opleveren. Naast die opportuniteitskost 
kan voor sommige acties die erop gericht zijn de natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen tegen hun gebruikers, het risico niet worden uitgesloten dat ze negatieve 
sociaaleconomische effecten voortbrengen. Het klopt dat dergelijke interventies, die 
frequent voorkomen rond de beschermde gebieden (met inbegrip van de interventies 
gefinancierd door het GEF en het EOF), algemeen gezien bijdragen tot de 
sociaaleconomische ontwikkeling, maar ze compenseren ook de verliezen, zodat de 
balans (waar ook de bescherming van eventuele plaatselijke ecosysteemdiensten 
speelt) niet altijd duidelijk positief is. Een casestudy van de directe bilaterale 
samenwerking in Tanzania

78
 toont het risico aan dat er kosten kunnen ontstaan 

alvorens de meer hypothetische voordelen optreden. 

Globaal genomen heeft milieu-integratie positieve gevolgen voor het milieu en voor de 
ontwikkeling, hoewel bepaalde milieudoelstellingen in het vaarwater zouden kunnen 
komen van de sociaaleconomische doelstellingen. Omdat de 
ontwikkelingssamenwerking zelf maar een beperkte impact heeft, mogen we niet 
verwachten dat milieu-integratie de ontwikkelingstrajecten ingrijpend bijstuurt in de 
richting van meer duurzaamheid. 

SV 3.3. In hoeverre en met welke resultaten is milieu-integratie 

uitgebreid naar adaptatie?  

Adaptatie van de interventies 

De casestudies wijzen op een zekere verscheidenheid in de maatregelen die al dan 
niet getroffen worden om de interventies aan te passen aan oncontroleerbare milieu- 
en klimaatfactoren. De nood aan adaptatie aan de fysieke omgeving is in bepaalde 
domeinen een evidentie, zoals in de landbouw (bijvoorbeeld met de keuze van 
genetisch materiaal dat is aangepast aan de bodem en aan het klimaat) en de 
infrastructuurbouw (waar de vordering van de werven afhangt van het slechte weer). 
Niettemin anticiperen de interventies doorgaans matig op toekomstige milieu- en 
klimaatevoluties die hun bestendigheid zouden kunnen aantasten (een aspect dat nog 
al te vaak wordt veronachtzaamd). Een optimale adaptatie hangt in feite af van de, 
soms gebrekkige, aandacht die het milieu krijgt in verschillende sleutelfases van de 
projectcyclus (de initiële probleemanalyse, de technische haalbaarheidsstudies, de 
analyse van de risico's en assumpties, de analyse van de bestendigheidsfactoren

79
). 

Sinds kort biedt de screeningtool KLIMOS bijkomende ondersteuning, die echter 
weinig aangewend werd tijdens de evaluatieperiode en waar geen rekening mee werd 
gehouden in de onderzochte interventies. Uit de casestudies blijkt ook dat een 
onvoldoende of ongeschikte adaptatie kan leiden tot vertragingen, tot een 
beperkte doelmatigheid wat betreft de beoogde doelstelling, tot ongewenste 
externe effecten of ook tot een risico voor de bestendigheid, in het bijzonder 
door het gebrek aan een vooruitziende visie op de klimaat- en milieuveranderingen 
(Bijlage 5.3.5).  

 

 

                                           
77  Het GEF is geënt op het principe dat de bijdragen die ze ontvangt aanvullingen moeten zijn op de 

ontwikkelingssamenwerking. In feite, zoals voorzien en gewenst in de SNLM, ging de groei van de 
bijhorende uitgaven niet gepaard met een daling van de sociaaleconomische uitgaven. 

78  TZ-KIL 
79  In dat opzicht stellen we vast dat de handleiding voor projectcyclusbeheer van de EC sinds 1991 het 

milieu opnam in de factoren voor uitvoerbaarheid, wat niet het geval was in de DIP-handleiding van 
DGD. 
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Adaptatie van de begunstigden  

De SNLM beschrijft, zonder ze evenwel als zodanig te vermelden, de behoefte om de 
doelgroepen aan te passen aan de gevolgen van woestijnvorming. Ze beoogt op een 
al wat meer uitdrukkelijke maar tevens bijkomstige manier de adaptatie aan de 
effecten van de klimaatverandering. Sindsdien is adaptatie aan de klimaatverandering 
een heet hangijzer, in het bijzonder in het rapport van J.P. van Ypersele uit 2008. De 
kwestie kent op dit moment een heropleving bij tal van donoren die, binnen andere 
contexten, vaak leidt tot een buitenkanseffect dat erin bestaat interventies die 
uitgaan van andere motivaties (in het bijzonder wanneer ze een mitigerende rol 
spelen) te bestempelen als adaptatief. Een dergelijke opportunistische houding is 
tijdens de evaluatieperiode in de Belgische samenwerking echter nauwelijks te 
merken. Inderdaad, van de bestudeerde interventies (ook de meest recente) zijn er 
maar weinig die uitdrukkelijk van klimaatadaptatie spreken, terwijl een veel groter 
aantal de facto inspeelt op de klimaatschommeling

80
 (uitgezonderd de interventies 

die geacht worden de algemene kwetsbaarheid te beperken door de armoede terug te 
dringen, wat elke ontwikkelingsactie in wezen beoogt). Maar die interventies 
beantwoorden doorgaans vooral aan de huidige grillen van het klimaat, meer dan dat 
ze trachten te anticiperen op de toekomstige evoluties.  

Verschillende interventies hebben in feite ook een adaptatief karakter wat betreft 
de toestand en de veranderingen van het milieu, los van de specifieke 
klimaateigenschappen: het gaat om acties die technieken promoten die beter zijn 
aangepast aan de plaatselijke ecologische omstandigheden,

81
 om verschillende 

antwoorden op de verslechtering van het milieu
82

 of op de blootstelling aan 
vervuiling

83
 of ook om acties die de capaciteiten om partij te trekken voor het milieu

84
 

of om het te vrijwaren versterken
85

. Adaptatie kan ook betrekking hebben op factoren 
die niet louter milieu- of klimaatgebonden zijn

86
. In dat opzicht kunnen we stellen dat 

het binnen een aanpak die gericht is op de begunstigden logisch is dat alle factoren 
die hen treffen in overweging worden genomen, los van de oorzaken (klimatologisch, 
milieugebonden of andere) die ze doen veranderen.  

Hoewel de resultaten van preventieve adaptatie aan extreme klimaatschommelingen 
of aan toekomstige veranderingen zich pas doorzetten eens die beduchte 
gebeurtenissen zich voordoen en ze vooraf dus niet meetbaar zijn, tonen de 
casestudies toch aan dat adaptatie in bepaalde gevallen positieve gevolgen heeft op 
de veerkracht bij klimaatgrillen

87
. 

                                           
80  Voorbeelden: diversificatie van de inkomens om de grillen van het klimaat beter te doorstaan (PE-AYA, 

BF-RUR), dammen of toegang tot irrigatie (BF-VAL, 1841228 en VN-NTP) om de effecten van droogte en 
klimaatschommelingen te beperken, voorbereiding op natuurrampen (BF-CXR) en insectenplagen (TZ-
FRU), de bevordering van systemen die de water- en bodemkwaliteit in stand houden en de gevolgen 
van het onzekere klimaat verzachten (BF-PLU, BF-CHA, BF-RUR). 

81  Bijvoorbeeld via de productie van zaaizaad dat is aangepast aan de lokale omstandigheden (RDC-APV) 
of de instandhouding van dergelijk genetisch materieel (PE-DIA). 

82  Bijvoorbeeld, in de casestudies, herbebossing als antwoord op de woestijnvorming (BF-REB), het beheer 
van een overstromingsvlakte die op verschillende manieren onder druk staat (TZ-KIL), de intensivering 
van de veeteelt als antwoord op de verslechtering van het weiland (BF-ZEB), de diversificatie van de 
inkomens om klimaatschommelingen het hoofd te bieden (PE-AYA, BF-RUR). 

83  Bijvoorbeeld: de bescherming van minderjarigen tegen de gezondheidsrisico's van hun activiteit (RDC-
KAT). 

84  Bijvoorbeeld: ondersteuning van de zelfstudiecapaciteiten via actieonderzoek op het platteland (BF-
RUR). 

85  Bijvoorbeeld: versterking van het vermogen om de gevolgen van de mijnbouw het hoofd te bieden (PE-
RUR). 

86  Diversificatie helpt trouwens niet enkel om in te spelen op de gevolgen van de klimaatschommelingen, 
maar ook op de wisselvalligheid van de markten.  

87  Zo blijkt dat men er in Burkina Faso (met name in het project BF-CHA) in slaagt om, vergeleken met 
onbeschermde velden, met stenen dijkjes een deel van de oogst te redden in het geval van droogte. De 
interventies TZ-WAT, VN-SAN en RDC-URG hebben de kwetsbaarheid bij overstromingen 
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SV 3.4. Wat zijn de factoren en voorwaarden voor een 

geslaagde milieu-integratie?  

Een gedetailleerde analyse van de factoren en de voorwaarden die bepalend zijn voor 
het welslagen van milieu-integratie is opgenomen in Bijlage 5.3.6.  

De factoren die een rol spelen in de intensiteit en in de kwaliteit van de inspanningen 
op het vlak van milieu-integratie hebben te maken met de motivatie van de actoren 
betrokken bij de ontwikkelingssamenwerking, met de eventuele verplichtingen die ze 
moeten nakomen en met hun beschikbaarheid, vaardigheden en toegang tot 
hulpmiddelen (instrumenten, advies, expertise).  

De motivaties en capaciteiten in kwestie zijn niet enkel milieugebonden, maar hebben 
ook betrekking op het goede algemene beheer van de interventies. Dat is immers 
bepalend voor de kwaliteit van de milieu-interventies en voor het vermogen van de 
andere interventies om een doeltreffende milieu-interventie op te nemen. In feite 
bevat Bijlage 5.3.6 een hele reeks goede algemene praktijken op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking, die ervoor zorgen dat de inspanningen naar meer 
milieubewustzijn doeltreffend zijn. Die praktijken dragen bovendien bij tot de 
milieuefficiëntie

88
 van de ontwikkeling, in die zin dat ze een positieve 

ontwikkelingsimpact teweegbrengen die eventuele restschade compenseert
89

 (in het 
bijzonder wanneer de milieuschade vroeger en duidelijker optreedt dan de 
sociaaleconomische baten). Hoewel het globaal genomen onontbeerlijk is om de 
basisinstrumenten te beheersen, blijkt ook dat bepaalde van die instrumenten, zoals 
het logisch kader, vanuit milieustandpunt bepaalde tekortkomingen of risico's 
inhouden90. 

De evaluatie wijst ook op een aantal externe factoren die het duurzame effect van de 
inspanningen voor meer milieubewustzijn bepalen en grotendeels verband houden 
met de "voorwaarden voor duurzaam milieubeheer" waarvan sprake in SD2 van de 
SNLM. Terwijl milieu-integratie die voorwaarden kan afbuigen hebben ze dus ook hun 
invloed op haar resultaten en in het bijzonder op de bestendigheid van die resultaten.  

4.4. Vraag 4: In hoeverre en met welke resultaten 
heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de 
partnerlanden bijgedragen tot het scheppen van de 
vereiste voorwaarden voor milieubescherming en 
duurzaam milieubeheer? 

Vraag 4 (V4) gaat over de tweede specifieke doelstelling (SD2) van de SNLM 
("ondersteuning bij het scheppen - in de partnerlanden - van de vereiste voorwaarden 
(gunstige context) voor milieubescherming en duurzaam milieubeheer"). De SNLM 
meent dat zonder die voorwaarden "de interventies die Belgische steun krijgen niet 
kunnen bijdragen tot een ecologisch duurzame ontwikkeling". Voor die doelstelling 
schuift ze vier verwachte resultaten (VR) naar voren die overeenstemmen met 
evenveel "voorwaarden": "Het partnerland moet een goed milieubeleid voeren, dat 

                                                                                                                               

 
teruggeschroefd, terwijl RDC-AQU en VN-NTP de toegang tot water bij klimaatschommelingen hebben 
veiliggesteld.  

88  Milieu-efficiëntie = ratio tussen de ontwikkelingsbaten en de negatieve milieueffecten. 
89  Restschade = schade die zich hardnekkig doorzet, ook na milieu-integratie die erop gericht is ze te 

beperken. 
90  In het logisch kader is bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk plaats voor de behandeling van effecten die extern 

zijn aan de interventielogica. 
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horizontaal geïntegreerd en verankerd is in de lokale instellingen, aansluit bij een 
samenhangend regionaal milieubeleid, in overeenstemming is met de internationale 
milieuverdragen (multilaterale milieuakkoorden) en internationale 
milieuaanbevelingen en gedragen wordt door de bevolking en door de verschillende 
belangengroepen".  
 
V4 is opgesplitst in een aantal subvragen: 

 SV 4.1 ("In hoeverre werden de 3 indicatoren van SD2 bereikt in 
2011?") wordt toegevoegd aan de vragen uit de Referentietermen, omdat het 
logisch is dat de doelmatigheid geëvalueerd wordt ten opzichte van de 
oorspronkelijke indicatoren die daarvoor bedoeld zijn.  

 SV 4.2 tot 4.4 komen uit de Referentietermen en houden rechtstreeks verband 
met de 4 verwachte resultaten uit SD2. 

 SV 4.6 wordt toegevoegd in vergelijking met de Referentietermen, zodat ook 
rekening gehouden kan worden met de bijdragen aan SD2 die niet 
rechtstreeks verband houden met de 4 verwachte resultaten.  

 SV 4.7 is ook toegevoegd om meer specifiek de resultaten te behandelen van 
praktijken die bevorderlijk zijn voor duurzaam milieubeheer en 
milieubescherming. 

 Een laatste nieuwe subvraag (SV 4.8) heeft betrekking op de factoren die 
bepalend zijn voor verbetering binnen de vereiste voorwaarden voor 
milieubescherming en duurzaam milieubeheer. 

 

Samenvatting 

SD2 van de SNLM had enkel ambities op het vlak van middelen. In dat opzicht wordt 

vastgesteld dat de begrotingsinspanningen onder de verwachtingen van de SNLM zijn 
gebleven. 

De inspanningen binnen de domeinen waar de verwachte resultaten 1 tot 3 uit de 
SNLM betrekking op hebben verlopen grotendeels via de multilaterale samenwerking, 
met merkbare resultaten, maar ze zijn niet geconcentreerd op de partnerlanden en 
missen dus grotendeels de doelen die de SNLM heeft vastgelegd.  

Niettemin heeft de bilaterale samenwerking tal van bijdragen geleverd aan de 
"vereiste voorwaarden". Die bijdragen kunnen nagestreefd worden door de 
doelstellingen van de interventies, voortvloeien uit een transversale integratie van het 
milieu (milieumainstreaming) of in de lijn liggen van het streven naar bestendige 
resultaten in de verbetering van het biofysisch milieu. Een groot deel van die 
bijdragen valt buiten de verwachte resultaten van de SNLM, die dus te beperkt 
blijken. 

De meting en de beoordeling van resultaten is bijzonder moeilijk als het gaat om de 
"vereiste voorwaarden". Het uiteindelijke effect op de praktijken wordt evenwel 
grotendeels beperkt door het gebrek aan een precieze diagnose en door het 
onvermogen dat daaruit ontstaat om de interventies duidelijk vorm te geven. 

SV 4.1. In hoeverre is het streefniveau van de drie indicatoren 
van SD2 bereikt? 

De SNLM definieert 3 indicatoren voor haar SD2. Omdat de doelstelling er 
eenvoudigweg in bestaat om steun te verlenen, gaat het uitsluitend om 
middelenindicatoren en niet om resultaatindicatoren op het vlak van duurzaam 
milieubeheer. De mate waarin de streefwaarden van die respectievelijke indicatoren 
bereikt zijn wordt weergegeven in de volgende paragrafen. 
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Indicator 191: 
"Minstens 15% van het extra budget voor de Ontwikkelingssamenwerking wordt 
besteed om de partnerlanden te helpen milieubescherming en duurzaam milieubeheer 
op te nemen in hun beleid en om de internationale milieuverdragen en -akkoorden uit 
te voeren" (deze indicator houdt verband met VR 1 en 2/SV 4.2 en 4.3 van de 
Referentietermen). 

 
De interventies waar deze indicator betrekking op heeft zijn uitsluitend opgenomen in 
categorieën 1 tot 3, waarvoor de totale uitgaven volgens de kritische inventaris 
oplopen tot 800,4 miljoen euro (figuur 12). Slechts een deel van de interventies uit 
categorieën 1 tot 3 heeft betrekking op de steun die de indicator beoogt. Een groot 
aandeel van de uitgaven binnen categorieën 1 en 2 wordt in feite niet in de 
partnerlanden gedaan. Verschillende interventies, in het bijzonder uit categorie 3, zijn 
bovendien eerder gericht op biofysische milieueffecten. Bijgevolg is het werkelijke 
budget dat de indicator beoogt veel hoger dan de 800,4 miljoen euro. Omdat dat 
bedrag lager is dan de 15% van het bijkomend budget92 voor ontwikkelingshulp, dat 
823 miljoen euro bedraagt, kunnen we besluiten dat de streefwaarde van de 
indicator niet werd bereikt tijdens de periode 2002-2011. 
 

Indicator 2: 

In minstens 10 partnerlanden lopen een of meerdere interventies die moeten 

bijdragen tot het scheppen van de juiste voorwaarden voor milieubescherming en een 
duurzaam milieubeheer (die indicator hangt samen met alle verwachte resultaten van 
SD2 en is dus transversaal ten opzichte van de subvragen uit de referentietermen).  

De voorbeelden uit de bijgevoegde tabel (Bijlage 5.4.2) tonen aan dat de 

streefwaarde van de indicator bereikt is voor de periode 2002-2011. Voor 10 
partnerlanden werd inderdaad een project geïdentificeerd dat specifiek gericht is op 
het scheppen van de vereiste voorwaarden voor milieubescherming en duurzaam 
milieubeheer.  
 

Indicator 3: 
Er zijn minstens 4 nieuwe programma's gestart om de uitvoering van de 
internationale milieuverdragen en -verklaringen te ondersteunen, met de hulp van 
gespecialiseerde multilaterale partnerorganisaties en plaatselijke milieu-NGO's (deze 
indicator verwijst naar VR 2 en SV 4.3). 

 
Net zoals voor de vorige indicator blijkt uit de voorbeelden uit de bijlage (Bijlage 
4.5.2) dat de streefwaarde werd bereikt. 

SV 4.2. In hoeverre heeft de Belgische steun ervoor gezorgd 
dat de partner respect voor het milieu heeft kunnen opnemen in 

zijn beleid, strategische planning en wetgeving? 

De interventies die het meest uitdrukkelijk gericht zijn op milieu-integratie in het 
beleid en in de strategische planning, zoals beschreven in verwacht resultaat 193 van 

                                           
91  We merken echter dat deze indicator ontbreekt in de Franse versie van de SNLM. 
92  Dat "bijkomend budget" wordt berekend als de som van de verschillen tussen de respectievelijke 

budgetten voor de jaren 2003 tot 2011 en het budget voor het referentiejaar, met name 2002; die 
berekening levert een bedrag op van € 5 486 564 538.  

93  Een opzoeking op trefwoord in de databank ODA.be voor categorieën 1, 2 en 3 leverde een lijstje op 
van slechts 11 interventies die in de lijn zouden kunnen liggen van dit resultaat: 7 beogen steun aan 
veterinaire instellingen (IMT-programma), 3 anderen situeren zich in de sector landbouw/veeteelt en 1 
is getiteld "Energies renouvelables en milieu rural, Rwanda" (Hernieuwbare energieën in een landelijke 
omgeving).  
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SD2, zijn de bijdragen aan het UNEP voor milieu-integratie in de PRSP's: het 
UNEP werkte al sinds 2004 rond dat thema aan de hand van het "Poverty and 
Environment Project" dat gefinancierd wordt door België, Zweden en Noorwegen, 
alvorens zijn inspanningen in 2007 te bundelen met die van het UNDP in de vorm van 
het "Poverty-Environment Initiative" (PEI); België reserveerde 4,6 miljoen euro voor 
het UNEP en financierde onrechtstreeks het PEI via de core funding van het UNEP. Het 
PEI bestrijkt 27 landen, waaronder 7 huidige partners van de Belgische 
samenwerkijg: Vietnam, Oeganda en Burundi (die nu geen deel meer zijn van het 
PEI), Mozambique, Mali, Rwanda en Tanzania. De evaluatie die Noorwegen in 2009 
deed beoordeelt het initiatief als positief. Ze toont aan dat het werkt als een unieke 
katalysator en dat het een invloed heeft op het beleid, maar voorlopig slechts in 
beperkte mate op de budgetten en op de onderliggende oorzaken van armoede en 
milieuverslechtering. Ook die evaluatie verwijst naar de nood aan langdurige 
ondersteuning. 

De casestudies wijzen overigens op wat wetgevende ondersteuning van de bilaterale 
samenwerking (ontwikkeling van voorstellen voor milieudecreten, -normen, -
verordeningen94). 

Tal van andere acties ondersteunen op milieuvlak de tenuitvoerlegging van 
beleidslijnen, strategieën en wettelijke bepalingen, zonder evenwel strikt genomen bij 
te dragen tot milieu-integratie in het politiek, strategisch en wetgevend kader: 
- Ontwikkeling van tools, instrumenten, richtlijnen95; 
- Capaciteitsontwikkeling binnen de overheid96; 
- Directere ondersteuning bij de uitvoering van het beleid of bij de tenuitvoerlegging 

van de wetgeving97; 
- Vrijmaken van bijkomende middelen voor milieubeheer door de overheid98.  

In totaal zijn de interventies die een dergelijke vorm van steun omvatten goed voor 

een mooi aandeel (36 van de 58) van de onderzochte casestudies, zoals ook blijkt uit 
de tabel in Bijlage 5.4.3 (waar ze gegroepeerd worden onder de algemene term 
"milieubestuur").  

SV 4.3.  In hoeverre heeft de Belgische steun de partner in 
staat gesteld om de multilaterale milieuverdragen en 

internationale milieuaanbevelingen te eerbiedigen? 

De inspanningen van de Belgische samenwerking op het vlak van de multilaterale 
milieuakkoorden zijn gebundeld in de multilaterale samenwerking. Van de 190,5 
miljoen euro die DGD binnen die multilaterale milieusector heeft uitgegeven tijdens de 
periode 2002-2011 (Bijlage 5.4.4) zijn alle verplichte bijdragen99 (goed voor een 
bedrag van 131,5 miljoen euro) bestemd voor de uitvoering van de MMA's. Onder de 
vrijwillige bijdragen bevinden zich ook verschillende initiatieven die rechtstreeks 
verbonden zijn met de MMA's: GEF/LDCF, GEF/SCCF, gevolgd door de MMA's en 
samenwerkingsverbanden voor de uitvoering, en de uitvoering van het Verdrag van 
Stockholm inzake persistente organische polluenten (POP's).  

Van de 58 bestudeerde interventies in de 5 gekozen landen (die gericht zijn op 
bilaterale samenwerking) tellen we er 8 (waarvan 1 in Burkina Faso, dat niet langer 

                                           
94  Voorbeelden: RDC-CEF, RDC-AQU, PE-DIA, PE-PAR, VN-CBW. 
95  Voorbeelden: TZ-SUA, PE-PRO, PE-AYA, BF-PAG. 
96  Voorbeelden: PE-BIO, PE-PRO, TZ-KIL. 
97  Voorbeelden: TZ-SEL, RDC-CEF. 
98  Voorbeelden: PE-AYA, PE-CHA. 
99  De bijdragen aan het trust fund van het GEF worden in aanmerking genomen omdat ze hoofdzakelijk 

gericht zijn op de thema's waar de MMA's betrekking op hebben en die aansnijden in overeenstemming 
met de MMA's.  Bovendien treedt het GEF op als financieel mechanisme voor de volgende verdragen: 
VBD, UNFCCC, POP en UNCCD.  
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een partnerland is van de Belgische samenwerking) met directe of indirecte bijdragen 
aan de uitvoering van de MMA's100. Die verhouding van 8 op 58 is relatief laag, in die 
zin dat de 58 interventies een vertekende steekproef vormen, in het voordeel van 
milieuprojecten.  

Indirecte aanwijzingen van de aandacht die de MMA's krijgen komen ook uit de 
analyse rond de toewijzing van de Rio-indicatoren, die betrekking hebben op de drie 
grote conventies over biodiversiteit, woestijnvorming en het klimaat (zie kritische 
inventaris, hoofdstuk 3.4.3): voor de steekproef van 5041 interventies uit de sectoren 
die het meest direct verband houden met het milieu gaat iets minder dan de helft 
(44%) van het budget naar interventies die minstens één Rio-indicator omvatten die 
niet nul is. In de loop der jaren en vooral vanaf 2009 is er voor elke indicator een 
duidelijke vooruitgang merkbaar. Die indicatoren weerspiegelen evenwel eerder 
de intentie om de doelstelling van de conventies te ondersteunen, wat niet helemaal 
strookt met het resultaat dat de SNLM beoogt (met name het respect voor de 
conventies door de partners). Bovendien weerspiegelen de trends in de labelling niet 
altijd de realiteit van de interventies.  

SV 4.4. In hoeverre heeft de Belgische steun de regionale 
samenwerking tussen ontwikkelingslanden op het vlak van 

bescherming en duurzaam beheer van het milieu gestimuleerd? 

Net zoals de steun waar de vorige SV betrekking op heeft, wordt de Belgische steun 
om de regionale samenwerking tussen ontwikkelingslanden op het vlak van 
milieubescherming en duurzaam milieubeheer te bevorderen vooral gerealiseerd 
binnen de multilaterale samenwerking, in het bijzonder via het GEF en het UNEP. 
Beide organisaties leggen de nadruk op milieuproblemen met een internationaal 
karakter en kiezen vooral voor een regionale of mondiale aanpak. Het UNEP is 
uitdrukkelijk regionaal gestructureerd en het GEF besteedt 35% van zijn budget aan 
regionale of globale projecten. De Belgische bijdragen aan het GEF en het UNEP (bijna 
190 miljoen euro in de periode 2002-2011) worden behandeld in punt 3.4 hierboven. 
 
Het EOF beheert daarnaast een vrij aanzienlijke regionale portefeuille voor milieuzorg. 
De databank ODA.be geeft aan dat er 5 miljoen euro (1% van de totale Belgische 
bijdrage aan het EOF) werd overgemaakt aan het EOF voor de sector milieu. De lijst 
in Bijlage 5.4.2. bevat een hele reeks voorbeelden van GEF-milieu-interventies met 
een regionaal karakter. Twee andere aanzienlijke bijdragen aan de multilaterale 
partners zijn de bijna 3 miljoen euro die het UNDP specifiek voor milieu-initiatieven 
kreeg, en een bijdrage van 0,16 miljoen euro aan BIRD voor het programma "Clean 
Air Initiative".  

Die regionale dimensie is iets minder aanwezig binnen de directe en indirecte 

bilaterale samenwerking, die van nature ook minder geschikt is voor dat soort 
aanpak. Van de 58 interventies die geanalyseerd werden in de 5 bezochte landen 
hadden slechts 4 interventies een zekere regionale dimensie101. Een opzoeking in de 
databank ODA.be leverde slechts een paar extra voorbeelden op102.   

                                           
100  Het gaat in het bijzonder om bijdragen aan het Verdrag inzake Biodiversiteit (TZ-SEL, PE-CHA, PE-DIA, 

RDC-APV), aan de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- 
en plantensoorten - CITES (TZ-SEL), aan de Kaderovereenkomst van de VN over de klimaatverandering 
(PE-BIO), aan het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische polluenten (PE-DIA) en aan de 
Ramsar-conventie inzake vochtige zones (TZ-KIL). Twee projecten zijn minder specifiek en beogen 
vooral de participatie van de delegaties aan internationale fora en conferenties (RDC-AMP) en de 
versterking van de kernpunten voor internationale conventies, via de toegang tot informatie (BF-SNG). 
Bovendien brachten de documenten van PE-SAN, waar enkel een documentanalyse voor werd gedaan, 
verbanden aan het licht met het Verdrag inzake biodiversiteit en met de Overeenkomst over de 
klimaatverandering.  

101  Het gaat om de volgende 5 interventies: PE-UNI, gericht op de aanleg van een internationaal netwerk 
(met weinig resultaat); TZ-FRU, dat een dialoog opzet met collega's in andere Afrikaanse landen en met 
de betrokken actoren (SUA) die zich inzetten voor een nieuwe vorm van Zuid-Zuid-
Noordsamenwerking; RDC-CEF, dat via interactie met het COMIFAC streeft naar een regionale 
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SV 4.5. In hoeverre heeft de Belgische steun aan de 
basisorganisaties van het maatschappelijk middenveld, 

beroepsorganisaties en de privésector bijgedragen tot 
bescherming en duurzaam beheer van het milieu? 

De steun aan de categorieën van actoren waar deze subvraag betrekking op heeft 
verloopt o.a. via de verschillende kanalen van de Belgische samenwerking (met 
inbegrip van de directe bilaterale samenwerking), maar ze kunnen ook rekenen op 
een aantal specifieke eigen kanalen, in het bijzonder de indirecte 
samenwerking met de NGO's, de micro-interventieprogramma's en (voor de 
bedrijven uit de privésector) BIO. De verschillende inspanningen voor transversale 
milieu-integratie (milieumainstreaming) bevorderen soms het sensibiliserings- en 
leerproces onder de actoren, al is hun rol op dat vlak moeilijk te beoordelen. 
Milieugerichte interventies (categorieën 1 tot 3) hebben doorgaans de capaciteiten op 
dat vlak versterkt, hetzij als doelstelling, hetzij als onbewust gevolg, hetzij vanuit een 
reflex om de bestendigheid van de meer biofysische resultaten te bevorderen.  

De terreinmissies wijzen op een sterke heterogeniteit tussen de verschillende 

landen: binnen de casestudies is de verhouding interventies die een versterking van 
het middenveld inhouden 10/10 voor Peru, tegenover slechts 3/15 in Vietnam, 6/10 in 
Tanzania, 5/10 in de DRC en 7/13 in Burkina Faso. Een van de mogelijke verklaringen 
voor die vaststelling is dat er tussen die landen verschillen bestaan op het vlak van 
organisatie en betrokkenheid van de middenveldorganisaties: in Peru is het 
middenveld sterk georganiseerd, dynamisch en betrokken bij het politieke en 
sociaaleconomische leven. In Vietnam is dat, buiten de massaorganisaties die 
verbonden zijn aan de politieke macht, veel minder het geval.   

Onder de gesteunde organisaties vinden we de lokale partners van de indirecte 
samenwerking terug (bijvoorbeeld de plaatselijke NGO's die partner zijn van de 
Belgische NGO's en, in de mate waarin deze vraag er betrekking op heeft, de lokale 
universiteiten die partner zijn van de Belgische universiteiten in het kader van de 
samenwerking van CIUF en VLIR). Voor die organisaties kwam de steun van de 
Belgische samenwerking goed van pas. Ze heeft er immers voor gezorgd dat ze hun 
opdrachten konden realiseren, hun strategische programma's konden uitvoeren en 
zichtbaarheid en bekendheid konden verwerven in hun land, ook op het gebied van 
milieu. Een andere belangrijke groep die ondersteund werd was die van de 
beroepsorganisaties en producentenverenigingen. Die laatsten konden vooral 
profiteren van technische opleidingen en steun op het vlak van beheer en organisatie. 
De mate waarin die ondersteuning de voorwaarden voor duurzaam milieubeheer 
versterkt hangt grotendeels af van het milieuengagement van die begunstigden die 
hun capaciteiten versterkt zagen. De inspanningen naar meer eerbied voor het milieu 
door de Belgische partners kan ook het milieubewustzijn van de lokale partners 
aanwakkeren.  

  

                                                                                                                               

 
harmonisering op het vlak van certificatie en bosbouwcontrole; en RDC-AMP, om ervoor te zorgen dat 
het Planministerie gemakkelijker deelneemt aan belangrijke ontmoetingen en internationale 
conferenties, onder andere op het vlak van milieu 

102  De documentstudie ging over de volgende voorbeelden: (1) PE-SAN, dat past in het Binationaal plan 
voor de ontwikkeling van de grenszone tussen Peru en Ecuador en betrekking heeft op het duurzame 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen; en (2) de interventie "Duurzame toegang tot water en 
waterbeheer in de Grote Merenregio" (RDC-PRO), die meerdere landen bestrijkt. Naast de 
documentstudie verwijzen we ook naar het programma van het KBIN, dat 5,3 miljoen euro ontving om 
zijn capaciteiten op het vlak van studies naar biodiversiteit te versterken, en naar het internationale 
programma van de koepel 11.11.11, dat mocht rekenen op een bedrag van 170.000 euro om de 
negatieve gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. 
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SV 4.6.  In hoeverre heeft de Belgische steun op andere 
manieren kunnen bijdragen tot het scheppen van de 

voorwaarden die gunstig zijn voor de bescherming en het 
duurzame beheer van het milieu? 

Deze subvraag heeft betrekking op de Belgische steun aan SD2 die niet past binnen 
de verwachte resultaten.  

De casestudies tonen aan dat dergelijke bijdragen frequent gebeuren (ze werden 

vastgesteld voor 32 van de 58 gevallen). Volgens de studies zijn de onvoorziene 
manieren om bij te dragen tot SD2 van de SNLM hoofdzakelijk de volgende:  

 opleidingen103 voor ambtenaren van de overheidsdiensten, voor studiebureaus, 

landbouwers, studenten enz. 

 sensibiliserings- en vormingscampagnes voor het grote publiek en voor 

scholieren104; 

 mobilisatie en participatie rond milieuvraagstukken105; 

 de bevordering van praktijken die het milieu minder schade berokkenen, 

bijvoorbeeld in de landbouw106;  

 informatie en kennisbeheer (databanken, documentatiecentra, platformen voor 

informatie-uitwisseling)107;  

 onderzoek en ontwikkeling van technieken die minder schadelijk zijn voor het 

milieu en van technieken voor milieubeheer108; 

 het opzetten van werkbare kanalen voor afvalbeheer en -hergebruik109. 

We moeten er daarnaast op wijzen dat niet specifiek milieugebonden 
basisvoorwaarden ook hun invloed hebben op het duurzame milieubeheer, denken we 
maar aan vrede, de omstandigheden op het vlak van sociale zekerheid, 
voedselvoorziening en economie, de mate aan decentralisering en democratie, justitie 
en het respect voor de wetgeving, het kadastraal stelsel, de sociale rechtvaardigheid, 
vorming en onderzoek. Die voorwaarden zijn vaak bijzonder zwak in "kwetsbare 
landen" zoals de DRC. In dat opzicht kunnen we de Belgische inspanningen 
benadrukken op het vlak van bestuur en vorming binnen twee prioritaire sectoren, 
soms met een uitdrukkelijke plaats voor hun verband met het milieu110.  

SV 4.7. Welke effecten hadden de inspanningen van de 

Belgische samenwerking om de vereiste voorwaarden te 
scheppen op de praktijken voor milieubescherming en 

duurzaam milieubeheer? 

Noch de resultaten op het vlak van vereiste voorwaarden, noch hun effecten op de 
werkelijke praktijken en op een verlichting van de druk op het milieu worden 
gemonitord of gemeten op een manier die het mogelijk maakt om ze te beoordelen. 
De casestudies stellen soms bepaalde positieve effecten vast, maar de redenering 
die volgt laat toe om te suggereren dat de meeste acties het risico lopen om 
geen noemenswaardig eindeffect voort te brengen. 

                                           
103  Een voorbeeld: BF-SNG.  
104  Voorbeelden: RDC-URG, PE-PRO, TZ-MAR, BF-CHA, VN-VVOB, PE-PAR, PE-ENV, TZ-WAT, RDC-AQU. 
105  Voorbeelden: PE-TAR, TZ-KIL, TZ-SEL.  
106  Voorbeelden: PE-AYA, PE-DIA, RDC-AMP, VN-HAY, VN-PAY, BF-CHA. 
107  Voorbeelden: BF-OSS, BF-SNG, TZ-SUA. 
108  Voorbeelden: TZ-FRU, TZ-SUA, BF-RUR, VN-VAL 
109  Voorbeelden: TZ-WAT, BF-REC 
110  Bijvoorbeeld via milieuopvoeding of met aandacht voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen (in 

dat opzicht vermelden we ook, naast de bilaterale samenwerking, het onderdeel "natuurlijke 
hulpbronnen" van het GEF-programma ter ondersteuning van het bestuur in de DRC).  
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Zoals ook al bleek op het vlak van capaciteitsversterking111 zijn de vereiste 

voorwaarden voor goede praktijken en resultaten talrijk. Ze kunnen bovendien 
gelaagd zijn, in die zin dat bepaalde basisvoorwaarden onontbeerlijk zijn om andere 
voorwaarden te kunnen scheppen, die op hun beurt noodzakelijk zijn voor de 
volgende. Op eenzelfde niveau moeten trouwens verschillende voorwaarden vervuld 
zijn opdat een voorwaarde de rol als beperkende factor kan spelen. De ontwikkeling 
van de voorwaarden voor duurzaam milieubeheer en milieubescherming vergt dus in 
wezen een onderbouwd proces, dat vertrekt van het eerste zwakke niveau en zich zo 
opwerkt naar de hogere lagen, en dat zich op elk niveau strategisch richt op de 
zwakste voorwaarden. Het volstaat met andere woorden niet om willekeurig de een of 
andere factor aan te pakken die als "vereiste voorwaarde" aangeduid wordt. De 
keuzes moeten geënt worden op een diepgaande en holistische analyse van de 
bestaande voorwaarden en van hun trends.  

Welnu, de evaluatie vond nergens tekenen van dergelijke analyses. De LMP's en de 
SMB's die de SNLM voorstelt konden daar in zekere zin toe bijdragen. Maar die bleven 
uit in het kader van de Belgische samenwerking, bovendien werden de bestaande 
studies (zoals de LMP's van de EU) weinig gebruikt. De casestudies brengen ook geen 
grondige analyses aan het licht op de schaal van de interventiecontext. Waarschijnlijk 
missen de inspanningen van de Belgische bilaterale samenwerking op het vlak van 
"voorwaarden" dus grotendeels hun doel of rommelen ze enkel wat in de marge, en 
zullen ze weldra stuiten op beperkingen omdat bepaalde voorwaarden onaangeroerd 
zijn gebleven.  

SV 4.8. Wat zijn de succesfactoren om de vereiste 
voorwaarden voor milieubescherming en duurzaam 

milieubeheer te scheppen? 

Net zoals milieu-integratie in het algemeen (behandeld in vraag 3) hangen ook de 
intensiteit en de kwaliteit van de steun aan de vereiste voorwaarden om het milieu te 
beschermen en duurzaam te beheren uiteraard af van de institutionele en 
menselijke capaciteiten van de Belgische samenwerking op milieugebied (zie 
SV 3.4).  

Zoals aangegeven bij SV 4.1 (eerste indicator) werd de ondersteuning van die 

voorwaarden in de partnerlanden ook beknot door een vrij beperkte financiering, die 
in elk geval lager lag dan wat er in de SNLM voorzien was. Die situatie is vooral te 
wijten aan het feit dat de Belgische samenwerking zich concentreert op andere 
sectoren dan het milieu en dat de voornaamste financiering toegewezen aan die 
"vereiste voorwaarden" via de multilaterale samenwerking verloopt, die niet gericht is 
op de partnerlanden.  

Overigens, zoals ook bij SV 4.7 wordt aangegeven, is de wisselwerking tussen 
voorwaarden zodanig dat er een grondige analyse nodig zou kunnen zijn om de 
relevantie van de interventies te garanderen. Ze rechtvaardigt ook dat een actie die 
start bij de basisvoorwaarden wordt verlengd om te leiden tot effecten op de 
praktijken voor milieubescherming en duurzaam milieubeheer. Ze zorgt er ook voor 
dat het effect van elke inspanning rond een bepaalde voorwaarde beperkt word door 
de andere. De "voorwaarden" zijn met andere woorden zelf factoren die een invloed 
hebben op de slaagkansen van de inspanningen bedoeld om die voorwaarden te 
scheppen. Aan de hand van de casestudies kon een inventaris worden opgemaakt van 
die voorwaarden. Hij is opgenomen in Bijlage 5.3.6112. 

                                           
111  Potter, Ch. & R. Brough. 2004. System capacity building: a hierarchy of needs. Health Policy and 

Planning 19(5):336-345. 
112  Die voorafgaande inventaris vormt een checklist die nuttig kan zijn om de stand van zaken te sturen 

vóór de identificatie van relevante acties ten gunste van de "voorwaarden" of om na te gaan - in het 
geval dat er zich een kans aandient om een bepaalde voorwaarde aan te pakken - in hoeverre een 
dergelijke actie nuttige resultaten zou kunnen opleveren.  
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4.5. Vraag 5: In hoeverre heeft de Belgische steun 
bijgedragen tot een duurzaam leefmilieu (MDG 7)? 

Dit hoofdstuk onderzoekt de inspanningen die de Belgische samenwerking levert op 
het vlak van de indicatoren van MDG 7, eerder dan de bijdrage aan MDG 7 zelf. Die 
wordt immers grotendeels gedekt door vragen 3 en 4. De antwoorden zijn ingedeeld 
op basis van de indicatoren van MDG 7 uit 2000, die zijn overgenomen in de SNLM en 
in de Referentietermen. Omdat die indicatoren weliswaar gewijzigd zijn, wordt waar 
nodig informatie gegeven met betrekking tot de nieuwe indicatoren van MDG 7. Meer 
details over de indicatoren van MDG 7, de kritiek erop, de veranderingen uit 2002, de 
Belgische uitgaven ter zake en de realisatiegraad in de partnerlanden zijn opgenomen 
in Bijlage 5.5. We stippen ook aan dat de indicatoren slechts gedeeltelijk de 
doelstelling weerspiegelen en dat sommige misleidend kunnen zijn113.  

 

Samenvatting 

- Geen enkel partnerland heeft alle drie de streefdoelen bereikt die samen de MDG 

weerspiegelen, slechts drie van hen hebben een aantal streefdoelen verwezenlijkt: 
Ecuador, Laos (dat niet langer een partnerland is) en Vietnam. Het gaat daarbij 
niet puur om milieudoelen, maar om streefdoelen met een uitgesproken 
maatschappelijk karakter: toegang tot water, sanering en degelijke huisvesting. 

- De bijdrage van de Belgische samenwerking aan de indicatoren van MDG 7 is 
moeilijk te ontwaren, omdat haar effect opgaat in alle andere bijdragen.  

- De voornaamste inspanningen van de Belgische samenwerking waren gericht op 
watervoorziening en sanering, maar die inspanningen bleven ver onder de 
behoeftes.  

SV 5.1.  In hoeverre hebben de partnerlanden de indicatoren 

en de doelstellingen van MDG 7 ingevuld? 

De (onderstaande) tabel toont in hoeverre de partnerlanden de indicatoren en 
streefdoelen van MDG 7 hebben gerealiseerd. Daaruit blijkt dat geen enkel land alle 
drie de streefdoelen van de MDG heeft gehaald en dat slechts drie landen streefdoelen 
hebben verwezenlijkt: Ecuador, Laos (dat niet langer een partnerland is) en Vietnam. 
Het gaat daarbij niet puur om milieudoelen, maar om streefdoelen met een 
uitgesproken maatschappelijk karakter: toegang tot water, watersanering en 
degelijke huisvesting. Bijgevolg moeten we besluiten dat de Belgische hulp niet heeft 
kunnen bijdragen tot het bereiken van MDG 7, maar dat ze in zekere zin voor 
sommige indicatoren wel een verbetering heeft teweeggebracht in de partnerlanden.  

De volgende tabel toont in hoeverre de streefdoelen en indicatoren van MDG 7 uit 

2000 en 2002 werden bereikt114. Streefdoelen en indicatoren staan in het groen 
gemarkeerd als ze zijn gehaald, in het oranje indien het mogelijk is om ze tegen 2015 
te bereiken, in het rood als ze tegen 2015 niet ingevuld kunnen worden en in het 
zwart als hun situatie is verslechterd tussen 2000 en 2010.  

  

                                           
113 Sommige indicatoren verbeteren, terwijl de toestand van het milieu erop achteruit gaat voor het aspect 

waar ze in principe naar verwijzen: de totale oppervlakte aan beschermde zones neemt bijvoorbeeld 
toe, terwijl het verval van de biodiversiteit zich doorzet, en het streefdoel met betrekking tot het 
menselijke leefmilieu is globaal genomen bereikt, dat terwijl er steeds meer krottenwijkbewoners 
bijkomen. 

114  Zie bijlage 5.1.1 voor de definities van MDG 7 en de statische gegevens.  
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Tabel 2: Realisatiegraad van de indicatoren van MDG 7 uit 2000 en 2002 

 
Bron: ADE op basis van http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx, details in Bijlage 5.5 
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SV 5.2.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de stabilisering/toename van beboste 

oppervlakte?  

De Belgische interventies hebben zowel positieve als negatieve effecten gehad op 
de beboste oppervlakte. De positieve effecten zijn logischerwijs te danken aan de 
interventies gericht op herbebossing115 of behoud van de bestaande bossen116. Ook 
landbouwinterventies kunnen de aanplanting van bomen omvatten117. In die zin 
dragen ze op kleine schaal bij tot de toename van de beboste oppervlakte. Ze kunnen 
ook de intensivering of de verankering stimuleren van landbouwmethodes die 
bevorderlijk zijn voor het behoud van de bossen (bv.: projecten aan de rand van het 
Luki-reservaat en rond de verbetering van het zaaizaad in de DRC118). Andere 
interventies leiden niettemin tot een afname van de beboste oppervlakte om 
activiteiten119 te kunnen ontwikkelen, of versterken onrechtstreeks de druk op de 
bossen120. Volgens de databank ODA.be bedraagt de Belgische financiële bijdrage 
voor bosbescherming 14.889.887 euro (0,092% van de totale ODA), waarvan 10 
miljoen voor het GEF. Geen enkel donorland kan echter zelf beslissen hoe haar 
schenkingen aan het voornaamste trust fund van het GEF worden besteed, zodat ze 
dus niet per se specifiek voor de bossen worden gebruikt. Globaal genomen is het 
moeilijk om vast te stellen in hoeverre de opbrengsten toe te schrijven aan de 
Belgische samenwerking het verlies overschrijden, maar we merken dat dat verlies 
vooral betrekking heeft op de natuurlijke bossen (die vanuit biodiversiteitsopzicht van 
groter belang zijn). Zelfs al hadden ze plaatselijke effecten, toch zijn de 
Belgische interventies er niet altijd in geslaagd om op een correcte manier de 
verdwijning van tropisch bos tegen te gaan en om de indicator "bos" van 
MDG 7 te beïnvloeden.  

In 2002 werden er twee indicatoren toegevoegd met betrekking tot de natuurlijke 
hulpbronnen: "Omvang van het visbestand in gezonde biologische omgevingen" en 
"Verhouding van het totale aantal gebruikte waterbronnen". Op het vlak van beheer 
van de visbestanden is België eerder beperkt tussengekomen, maar ze heeft wel het 
beheer van de waterbronnen bevorderd, meer bepaald via de GWB-aanpak121 in 
Algerije en Vietnam, evenwel zonder merkbaar effect op de indicator.  

SV 5.3.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 

bijgedragen tot de stabilisering / toename van beschermde 
gronden, om de biodiversiteit ten opzichte van de totale 

oppervlakte te vrijwaren?  

België draagt in beperkte mate bij tot de toename van beschermde gronden. 
Het spant zich sterker in voor hun beheer, een relevante afwijking ten 
opzichte van de indicator122. De Belgische bijdrage verloopt hoofdzakelijk via 
de internationale organisaties: GEF (26% van de uitgaven in 2002-2011 gingen 
naar het "kerndomein" biodiversiteit), EOF (voorbeelden: regionale programma's 
ECOPAS en ECOFAC, nationaal programma om het beheer van de natuurlijke 

                                           
115  PE-BIO: herbebossing van 1000 hectare, BF-REB: uitbreiding van de herbebossingsactiviteiten en 

ondersteuningsprogramma voor herbebossing in Rwanda  
116  PE-BIO: 10400 hectare, TZ-KIL, TZ-SEL en TZ-BEE 
117  PE-TAR: 157 hectare, PE-AYA: 200 hectare, TZ-BEE en aanleg van een "vochtige zone" met VN-NTP 
118  RDC-CEV en RDC-APV  
119  VN-NTP: ontbossing voor de bouw van een dam, TZ-MAR 
120  RDC-RO1 en RDC-RO2 
121  Geïntegreerd waterbeheer 
122  De totale oppervlakte beschermde grond is in feite een typische middelen- en geen resultaatindicator, 

met het risico dat de toename contraproductief wordt wanneer de toezicht- en beheercapaciteiten niet 
langer volstaan. 
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hulpbronnen in de DRC te ondersteunen) en UNESCO (bijvoorbeeld de bevordering 
van de biodiversiteit op werelderfgoedsites in de DRC), maar omvat ook een reeks 
bilaterale interventies123. 

In 2002 werd deze indicator ondergebracht onder een apart streefdoel met betrekking 
tot biodiversiteit, vergezeld van een nieuwe indicator: "aantal soorten dat met 
uitsterven bedreigd is". De ontwikkelingen op dat vlak blijven enorm ongunstig, België 
heeft daar ook geen andere inspanningen geleverd dan de acties waarvan hierboven 
sprake is. Hier en daar bleken de Belgische interventies de biodiversiteit onder druk te 
zetten, weliswaar zonder bedreigde soorten te treffen. 

SV 5.4.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de stabilisering / daling van het energieverbruik 

per $ 1 van het BBP?  

De evaluatie bracht geen significante inspanning aan het licht op het vlak van 
energiezuinigheid of -efficiëntie, ondanks de toenemende aandacht die beide 
uitdagingen krijgen. Het lijkt erop dat de Belgische samenwerking het energieverbruik 
per inwoner (en bijgevolg ook het totale verbruik) doet toenemen omwille van haar 
impact op de ontwikkeling, maar het effect op de energie-efficiëntie (verbruik per 
BBP-eenheid) is onbepaald. 

SV 5.5.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 

bijgedragen tot de stabilisering/terugdringing van de 
broeikasgasuitstoot (per bewoner)?  

De Belgische inspanningen in die richting bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen tot het 
kerndomein "klimaatveranderingen" van het GEF (31% van de GEF-uitgaven in de 
periode 2002-2001) en uit BTC- en BIO124-interventies. Het bedrag dat België tussen 
2002 en 2001 heeft uitgegeven om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen 
loopt op tot 39.420.000 euro op het niveau van het GEF en tot 65.086.003 op het 
niveau van de bilaterale interventies (98,43% van de investeringen werden gedaan 
sinds 2008). Dat bedrag vertegenwoordigt slechts 0,6% van de Belgische 
samenwerking tijdens dezelfde periode. Het grootste deel van dat budget heeft 
normaliter bijgedragen tot de ontwikkeling en bijgevolg tot een toename van de BKG-
emissies, een fenomeen dat doorgaans gepaard gaat met ontwikkeling. De Belgische 
samenwerking heeft dus bijgedragen tot een toename van de 
broeikasgasuitstoot in de partnerlanden, dat hoewel de inspanningen om ze 
te stabiliseren of terug te dringen de laatste jaren zijn versterkt.  

SV 5.6.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 

bijgedragen tot de stabilisering/daling van het gebruik van 

CFK's die de ozonlaag aantasten?  

Sinds 2010 worden in geen enkel partnerland nog CFK's gebruikt. Op dat vlak zijn de 
hulpacties gevoerd via het multilateraal steunfonds dat werd ingevoerd met het 
Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (naast een kleine 
bijdrage via het GEF). België spijsde dat Fonds met 15.182.407 euro tijdens de 

                                           
123  Voorbeelden van interventies die bijgedragen hebben tot de aanduiding of de uitbreiding van 

beschermde gronden: TZ-KIL, TZ-SEL en TZ-BEE. Voorbeelden van meer beheergerichte interventies: 
PE-BIO (nationaal reservaat van Tambopata), RDC-CEF (Luki-reservaat), ondersteuning van de 
capaciteitsversterking door het KBIN en de CIUF (PFS in de universiteit van Abomey-Calavi). 

124  BIO - Development Fund - South Asia Clean Energy Fund (SACEF), BIO - Development Fund - CAREC 
Bioenergia of BTC - Verbeterde toegang tot elektriciteit voor de Rwandese plattelandsbevolking via 
hernieuwbare energiebronnen. 
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periode 2002-2011, wat overeenkomt met 1% van het totale bedrag van het fonds 
(tussen 2002 en 2011 groeide het multilateraal fonds aan tot 1,2 miljard euro; de 
bijdrage via het GEF bedroeg slechts 600.000 euro125). De Belgische 
samenwerking heeft dus voor 1% bijgedragen tot het uit productie nemen 
van CFK's.   

SV 5.7.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de stabilisering/afname van het aandeel van de 

bevolking dat vaste brandstoffen gebruikt?  

Deze indicator, hoofdzakelijk gericht op gezondheid, werd in 2002 geschrapt door de 
Verenigde Naties. Het merendeel van de Belgische inspanningen inzake 
energievoorziening is gericht op andere energiebronnen dan vaste brandstoffen (ook 
al zijn ze niet per se beter voor het milieu). De algemene ontwikkelingsimpact leidt 
bovendien tot een overschakeling van hout op die andere energievormen. Aan de 
hand van de beschikbare gegevens kunnen we dus suggereren dat de 
Belgische bijdrage een, evenwel niet-kwantificeerbaar, positief effect heeft 
gehad, in de richting vastgesteld op het moment dat de indicator werd geformuleerd. 

SV 5.8. In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de groei van het aandeel van de stads- en 

plattelandsbevolking dat een duurzame toegang heeft tot 
drinkbaar water?  

Het label "duurzaam" is doorgaans niet meetbaar en werd uit de indicator gehaald 
met de wijzigingen in 2002, wat de milieudimensie van deze vraag aanzienlijk heeft 
ingeperkt. Wereldwijd is het streefdoel "toegang tot drinkwater" bereikt, maar 
Vietnam en Ecuador zijn de enige partnerlanden die de doelstelling vastgelegd in 2000 
hebben gehaald. In die landen kregen meer dan 24 miljoen inwoners toegang tot 
drinkbaar water, een verwezenlijking waar de Belgische samenwerking slechts in heel 
geringe mate toe heeft bijgedragen. Bepaalde interventies in de landen waar de 
situatie niet zo sterk verbetert leveren overigens nog steeds niet de verhoopte 
resultaten op126. België heeft nochtans heel wat inspanningen geleverd op dat vlak, 
het gaat immers om de MDG7-indicator die na watersanering het sterkst gefinancierd 
wordt (zie Bijlage 5.5.2). Binnen die context blijkt dat België slechts een 
bescheiden bijdrage heeft geleverd aan de indicator, ondanks de hoge 
uitgaven. 

SV 5.9.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de groei van het aandeel van de stads- en 

plattelandsbevolking dat een duurzame toegang heeft tot 
elementaire rioleringsvoorzieningen?  

Elementaire sanering bestaat hoofdzakelijk uit de installatie van latrines. De 
interventies die de levenskwaliteit van de bevolking, de gezondheid en het 
afvalbeheer trachten te verbeteren omvatten meestal acties in die richting127. Die 
acties zijn niet gericht op een volledige toegang tot elementaire sanering, maar 
moeten als voorbeeld of prikkel dienen. Het directe resultaat is bijgevolg beperkt 
op materieel vlak, maar er worden wel sterkere indirecte effecten verwacht 
dankzij een gedragswijziging bij de doelbevolking. 

                                           
125  Tussen 2002 en 2011 gaf het GEF op dit vlak 20.007.770 euro uit, 3% daarvan kwam van de Belgische 

bijdrage. 
126  RDC-URG 
127  RDC-SAN, RDC-KAT, VN-SAN, TZ-WAT  
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SV 5.10.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 
bijgedragen tot de groei van het aandeel van de stadsbevolking 

dat beschikt over een betere rioleringsvoorziening?  

Van alle indicatoren van MDG 7 wordt het meeste geld besteed aan sanering128. Er 
waren inspanningen in verschillende landen129, maar die leverden niet altijd de 
gewenste resultaten op. De interventies om de stedelijke infrastructuur te 
ontwikkelen130 hadden een lokale uitwerking, maar geen enkele interventie had een 
effect op nationale schaal. In sommige landen is de situatie verslechterd, ondanks de 
steun van België en van andere landen. Ondanks de omvang vertegenwoordigt de 
Belgische bijdrage bovendien slechts een klein aandeel van de hulp die de landen op 
het vlak van sanering krijgen van de donoren.  

De indicator met betrekking tot het aandeel van de stadsbevolking dat beschikt over 
een beter rioleringssysteem werd in 2002 geschrapt. Er bestaan ook geen statistische 
gegevens om die indicator correct op te volgen. De statistische gegevens van de VN 
vermelden enkel dat de toegang tot sanering in de steden bijna niet is geëvolueerd en 
dat de verbetering in de meeste landen niet boven de 5% uitkomt. Bij gebrek aan 
gegevens over de evolutie van deze indicator is het onmogelijk om de Belgische 
bijdrage in te schatten, al waren er wel wat inspanningen.  

SV 5.11.  In hoeverre heeft de Belgische samenwerking 

bijgedragen tot de groei van het aantal gezinnen dat toegang 
heeft tot veilige huisvesting (als eigenaar of huurder)? 

Het is onmogelijk om na te gaan in hoeverre deze indicator (afgeschaft in 2002) werd 
bereikt, omdat er geen gegevens bestaan over het aantal gezinnen dat toegang heeft 
tot veilige huisvesting (als eigenaar of huurder). De VN-statistieken op het vlak van 
huisvesting verwijzen sinds 2002 naar krottenwijkbewoners op basis van de definitie 
van UN-Habitat. We wijzen erop dat België 6.579.699 euro heeft vrijgemaakt voor 
betaalbare huisvesting en stadsbeheer, zonder jammer genoeg conclusies te kunnen 
trekken uit die bijdrage. 

 

                                           
128  Bijlage 5.2.2: uitgaven binnen de sectoren van MDG 7. 
129  VN-TAN, RDC-URG, BF-EEV, TZ-WAT 
130  RDC-URG (basisnetwerk voor sanering), VN-SAN (zuiveringsstation) 
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5. Conclusies 

CCL 1. De complexiteit van milieu-integratie en van haar 

evaluatie  

De evaluatie bracht aan het licht hoe complex het is om milieu-integratie naar de 
praktijk te vertalen met een drieledig bewustzijn op het vlak van biofysische effecten, 
"voorwaarden" voor duurzaam milieubeheer en adaptatie. Die complexiteit komt 
bovenop die van de ontwikkelingssamenwerking op zich, waar ontwikkelings- en 
milieudoelen met elkaar verzoend moeten worden. Bovendien dreigt ze nog toe te 
nemen met de ontwikkeling van bestuursmechanismen om het milieu wereldwijd te 
beheren. Die complexiteit was een rem op de evaluatie. Ze is bovendien een 
struikelblok voor een geslaagde integratie van milieubewustzijn en vergt heel 
wat inspanning om op dat vlak duidelijke instructies te geven. 

CCL 2. De beschikbare informatie 

In de lijn van die complexiteit lijkt het erop dat de informatie over milieu-integratie of 
over haar resultaten eerder karig of van povere kwaliteit is: de effecten op het milieu, 
op de "vereiste voorwaarden" of op de adaptatie worden doorgaans niet gemeten, de 
indicatoren ontbreken grotendeels (of worden niet opgevolgd), de DAC-indicatoren 
(milieu en RIO) zijn voor interpretatie vatbaar en hangen af van de personen die de 
scores toekennen. Bijgevolg zijn de mogelijke conclusies niet degelijk of nauwkeurig 
genoeg, wat een bijkomende hinderpaal vormt, niet enkel voor de evaluatie, maar 
ook voor een goed beheer van de inspanningen op het vlak van milieu-integratie. 

CCL 3. De coherentie en de relevantie van de SNLM 

Het ontwerp van de SNLM vertoont een aantal zwakke punten, waaruit eens te meer 
de complexiteit van milieu-integratie blijkt: (1) ze is op sommige vlakken 
dubbelzinnig en verwarrend (tussen sectorale en transversale benadering van het 
milieu, tussen eerbied voor het milieu en adaptatie, tussen milieu en duurzame 
ontwikkeling), (2) de interventielogica tussen doelstellingen, resultaten en 
hulpmiddelen is onsamenhangend, (3) de doelgroepen en prioriteiten zijn niet altijd 
juist gekozen. De evaluatie stelt bovendien de relevantie van bepaalde oriëntaties ter 
discussie, zoals de te beperkende keuze van de resultaten verwacht om bij te dragen 
tot de voorwaarden voor duurzaam milieubeheer, of de groeidoelstellingen van de 
interventies die specifiek op het milieu gericht zijn, in een context van specialisatie 
binnen de concentratiesectoren. Het rapport uit 2008 zet trouwens de SNLM op de 
helling, omwille van haar beperkte aandacht voor adaptatie aan de 
klimaatveranderingen. De verwarrende structuur van de SNLM was op zich ook een 
rem op de evaluatie (waarvan de vragen georganiseerd zijn rond de doelstellingen 
van de SNLM) en bovendien een handicap voor de goede uitvoering van milieu-
integratie.
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CCL 4. Het nut van de SNLM  

De SNLM is een mooie poging om de doelstelling van milieu-integratie een concrete 
vorm te geven, door er concrete doelstellingen en uitdrukkelijke aanbevelingen aan 
vast te knopen. Ze heeft een positieve rol gespeeld in het streven naar meer 
milieubewustzijn. Niettemin heeft ze de praktijken maar weinig beïnvloed, die van 
DGD even buiten beschouwing gelaten. Bijgevolg is ze niet echt van nut geweest om 
de programma's op de doelstellingen af te stemmen, de interne samenhang te 
bevorderen en op lange termijn te plannen. In feite heeft ze vooral de sectorale en 
minder de transversale milieubenadering gediend. Die laatste zat al vervat in de wet 
van 1999 en werd maar beperkt gestuurd door de SNLM.  

Omdat ze eigenlijk werd opgemaakt met de bedoeling om ze in 2006 bij te werken, 

kunnen we stellen dat de SNLM hoe dan ook is voorbijgestreefd. De Belgische 
samenwerking beschikt dus niet meer over een milieustrategie, noch over een 
strategie voor duurzame ontwikkeling of over een officiële leidraad om richting te 
geven aan haar acties. Met de tijd is ook de context geëvolueerd, maar dat neemt 
niet weg dat er nog steeds nood is aan een Belgische strategie, een die niet 
noodzakelijk voortbouwt op de SNLM van 2002. 

CCL 5. De integratie van de prioritaire aspecten uit de SNLM 

De zes prioritaire aspecten beslaan nagenoeg de volledige milieuproblematiek; in die 
zin heeft het begrip prioriteit dan ook weinig nut.  

Als interventiedoelstellingen kunnen de aspecten als volgt geordend worden, in 
afnemende volgorde op basis van de ontvangen financiering: de aspecten met 
betrekking tot water en de steden, bescherming van de biodiversiteit, de strijd tegen 
woestijnvorming, de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de 
bescherming van de bossen. De vijf missielanden tonen aan dat er op het vlak van die 
algemene tendenzen aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. Het klimaat neemt 
sinds 2008 een steeds belangrijkere plaats in. 

Het is echter moeilijker te bepalen in welke mate die zes aspecten transversaal 
werden benaderd. Biodiversiteit bijvoorbeeld zou een aspect kunnen zijn waar 
bepaalde actoren nauwelijks aandacht aan schenken.  

CCL 6. De doelstelling van milieu-integratie in alle lagen 

Eerbied voor het milieu is intussen geïntegreerd in alle lagen die de SNLM definieert 
(beleid, beleidsdialoog, interventies), maar niet stelselmatig op transversale wijze.  

De SNLM-doelstelling om 5% van de uitgaven te besteden aan interventies gericht op 
het milieu ("relevantie 2") is gehaald en het positieve effect op het milieu is dus 
hoogstwaarschijnlijk toegenomen. Ook het aantal interventies met het milieu als 
secundaire doelstelling ("relevantie 1") en vermoedelijk dus ook hun milieueffecten is 
toegenomen, al was die toename vrij onregelmatig en beperkt (veel kleiner dan 
verwacht). Algemeen genomen brengen die interventies positieve effecten teweeg, 
zowel op ecologisch als op sociaaleconomisch vlak, waarbij de laatste bijdragen tot de 
bestendigheid van de eerste (in het bijzonder op het gebied van agro-ecologie). In het 
geval van interventies zonder milieudoelstelling (die de grote meerderheid uitmaken 
van de ODA) gebeurt het vaak dat de inspanningen op het vlak van milieu-integratie 
de meest directe druk op het milieu verlichten (voornamelijk in de sectoren die 
schadelijk kunnen zijn voor het milieu), maar er niet in slagen om de indirecte 
effecten van de ontwikkelingsimpact te verbeteren.  

Tal van interventies binnen de prioritaire en potentieel schadelijke sectoren integreren 
eerbied voor het milieu (met of zonder milieudoelstelling, door te kiezen voor gunstige 
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productiemethodes of aan de hand van een uitdrukkelijke controle van de externe 
factoren). Hun effecten zijn verbeterd, maar de controle van de externe milieueffecten 
is niet altijd optimaal.  

CCL 7. De doelstelling van het "scheppen van de vereiste 

voorwaarden" in de partnerlanden 

SD2 van de SNLM had op dit vlak enkel ambities op het vlak van middelen. In dat 
opzicht wordt vastgesteld dat de begrotingsinspanningen onder de verwachtingen van 
de SNLM zijn gebleven. 

De inspanningen binnen de domeinen waar de verwachte resultaten 1 tot 3 uit de 
SNLM betrekking op hebben verlopen grotendeels via de multilaterale samenwerking, 
met merkbare resultaten, maar ze zijn niet geconcentreerd op de partnerlanden en 
missen dus grotendeels de doelen die de SNLM heeft vastgelegd.  

Niettemin heeft de bilaterale samenwerking tal van bijdragen geleverd aan de 
"vereiste voorwaarden", zoals blijkt uit de casestudies. Een groot deel van die 
bijdragen valt buiten de verwachte resultaten van de SNLM, die dus te beperkt 
blijken. 

De evaluatie kan geen exact beeld geven van de mate waarin de Belgische 
samenwerking in de partnerlanden de vereiste voorwaarden heeft gecreëerd en in 
hoeverre die voorwaarden de praktijken ook daadwerkelijk hebben beïnvloed. 
Niettemin wordt het effect van de inspanningen om de juiste voorwaarden te 
scheppen grotendeels beperkt door het gebrek aan een precieze diagnose en door het 
onvermogen dat daaruit ontstaat om de interventies duidelijk te formuleren. 

CCL 8. De bijdrage van de Belgische samenwerking tot MDG7 

De streefdoelen en indicatoren van MDG 7 zijn niet goed gedefinieerd. De 
streefdoelen zijn duidelijk niet afgestemd op die doelstelling, sommige hebben een 
uitgesproken maatschappelijk karakter: toegang tot water, sanering en degelijke 
huisvesting. De indicatoren zijn bovendien niet altijd relevant. 

De voornaamste inspanningen van de Belgische samenwerking waren gericht op 
watervoorziening en sanering, maar die inspanningen bleven ver onder de behoeftes.  

De bijdrage van de Belgische samenwerking aan de indicatoren van MDG 7 is heel 
moeilijk vast te stellen, in die zin dat de meeste interventies zijn uitgevoerd via de 
multilaterale fondsen die niet specifiek op het partnerland gericht zijn. Bovendien zijn 
de eigen resultaten van de Belgische samenwerking niet meetbaar: de realisatie van 
de indicatoren van MDG 7 worden gemeten op het niveau van de landen, voor 
bepaalde indicatoren ontbreekt het ook aan gekwantificeerde streefcijfers.  De 
Belgische bijdrage kan dus niet lokaal worden vastgesteld en gaat op in het geheel 
aan bijdragen. 

CCL 9. De sectorale of transversale benadering van het milieu 

Omdat elke activiteit hulpbronnen gebruikt en het milieu onder druk zet, gaat milieu-
integratie alle sectoren aan. De meeste sectoren kunnen ook de voorwaarden voor 
duurzaam milieubeheer tegenwerken of een ontwikkelingsimpact genereren die 
onderhevig is aan milieu- of klimaatveranderingen. Van transversale milieu-integratie 
mag dus gezegd worden dat ze a priori (tot het tegendeel bewezen wordt) 
gerechtvaardigd is in alle sectoren, niet enkel vanuit de invalshoek van eerbied voor 
het milieu (mitigatie van de negatieve druk of optimalisatie van de positieve effecten) 
maar ook vanuit het oogpunt adaptatie (rekening houden met de effecten die de 
toestand van het milieu of de milieutrends teweegbrengen). 
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Binnen die context kunnen enkel beperkte menselijke of financiële middelen 
rechtvaardigen dat de inspanningen voor transversale milieu-integratie zich slechts op 
bepaalde sectoren richten (a priori de sectoren waar de interactie met het milieu het 
sterkst is, zoals landbouw en infrastructuur). Zo bevestigt de evaluatie de 
gegrondheid van transversale milieu-integratie binnen interventies die andere 
doelstellingen nastreven, en erkent ze tegelijk dat milieubewustzijn van sector tot 
sector anders benaderd moet worden.  

De sectorgerichte milieuaanpak, meer bepaald een benadering die focust op 
interventies met milieuzorg als hoofddoel, is daarentegen slechts binnen bepaalde 
grenzen gerechtvaardigd. Milieu-uitgaven zijn noodzakelijk in het kader van 
internationale verplichtingen en verbintenissen (volgens een andere logica dan die 
van de eigenlijke ontwikkelingssamenwerking). Interventies die gericht zijn op 
milieuzorg kunnen ook hun plaats krijgen binnen de concentratiesectoren, zowel om 
de doelstellingen van de sectorstrategieën te ondersteunen als om milieubewustzijn te 
integreren in de andere interventies. Een sectoraanpak in de lijn van de 5%-drempel 
waar de SNLM van spreekt lijkt tegenstrijdig met het beleid van sectorale 
concentratie, in die zin dat 5% enerzijds veel te weinig is voor een prioritaire sector 
en anderzijds te veel als doelstelling voor uitgaven die deels buiten de prioritaire 
sectoren worden gedaan. Ze zou ook minder efficiënt kunnen zijn dan de transversale 
milieu-integratie wat betreft de optimale benutting van budgetten en specialisten ter 
zake.  

CCL 10. De algemene resultaten van de engagementen en 

voornemens die in de hoofdonderwerpen van de evaluatie tot 
uiting komen 

Uit de evaluatie blijkt dat de inspanningen positieve resultaten hadden wat betreft de 
doelstellingen van de SNLM: enerzijds kon de milieudruk die de Belgische 
samenwerking uitoefent worden verlicht, anderzijds werden de voorwaarden voor een 
duurzaam milieubeheer versterkt. De Belgische samenwerking heeft ook bijgedragen 
tot de adaptatie van de begunstigden, een element waar het klimaatrapport van J.-P. 
van Ypersele uit 2008 de nadruk op legde, al blijft die adaptatie grotendeels impliciet 
en eerder gericht op klimaatschommelingen en niet op de klimaatverandering. 

Ondanks die bemoedigende resultaten blijkt uit de evaluatie ook dat er nog heel wat 
ruimte is voor verbetering, denken we maar aan een betere integratie van de externe 
milieueffecten die de interventies genereren, een sterkere anticipatie op de 
toekomstige milieuveranderingen (inclusief de klimaatverandering) en een meer 
relevante identificatie van de precieze voorwaarden voor duurzaam milieubeheer, die 
de samenwerking waar nodig zou moeten versterken bij haar partners. 

Hoewel een zekere druk op het milieu vaak wordt gedoogd als daar 
ontwikkelingsvoordelen tegenover staan, blijven de negatieve externe effecten soms 
groter dan nodig. Die externe milieueffecten kunnen in het bijzonder druk zetten op 
de doelmatigheid en de samenhang van de acties, in die zin dat ze soms haaks staan 
op de doelstellingen die andere interventies nastreven (zoals de bescherming van de 
bossen in de DRC en van de waterkwaliteit in Vietnam). De resultaten op dat vlak 
waren ongetwijfeld beter geweest indien men de aanbeveling van de SNLM om 
SMER's (SMB's) op te maken had gevolgd. Anderzijds merken we op dat bepaalde 
milieu-interventies externe sociaaleconomische effecten kunnen hebben, die niet 
aangepakt worden op een vergelijkbare manier als de benaderingen die worden 
aanbevolen voor milieueffecten. 

Milieu-integratie stuurt de ontwikkeling ontegensprekelijk in de richting van meer 
duurzaamheid, hoewel het onmogelijk is om in te schatten in hoeverre de Belgische 
samenwerking in haar geheel de ontwikkeling van de partnerlanden duurzamer heeft 
gemaakt. 
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6. De getrokken lessen op het vlak van 
succesfactoren 

In de marge van de eigenlijke conclusies, die hierboven uiteengezet worden, heeft de 

evaluatie het mogelijk gemaakt om ook een reeks andere lessen te trekken: 

 

- De evaluatie gaat gepaard met een ononderbroken rijpingsproces van het beraad 

over en het inzicht in de belangen, zodat de conclusies van bij het begin van de 

oefening uiteindelijk herzien, genuanceerd of aangevuld kunnen worden; vanuit 

die invalshoek merkten de evaluatoren (nadien) op dat ze de kritische inventaris 

beter niet hadden afgerond bij het begin van de studie. 

- De casestudies wijzen op een veelheid aan manieren om milieu-integratie in de 

praktijk om te zetten; hoewel die diversiteit een aantal gevallen met zwakke 

resultaten omvat, waren er toch ook heel wat positieve initiatieven, waardoor er 

geen strikte aanbevelingen worden gedaan over de te volgen aanpak.   

- De evaluatie en in het bijzonder de casestudies maken het ook mogelijk om een 

(voorbereidende) lijst samen te stellen met factoren en voorwaarden die het 

duurzame succes van milieu-integratie bevorderen. Hoewel de institutionele 

capaciteiten van de Belgische samenwerking op het vlak van milieu niet aan een 

grondige analyse zijn onderworpen, blijkt dat milieu-integratie grotendeels afhangt 

van persoonsgebonden factoren (zoals milieubewustzijn, expertise, 

beschikbaarheid) en van organisatorische factoren (verplichte aard van milieu-

integratie, steun van bovenaf, koppeling van het aanbod en de vraag naar 

expertise). Goede algemene (niet specifiek milieugebonden) praktijken om de 

interventies vorm te geven en te sturen zijn ook essentieel, maar milieuzorg 

rechtvaardigt dat bepaalde aspecten versterkt en andere bijgeschaafd worden 

(bijvoorbeeld in de benadering van het logisch kader wanneer dat niet oplegt om 

de effecten van de interventie die losstaan van de doelstellingen te 

onderzoeken131). De evaluatie bracht ook een hele reeks externe voorwaarden aan 

het licht die het duurzame succes van de milieu-inspanningen aantasten (inclusief 

de "vereiste voorwaarden" voor een duurzaam milieubeheer). Die nieuwe inzichten 

(Bijlage 5.3.6.) zouden de inspanningen op het vlak van milieu-integratie in de 

toekomst een duwtje in de rug kunnen geven en zijn stof voor de richtlijnen en 

adviezen; ze vormen een van de voornaamste lessen uit de evaluatie. 

 

 

                                           
131  De laatste kolom (assumptie) bevat de invloeden van buitenaf die de interventie zou kunnen ondergaan, 

maar niet haar eigen externe effecten op de interventielogica. 
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7. Aanbevelingen 

Afdeling 1. Aanbevelingen met strategische 
draagwijdte 

1. Het conceptueel en strategisch kader van het milieu en van 

de duurzame ontwikkeling verduidelijken op het niveau van de 
ontwikkelingssamenwerking 

1.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen  

Bijhorende conclusies:  

CCL 1. De complexiteit van milieu-integratie en van haar evaluatie  

CCL 3. De kritische analyse van de SNLM 

CCL 4. Het nut van de SNLM  

Binnen het strategisch kader van de Belgische samenwerking blijven een aantal 
cruciale kwesties op het vlak van duurzame ontwikkeling vrijwel onaangeroerd132 en 
worden andere vooral behandeld in de SNLM, terwijl ze niet uitsluitend betrekking 
hebben op het milieu: de SNLM omvat inderdaad een aantal onderwerpen die 
hoofdzakelijk maatschappelijk (zoals de toegang tot drinkwater of degelijke 
huisvesting) of economisch (zoals de productiemethodes en consumptiepatronen) 
zijn, maar niettemin in milieuthema's worden opgenomen. Dat leidt tot een zekere 
verwarring tussen duurzame ontwikkeling en milieu. Ze haalt ook een aantal kwesties 
door elkaar, zonder ze duidelijk te onderscheiden: adaptatie en eerbied voor het 
milieu, bestuur van het wereldmilieu en milieu-integratie in de 
ontwikkelingssamenwerking, alsook de sectorale en de transversale benadering van 
het milieu. De hele adaptatiekwestie, vermeld in de SNLM maar vooral benadrukt in 
het klimaatrapport (van Ypersele, 2008), heeft op haar beurt een sterke 
klimaatconnotatie, terwijl ze soms ook toegepast kan worden op andere factoren dan 
het klimaat, wat dan weer voor extra dubbelzinnigheid zorgt. We stellen ook vast dat 
de SNLM vaag is in haar interventielogica, dat ze de manieren om bij te dragen tot 
haar tweede doelstelling overdreven beperkt en dat ze in feite voorbijgestreefd is. Het 
strategisch kader moet dan ook dringend worden vernieuwd. 

1.2. Voorstellen aan DGD  

- De SNLM uit 2002 vaarwel zeggen (zonder ze noodzakelijk te vervangen door een 

gelijkaardig document).  

                                           
132  Bijvoorbeeld de investering van de rente uit de mijnbouw. 
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- Een strategie voor duurzame ontwikkeling overwegen die op haar niveau, niet 

specifiek milieugericht, kwesties behandelt zoals de groene economie (efficiënt op 

het vlak van hulpbronnengebruik en druk op het milieu, door afval te recupereren 

en te hergebruiken), de keuze voor marktmechanismen in het milieubeheer, de 

intra- en intergenerationele rechtvaardigheid (ook op het vlak van toegang tot 

natuurlijke hulpbronnen), de duurzaamheid van economieën gericht op mijnbouw 

of de aanpassing aan de klimaat- of milieuveranderingen. Die strategie zou dan de 

hele Belgische samenwerking overkoepelen, aangezien de doelstellingen van 

duurzame ontwikkeling (de huidige menselijke behoeftes bevredigen zonder te 

raken aan het vermogen om toekomstige behoeftes te vervullen) deel uitmaken 

van de algemene doelstelling van de samenwerking en onlosmakelijk verbonden 

zijn met haar thema's, sectoren en interventies. Die strategie zou dus ook de 

andere strategische documenten in de juiste richting moeten sturen naarmate ze 

herzien worden, met inbegrip van een eventuele nieuwe SNLM: in dat opzicht zou 

ze idealiter (maar niet per se) aan een eventuele herziening van de SNLM moeten 

voorafgaan, die dan beschouwd kan worden als een bijdrage (naast andere) aan 

de duurzame ontwikkeling (in de plaats van de ideeën voor duurzame ontwikkeling 

op te nemen in de milieustrategie, zoals de SNLM van 2002 dat doet). Hoewel ze 

niet direct of uitsluitend voortvloeien uit de evaluatie worden in de onderstaande 

kadertekst een aantal oriëntaties beschreven. 

- De Belgische bijdragen aan het beheer van het wereldmilieu en milieu-integratie in 

de ontwikkelingssamenwerking beter onderscheiden (zonder de nood aan 

samenhang uit het oog te verliezen). 

- Adaptatie opwerpen als een transversale bekommernis van de 

ontwikkelingssamenwerking, inherent aan duurzame ontwikkeling, duidelijk 

verschillend (zonder het uit te sluiten) van het principe van eerbied voor het 

milieu en niet beperkt tot het klimaat (adaptatie van de begunstigden aan alle 

omstandigheden die het minst beheersbaar zijn). 

- Verduidelijken welke plaats de sectorale milieubenadering moet krijgen (zie 

hierover ook aanbeveling 2). 

- In dezelfde zin verduidelijken hoe de twee transversale thema's (gender en 

milieu), de drie prioritaire thema's en de vier prioritaire sectoren uit de nieuwe 

samenwerkingswet op elkaar afgestemd moeten worden (de evaluatoren vrezen 

dat die driedimensionale benadering te complex is).  

- De andere belanghebbenden van de Belgische samenwerking, inclusief de FRDO, 

betrekken bij de denkoefening die hierboven gesuggereerd wordt. 

- De opties formuleren in de vorm van een of meerdere strategische documenten 

(die onderling samenhangen als het er meerdere zijn), opgemaakt in functie van 

hun doelpubliek, opgebouwd rond een duidelijke interventielogica (met toelichting 

van de oorzakelijke verbanden tussen acties, resultaten en doelstellingen), die de 

nodige vrijheid geven als het gaat om middelen voor hetzelfde doeleinde en die 

gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de evoluerende context (meer bepaald 

de indicatoren van MDG 7 zo snel mogelijk herzien). 

- Een aangepaste strategie hanteren om die documenten te communiceren aan hun 

doelpubliek. 

- De FRDO en haar leden uitnodigen om mee te denken en om hun advies te geven 

vóór de definitieve goedkeuring en dat advies ook volgen, behalve indien 

uitdrukkelijk gemotiveerd kan worden om dat niet te doen.  

Op basis van die algemene suggesties, die losstaan van de meningen over het 

vereiste aantal strategische documenten, zetten we in de onderstaande kaderteksten 

de voorstellen uiteen met betrekking tot twee documenten: een duurzame 

ontwikkelingsstrategie en een strategie voor milieu-integratie.   
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1.3. Voorstellen aan de Belgische partners van DGD  

 Bijdragen tot de denkoefening die hierboven wordt gesuggereerd aan DGD. 

 Voor de FRDO in het bijzonder de uitwerking adviseren van een strategie voor 

duurzame ontwikkeling (en blijven ijveren voor de afstemming tussen de Belgische 

beleidsdomeinen ter zake). 

Suggesties voor een strategie voor duurzame ontwikkeling binnen de 

ontwikkelingssamenwerking 

De samenwerking opvatten als een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling impliceert 
in het bijzonder: 
 Dat er programma's (in het bijzonder ISP's) en interventies moeten komen die 

volgen op een algemene diagnose van de aspecten van de duurzame ontwikkeling, 
waar ook het milieu deel van uitmaakt (naast alle transversale kwesties en 
prioritaire "thema's"). 

 Dat er een vooruitziende benadering van de ecologische, maatschappelijke en 
economische bewegingen nodig is, om de toekomstige en meest beheersbare 
problemen proactief aan te pakken en op de minst beheersbare aspecten te 
reageren met adaptatie (adaptatie van de interventies of ondersteuning van de 
adaptatie van de begunstigde bevolking).  

 Dat er gekozen moet worden voor systemische en holistische benaderingen die niet 
beperkt worden door administratieve, institutionele, sectorale of disciplinaire 
grenzen; waar nodig meer dan één "prioritaire sector" kiezen om eenzelfde 
doelstelling na te streven binnen entiteiten die de effecten van de interventie 
ondergaan (bijvoorbeeld gezondheidszorg en saneringsinfrastructuur koppelen om 
de algemene gezondheid van een bepaalde doelgroep te verbeteren). 

 Dat alle dimensies van de duurzame ontwikkeling (de ecologische, de 
maatschappelijke en de economische dimensie, inclusief hun eventuele 
onderverdeling) het statuut "transversale kwestie" moeten krijgen en geïntegreerd 
moeten worden in elk programma en in elke interventie: er moet rekening mee 
worden gehouden in de initiële analyse en in het ontwerp van de interventie; wat 
het ontwerp van de interventie betreft gaat het erom enerzijds de effecten in 
overweging te nemen die de interventie op die dimensies heeft (met inbegrip van 
de effecten die buiten de interventielogica vallen) en anderzijds de effecten die ze 
uitoefenen op de interventie en het duurzaam bereiken van haar doelstellingen. Die 
holistische visie kan gerust hand in hand gaan met een precieze bepaling van het 
doel van de interventies: het blijft relevant om een specifieke doelstelling te 
beogen, samen met resultaten gericht op de zwakste aspecten van de situatie die 
verbeterd moet worden (anders gezegd rekening houden met alles wat belangrijk 
is, maar niet voor elk aspect actie ondernemen). 

 Dat er collectief moet nagedacht worden over hoe het concept van duurzame 
ontwikkeling uitgedragen kan worden en vertaald naar acties, dat terwijl haar 
waarden niet overal bijgetreden worden, sommige samenwerkingspartners ervan 
afwijken en de gedeelde inspanningen aanleiding geven tot onenigheid. 

 Dat er geleidelijk een standpunt wordt ingenomen, berustend op een zo breed 
mogelijke consensus en op participatie binnen de gemeenschap van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, over de concepten van groene economie ten opzichte 
van de vraagstukken met betrekking tot sterke of zwakke duurzaamheid, over de 
mechanismen om die economie financieel te reguleren, over de uitbreiding naar de 
toepassingssfeer van de marktmechanismen, over de balans tussen economische 
doeltreffendheid en rechtvaardigheid gezien de beperkte beschikbaarheid van 
hulpbronnen. Het is evenwel niet nodig om al die vraagstukken tot in het kleinste 
detail te behandelen om te komen tot een samenhangend kader dat uitnodigt om 
de hele samenwerking af te stemmen op de ontegensprekelijke beginselen van de 
duurzame ontwikkeling.  
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Suggesties voor een specifieke strategie om het milieu te integreren in de 

ontwikkelingssamenwerking 

De milieustrategie hoeft niet dieper in te gaan op de niet-milieuspecifieke kwesties die 

op het niveau van de duurzame ontwikkeling behandeld moeten worden. De volgende 

suggesties veronderstellen ook dat de aspecten inzake bestuur van het wereldmilieu 

afzonderlijk worden behandeld (in een apart strategisch document of in een apart 

hoofdstuk in hetzelfde document). Naast de (bovenstaande) voorstellen over het hele 

proces voor voorbereiding, interne samenhang, vorm en communicatie van de 

strategie, worden de volgende oriëntaties voorgesteld wat de inhoud betreft; 

 Op een algemene manier de verschillende aanbevelingen die deze evaluatie doet 
op het vlak van strategische relevantie  integreren, in het bijzonder het standpunt 
op het vlak van transversale integratie. 

 Die transversale integratie vorm geven in de interventies van de Belgische 
samenwerking, maar ook opvatten als een doelstelling op het niveau van de 
beleidskeuzes, activiteiten en partnerinstellingen.  

 In samenhang met de algemene samenwerkingsdoelstelling133 de aandacht 
vestigen op de milieuproblemen die de menselijke ontwikkeling onder druk zetten 
en op de nood om daarop te reageren met adaptatieacties en maatregelen die de 
milieutrends ombuigen (in functie van hun haalbaarheid). 

 Het hele denkproces toespitsen op de partnerlanden, de regionale 
partnerorganisaties en de prioritaire sectoren, met een gedifferentieerde aandacht 
voor enerzijds de MIC's en anderzijds de kwetsbare landen; varianten of 
uitdiepingen voorzien per sector en per land. 

 Beantwoorden aan de specifieke noden van de nieuwe 
samenwerkingsbenaderingen en -modaliteiten (inclusief begrotingssteun, toe-
eigening en coördinatie tussen de donoren), door in het bijzonder rekening te 
houden met de manieren om eventuele spanningen aan te pakken tussen het 
beginsel van toe-eigening en de milieudoelstellingen. 

 Anticiperen op de toekomstige MDG-indicatoren, om doelstellingen te bepalen die 
kunnen bijdragen tot die indicatoren en voor die Belgische bijdragen eigen 
indicatoren vast te leggen die realistisch en meetbaar zijn. 

 Aandacht besteden aan de sleutelinstrumenten, met name LMP's, SMB's, MER's en 
ex-post milieuevaluaties en aan de internationale praktijken ter zake. 

 Omdat het milieu een transversale kwestie is, zou de milieustrategie weerspiegeld 
moeten worden in de sectorale strategieën en in alle operationele documenten en 
instrumenten. Er zou bovendien ook een beknopt en duidelijk document over de 
strategie (vertaald in het Engels, het Spaans en eventueel het Portugees) 
opgesteld moeten worden voor de operationele partners en de partners uit de 
beleidsdialoog, om ze te informeren over de Belgische standpunten. 

 

  

                                           
133  En ook om aan te tonen en te bevestigen dat milieu-integratie de ontwikkelingsdoelen niet op het spel 

zet. 
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2. De sectorale benadering weer terugbrengen tot de essentie 

2.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

Bijhorende conclusies:  

CCL 9. De sectorale of transversale benadering van het milieu 
 

 

Zoals de SNLM suggereert en de ontwikkelingslanden doorgaans wensen vormt de 

verantwoordelijkheid die de ontwikkelde landen dragen in de wereldwijde teloorgang 

van het milieu een bijkomende reden om hen te betrekken bij de duurzame 

ontwikkeling van de andere landen. Het is evenwel niet nodig dat elk 

geïndustrialiseerd land zijn steun op het milieu richt. In de lijn van de Verklaring van 

Parijs wordt aanbevolen om de inspanningen op internationale schaal te verdelen 

binnen de Europese Unie134. Als België zich wil concentreren op andere sectoren dan 

het milieu, dan is het logisch dat het de milieuzorg binnen haar directe bilaterale 

samenwerking overlaat aan andere interveniënten, zoals de EU en Duitsland 

bijvoorbeeld, zonder aan haar multilaterale verplichtingen te verzaken. België heeft er 

dus geen enkele baat bij om, zoals ook aangegeven staat in de SNLM, los van haar 

concentratiesectoren of van haar bijdragen aan de multilaterale fondsen kwantitatieve 

doelstellingen op het vlak van samenwerkingsuitgaven na te streven voor interventies 

die gericht zijn op milieubescherming, verdeeld over zes prioritaire aspecten. 

Dergelijke doelstellingen om uitgaven (en dus middelen) toe te kennen zijn overigens 

niet in overeenstemming met de principes van resultaatgericht beheer en zouden 

ongewenste effecten kunnen teweegbrengen135.  

2.2. Voorstellen aan DGD 

- De milieu-uitgaven richten op (1) de internationale verplichtingen, (2) de 

vrijwillige bijdragen aan het GEF en het UNEP, (3) de ondersteuning van 

transversale milieu-integratie (met expertise, financiering van milieustudies), (4) 

het beantwoorden aan verzoeken van de partners (voor zover België daar een 

voordeel biedt ten opzichte van andere donoren) en (5) milieudoelstellingen die 

verbonden zijn aan de concentratiesectoren (ter ondersteuning van de 

doelstellingen van het sectorbeleid of van milieu-integratie in het sectorbeleid van 

de partners). 

- Binnen een context of een bepaald land geval per geval op zoek gaan naar de 

beste combinatie tussen sectorale (opties 4 en 5) en transversale benaderingen 

(optie 3) en tegelijk minimale vereisten aan te houden voor een stelselmatig 

transversaal beleid (zie aanbeveling 3).     

- Op voorwaarde dat men voldoende budgetten blijft vrijmaken voor het milieu en 

de milieulabelling niet opgeeft, afzien van de kwantitatieve doelstellingen uit de 

SNLM (zonder bepaling van de prioritaire aspecten), meer bepaald 5% van 

"relevantie 2"136, 40% van "relevantie 1 of 2" en 15% van het bijkomend budget 

                                           
134  COM(2007) 72 
135  Door meer oog te hebben voor de middelen dan voor de resultaten zouden ze de relevantie en de 

efficiëntie van de inspanningen kunnen afremmen; ze zouden er ook toe kunnen aanzetten om milieu 
als een rekbaar begrip te zien of om in de vorm van specifieke interventies milieu-inspanningen te 
isoleren die beter geïntegreerd zouden kunnen worden in andere programma's; tot slot zou het ook 
jammer zijn dat ze buitensporig veel middelen zouden opsouperen die eigenlijk voor transversale 
milieu-integratie bestemd zijn, een aspect dat zowel noodzakelijk als veeleisend is.   

136  De term "relevantie" wordt hier in de zin van de SNLM gebruikt; de evaluatoren menen dat wat hen 
betreft de mate waarin het milieu doorweegt in een doelstelling geen relevantiecriterium is. 
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om de partnerlanden te helpen milieubescherming en duurzaam milieubeheer te 

integreren in hun beleid en de internationale milieuverdragen en -akkoorden naar 

de praktijk te vertalen. 

- In het kader van de interventies die hierboven worden ondergebracht onder (4) of 

(5), een meer uitdrukkelijk belang hechten aan (a) de synergie tussen eventuele 

interventies met een milieudoel en transversale milieu-integratie in de andere 

interventies (de kansen benutten om de expertise te bundelen) en (b) de 

gemengde interventies (vaak als "1" gelabeld) die milieudoelstellingen en 

sociaaleconomische doelstellingen combineren.  

- Thematische prioriteiten ("prioritaire aspecten") bepalen in samenhang met de 

concentratiesectoren; waar mogelijk binnen de grote prioritaire sectoren 

subsectorale prioriteiten met een sterke milieuconnotatie onderscheiden of 

prioritaire milieuaspecten (in beperkt aantal), zoals de instandhouding van 

natuurlijke hulpbronnen voor de landbouw en de voedselveiligheid of de stedelijke 

sanering binnen de basisinfrastructuur (of beter nog, indien men opteert voor een 

doelstellinggerichte benadering, investeren in sanering om de gezondheidssector 

te ondersteunen).   

- Via de indirecte samenwerking evenwel de kansen gaaf houden om de 

gespecialiseerde milieuexpertise te benutten die aanwezig is binnen domeinen die 

buiten die prioritaire sectoren vallen. 

3. Het leidende beginsel van transversale milieu-integratie 

verankeren in alle interventies, door het uit te breiden naar 
adaptatie 

3.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

Bijhorende conclusies:  

CCL 6. De doelstelling van milieu-integratie in alle lagen 
CCL 9. De sectorale of transversale benadering van het milieu 
 

Tot op heden is het milieu niet transversaal geïntegreerd in alle interventies. Maar 

omdat elke activiteit het milieu onder druk zet, kan het nochtans relevant en efficiënt 
zijn om bij te sturen. De nieuwe wet is op dat vlak explicieter, in die zin dat hij stelt 
dat milieubewustzijn in alle sectoren en alle interventies aanwezig moet zijn. De 
milieuveranderingen (inclusief de klimaatverandering) kunnen trouwens belemmeren 
dat ontwikkelingsdoelen, ongeacht de sector, duurzaam gerealiseerd worden. Welnu, 
de aandacht die bestendigheid krijgt is vaak te beperkt, wat vooral het geval is 
wanneer het erom gaat te anticiperen op de milieu- of klimaatveranderingen die ze 
kunnen aantasten. Er moet ook meer aandacht gaan naar de voorwaarden en de 
capaciteiten voor duurzaam milieubeheer en naar de kwetsbaarheid van de 
begunstigden voor klimaat- en milieuveranderingen. Meer oog voor de rol die het 
milieu kan spelen om ontwikkelingsacties te doen slagen is niet enkel vereist om de 
opbrengsten van die acties te verbeteren, maar ook om het milieubewustzijn te 
versterken. Het beginsel van milieu-integratie op transversale schaal is dus 
ruimschoots gerechtvaardigd, zonder het te beperken tot de strikte dimensie van 
milieubewustzijn op zich.  

3.2. Voorstellen aan DGD 

- Opteren voor een duidelijk standpunt ten gunste van transversale milieu-

integratie, op basis van het principe dat a priori (anders gezegd, tot het tegendeel 

bewezen wordt) elke interventie, elke sector en elke potentiële begunstigde van 
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de samenwerking zowel de effecten van het milieu ondergaat als effecten op dat 

milieu voortbrengt. Dat integratieprincipe houdt in dat er stelselmatig rekening 

gehouden moet worden met het milieu in de beginanalyses (contextstudie en 

probleemanalyse voorafgaand aan de interventie). Het laat niettemin de deur op 

een kier om in de interventie al dan niet milieudoelstellingen in aanmerking te 

nemen, afhankelijk van wat er haalbaar en relevant is ten opzichte van de 

algemene doelstelling. 

- In de zin van een aanpak gericht op duurzame ontwikkeling een symmetrische 

benadering overwegen van de ecologische, de sociale en de economische gevolgen 

van de interventies, en daarbij vermijden dat het milieu stiefmoederlijk behandeld 

wordt. 

- Het transversale principe van "eerbied voor het milieu" uitbreiden tot het 

bewustzijn voor indirecte effecten op het milieu, met inbegrip van de effecten die 

de "vereiste voorwaarden" uit de SNLM van 2002 genereren. 

- Die visie van eerbied voor het milieu, gericht op de effecten van 

ontwikkelingsinterventies, aanvullen met een visie van de omgekeerde effecten 

die het milieu voortbrengt, zoals dat al het geval is via het KLIMOS-platform. 

- Transversale aandacht besteden aan de effecten van de interventie op het vlak 

van "voorwaarden voor een duurzaam milieubeheer" en van de kwetsbaarheid 

voor of de adaptatie aan de klimaat- of milieuveranderingen (binnen de 

ontvangende of begunstigde samenleving). 

- Bijgevolg teruggrijpen naar de meer operationele suggesties uit aanbeveling 4 

hieronder. 

3.3. Voorstellen aan BTC en aan andere uitvoerende organisaties 

- Voor de dimensie "eerbied voor het milieu" zich niet beperken tot de traditionele 

houding inzake MER, waarbij de meest significante effecten worden 

geminimaliseerd (getemperd): het is inderdaad aangewezen om ook de 

opportuniteiten in overweging te nemen, enerzijds om de positieve effecten te 

maximaliseren en anderzijds om zelfs de vrij geringe effecten zo kosteneffectief 

mogelijk bij te sturen137 (inclusief het logistieke beheer van de interventie); er 

tevens op toezien dat alle milieuaspecten in overweging worden genomen (een 

positief effect op een aspect mag er niet toe leiden dat men geen oog meer heeft 

voor de andere aspecten; in dat opzicht kan een vooraf opgestelde lijst met 

rubrieken waar rekening mee gehouden moet worden nuttig zijn). 

- Voor de dimensie "adaptatie" (van de interventie) aanbevelen om rekening te 

houden met de invloeden die milieufactoren en hun gevolgen138 uitoefenen op de 

haalbaarheid van de interventie (doelmatigheid, efficiëntie), op de bestendigheid 

van de resultaten en op de ontwikkelingsimpact. Meer oog voor de rol die het 

milieu kan spelen is in dat opzicht niet enkel vereist om de opbrengsten van die 

acties te verbeteren, maar ook om het milieubewustzijn te versterken. De factoren 

waar rekening mee gehouden moet worden zijn meer bepaald de onzekerheden 

(op het vlak van klimaat, water, natuur, maar ook andere milieuonzekerheden139 

die gelden als onvoorspelbare risico's) en de (beter voorspelbare) trends met 

                                           
137  Voor de belasting op het wereldmilieu (zoals de uitstoot van broeikasgassen) is het effect van één 

enkele interventie nooit noemenswaardig, maar toch moeten alle kansen om die belasting te beperken 
worden gegrepen, te beginnen bij de meest efficiënte inspanningen. 

138  Met inbegrip van maatschappelijke gevolgen, zoals conflicten en migratie. 
139  De invloeden van de maatschappelijke, economische en institutionele context, waar ook de klassieke 

uitvoerbaarheidsfactoren spelen (toe-eigening, economische en financiële levensvatbaarheid, politieke 
context, institutionele capaciteiten, geschikte technologieën...) vergen een gelijkaardige aanpak, die 
aansluit bij het bewustzijn voor duurzame ontwikkeling. 
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betrekking tot de toestand van de natuurlijke hulpbronnen, en de 

milieuomstandigheden waar de baten van een interventie van afhangen. Het 

onzekere aandeel van die factoren moet samen met de risico's en de assumpties 

behandeld worden op de klassieke manier binnen projectbeheer.  

- De oriëntaties die hierboven in punt 3.2 worden aanbevolen onderschrijven en ze 

uitvoeren zoals gesuggereerd in punt 4.3., met respect voor de principes van toe-

eigening en participatie. 

Afdeling 2. Aanbevelingen met een meer operationele 
reikwijdte 

4. De methodes om milieubewustzijn aan te wakkeren 

versterken, ook in de beginstadia van de interventiecyclus 

4.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

De voorgaande strategische aanbeveling moet uiteraard operationeel gemaakt worden 

voor een meer stelselmatige integratie van het milieu, die niet beperkt is tot eerbied 

voor het milieu in de strikte zin van het woord, een aspect dat er evenwel niet minder 

belangrijk op wordt. In dat opzicht zijn de beginfases van de interventiecyclus van 

cruciaal belang. Bij gebrek aan grondige analyses van het mogelijke verband tussen 

de interventie en het milieu kunnen er in die stadia irrelevante oriëntaties in de 

interventie sluipen die nadien heel moeilijk bij te sturen zijn. In het bijzonder blijkt 

dat de acties die de "vereiste voorwaarden" voor duurzaam milieubeheer willen 

versterken, moeten berusten op een nauwkeurige bepaling van de behoeftes ter zake. 

Het is niettemin evident dat die initiële analyses dode letter blijven als de 

aanbevelingen die eruit voortkomen niet uitgevoerd en gemonitord worden.  

Bijhorende conclusies:  

CCL 6. De doelstelling van milieu-integratie in alle lagen 
CCL 7. De doelstelling van het "scheppen van de vereiste voorwaarden" in de 
partnerlanden 
CCL 10. De algemene resultaten van de engagementen en voornemens die in de 
hoofdonderwerpen van de evaluatie tot uiting komen 
 

4.2. Voorstellen aan DGD 

- Meer aandacht besteden aan het verband tussen milieu en sociaaleconomische 

ontwikkeling in de contextanalyses en diagnoses die voorafgaan aan de uitwerking 

van nationale strategieën en ISP's: in dat kader moet men zich baseren op de 

analyses van de toestand van het milieu en op de bestaande LMP's, en een 

toekomstgerichte visie hanteren (die rekening houdt met de 

klimaatvooruitzichten).  

- Een gelijkaardige strategie aannemen voor stelselmatige milieu-integratie, 

gekoppeld aan een holistische en trendmatige visie op de wisselwerking tussen 

economische, maatschappelijke en milieuproblemen, in de contextanalyses en de 

diagnoses die als basis dienen om de interventies van de directe bilaterale 

samenwerking te identificeren; een zelfde aanpak aanmoedigen bij de actoren die 

belast zijn met de identificatie van andere interventies.  

- Aan de ontwerpers van de interventies ook vragen om tijdens de voorbereiding 

(identificatie en formulering) een ex-ante onderzoek te voeren naar de 
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wederzijdse banden tussen het milieu en de beoogde interventie140, om te komen 

tot een onderbouwde selectie van bepalingen141 die opgenomen moeten worden in 

het eindontwerp en in de uitvoering van de interventie.  

- Dat ex-ante onderzoek moet minstens een screening omvatten, zoals voorzien in 

de KLIMLOS-toolkit, die uitgevoerd wordt tijdens de identificatiefase en bepaalt of 

er al dan niet nog een meer volledige milieubeoordeling (SMB of MER) nodig is. 

- SMB’s voorzien die naargelang het geval toegepast kunnen worden op de sectorale 

strategieën van de partner binnen de concentratiesectoren van de Belgische 

samenwerking (ook wanneer begrotingssteun gepland is), op de ISP's of op de 

documenten voor identificatie van complexe interventies. Die SMB’s bij voorkeur 

opvatten als processen, ingedeeld in opeenvolgende stappen die de bakens 

uitzetten voor de besluitvormingsprocessen en onderbouwd worden met studies 

van experts, eerder dan als gerichte studies die volledig worden toevertrouwd aan 

de experts; in het geval van SMB’s rond de sectorale strategieën van de partner 

op voorhand verzekeren dat hij openstaat voor het idee en bereid is zijn strategie 

af te stemmen op de aanbevelingen.  

- Instrumenten zoals screenings, MER's en SMB's niet enkel gebruiken met het oog 

op mitigatie van de voornaamste negatieve effecten, maar ook om de kansen aan 

te grijpen om de emissies en de druk op het milieu zo kosteneffectief mogelijk te 

verlichten, om de positieve effecten te verbeteren, adaptatie te bevorderen en de 

lokale capaciteiten te versterken.     

- Vragen om het milieuhoofdstuk (binnen de afdeling gewijd aan de transversale 

kwesties of, beter nog, binnen een afdeling rond ecologische, maatschappelijke en 

economische duurzaamheid) te gebruiken in de documenten om de interventies 

voor te bereiden en te presenteren, om zo de gevolgde methode en de bijhorende 

conclusies toe te lichten; niet accepteren dat het milieuhoofdstuk lichtzinnig wordt 

opgevat of dient om de interventie in een gunstig daglicht te stellen zonder een 

echt kritische inspanning te leveren om ze te verbeteren. 

- Erop toezien dat de uitvoeringsorganen het milieu goed transversaal integreren in 

de ISP's, de sectorale strategieën en de operationele documenten.  

- Termijnen vastleggen in functie van de interventiecyclus en van de 

besluitvorming, om de milieuanalyses waarvan sprake in voorgaand punt te 

kunnen uitvoeren (screening, MER, SMB) zodat er tijdig rekening gehouden kan 

worden met hun conclusies; de budgetten ook afstemmen op de behoeftes van 

milieu-integratie, ook in de latere fases voor rekening van BTC. 

4.3. Voorstellen aan BTC en aan andere uitvoerende organisaties 

- Zoals hierboven gesuggereerd ook een holistische en dynamische visie hanteren in 

de methodes om de programma's en interventies te formuleren (BTC) of voor te 

bereiden142 en altijd een ex-ante onderzoek (screening) doen van de ecologische, 

                                           
140  En niet te vergeten het toezicht op de manier waarop de interventie kan bijdragen tot milieu-integratie 

op het niveau van de activiteiten van de partners en de begunstigden binnen hun respectievelijke 
sector.  

141  Deze benaderingswijze hoeft niet noodzakelijk uit te monden in de toevoeging van activiteiten, 
verwachte resultaten of milieudoelen. Een zeker milieubewustzijn in de interventielogistiek is evenwel 
altijd mogelijk en raadzaam. Voor het overige kunnen efficiëntiegronden (kosten-batenverhouding) 
rechtvaardigen dat in bepaalde soorten interventies geen bijkomende specifieke inspanningen voor 
milieu-integratie worden geleverd. Algemeen genomen gaat het er minder om te bepalen of milieu-
integratie al dan niet vereist is dan om die inspanning kwantitatief en kwalitatief af te stemmen op de 
verhoopte voordelen. 

142  Op basis van de klassieke methode van de probleemboom (vaak toegespitst op de directe oorzaken van 
het aanvankelijke probleem en op de huidige problemen) komt deze benadering erop neer dat er een 
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sociale en economische gevolgen vanuit de invalshoek van duurzame 

ontwikkeling143.  

- In het bijzonder de (potentieel complexe) analyse van de "vereisten" voor 

duurzaam milieubeheer bijschaven elke keer wanneer er sprake van is ze te 

versterken of wanneer er zich opportuniteiten aandienen om in die richting te 

handelen; analysechecklists kunnen op dat vlak nuttig zijn. 

- Aandacht besteden aan de koppeling van sociaaleconomische en ecologische 

voordelen, meer bepaald om de bestendigheid van die laatste te verzekeren. Meer 

algemeen inspiratie halen uit de getrokken lessen in Bijlage 5.3.6. 

- Methodes van het SMB-type voorzien om complexe interventies te formuleren, als 

aanvulling op en in samenhang met de eventuele gelijkaardige analyses die DGD 

of haar partners vooraf doen (de benaderingswijze kan op elk geval afzonderlijk 

worden afgestemd). 

- Op basis van een ex-ante onderzoek van de milieugevolgen de nodige "SMART"-

indicatoren bepalen voor de milieuparameters die onderhevig zijn aan wijzigingen, 

daar de oorspronkelijke toestand (baseline) van vaststellen en monitoring 

voorzien. 

- De lokale procedures en regels volgen en naleven (in het bijzonder op het vlak van 

MER's en respect voor de milieunormen en de normen voor ruimtelijke ordening), 

maar er indien nodig van afwijken gaan met het oog op een wederzijdse 

capaciteitsversterking. 

- Blijven kiezen voor participatie van de partners binnen het hele gebeuren van 

milieu-integratie, met het oog op toe-eigening en wederzijds leren; daarnaast de 

betrokkenheid blijven verzekeren van de belanghebbenden op het terrein, van de 

doelgroepen en van de partijen die riskeren om getroffen te worden door de 

effecten. 

5. Milieu-integratie vergemakkelijken en ondersteunen 

5.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

Bijhorende conclusies:  

CCL 1. De complexiteit van het onderwerp (en van zijn evaluatie)  
CCL 6. De doelstelling van milieu-integratie in alle lagen 
 

Tijdens de evaluatie kon geen diepgaande studie worden gedaan naar de factoren die 
de capaciteiten op het vlak van milieu-integratie van het institutionele apparaat van 
de Belgische samenwerking beperken of bepalen.  Het lijkt er niettemin op dat die 
integratie te lijden kan hebben onder de voorrang die gegeven wordt aan de 
sociaaleconomische prioriteiten, onder de budgettaire en institutionele beperkingen en 
onder de trend, gestimuleerd door het beginsel van toe-eigening, om ze te 
onderwerpen aan de eisen van de partners. Milieu-integratie kan ook belemmerd 
worden door de complexiteit van de kwesties die behandeld moeten worden, door de 
moeite die personeel heeft om verbanden te ontwaren tussen haar activiteiten en het 
milieu of door het gebrek aan tijd, kennis van zaken en toegang tot bruikbare 

                                                                                                                               

 
analyse wordt aanbevolen die wordt uitgebreid naar de ecologische, sociale en economische problemen, 
met inbegrip van de tendenzen naar toekomstige problemen. 

143  Bijvoorbeeld ook via de MER's, zoals dat reeds bij de BTC gebeurt. 



7. Aanbevelingen 

THEMATISCHE EVALUATIE VAN DE BELGISCHE SAMENWERKING INZAKE MILIEU 85 

instrumenten. Het KLIMOS-platform maakt deels komaf met die problemen, maar het 
beschikt jammer genoeg over onvoldoende middelen en haar adviezen zijn enkel 
rechtstreeks beschikbaar voor DGD. Er bestaan overigens een hele reeks interessante 
initiatieven bij de uitvoeringsorganen (BTC en bepaalde NGO's), maar die worden 
maar heel beperkt uitgewisseld, zodat er een grote verscheidenheid heerst in de mate 
waarin en de manier waarop rekening gehouden wordt met het milieu.  

5.2. Voorstellen aan DGD 

- Een analyse gelasten van de institutionele capaciteiten op het vlak van milieu-

integratie die alle actoren van de Belgische samenwerking bestrijkt, om te bepalen 

wat de opleidingsbehoeftes zijn, waar de vraag naar en het aanbod aan expertise 

gekoppeld kunnen worden, waar er mogelijkheden bestaan om ervaringen en 

goede praktijken uit te wisselen en welke verbeteringen er aangebracht kunnen 

worden aan de besluitvormings- en beheerprocessen die leiden tot de uiteindelijke 

effecten op het terrein; de relevante maatregelen treffen die uit die analyse 

voortvloeien.  

- De keuze voor sectorgerichte concentratie bevestigen, in die zin dat ze toelaat om 

de complexiteit en de expertise vereist voor milieu-integratie te beperken (zonder 

te vervallen in een overdaad aan specialisatie die meer ten voordele van het 

aanbod zou kunnen werken dan in functie van de wensen en noden); van die 

keuze gebruik maken om meer rekening te houden met het milieu in de sectorale 

strategieën en in de leidraaddocumenten eigen aan elke sector. 

- De invoering ondersteunen van een permanente dienst voor advies (naar analogie 

met de rol die KLIMOS speelt voor DGD) en opleiding die toegankelijk is voor alle 

actoren, zo efficiënt mogelijk werkt (om de kostprijs te rechtvaardigen) en bij 

voorkeur losstaat van de donor (zodat hij bij zijn taak kan blijven van pure 

methodologische, technische en wetenschappelijke expertise). 

- Een netwerk opzetten met experts die op korte termijn inzetbaar zijn, als 

aanvulling op die permanente dienst, en daarvoor het nodige budget vrijmaken144.  

- De eisen aanpassen inzake methodes om de interventiecyclus te beheren en in het 

bijzonder de methode voor het logisch kader, meer bepaald om rekening te 

houden met het feit dat ze in haar gewone versie de effecten uitsluit die losstaan 

van de interventielogica.  

- Het milieuluik opdelen in de templates voor de rapporten en de documenten die 

gebruikt worden om de interventies voor te bereiden of te presenteren, om de 

denkoefening te ondersteunen en om te vermijden dat het milieu tot één enkel 

aspect wordt beperkt.  

- Een beroep doen op milieuexperts voor de revisie (en verbetering) van de 

voorstellen die de actoren van de indirecte samenwerking indienen. 

5.3. Voorstellen aan BTC en aan andere uitvoerende organisaties 

- De uitwisseling op poten zetten van ervaringen, problemen en goede praktijken, 

meer bepaald binnen de NGO-platformen maar ook (en bij voorkeur) op een 

bredere schaal. 

                                           
144  De consultants zijn zich bewust van de terughoudendheid die dit soort aanbeveling kan teweegbrengen 

in tijden van budgettaire krapte. Het is niettemin hun taak om de investeringen aan te bevelen die ze 
relevant achten, zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen (die zich hier uit via de suggestie om 
gedeelde ondersteuningsdiensten op te zetten of om af te zien van doelstellingen die op uitgaven 
gericht zijn).  



 

86  

- De lessen getrokken uit deze evaluatie aanvullen, verspreiden en benutten, in het 

bijzonder om lijsten samen te stellen met factoren die het succes van milieu-

integratie kunnen beïnvloeden. 

- De inspanningen (en de toewijzing van specialisten) richten op de situaties waar 

het het meest risicovol lijkt om zich te onderwerpen aan het apparaat voor 

milieubestuur van de partner en met andere woorden een tweeledige doelstelling 

nastreven, enerzijds de verbetering van de interventie en anderzijds de 

versterking van dat apparaat. 

- Meer oog hebben voor milieuvaardigheden en milieubewustzijn in de 

aanwervingscriteria.  

6. De labelling van de interventie verbeteren 

6.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

Bijhorende conclusies:  

CCL 2. De beschikbare informatie 
 

In de huidige situatie geeft de databank ODA.be145 aanwijzingen over de aandacht die 
uitgaat naar het milieu dankzij een DAC-indicator en 4 Rio-indicatoren. De evaluatie 
wijst op de moeilijkheid om de scores toe te wijzen en op het feit dat een score 
afhangt van de persoon die ze toekent. De moeilijkheden liggen vooral in het feit dat 
de benaming van de drie categorieën (score 2, 1 en 0 afhankelijk van in hoeverre het 
milieu - of de bijdrage aan het Verdrag van Rio - een "doorslaggevende 
hoofddoelstelling" is, een "belangrijke secundaire doelstelling" inhoudt of "geen enkele 
rol speelt") de interventies uitsluit waar de doelstelling secundair is zonder belangrijk 
te zijn en die waar mitigatie van de negatieve effecten een rol speelt, zonder dat er 
een doelstelling aan gekoppeld is om het milieu te verbeteren. De moeilijkheid schuilt 
ook in de interpretatie van de werkelijke intenties, die niet altijd duidelijk tot uiting 
komen in de logische kaders. Aangezien de Rio-indicator dient om de inspanningen 
van de verschillende donoren na te gaan op het vlak van de drie grote Rio-conventies, 
rijst ook de vraag naar het risico op een dubbele telling.  

6.2. Voorstellen aan DGD 

- De instructies om de milieu-indicator van ODA.be en van de Rio-indicatoren toe te 

kennen verduidelijken, zodat elke interventie een plaats krijgt in de voorgestelde 

rubrieken146: 2 indien de interventie een milieudoel nastreeft dat haar uitvoering 

bestaansrecht geeft (zoals verduidelijkt in de richtlijnen van de OESO)147 en 

anders 1 of 0: 1 wanneer de milieudoelstelling nog noemenswaardig is, 0 wanneer 

ze ontbreekt of verwaarloosbaar is.  

                                           
145  We merken ook op dat de sectorale indeling het niet toelaat om eigen adaptatie-interventies te 

verwelkomen, bovendien is de sector "milieubescherming" een soort van standaardrubriek (waar alle 
interventies met een milieudoelstelling worden ondergebracht die elders niet echt op hun plaats zijn), 
waardoor die sector zo breed is dat hij geen duidelijk beeld kan geven van de omvang van de geleverde 
milieu-inspanningen. 

146  En er uiteraard op toezien dat een verbeterde score niet aanzien wordt als een teken dat de realiteit van 
de interventie is gewijzigd. 

147  Een alternatief zou zijn om te stellen dat 2 (of 1) verwijst naar projecten waarvan de specifieke 
doelstelling nagenoeg volledig (of in belangrijke mate) bijdraagt tot de milieudoelstelling of er nagenoeg 
volledig (of in belangrijke mate) mee samenvalt; in dat geval zou de dubbele telling geaccepteerd 
moeten worden (een project voor bosbehoud bijvoorbeeld kan tegelijk volledig bijdragen tot de 
instandhouding van de biodiversiteit en tot de isolering van koolstof). 
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- De werkelijke (positieve of negatieve) effecten van de interventie niet in 

beschouwing nemen, aangezien de labelling uitdrukkelijk betrekking heeft op de 

doelstellingen. 

- Niet enkel de voornemens om het milieu te verbeteren (vergeleken met de situatie 

zonder interventie) beschouwen als milieudoelstellingen; bijgevolg de bedoeling 

uitsluiten om de milieueffecten van de interventie te verbeteren (vergeleken met 

de context waarin de interventie zou zijn uitgevoerd zonder die bedoeling). 

- Vermijden om ernaar te streven milieu-indicator 2 zo vaak mogelijk toe te kennen, 

gelet op de suggestie om af te zien van de doelstelling om het aantal interventies 

met milieudoelstelling te maximaliseren. 

- Gelet op het belang om transversale milieu-integratie ook na te streven in 

interventies die ingegeven zijn door andere bekommernissen en zelfs door het 

risico op negatieve effecten, een afzonderlijk systeem voor labelling voorzien 

(zonder de behoefte uit het oog te verliezen om die effecten bij te sturen dan wel 

om af te zien van de interventie indien de effecten buitensporig zouden zijn). 

7. Monitoring en evaluatie vanuit milieuopzicht versterken 

7.1. Onderliggende vaststellingen bij de voorstellen 

Bijhorende conclusies:  

CCL 2. De beschikbare informatie 
 

Uit de evaluatie blijkt hoe moeilijk het is om de milieueffecten van de interventies 
vast te stellen en te evalueren en bijgevolg om een resultaatgerichte aanpak te 
hanteren voor milieu-integratie. De tekortkomingen in de lokale systemen om de 
toestand van het milieu te monitoren spelen in dat opzicht een rol. Doorgaans worden 
de effecten niet gemonitord of geëvalueerd, waardoor ze niet bijgestuurd of verbeterd 
kunnen worden. Het bepalen van SMART-indicatoren om de milieueffecten vast te 
stellen kan bijzonder moeilijk zijn, net zoals dat het geval is voor de "voorwaarden" 
voor duurzaam milieubeheer en adaptatie. Langetermijndenken, anticipatie op 
toekomstige schade of een vooruitziende adaptatie aan toekomstige gebeurtenissen 
stellen ons voor een bijzondere uitdaging wat de tijdelijkheid van de indicatoren 
betreft. Andere moeilijkheden hangen samen met de behoefte om ook aandacht te 
besteden aan een veelheid aan effecten die buiten de doelstellingen vallen, met 
inbegrip van de onvoorziene effecten en de effecten die ontstaan uit de wisselwerking 
tussen een hele reeks bronnen die het milieu verstoren.  

7.2. Voorstellen aan DGD 

- Blijven nadenken over de strategische indicatoren (parallel met de andere 

donoren), meer bepaald wat betreft (vooruitziende) adaptatie en de effecten van 

de interventies en van de sectorale beleidsstrategieën die erop berusten. 

- In dat opzicht indicatoren uitwerken om de Belgische bijdragen aan de MDG's in te 

schatten, door te anticiperen op de MDG's van 2015 (vanaf nu eventueel 

indicatoren opnemen die niet ter discussie staan: bossen, beschermde zones, 

beschermde soorten, water, visbestand, en de meer "onzekere" MDG-indicatoren 

zoals grond en water) en door zich te richten op de aspecten verbonden aan de 

concentratiesectoren. 

- Een beroep doen op de diensten van onderzoekers en experts, zoals hieronder 

aangegeven. 
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- In de partnerlanden en in het bijzonder binnen de concentratiesectoren erop 

toezien dat tegelijk de milieumonitoring van de sector door de partner en de 

milieumonitoring tijdens de interventies verbetert. 

- De uitvoeringspartners aanmoedigen om een oorspronkelijke stand van zaken 

(baseline) op te maken tijdens de formulerings- of opstartfase en om de 

milieueffecten op te volgen, en tegelijk te verzekeren dat die benadering kadert 

binnen de algemene monitoring van de interventiedoelstellingen. 

7.3. Voorstellen aan de onderzoekers en experts 

- DGD en haar partners bijstaan in de ontwikkeling van indicatoren (parallel met het 

team voor ondersteuning en advies waarvan sprake in 5.2). 

- Ex-post studies doen naar de milieueffecten (en de resultaten op internationale 

schaal kapitaliseren) van interventies die typisch zijn voor de 

concentratiesectoren, onder andere om de capaciteiten voor ex-ante evaluaties te 

versterken.  

7.4. Voorstellen aan BTC en aan andere uitvoerende organisaties 

- De milieurelevantie148 verzekeren van de algemene indicatoren voor monitoring en 

evaluatie van de interventies.  

- Tijdens de formulerings- of opstartfase referentiestaten (baseline) opmaken van 

de toestand van het milieu of van elke andere milieu-uitdaging (adaptatie, 

plaatselijke capaciteiten en voorwaarden om het milieu te beheren); tijdens de 

uitvoering (en indien mogelijk erna) de evolutie opvolgen van de meest relevante 

indicatoren; indien nodig daar een MER of SMB aan vastknopen, gevolgd door 

plannen voor milieubeheer. 

7.5. Voorstellen aan DBE 

- Nog meer rekening houden met het milieu in de evaluaties georganiseerd door 

DBE; de aandacht van de evaluatoren vestigen op de vragen met betrekking tot 

milieudruk, adaptatie en versterking van de capaciteiten (of voorwaarden) binnen 

de evaluaties (of van bepaalde evaluaties die in dat opzicht als strategisch 

relevant worden gezien), in het bijzonder de ex-post evaluaties. 

 

                                           
148  Er wordt niet enkel verwezen naar de toevoeging van eventuele milieu-indicatoren, maar ook naar de 

kwaliteit van de andere indicatoren, die een doelstelling soms de verkeerde richting uitsturen omdat ze 
niet altijd goed zijn afgestemd op die doelstelling (dat is in het bijzonder het geval wanneer de indicator 
eerder de inspanning meet dan het resultaat en wanneer voor de inspanning middelen verbruikt moeten 
worden die belastend zijn voor het milieu). 
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Bijlage 1. Managementrespons van de DGD 

B1.1.  OP DE CONCLUSIES 

Conclusie 1 : De complexiteit van milieu-integratie in de praktijk te 

vertalen en om milieu en ontwikkelingsdoelen  te verzoenen. 

Die complexiteit was een rem op de evaluatie.  

Antwoord : De DGD is akkoord dat de integratie van leefmilieu in 
ontwikkelingsdoelstellingen complex is en dat het niet steeds evident is om deze 
complexiteit in elk onderdeel van een ontwikkelingsactiviteit te vertalen naar 
praktische en plaatsgebonden doelstellingen en ze achteraf te evalueren. 
Leefmilieudoelstellingen zijn meestal gespreid over een langere termijn en indien 
transversaal geformuleerd, niet steeds opgenomen in specifieke doelstellingen van 
projecten/programma’s. Dat maakt deze doelstellingen moeilijker opvolgbaar en 
evalueerbaar. 

De complexiteit van de materie mag echter niet als enige bron van belemmering 

gezien worden voor de evaluatie. De methodologie die gebruikt is, heeft niet voorzien 
in case studies waar meer in de diepte gepeild is naar de milieueffecten van de 
projecten. De evaluatoren hebben gemiddeld één dag per project gehad om een 
antwoord te zoeken op de evaluatievragen. Gezien de complexiteit van dit thema op 
voorhand bekend was, kan er gesteld worden dat de aanpak voor deze evaluatie niet 
op maat gemaakt was voor dit thema. 

Besluit: Gedeeltelijk akkoord 

Conclusie 2 : De informatie over milieu-integratie of over haar 

resultaten is eerder karig en van povere kwaliteit.  

Antwoord :  

Niet akkoord voor wat betreft de kwantiteit : de informatie is er wel, maar niet altijd 
beschikbaar in databases of listings (de KLIMOS-toolkit trachtte daar een antwoord op 
te geven, maar haar onderhoud dient te worden bestendigd). 

Akkoord voor wat betreft de kwaliteit : de rapporteringsvormen zijn erg verschillend 

wat leidt tot dubieus cijfermateriaal met een potentieel gevaar voor dubbele 
verrekening en overlap.  De rapportering naar OESO/DAC via de Rio-markers leidt, 
voor wat de “financial flows” betreft, tot dubbele en zelfs driedubbele cijfers.  Zoals in 
voorgaande (cf conclusie 1) is het resultatenkader meestal ver zoek.  
Leefmilieudoelstellingen dienen opgenomen te worden met een afzonderlijk budget. 
Daarenboven is er inderdaad nood aan meer specifieke criteria en indicatoren die per 
programma/project opgesteld worden om de effecten op het leefmilieu in kaart te 
brengen en waaraan de effectiviteit van een project dan achteraf kan worden 
afgetoetst. 
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Conclusie 3 : Het ontwerp van de strategienota leefmilieu (SNLM) 

vertoont een aantal zwakke punten. De relevantie van 

bepaalde oriëntaties wordt in vraag gesteld.  

Antwoord : een duidelijke visie van DGD op de integratie van het leefmilieuthema in 
het ontwikkelingsgebeuren ontbrak inderdaad bij het schrijven van de NSE.  

De NSE dateert van 2002, 10 jaar na de Rio-conferentie, op een moment waarop de 

Multilateral Environmental Agreements (MEA’s) op kruissnelheid kwamen.  De 
strategie werd geschreven om de leefmilieuproblematiek in ontwikkelingslanden 
maximaal te gaan omschrijven.  Er zijn in die tijd bewust geen keuzes gemaakt om 
deze of gene sector specifiek te gaan bevoordelen.  Op dat moment was het nuttig 
een globale strategie te gaan uitschrijven, geldig voor alle partnerlanden van dat 
moment.  Deze partnerlanden waren te vinden in aride, semi-aride, sub-humide en 
humide gebieden.  Sommige partnerlanden lagen in bergstreken, in kustgebieden, 
aan meren, etc.  Kortom elk ecosysteem was wel op een of andere manier 
vertegenwoordigd.  Door zijn algemeenheid verloor de strategienota aan kracht om 
bewuste keuzes te maken, maar er werden wel toepassingsmogelijkheden 
uitgetekend. Niettemin was de toepasbaarheid op het terrein, terrein onder meer door 
de afwezigheid van een operationeel kader achteraf, een zwakte van de NSE.  

Besluit: akkoord 

Conclusie 4 : De SNLM heeft een positieve rol gespeeld maar heeft de 

praktijken buiten DG-D maar weinig beïnvloed.  Vandaag is ze 

voorbijgestreefd. 

Antwoord : Buiten DGD werd de NSE niet gebruikt en zelfs bij de actoren van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking is de strategie weinig gekend en dus weinig 
gebruikt.  Weliswaar werd zowel in de bilaterale en in de indirecte sfeer, leefmilieu 
steeds aangebracht als een “horizontaal thema”. De dienst Klimaat, Milieu en 
Natuurlijke Rijkdommen van de DGD, die op dat moment verantwoordelijk was voor 
de integratie van leefmilieu in alle projecten/programma’s, was voor de hervorming 
van de DGD gesitueerd in de toenmalige directie Multilaterale Samenwerking.  Daar 
lagen de accenten vooral op de opvolging van de onderhandelingen bij de MEA’s en 
was, als gevolg van onderbestaffing, de leefmilieu-integratie nog te weinig aanwezig. 
De aandachtspunten van de NSE zijn spijtig genoeg wel nog altijd relevant. 

Dat de strategienota momenteel tekort schiet, is duidelijk, gezien de evolutie in de 
sector (bijv. véél meer aandacht voor klimaatverandering en gaandeweg ook voor 
aanpassing aan klimaatwijzigingen, betere kennis en besef wat de achteruitgang van 
biodiversiteit betekent).  Gezien de veranderende publieke context en de vastgestelde 
impact van het leefmilieu op het wereldgebeuren, is het evident dat een actualisering 
van de leefmilieustrategie een noodzaak is. 

Besluit: akkoord 

Conclusie 5 : De zes prioritaire aspecten beslaan nagenoeg de 

volledige milieuproblematiek ; in die zin heeft het begrip 

‘prioriteit’ dan ook weinig nut.  

Antwoord : Het is correct te stellen dat de 6 beschreven leefmilieuaspecten (water, 
stad, bossen, woestijn, klimaat en biodiversiteit) bijna de ganse milieusector 
omvatten. Door financiering mogelijk te maken voor alle deelaspecten, wil de DGD 
flexibel kunnen inspelen op de behoeften van de ontwikkelingslanden. Elk land heeft 
andere milieuproblematieken, en stelt zelf ook andere prioriteiten op. Door het beleid 
van de directe gouvernementele samenwerking om zoveel mogelijk af te stemmen op 
het beleid van het partnerland, wordt de eigen mogelijkheid om te prioriseren 
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enigszins beperkt. Dit hoeft op zich echter geen probleem te zijn indien de juiste 
Belgische deskundigheid gemobiliseerd kan worden. Vooralsnog zijn op dat vlak geen 
noemenswaardige problemen voorgekomen.   

Besluit: akkoord, maar wordt niet als problematisch ervaren. 

Conclusie 6 : Eerbied voor het milieu is geïntegreerd in alle lagen, 

maar niet stelselmatig op transversale wijze.  

Antwoord : De bewering dat leefmilieu op elk niveau geïntegreerd is, blijkt niet 
gestaafd.  Er zijn heel wat schakeringen van integratie, die de evaluatoren niet aan 
het licht brachten.  De pogingen van de dienst Klimaat, Milieu en Natuurlijke 
Rijkdommen om de klimaatagenda door te voeren via de wetenschappelijke 
ondersteuning van KLIMOS wordt niet behandeld.  Hetzelfde geldt voor de steun van 
de integratie van biodiversiteit via het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, dat zelfs op internationaal niveau zijn weerklank had.  Dat een 
systematische integratie van de leefmilieuproblematiek op transversaal niveau in het 
verleden niet altijd voldoende aandacht kreeg, is juist.  

Voor wat de nieuwe interventies betreft is leefmilieu nu een transversaal thema 
geworden, naast andere. Wel blijft het zo dat de soms moeilijke relaties tussen 
armoedebestrijding, inclusieve duurzame groei en bescherming van het milieu er 
dikwijls niet in beschreven en zeker niet in uitgelegd zijn hoe ze verbeterd kunnen 
worden. Het blijft overigens een uitdaging om het thema van de “Global Public Goods” 
te integreren in onze samenwerkingsverbanden. Dit is een uitdaging waar alle 
donoren mee worstelen. 

Besluit: Gedeeltelijk  akkoord 

Conclusie 7 : De doelstelling van het “scheppen van de vereiste 

voorwaarden”  in de partnerlanden heeft niet van voldoende 

begrotingsinspanningen genoten.   

Antwoord : Het probleem van de nodige en noodzakelijke voorwaarden om leefmilieu 
op de agenda te plaatsen is een van de grootste flessenhalzen in het ganse discours.  
Veelal worden we geconfronteerd in ontwikkelingslanden met ministeries die 
leefmilieu behandelen tegenover institutioneel sterkere ministeries (landbouw, 
industrie,…).  Deze moeilijke positie, versterkt door het feit dat de gesprekspartner 
voor ontwikkelingssamenwerking meestal uit de ministeries van Plan, Financiën of 
Buitenlandse zaken komen, zorgt ervoor dat leefmilieu vaak niet bovenaan de agenda 
staat. Bovendien is de investeringsruimte voor leefmilieuprogramma’s ook minder 
zichtbaar en zijn de resultaten slechts véél later merkbaar. Verder zullen de middelen 
die hiervoor ter beschikking gesteld worden niet altijd bij de meest kwetsbare 
doelgroepen terecht komen. 

Het is meestal niet enkel een kwestie van (financiële) middelen maar evenzeer van 

politieke wil in het betrokken land. Het is dan ook correct de vraag te stellen wat de 
rol van DGD en de posten op terrein zijn als het over “Green Governance”, nationale 
leefmilieuproblematiek en internationale publieke goederen gaat. Het duidelijk 
identificeren van de nationale prioriteiten inzake leefmilieu kan hierbij één van de 
noodzakelijke voorwaarden zijn naar een meer leefbaar en duurzaam beleid. Dit 
neemt niet weg dat het versterken van de capaciteiten van de overheden belangrijk 
is. Een wetenschappelijk onderbouwd monitoring systeem, dat erop gericht is 
duidelijk de voor- en nadelen op de economische ontwikkeling en het welzijn 
/gezondheid van de mensen van bepaalde acties aantoont, zou het belang van de 
integratie kunnen aantonen.  

Besluit: Akkoord 
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Conclusie 8 : De bijdrage van de Belgische  samenwerking tot MDG 7 

is moeilijk meetbaar. 

Antwoord : MDG 7  is inderdaad moeilijk te kwantificeren. Op target-niveau (#4) is 
dit nog te doen maar op indicatorniveau (#12 die daarenboven meestal landen-
specifiek zijn) is dit inderdaad geen gemakkelijke klus. Dit hangt nauw samen met 
conclusie 2. 

De MDG-rapportering dient gebaseerd te zijn op een goede gegevensbank, die de 
deelaspecten van leefmilieu kan afzonderen en de inspanningen (financieel/personeel) 
op een eenvoudige wijze kan genereren.  Enkel een resultaatgerichte aanpak, waarbij 
specifieke deelaspecten belicht worden, maken deze rapportering mogelijk.  Daarbij 
dient opgemerkt te worden dat de DGD ook dient in te staan voor de Belgische 
rapportering inzake klimaat (UNFCCC), biodiversiteit (UNCBD), woestijnvorming 
(UNCCD) en andere internationale milieuverdragen, wat de ODA-inspanningen betreft.  
Dit is enkel mogelijk door introductie van de hoger beschreven systemen. 

Besluit: Akkoord 

Conclusie 9 : De transversale milieu benadering is gerechtvaardigd. 

De sectorgerichte milieu aanpak is maar gerechtvaardigd 

binnen het kader van internationale verplichtingen en 

verbintenissen.  

Antwoord : De bewering dat de transversaliteit voor het leefmilieu steek houdt en 
dat de sectorale aanpak enkel te verdedigen is in het kader van de internationale 
verbintenissen is een verregaande en eerder bizarre conclusie. Dit betekent immers 
het totaal negeren van de internationale principes inzake mondiaal partnerschap en 
de gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
het milieu. 

De nieuwe strategienota zal deze tweeledigheid (transversaal/sectoraal) behandelen. 

Besluit: Niet akkoord. 

Conclusie 10 : De algemene resultaten van de engagementen en 

voornemens die in de hoofdonderwerpen van de evaluatie tot 

uiting komen zijn positief.  

Antwoord :  Deze conclusie is reeds gericht op de aanbevelingen, en het antwoord 
van de DGD op de aanbevelingen komt verder aan bod. 

B1.2.  OP DE AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 1 : Het conceptueel en strategisch kader van het milieu 

en van de duurzame ontwikkeling verduidelijken op het niveau 

van de ontwikkelingssamenwerking. 

Antwoord : Dat “duurzame ontwikkeling” centraal gesteld wordt, is voor 
ontwikkelingssamenwerking een evidentie.  Elke ontwikkeling kan slechts verlopen 
binnen de grenzen van een harmonisch evenwicht tussen het sociale, het 
economische en het ecologische.  Weliswaar op voorwaarde dat deze elementen 
evenwaardig aanwezig zijn, wat veelal niet het geval is.  De versmelting van 
sustainable development (SDG’s) goals en millenium development goals (MDG’s) zal 
ontwikkelingssamenwerking dwingen om nog meer in die richting te denken.  De basis 
voor elke ontwikkeling wordt gelegd in zijn omgeving: zonder bodem, water en lucht 
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in goede staat en de beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen kan weinig worden 
ontwikkeld. 

Er is inderdaad veel ruis in de ontwikkelingswereld op de interactie “duurzame 
ontwikkeling” en “leefmilieu”. Duurzaam handelen beperkt zich niet tot de 
leefmilieuwereld maar is een manier van denken en doen die een gezond leefmilieu 
overstijgt. Het houdt ook verband met noodzakelijke veranderingen van de mondiale 
productie- en consumptiepatronen wil men ervoor zorgen dat de ontwikkeling 
eveneens rekening houdt met de planetaire begrenzingen. Het strategisch lange 
termijn denken en plannen zijn actieve manieren om effectief bij te dragen tot een 
cultuur van duurzaamheid. 

Bovendien moeten we vermijden dat een degelijk ontwikkelingsbeleid wordt 
tegenwerkt door doelstellingen en acties in andere domeinen en sectoren die een 
nefaste impact kunnen hebben op de ontwikkelingslanden. Samen met duurzame 
ontwikkeling, is beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling dus fundamenteel. De 
in de steigers staande nieuwe leefmilieustrategie zal de “kapstok” van duurzame 
ontwikkeling gebruiken als onderdeel van haar visie op de bescherming van het 
leefmilieu en het duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen. 

Besluit : Akkoord 

Aanbeveling 2 : De sectorale benadering weer terugbrengen tot de 

essentie. 

Antwoord : De wet ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 voorziet dat 
leefmilieu als een thema transversaal geïntegreerd zal worden. De mogelijkheid zal 
echter voorzien worden een tweesporenbeleid te volgen en binnen de bestaande 
prioritaire sectoren ook in te kunnen spelen op leefmilieu, in het geval het partnerland 
daar expliciet om vraagt. Bovendien is het belangrijk het beleid te kunnen aanpassen 
aan de verschillende types partnerlanden waarmee gewerkt wordt (fragiele staten, 
LDC’s en MIC-landen).  Het behouden van enige flexibiliteit is dus van groot belang. 

Besluit : gedeeltelijk akkoord 

Aanbeveling 3 : Het leidende beginsel van transversale milieu 

integratie verankeren in alle interventies, door het uit te 

breiden naar adaptatie . 

Antwoord : Voor transversaliteit zie aanbeveling 2. 

De DGD is akkoord met de aanbeveling, maar zal het concept breed toepassen. Het 
probleem met de woordkeuze « adaptatie » door de evaluatoren zit in  het feit dat dit 
begrip niet alleen valabel is voor de integratie van het thema leefmilieu maar 
evenzeer geldt voor de ontwikkeling van een maatschappij in zijn geheel, met name 
het verhogen van de capaciteit van een samenleving van zich aan te passen aan 
continu wijzigende omstandigheden. In deze context kan ook verwezen worden naar 
het debat rond “resilience” (veerkracht). 

Het concept “adaptatie” is sterk gerelateerd met het klimaatdebat. Op uitdrukkelijke 
vraag van de ontwikkelingslanden werd het concept “aanpassing aan de 
klimaatverandering” opgenomen in de onderhandeling met als onderliggend principe 
van de ecologische schuld maar het lijkt ons echter niet juist om adaptatie te isoleren.  
Het is evenzeer nodig om in de ontwikkelingslanden een soort “lage 
koolstofeconomie” te promoten en adaptatie is ook nodig voor biodiversiteit.  Om 
voldoende natuurlijke rijkdommen te behouden dient er voorzichtig mee omgegaan te 
worden.  Zo is oordeelkundig landgebruik in OL een basisnoodzaak en is de 
introductie van “groene economie” (en niet alleen groene groei) er als concept op zijn 
plaats. 
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Besluit : Akkoord, maar mits bredere toepassing dan voorgesteld. 

Aanbeveling 4 : De methodes om milieubewustzijn aan te wakkeren 

versterken ook in de beginsadia van de interventiecyclus. 

Antwoord : Het is duidelijk dat leefmilieuconsideraties dienen geïntegreerd te worden 
in de volledige cyclus van projecten/programma’s.  Niet alleen in de conceptuele fase 
(bijv. door milieu effect rapportering (MER)), waar ook nog veel verbetering mogelijk 
is, maar ook in de follow-up, de evaluatie en het gebruik maken van de geleerde 
lessen (lessons learnt).  Dit moet gebeuren in elk onderdeel van onze samenwerking, 
ook in de samenwerking met de private sector via BIO (“green economy”). Weliswaar 
is voor deze laatste (private sector) ook de “ontwikkelingsrelevantie” van belang, 
hetgeen maar al te vlug vergeten wordt.  Geïsoleerde leefmilieu-investeringen die niet 
gedragen worden door de lokale civiele maatschappij hebben weinig of geen nut.  
Voorwaarde is dat er capaciteit wordt opgebouwd in de partnerlanden, maar ook in de 
DGD en onze uitvoerende partners. De Belgische leefmilieustrategie voor ontwikkeling 
dient als leidraad voor DGD maar de plaatselijke leefmilieustrategie (indien ze 
bestaat) primeert (ownership). 

Besluit : Akkoord 

Aanbeveling 5 : Milieu integratie vergemakkelijken en ondersteunen.  

Antwoord : Het is ons niet duidelijk in hoeverre “milieu integratie” iets anders is dan 
de “transversale integratie” waarover eerder sprake. Er wordt bijgevolg verwezen 
naar het antwoord op aanbeveling 2. 

Aanbeveling 6 : De labelling van de interventies verbeteren. 

Antwoord : Een systeem van resultatenrapportage gebaseerd op concrete 
doelstellingen inzake leefmilieu zou het markersysteem overbodig maken voor de 
bepaling van de “financial flow” klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit of 
woestijnvorming.  De evaluatoren gebruikten negatieve scores voor leefmilieu als een 
project/programma nefaste invloeden heeft op een ander aspect van het leefmilieu. 
Dit is qua “haalbaarheid” binnen de bestaande, te algemene markers van OESO/DAC 
onmogelijk want de methodologie voorziet zo een quotering niet. We wensen er 
bovendien op te wijzen dat het systeem van markers een internationaal afgesproken 
systeem is dat de DGD naleeft. Er wordt evenwel geprobeerd om via een herziening 
binnen de OESO/DAC van dat systeem de toepassing te verbeteren. 

Besluit : Akkoord 

Aanbeveling 7 : Monitoring en evaluaties vanuit milieuopzicht 

versterken. 

Antwoord : Akkoord wetende dat dit niet typisch is voor deze sector maar dat alle 
concentratiesectoren en –thema’s deze uitdaging kennen. Voor transversale thema’s 
die daarenboven technisch en wetenschappelijk evolueren zoals het milieu, is dit 
zeker het geval.  Verder is het probleem van resultaatgericht beheer in de 
milieusector een kwestie van lange termijn.  De impact van een activiteit/project of 
programma waar leefmilieudoelstellingen werden geformuleerd is in vele gevallen 
slechts meetbaar na een lange doorlooptijd. Maar het opstellen van degelijke 
projectbaseline data is reeds een stap in de goede richting opdat men achteraf een 
verbetering of verslechtering van de leefmilieusituatie zou kunnen appreciëren. 

Besluit : Akkoord 
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Bijlage 2: Referentietermen van de evaluatie 

B. Referentietermen voor de thematische evaluatie van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking op het vlak van milieu  

B1. Inleiding  

B1.1. De DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking  

De DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de Federale 

Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, beheert verschillende aspecten van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. De DGD valt onder de rechtstreekse bevoegdheid van de 

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.  

De DGD ondergaat op dit moment een ingrijpende herstructurering.  

Om de programma’s die ze financiert te verwezenlijken, (co)financiert de DGD 

verschillende uitvoeringsorganen, zoals het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC), 

de Europese Commissie, internationale organisaties, ontwikkelingsbanken, 

interuniversitaire raden, wetenschappelijke instituten, ngo’s en andere verenigingen.  

B1.2. Thematische concentratie  

Artikel 8, §1 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale 

samenwerking, gewijzigd door de wet van 19 juli 2005, vermeldt dat de “Belgische 

internationale samenwerking in de sectoren bedoeld in artikel 6 van deze wet 

telkenmale rekening houdt met de drie volgende sectoroverschrijdende thema’s:  

1° het op een evenwichtige wijze rechten en kansen geven aan vrouwen en mannen;  

2° de zorg voor het milieu;  

3° de sociale economie;  

4° de eerbied voor de rechten van het kind.”  

B1.3. Strategienota’s en wettelijk verplichte evaluatie  

Artikel 8, §2 van de wet voorziet dat “voor elk van deze sectoroverschrijdende 

thema’s een strategienota, waarvoor de procedure en de modaliteiten volgens 

dewelke deze wordt opgesteld door de Koning worden bepaald, het 

ontwikkelingsbeleid nader zal bepalen. De strategienota’s bedoeld in de voorgaande 

alinea, worden met het advies van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling 

overgezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers en naar de Senaat, 

volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.”  

 

De wet bepaalt tot slot ook dat “ze (de strategienota’s) minstens om de vier jaar 
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worden geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde context van de internationale 

samenwerking, volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.”  

Deze procedures en modaliteiten worden uiteengezet in het koninklijk besluit van 17 

september 2000 tot uitvoering van artikel 6, §2 en van de artikelen 7 en 8 van de wet 

van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking.  

De noodzaak om de strategieën geregeld te evalueren wordt ruim gerechtvaardigd 

door de onophoudelijke veranderingen  

- in de specifieke context van de ontwikkelingssamenwerking (zie verder punt 5, 

paragraaf 2)  

- van de meer algemene uitdagingen, risico’s en opportuniteiten (globalisering, 

opkomende economieën, agroindustrieën, biotechnologieën…)  

Sinds 2005 evalueerde de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking achtereenvolgens de sectoren van de 

basisgezondheidszorg, maatschappijopbouw (wat betreft lokaal bestuur en 

decentralisering), onderwijs en opleiding, voedselzekerheid (halftijdse evaluatie van 

het Belgisch Overlevingsfonds) en landbouw en voedselveiligheid.  

B1.4. Onderwerp van de evaluatie  

De strategienota “milieu” van de DGD, bijgesloten als bijlage, dateert van 2002 en 
werd nog niet geëvalueerd. Zij is het hoofdonderwerp van deze evaluatie.  

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de Federale Raad voor 

duurzame ontwikkeling149 

een advies geformuleerd voor de strategienota.  

In juni 2008 schreef JeanPascal van Ypersele, vicevoorzitter van werkgroep II van het 

IPCC150, het verslag getiteld “Klimaatverandering en het Belgische 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid”151. Het verslag werd opgesteld op vraag van de 
toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking, dhr. Charles Michel. In dat opzicht is 

het ook van strategische aard en het eerste secundair onderwerp van deze evaluatie.  

In de loop van de beoogde periode (20022011) heeft de Minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking verschillende algemene beleidsnota’s opgesteld. De 
paragrafen uit die nota’s over het thema vormen het tweede secundair onderwerp van 
deze evaluatie.  

Sinds kort is het verplicht om een luik over het milieu op te nemen in de indicatieve 

samenwerkingsprogramma’s (ISP’s) voor partnerlanden. De paragrafen uit die ISP’s 
met betrekking tot dit thema vormen het derde secundair onderwerp van deze evaluatie.  

Zoals later nog vermeld, begint de evaluatie met een kritische inventaris van alle 

interventies waarvoor het relevant blijkt om rekening te houden met het milieu, al 

was het maar als aandachtspunt.  

 

Thematische evaluatie van de Belgische Samenwerking in Milieu. blz. 22/54 
Vervolgens zal slechts een greep uit de representatieve interventies uit de sector en dit 

multidisciplinaire thema, de verschillende samenwerkingsvormen (waaronder de niet-

gouvernementele programma’s, leningen van staat tot staat en de BIO152) en de 
verschillende actoren in de verschillende landen als casestudy dienen. De steekproef 

                                           
149 De tekst van het advies staat op: http://www.belspo.be/nldocfdd/DOC/pub/ad_av/2002/2002a24n.pdf 
150 Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering 
151 De tekst van het verslag staat op:  

http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/rapport_klimaatverandering_tcm314¬67482.pdf 
152 Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden – Société belge d’investissement pour les 

pays en Développement 
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met gekozen interventies omvat minstens 6 verwezenlijkingen van de BTC.  
 
Opmerking: onlangs werd er een instrument voor exante beoordeling van de 

potentiële gevolgen van een milieuinterventie ontwikkeld, dat de naam KLIMOS toolkit 

draagt (http://www.vub.ac.be/klimostoolkit/). Hoewel het nog te pril is om 

opgenomen te worden in de evaluatie, zullen de consultants zich alsnog verdiepen in 

dit instrument en rekening houden met het bestaan ervan doorheen de hele evaluatie 

en in hun conclusies.  

B2. Terminologie  

De terminologie en het taalgebruik voor dit thema zijn heel specifiek. Door het 

multidisciplinaire karakter is de bevoegdheid over het milieu en de bijhorende 

aspecten bovendien gespreid over verschillende instituten, fondsen en 

gespecialiseerde protocollen.  

Bij deze evaluatie gebruiken we dus de specifieke terminologie, die in bijlage nader 

wordt toegelicht.  

De gebruikte termen in de evaluatie van ontwikkelingsacties moeten, ten behoeve van 

deze evaluatie, ook worden aangepast aan het thema, in volgende zin153:  

- Samenwerkingsinterventie: de verschillende instrumenten, projecten en 

programma’s die tijdens de evaluatie worden bestudeerd en/of bezocht, met 

inbegrip van het hoofdonderwerp en de secundaire onderwerpen van de evaluatie, 

de casestudies en procedures, procedés, levende organismen en resultaten die 

deze casestudies omvatten of opleveren.  

- Relevantie: maatstaf om te bepalen in hoeverre de doelstellingen van de 

samenwerkingsinterventie voldoen aan de noden van het land/de regio, aan de 

wereldwijde milieuprioriteiten, zoals internationaal vastgelegd, en aan het 

milieubeleid van de verschillende partners.  

- Onmiddellijke resultaten (producten of outputs): kwalitatieve, kwantitatieve 

en functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, 

verwacht of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie onmiddellijk of op 

zeer korte termijn met zich meebrengt.  

- Resultaten op korte en middellange termijn (verwezenlijkingen of 

outcomes): kwalitatieve, kwantitatieve en functionele veranderingen 

(rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, verwacht of niet) in het 

milieu, die de samenwerkingsinterventie op korte of middellange termijn met zich 

meebrengt.  

- Resultaten op lange termijn of impact: kwalitatieve, kwantitatieve en 

functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, 

verwacht of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie op lange termijn 

met zich meebrengt.  

Vanuit strikt ecologisch standpunt wordt een impact beschreven als een afwijking 

in de natuurlijke evolutiedynamieken, die kan leiden tot wijzigingen in de 

theoretische staat van een ecosysteem. Een milieuimpact kan worden omschreven 

als het effect – op lange termijn en binnen een afgelijnde ruimte – van een 

menselijke activiteit op een onderdeel van het milieu in de meest ruimte zin van 

het woord (anders gezegd, met inbegrip van de biofysische en menselijke 

aspecten), vergeleken met de vermoedelijke toestand als die activiteit niet wordt 

                                           
153 De 5 evaluatiecriteria – relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, duurzaamheid en impact – mogen dus 

niet in hun letterlijke zin worden opgenomen in het glossarium voor resultaatgerichte evaluatie en 
beheer (DACOESO, 2002). 
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uitgevoerd (aangepaste versie, Wathern, 1988).[]  

 

- Doeltreffendheid (succes, slagen): maatstaf om te bepalen of de 
samenwerkingsinterventies hebben geleid tot de vooropgestelde positieve resultaten 
voor het milieu.  

- Efficiëntie: maatstaf om te bepalen of de middelen (fondsen, expertise, tijd, 

enz.) spaarzaam zijn omgezet in positieve resultaten voor het milieu.  

- Duurzaamheid: zie ‘duurzame ontwikkeling’ in de bijlage ‘Terminologie’.  

- Coördinatie154: activiteit tussen verschillende ontwikkelingspartners, om 

middelen vrij te maken of hun beleid, programma’s, procedures en praktijken op 

elkaar af te stemmen en zo de doeltreffendheid van de middelen voor 

ontwikkelingssamenwerking maximaal te doen renderen.  

- Complementariteit: ontwikkelingssamenwerking is een bevoegdheid die gedeeld 

wordt tussen verschillende donoren en gemeenschappelijk kan worden 

uitgeoefend; elke donor beschikt over een specifieke, maar nietexclusieve 

vaardigheid op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.  

- Coherentie: het uitblijven van effecten die indruisen tegen de verwachte 

resultaten van een beleidslijn.  

B3. Doelstellingen, grenzen en onderwerp van de 
evaluatie  

B3.1. Doelstellingen155 

 

- De relevantie en het nut beoordelen van een exclusieve focus op het milieu (waarbij 

het milieu als sector wordt beschouwd) en van het milieu als multidisciplinair 

onderwerp voor bepaalde DAC-sectorcodes.  

- Aantonen of en op welke manier de verbintenissen van de Belgische 
samenwerking op milieuvlak, vermeld in punt B1.4, zijn omgezet in resultaten: 
rechtstreekse of onrechtstreekse, positieve of negatieve, al dan niet verwachte, 

onmiddellijke, op korte, middellange of lange termijn.  

- De maatstaf beoordelen die aangewend wordt om te evalueren of het Belgische 
samenwerkingsbeleid op milieuvlak doeltreffend en coherent wordt ondersteund. 

Enerzijds gaat het erom na te gaan of de verwachte resultaten bereikt werden en 

anderzijds te toetsen of het milieuluik horizontaal en efficiënt is verwerkt in de 

relevante Belgische financieringen, in alle samenwerkingsvormen (met inbegrip 

van begrotingssteun, gedelegeerde hulp, leningen van staat tot staat, interventies 

gecofinancierd door de BIO…).  

- De maatstaf beoordelen die bepaalt of de ontwikkeling door onze interventies 
ecologisch duurzaam is, zonder de eisen op het vlak van economische en 

maatschappelijke duurzaamheid uit het oog te verliezen.  

- Op basis van de inzichten uit deze evaluatie de nodige gemotiveerde 

aanbevelingen doen, om onze milieubijstand nog meer te stroomlijnen.  

- Op basis van de inzichten uit deze evaluatie de nodige fundamenten, 

vaststellingen en waarheden verzamelen, om in deze materie een nieuwe 

                                           
154 European Union’s Heads of Evaluation Taskforce (workshop Brussel, 2003). 
155 De gebruikte termen moeten worden opgevat volgens hun definities onder punt B2.1.6.   
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beleidslijn / strategienota uit te stippelen.  

B3.2. Reikwijdte en grenzen van de evaluatie  

Het bepalen van het toepassingsgebied van deze evaluatie stoot op de complexe, 

dubbele identiteit van het milieu; met name,  

- Het milieu moet worden beschouwd als een sector  

o ofwel voor interventies die er helemaal aan gewijd zijn (categorie 1); 

o ofwel voor onze bijdrage aan het milieuprogramma van de Verenigde 

Naties (UNEP), aan het Wereldmilieufonds (GEF) of aan specifieke fondsen, 

programma’s en protocollen (categorie 2).  

- Het milieu moet beschouwd worden als een transversaal thema wanneer het 

opgenomen wordt in de ontwikkelingsinterventies (= horizontale integratie)  

o ofwel als belangrijk onderdeel (categorie 3);  

o ofwel als aandachtspunt (categorie 4).  

Keuze van de interventies voor het evaluatiestaal  

Zoals uitgelegd in punt B5.2.2., wordt de consultant gevraagd om in eerste instantie 

een kritische inventaris op te stellen van de interventies die het milieu hebben 

beïnvloed of hadden moeten beïnvloeden. Die interventies zijn gespreid over 

verschillende DAC/CRScodes.  

- Het toepassingsgebied van de eigenlijke evaluatie is bewust beperkt:  

- Tot het hoofdonderwerp en de secundaire onderwerpen van de evaluatie, 

opgesomd in B1.4;  

- Tot de interventies die DAChoofdcode 410 “bescherming van het milieu” dragen 

(hier wordt het milieu beschouwd als een sector);  

- Tot de interventies die gezien kunnen worden als Officiële Ontwikkelingshulp 

(ODA), gefinancierd door de Belgische federale staat, in landen die het onderwerp 

zijn van een casestudy en opgenomen zijn in de kritische inventaris (hier wordt 

het milieu beschouwd als thema).  

Geografische dekking  

Om het thema en de sector representatief te houden in de keuze van de regio’s voor 

de casestudies, moeten alle relevante klimaattypes en neerslagpatronen aan bod 

komen, meer bepaald volgens de KöppenGeigerclassificatie:  

- Af: tropisch regenwoudklimaat  

- Aw: savanneklimaat met droge winter  

- Am: moessonklimaat  

- BS: steppeklimaat (semiaride)  

- BW: woestijnklimaat  
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- Cf: gematigd warm klimaat zonder droog seizoen  

- Cw: gematigd warm klimaat met droge winter  

- Cs: gematigd warm klimaat met droge zomer (mediterraans)  

Binnen die klimaatzones is er een maximale onderverdeling, op basis van fysisch-

geografische parameters zoals hoogte en reliëf.  

De definitieve keuze van de plaatsen voor terreinwerk gebeurt in overleg met het 

Begeleidingscomité156.  

Tijdsdekking  

Wat de tijdsspanne betreft, houden de evaluatoren rekening met alle interventies 

waarvoor tussen 2002 en 2011 uitgaven zijn gebeurd die (positief of negatief) 

verband hielden met het milieu. Teruggaan tot 2002 is nodig om een eventuele 

evolutie bloot te leggen sinds de publicatie van de strategienota.  

Gelet op de voornoemde grenzen wordt er als bijlage een indicatieve lijst in Excel-

formaat toegevoegd, met daarin de interventies die het staal vormen voor de kritische 

inventaris en de belangrijkste kenmerken van die interventies. Het is aan de 

consultant om die lijst aan te vullen en te vervolledigen.  

Dekking volgens optie en partner  

- In de keuze van de interventies die op het terrein onder de loep genomen moeten 

worden, ziet de consultant erop toe dat er een maximale diversiteit is in de 

benutte steunopties (inclusief BIO en staatsleningen) en de uitvoeringspartners 

(BTC, internationale organisatie, indirecte actor, lokale actor, eventueel 

gedelegeerde samenwerking…).  

B4. Evaluatievragen  

De evaluatie is gebaseerd op 5 fundamentele vragen. Om te antwoorden op die 

vragen, moeten de consultants de voorgestelde subvragen gebruiken, zonder zich er 

noodzakelijk tot te beperken. De inschrijvers mogen dus hoofden subvragen 

toevoegen of wijzigen tot aan alle opgelegde doelstellingen van de evaluatie is 

voldaan. Indien mogelijk gebruikt de consultant ‘SMART’indicatoren om zijn 

antwoorden op de verschillende vragen te staven. Als zulke indicatoren, vraag per 

vraag, niet aangewend kunnen worden, is het aan de consultant om die keuze te 

motiveren.  

B4.1. In hoeverre is de strategienota nuttig?  

Is een Belgische strategienota “milieu” nog wel relevant in de huidige context van de 

Verklaring van Parijs (VP), de Accra Agenda voor Actie (AAA) en begrotingssteun?  

In hoeverre heeft de strategienota bijgedragen tot meer interne coherentie van de 

milieuacties?  

In hoeverre heeft de strategienota ertoe bijgedragen dat de huidige 

steunprogramma’s beter zijn afgestemd op de doelstellingen?  

                                           
156 De taak en de samenstelling van het Begeleidingscomité worden besproken onder punt B6.3. 
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In hoeverre heeft de strategienota geleid tot meer langetermijndenken?  

B4.2. In hoeverre zijn de volgende aspecten, beschouwd als prioritair in de 
strategienota, concreet als prioriteit behandeld?  

- Duurzaam waterbeheer.  

- Strijd tegen woestijnvorming en verslechtering van landbouwgrond.  

- Bescherming en duurzaam beheer van bossen.  

- Bescherming en duurzaam beheer van de biodiversiteit.  

- Verbetering van het ecologisch beheer van steden en stedelijke agglomeraties.  

- Strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.  

B4.3. In hoeverre en met welke resultaten is eerbied voor het milieu 
aanwezig in alle lagen van de Belgische samenwerking?  

Resultaten van de interventies gesteund door de Belgische samenwerking en gericht 

op een positieve milieuimpact.  

Resultaten van de interventies gesteund door de Belgische samenwerking, niet in het 

bijzonder gericht op milieuimpact.  

Resultaten op het vlak van terugschroeving / voorkomen van negatieve milieueffecten 

van de interventies gesteund door de Belgische samenwerking, in sectoren die 

schadelijk kunnen zijn voor het milieu.  

B4.4. In hoeverre en met welke resultaten heeft de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in de partnerlanden bijgedragen tot het creëren 
van de vereiste voorwaarden voor milieubescherming en duurzaam 
milieubeheer  

In hoeverre heeft de Belgische steun ervoor gezorgd dat de partner respect voor het 

milieu heeft kunnen opnemen in zijn beleid, strategische planning en wetgeving?  

In hoeverre heeft de Belgische steun de partner in staat gesteld om de multilaterale 

milieuverdragen en internationale milieuaanbevelingen te eerbiedigen?  

In hoeverre heeft de Belgische steun de regionale samenwerking tussen 

ontwikkelingslanden op het vlak van bescherming en duurzaam beheer van het milieu 

gestimuleerd?  

In hoeverre heeft de Belgische steun aan de basisorganisaties van het 

maatschappelijk middenveld, beroepsorganisaties en de privésector bijgedragen tot 

bescherming en duurzaam beheer van het milieu?  

B4.5. In hoeverre heeft de Belgische steun bijgedragen tot een duurzaam 
leefmilieu (Millenniumdoel 7)?  

Subdoel 9: “De principes van duurzame ontwikkeling integreren in nationale 

beleidsterreinen en programma's en het verlies van natuurlijke hulpbronnen 

tenietdoen.”  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de stabilisering / 
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toename van beboste oppervlakte?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de stabilisering / 

toename van beschermde gronden, om de biodiversiteit ten opzichte van de totale 

oppervlakte te vrijwaren?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de stabilisering / daling 

van het energieverbruik per $ 1 van het BBP?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de stabilisering / 

terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen (per bewoner) en het gebruik van 

cfk’s, die de ozonlaag aantasten?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de stabilisering / 

afname van het aandeel van de bevolking dat vaste brandstoffen gebruikt?  

Subdoel 10: “Tegen 2015 het percentage van de bevolking dat geen 

duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en elementaire 

rioleringsvoorzieningen met de helft terugdringen.”  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de groei van het 

aandeel van de stadsen plattelandsbevolking dat een duurzame toegang heeft tot 

drinkbaar water?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de groei van het 

aandeel van de stadsen plattelandsbevolking dat een duurzame toegang heeft tot 

elementaire rioleringsvoorzieningen?  

Subdoel 11: “Tegen 2020 de leefomstandigheden van ten minste 100 miljoen 

krottenwijkbewoners aanzienlijk verbeteren.”  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de groei van het 

aandeel van de stadsbevolking dat beschikt over een betere rioleringsvoorziening?  

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking bijgedragen tot de groei van het aantal 

gezinnen dat toegang heeft tot veilige huisvesting (als eigenaar of huurder)?  

B5. Aanpak en methode: Evaluatiefases en rapportage  

B5.1 Aanpak en methode  

De evaluatie moet oog hebben voor formatieve en summatieve aspecten.  

Voor het doeltreffendheidscriterium bijvoorbeeld moet de evaluatie zowel informeren 

over de resultaten van onze verticale bijstand aan de sector en horizontale bijstand 

aan deze thematiek, als over de middelen om die resultaten te verbeteren. Van de 

evaluatoren wordt een analytische aanpak verwacht. Dat wil zeggen dat ze ons niet 

enkel moeten informeren over de mate waarin de vooropgestelde resultaten zijn 

gehaald, maar ook over de redenen en factoren voor successen en mislukkingen.  

De drie resultaatniveaus waarvan sprake onder punt B2 moeten in overweging 

worden genomen.  

De resultaten moeten ook geanalyseerd worden vanuit 3 invalshoeken:  

- de bereikte resultaten;  

- de veranderingen, bewegingen en trends in de bereikte resultaten, tijdens het 

geëvalueerde tijdsbestek (2022011);  

- de duurzaamheid van de bereikte resultaten.  
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De evaluatie is gebaseerd op casestudies, gekozen uit de verschillende 

financieringsopties (projecthulp, financiële steun, programmahulp, gedelegeerde hulp, 

core funding, BIO, staattotstaatleningen…) en de gemobiliseerde partners in het kader 

van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

De gespecialiseerde organisaties (GEF en UNEP) en gemeenschappelijke fondsen uit 

B2.2. moeten niet als zodanig geëvalueerd worden. De consultants baseren hun 

conclusies op  

- de documenten die online beschikbaar zijn (periodieke activiteiten 

resultaatverslagen, evaluatieverslagen over programma’s);  

- de interviews gehouden in de zetels in Nairobi en Washington;  

- interventiebezoeken gecofinancierd door België, in de landen/regio’s die 

uitgekozen werden voor de casestudies;  

- de wisselwerking die ontstaat met de Samenwerkingsattachés.  

Bovendien moet de evaluatie rekening houden met de internationale context en de 

verbintenissen die België sinds 2000 is aangegaan, zoals de Millennium-

ontwikkelingsdoelen, de verklaringen van Monterrey, Rome en Parijs, de vrijwillige 

richtsnoeren (van de FAO) ter ondersteuning van het recht op voedsel, de invoering 

van nationale strategieën voor armoedebestrijding, de gedragscode van de Europese 

Unie inzake de taakverdeling binnen het ontwikkelingsbeleid en de Accra Agenda voor 

Actie. Daarbij moeten de evaluatoren in overweging nemen dat veel interventies 

werden uitgestippeld en uitgevoerd nog voor de implementatie van al die 

veranderingen.  

Tot slot moet de evaluatie ook rekening houden met de ‘grensoverschrijdende’ aard 

van het milieu en waar mogelijk indicatoren aanwenden waarvan de evolutie reeds op 

nationaal en/of internationaal vlak wordt opgevolgd.  

B 5.2 Evaluatiefases  

De evaluatie verloopt in 6 fases, waarvan er sommige kunnen overlappen:  

B5.2.1. Eerste stap: de voorbereidende fase  

- Formulering en goedkeuring van de referentietermen (S4 en partners).  

- Uitschrijven van een openbare aanbesteding met algemene offerteaanvraag op 

Europees niveau.  

- Beoordeling van de offertes (S4 + DGD).  

- Kennisgeving van de overeenkomst aan de consultant.  

- Instellen van een begeleidingscomité157.  

De voorbereidende fase eindigt met een kickoffmeeting of een eerste samenkomst 

van het Begeleidingscomité. Tijdens die vergadering geeft de consultant voornamelijk 

toelichting bij zijn technische offerte.  

                                           
157 De definitie, de samenstelling en de taak van het Begeleidingscomité worden toegelicht onder punt B6. 
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B5.2.2. Tweede stap: kritische inventaris en start  

In de tweede fase wordt er een kritische inventaris opgemaakt van de Belgische 

interventies die tussen 2002 en 2011 het milieu rechtstreeks of onrechtstreeks en 

sterk of matig hebben beïnvloed.  

Op basis van het bijgevoegde Excelbestand158 

voor toegang tot de elektronische 

databank ‘ODA.be’, en interviews (meer bepaald met de verantwoordelijken van de 

BIO en staattotstaatleningen) geeft de consultant een uiteenzetting van de evolutie in 

de volgende variabelen, per jaar en per categorie (vastgelegd in B3.2):  

- De uitgaven,  

- De DAC/CRScode voor de sector / subsector van de interventie,  

- Het samenwerkingskanaal / uitvoeringsorgaan,  

- Het land / de regio,  

- Het domein (water, lucht, bodem, afval),  

- De Belgische donor (FOD Financiën, FOD Buitenlandse Zaken, DGD, gewesten,  

gemeenschappen, andere),  

- Andere donoren.  

Er zijn bovendien landspecifieke tabellen nodig, minstens voor de 6 landen waar onze  

samenwerking in deze materie het belangrijkst is.  

Er wordt een kritische inventaris gevraagd. Het volstaat dus niet om de gegevens in 

grafieken te gieten en die te tonen, ze moeten ook nader worden toegelicht. De 

interventies moeten ook ingedeeld worden op een schaal van 5 tot +5, op basis van  

hun vermeende positieve of negatieve invloed op het milieu.  

In die periode is het aan de consultant om de structuur en de details van zijn 

evaluatieaanpak en –methode uit te werken.  

De gedetailleerde methode en een voorlopige versie van de kritische inventaris 

worden onder de loep genomen door het Begeleidingscomité.  

Tijdens de tweede bijeenkomst van het Begeleidingscomité  

- wordt de methode van de consultant goedgekeurd;  

- worden de 5 landen of regio’s uitgekozen die zullen worden behandeld in een 

casestudy, op basis van een voorstel van de consultants.  

                                           
158 Dit bestand bevat alle interventies uit de databank ODA.be waaraan een van de volgende 

DAC/CRS¬codes is toegekend: 11120: Uitrusting en vorming; 12191: Medische diensten en centra; 
12230: Infrastructuur basisgezondheid; 13030: Gezinsplanning; 140: Watervoorziening en ¬sanering; 
15250: Ontmijning en verwijdering van overblijfselen van oorlogstuig; 16040: Huisvesting met beperkte 
kosten; 210: TRANSPORT EN OPSLAG; 230: ENERGIEPRODUCTIE EN ¬VERDELING; 311: LANDBOUW; 
312: BOSBOUW; 313: VISVANGST; 321 INDUSTRIE; 322: MIJNBOUW; 33210: Toerismebeleid en 
administratief beheer; 410: MILIEUBESCHERMING; 74010: Preventie van en voorbereiding op rampen. 
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B5.2.3. Derde stap: de studiefase  

Op Belgisch niveau worden tijdens de studiefase de nodige gegevens verzameld en 

geanalyseerd. Die stap wordt gekoppeld aan het verzamelen en analyseren van 

opinies. Op internationaal vlak wordt er een benchmark gevraagd over de strategieën, 

praktijken, aanpak en instrumenten van minstens drie donoren en over de best 

practices die de OESO aanbeveelt.  

Te analyseren documenten:  

- De notulen van het eerste en het tweede Begeleidingscomité (zie voorgaande 

punten 5.1.1 en 5.1.2).  

- De documenten over de strategieën van de DGD.  

- De documenten over de strategieën en interventies van de Belgische 

uitvoeringspartners, met bijzondere aandacht voor het opnemen van de 

milieuproblematiek in de onderhandelingen met de BTC en de partnerlanden 

(opstellen van de ISP’s), en de politieke dialoog met nietgouvernementele actoren 

(NGA’s) met het oog op de uitwerking van hun meerjarenprogramma’s.  

- De uitwerking van de ISP’s moet dynamisch geanalyseerd worden. Het is in het 

bijzonder van belang om na te gaan of en hoe de opmerkingen van de dienst 

bevoegd voor deze thematiek zijn geïntegreerd in de voorbereidende fase en in de 

uitvoering.  

- De documenten over strategieën en interventies van internationale 

partnerorganisaties, waarbij voor de organisaties waar het milieu een transversaal 

thema is (UNESCO, UNDP, FAO, UNICEF…) nader wordt onderzocht of de 

milieuproblematiek aan bod is gekomen tijdens de jaarlijkse meetings over de 

financiering van multilaterale organisaties.  

- De documenten over strategieën en programma’s van landen waar een studie op 

het terrein wordt gedaan.  

- De documenten over de interventies in die landen.     

- De openbare documenten over de strategieën en programma’s van de donoren die 

in de benchmark zijn opgenomen.  

- De documenten uit punt B11 hieronder.  

- De werkdocumenten die de consultants toevertrouwd krijgen door de leden van 

het stuurcomité en de uitvoeringspartners.  

- De databank ODA.be.  

- De databank met evaluaties van het DAC van de OESO (DEREK).  

- Andere relevante databanken.  

Personen die gezien moeten worden:  

- Een of meerdere leden van de strategische cel van de Minister voor 

ontwikkelingssamenwerking.  

- De leden van de DGD bevoegd voor milieu (op dit moment D4.3 – Sectorale 

fondsen en programma’s) en de dossierbeheerders van de gekozen interventies.  

- De leden van de BTC bevoegd voor milieu of de dossierbeheerders van de gekozen 

interventies.  
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- De nietgouvernementele actoren (ngo’s, universiteiten, wetenschappelijke 

instituten  

en andere partners) die actief zijn op het vlak van milieu of die de gekozen  

interventies uitvoeren.  

- De internationale milieuorganisaties UNEP en GEF (bezoeken aan Nairobi en 

Washington voorzien).  

- De Federale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (zij die de adviezen over de 

strategienota’s formuleerden).  

- De DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en 

Leefmilieu.  

Tijdens deze studiefase wordt een voorlopig tussentijds verslag geschreven, dat 

aangepaste methodes voorstelt om gegevens en informatie te verzamelen op het 

terrein en een gedetailleerde en pasklare methode bevat om de verzamelde gegevens 

te analyseren, waarbij de eventuele grenzen van die methodes nader worden bepaald.  

Daarnaast omvat het tussentijds verslag:  

- De eerste vaststellingen.  

- De gemotiveerde lijst met interventies die ter plaatse zullen worden bezocht.  

- De vragenlijsten voor evaluatie die gebruikt worden in de ontmoetingen met de 

verschillende respondentcategorieën op het terrein.  

- De template (identiek voor elk land) die gebruikt wordt voor de checklist en het 

landverslag.  

- Een planning met de bezoeken en de volgende stappen in de evaluatie.  

Het tussentijds verslag wordt voorgelegd tijdens de derde vergadering van het 

Begeleidingscomité. De schriftelijke commentaren over het voorlopige tussentijds 

verslag en de opmerkingen van het Begeleidingscomité worden opgenomen in de 

definitieve versie van het verslag.  

B5.2.4. Vierde stap: terreinfase  

De voorbereiding van de terreinzendingen kan pas beginnen na het tweede 

Begeleidingscomité. Dan worden de landen/regio’s voor de casestudies gekozen. Bij 

de voorbereiding moeten de internationale en regionale/lokale consultants zich 

verdiepen in de interventies die bezocht moeten worden en de praktische organisatie 

van de zendingen regelen (programma, ontmoetingen, verplaatsingen…).  

De consultant let erop dat hij het beheer van elke gekozen interventie op een 

dynamische, resultaatgerichte manier evalueert, en antwoordt op de volgende 

vragen: in hoeverre is er in de beheerbeslissingen gekeken naar de evolutie van de 

indicatoren die het effect op het milieu tonen? Zijn zulke indicatoren opgenomen in 

het technisch en financieel dossier?  

De eigenlijke terreinzendingen kunnen pas van start gaan na de formele, schriftelijke 

toestemming van de leidende ambtenaar voor de evaluatie.  

Respondentcategorieën:  

- De nationale respondenten van het land in kwestie zijn van bijzonder belang en 

moeten voorrang krijgen:  

o Attaché(s) van de DGD 

o Plaatselijke vertegenwoordiger van de BTC  
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o Lokale vertegenwoordiging van de andere uitvoeringspartners  

o Relevante ministers, met inbegrip van de ministers bevoegd voor 

transversale aspecten (water, bosbeheer, landbouw, energie, 

afvalbeheer,…)  

o De themagroep ‘Milieu’ (politieke dialoog tussen partnerlanden en 

donoren), als die bestaat. Zoniet, de donoren die lokaal actief zijn op het 

vlak van milieu en open staan voor een bezoek van een van hun 

interventies in het partnerland  

o Vertegenwoordigers van de gemengde lokale overlegstructuren (GLOS)  

 

 Op lokaal niveau  

o Projectbeheerders (Belgische en nationale) en technische assistenten  

o Lokale autoriteiten (indien relevant)  

o Lokale organisaties en begunstigden  

 

(Deze lijsten zijn niet limitatief)  

Bezoeken op het terrein:  

Naast de ontmoetingen met de verschillende respondentcategorieën zal de consultant 

een evenwichtig deel van zijn tijd vrijmaken om verwezenlijkingen op het terrein te 

bezoeken. Die bezoeken zijn de uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met 

de directe begunstigden van interventies die België en/of andere donoren financieren.  

De terreinzendingen kunnen begeleid worden door een (of maximaal twee) 

vertegenwoordiger(s) van de aanbestedende dienst, die optreedt als observator.  

De eerste terreinzending moet uitgevoerd worden door de teamleader, bij voorkeur 

vergezeld van de leidende ambtenaar voor de evaluatie. Als er in de loop van die 

eerste terreinzending lastminutewijzigingen nodig blijken aan de analysemethode of 

het analyseprogramma, dan moeten die worden goedgekeurd door de 

vertegenwoordiger van de aanbestedende dienst.  

Tijdens de terreinzendingen wordt er ter plaatse een checklist opgesteld, die 

besproken en goedgekeurd wordt tijdens een vergadering (1/2 dag) waar, indien 

mogelijk, ook vertegenwoordigers aanwezig zijn uit alle categorieën met mensen die 

de evaluatoren ontmoet hebben.  

Alvorens hun voorlopige landenverslagen te maken, moeten de consultants de 

checklists ter goedkeuring voorleggen aan de aanbestedende dienst.  

De landenverslagen worden toegelicht tijdens de vierde bijeenkomst van het 

Begeleidingscomité en opgestuurd naar de Samenwerkingsattachés in de ambassades 

van de bezochte landen. De schriftelijke commentaren over de voorlopige 

zendingsverslagen en de opmerkingen van het Begeleidingscomité, worden 

opgenomen in de definitieve versie van de landenverslagen.  

Ter informatie: de daadwerkelijke aanwezigheid ter plaatse tijdens een zending moet 

15 werkdagen bedragen, met uitzondering van nationale en internationale reizen. Dat 

komt neer op 3 kalenderweken (bezoek aan acties van andere donoren en 

voorbereiding van de lokale restitutievergadering inbegrepen). Lange transfers ter 

plaatse worden best gepland in de weekends. De terreinzendingen moeten worden 

uitgevoerd door een internationaal expert, vergezeld van een regionaal of lokaal 

expert.  

Om de bevoegde overheden en actoren in de landen/regio’s die in een casestudy 

behandeld worden meer te betrekken, wordt er bij elke terreinzending een 

restitutievergadering georganiseerd. Naast de attachés van het 

Ontwikkelingsagentschap, worden volgende partijen uitgenodigd: vertegenwoordigers 

van de betrokken lokale overheden, uitvoeringspartners, andere geïnteresseerde 
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donoren en, indien mogelijk, een aantal begunstigden. Bij een terreinzending in 

verschillende landen wordt er in elk betrokken land een restitutievergadering 

georganiseerd.  

B5.2.5. Vijfde stap: synthese  

Op basis van de overeengekomen agenda maakt de consultant een voorontwerp van 

zijn eindverslag, volgens de structuur uit punt B10.4. Dat eindverslag moet naast de 

verschillende elementen van de evaluatie ook een luik bevatten dat de belangrijkste 

algemene conclusies en aanbevelingen na de evaluatie overzichtelijk uiteenzet.  

Voor een goed begrip van de diagnoses, analyses en aanbevelingen, en om te 

anticiperen op toekomstige ‘verspreidingsseminaries’, wordt dit voorontwerp ter 

advies voorgelegd aan de Samenwerkingsattachés.  

Het voorontwerp van het eindverslag wordt toegelicht aan alle betrokken partijen, 

tijdens een seminarie dat eveneens dient als vijfde bijeenkomst van het 

Begeleidingscomité. De schriftelijke commentaren en de opmerkingen van het 

Begeleidingscomité worden opgenomen in de definitieve versie van het eindverslag. 

De redenen waarom met bepaalde opmerkingen geen rekening is gehouden, moeten 

worden gemotiveerd in een bijzondere bijlage.  

B5.2.6. Zesde stap: goedkeuring, verspreiding en feedbackprocedure  

Het definitieve eindverslag moet worden goedgekeurd door de aanbestedende dienst, 

op basis van het beoordelingsschema dat de Evaluatieeenheid van de Europese 

Commissie gebruikt.  

Het definitieve eindverslag zal worden gepresenteerd tijdens een seminarie van een 

dag, in de ruimtes van de aanbestedende dienst in Brussel. Het doel van dat 

seminarie is:  

- om enerzijds de resultaten, conclusies en aanbevelingen voor te leggen aan de 

strategische cel van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de betrokken 

Diensten van de DGOS en de uitvoeringspartners. Aan de Minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking zal een managementrespons worden gevraagd.  

- om anderzijds, in overleg met de administratie en de strategische cel van de 

Minister, de feedbackprocedure van de evaluatie aan te snijden. Die procedure 

omvat het opstellen van een managementrespons en de followup van de 

toepassing van de goedgekeurde aanbevelingen.  

Het definitieve eindverslag, met inbegrip van de managementrespons, wordt 

openbaar gemaakt en zal onder andere te vinden zijn op de website van de FOD 

Buitenlandse Zaken.  

B6 Verantwoordelijkheid voor beheer en followup van de 
evaluatie  

B6.1. De leidende ambtenaar  

De Dienst Bijzondere Evaluatie (S4) is belast met het op de markt brengen van de 

evaluatie en met de administratieve omkadering van de overeenkomst. Hij 

vertegenwoordigt de aanbestedende dienst en is in dat opzicht leidend ambtenaar 

voor de evaluatie. In die hoedanigheid moet hij niet enkel de conformiteit van de 

evaluatie nagaan (op basis van het wettelijke referentietermen en het bijzonder 

bestek), maar ook de kwaliteit van de procedure en de resultaten van de evaluatie 
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controleren.  

S4 beheert het volledige evaluatieproces, van begin tot eind. Daarvoor:  

- is hij verantwoordelijk voor de procedure voor openbare aanbesteding (opstellen 

van het bijzonder bestek, gunning van de opdracht, ordonnancering van de 

facturen, enz.)  

- waarborgt hij de gelijkvormigheid en de samenhang van het evaluatieproces, 

vanaf het Referentietermen tot de druk en verspreiding van het eindverslag  

- coördineert en stuurt hij de activiteit van de verschillende actoren 

(Begeleidingscomité en team van evaluatoren); hij bereidt de vergaderingen voor 

en leidt ze, maakt de notulen op, behandelt eventuele conflicten, enz.  

- ziet hij toe op de kwaliteit van het werk doorheen de verschillende fases (door 

onder andere te verzekeren dat de conclusies een solide methodologische en 

feitelijke grondslag hebben)  

- staat hij in voor het goede verloop van de evaluatie (door onder andere het werk 

van de consultants en hun toegang tot de nodige gegevens te vergemakkelijken)  

- staat hij garant voor de onafhankelijkheid van de consultants. De LA verzekert dat 

er rekening wordt gehouden met de opmerkingen en adviezen van de 

belanghebbenden, of dat de consultants een onderbouwde reden geven als 

bepaalde opmerkingen niet zijn overgenomen  

- keurt hij het eindverslag goed op basis van een beoordelingsschema (en de laatste 

betalingen voor verleende diensten)  

- organiseert hij de verspreiding van de evaluatieresultaten en stimuleert hij de 

managementrespons. Hij organiseert ook de uiteindelijke restitutiesessies  

S4 is, als leidend ambtenaar, als enige verantwoordelijk voor de leiding (de ‘sturing’) 

van het evaluatieproces.  

B6.2. De belanghebbenden (of betrokken actoren)  

De belanghebbenden (stakeholders) zijn individu’s, groepen of organisaties die 

rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheden en/of belangen hebben 

binnen het evaluatieproces (project, programma, sector, land, enz.). De evaluatie 

gaat hen al dan niet aan. Ze worden op bepaalde momenten in de evaluatie 

geraadpleegd om hun advies te geven over het Referentietermen en de producten van 

de evaluatie (zoals voorlopige verslagen). In sommige gevallen wordt hun 

medewerking gevraagd bij het verzamelen van gegevens (en om terreinzendingen te 

organiseren). Ze kunnen ook gehoord worden door de evaluatoren in afwezigheid van 

S4 of andere belanghebbenden. Sommige belanghebbenden kunnen leden van het 

Begeleidingscomité en/of de Lokale stuurgroep zijn. Hun selectie/uitnodiging om deel 

te nemen aan een comité voor followup of een lokale stuurgroep is de bevoegdheid 

van S4.  

In overeenstemming met deze definitie is de Dienst Bijzondere Evaluatie geen 

belanghebbende.  

B6.3. Begeleidingscomité  

De Dienst Bijzondere Evaluatie stelt een begeleidingscomité (BC) samen, dat bestaat 

uit vertegenwoordigers van de betrokken actoren en onafhankelijke experts. Dit 

comité ziet toe op de kwaliteit, de geloofwaardigheid en het nut van de evaluatie. Het 

verstrekt advies over de beoogde evaluatiemethode en over de vaststellingen, 
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besluiten en aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie. Indien nodig vervolledigt 

of corrigeert het comité de informatie van de evaluatoren.  

Dit zijn de leden van het Begeleidingscomité:  

- Een lid van de Strategische Cel van de Minister  

- Minstens 2 leden van de Dienst Bijzondere Evaluatie  

- Leden van de DGD die betrokken zijn bij of geïnteresseerd in het thema  

- Vertegenwoordigers van de BTC, indirecte actoren, multilaterale organisaties en 

de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling  

- Een onafhankelijk expert, aangeworven door de DBE  

- De attachés (per mail)  

Het BC wordt belegd, voorbereid en voorgezeten door de Dienst Bijzondere Evaluatie, 

die ook de notulen opmaakt.  

Het BC is een “technische” werkgroep met een mandaat als denktank en raadgever. 

Het moet het evaluatieproces opvolgen, begeleiden en vergemakkelijken. Door de 

diversiteit van zijn leden zijn de standpunten van het BC een ware verrijking voor het 

evaluatieproces. Het BC garandeert dat de consultants toegang hebben tot alle 

nuttige informatie (documentatie, databanken, personen). De leden zijn de schakel 

tussen het BC en de diensten, directies en instellingen waar ze deel van uitmaken 

(DGD, BTC, NGO, enz.). Zo kunnen ze hun dienst en/of directie op de hoogte brengen 

van het proces en van de resultaten van de evaluatie, en bevorderen ze de toegang 

tot informatie, organisatie van de interviews, enz.  

Door ze op te nemen in het BC worden de belanghebbenden die rechtstreeks 

betrokken zijn bij de evaluatie, aangemoedigd om de evaluatieresultaten te benutten. 

De Dienst Bijzondere Evaluatie ziet er wel op toe dat er een evenwicht is tussen de 

participatiegraad en de efficiëntie van het evaluatieproces (om te verzekeren dat de 

evaluatie binnen een redelijk tijdsbestek resultaten oplevert).  

B7. Evaluatieteam  

Het team van experts moet over een brede kennis en ruime ervaring beschikken in de 

volgende domeinen:  

- De Belgische ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.  

- Thematische/sectorale milieuevaluatie en projecten programmaevaluatie.  

- De praktische leiding van evaluaties op het terrein.  

- De domeinen waar de milieuthematiek betrekking op heeft (zie DAC/CRScodes in 
de verwijzing onderaan op pagina 10).  

- Voor een goed begrip van de documenten die zijn opgesteld door de Belgische 

Administratie en in de verschillende partnerlanden, moet een expert binnen het 

team van internationale consultants beschikken over een actieve kennis van het 

Frans en het Nederlands (moedertaalniveau), en van het Engels en het Spaans 

(gevorderd).  

- Dezelfde taaleisen gelden voor het vertalen van de definitieve verslagen (zie 

verder punt B10.7).  
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Een gezonde mix binnen het team is een pluspunt.  

 

De teamleader moet de nodige ervaring hebben in het beheer van thematische 

evaluaties van gelijkaardige omvang en in teammanagement. Hij moet ook op de 

hoogte zijn van de internationale debatten en van de standpunten uit het 

internationale milieudebat.  

 

In elk land en elke regio waarvoor een casestudy wordt gedaan, zal een ervaren 

lokale/regionale evaluator, die gekozen en betaald wordt door de consultant en 

goedgekeurd door de inrichtende dienst, worden opgenomen in het team. De 

kwalificaties en de ervaring van de lokale/regionale consultants moeten 

complementair zijn met de kwalificaties en de ervaring van de internationale 

consultant(s). Van de lokale consultants wordt een inspanning verwacht voor de 

komst van de internationale consultant, en eventueel ook na zijn vertrek (verdiepen 

in documenten, contacten met de partners en de Belgische Ambassade, 

tussenpersoon voor de lokale context, actief bijdragen tot het opstellen van de 

checklist).  

B8. Selectie van de regio’s en interventies voor de casestudies  

De keuze van de 5 regio’s en programma’s/projecten die behandeld zullen worden in 

een casestudy, wordt gemaakt op basis van de kritische inventaris. De selectie 

gebeurt tijdens de tweede bijeenkomst van het Begeleidingscomité.  

De selectie zal zo representatief mogelijk zijn en onvolledige steekproeven zo veel 

mogelijk vermijden. In dat opzicht wordt er bij de selectie rekening gehouden met de 

volgende gegevens:  

- Vertegenwoordiging van alle uitvoeringskanalen (BTC, BIO, internationale 

organisaties, niet-gouvernementele actoren), met minstens 6 projecten uitgevoerd 

door de BTC. 

- Geografische spreiding, in functie van de klimaatzones bepaald in punt 3.2: 

tropisch regenwoudklimaat, savanneklimaat met droge winter, moessonklimaat, 

steppeklimaat (semiaride), woestijnklimaat, gematigd warm klimaat zonder droog 

seizoen, gematigd warm klimaat met droge winter en gematigd warm klimaat met 

droge zomer (mediterraans).  

- Evenredige verdeling van de interventietypes: vooral projecthulp, enkele vormen 

van programmasteun, maar ook vrijwillige bijdrages aan internationale 

organisaties, studiefondsen, expertisefondsen, BIO, leningen van Staat tot Staat, 

andere beheerders van Belgische federale budgetten (FOD’s), (eventueel) 

gedelegeerde samenwerking.  

- Evenredige verhouding van de interventieniveaus (internationaal, regionaal, 

nationaal, lokaal).  

- Vertegenwoordiging van interventies met een potentieel negatieve milieuimpact.  

- Vertegenwoordiging van zo veel mogelijk verschillende activiteiten, op basis van 

de DAC/CRSobjectcodes.  

- Bereidheid van de andere donoren ter plaatse om hun ervaring en methodes te 

delen.  

- Er moet minstens één zending vertrekken naar een nietpartnerland.  

- Er moet minstens één zending vertrekken naar een land met een middelhoog 

inkomen.  

Interventies die onlangs werden behandeld in andere evaluaties worden niet opnieuw 

bezocht. De evaluatoren baseren zich op de evaluatieverslagen van die interventies 

(artikel 17 van het derde beheerscontract tussen de Staat en de BTC, evaluaties van 

UNEPen GEFinterventies…).  

 

Nietdoelgerichte bijdragen (core funding) van België aan multilaterale organisaties 
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zullen worden beoordeeld op basis van vragenlijsten en gesprekken met de 

Samenwerkingsattachés en de betrokken beheerders van de DGD, jaarverslagen en 

andere documenten, beschikbaar online of bij de evaluatiediensten van de 

organisaties in kwestie.  

 

De keuze van de interventies die bezocht zullen worden in de geselecteerde regio’s 

moet gebeuren in overleg met de Belgische samenwerkingsattachés, de 

uitvoeringspartners en de lokale partners. Het belangrijkste keuzecriterium is de mate 

waarin de casestudy kan bijdragen tot de verwezenlijking van de 

evaluatiedoelstellingen. Interventies die al lang geleden zijn afgelopen, worden enkel 

behandeld als de consultants op de een of andere manier een beroep kunnen doen op 

het institutioneel geheugen van die interventies.  

 

Verwacht wordt dat elke terreinzending minstens 10 interventies bezoekt, maar er 

wordt de consultants gevraagd om 14 interventies op te nemen (10 + 4 reserve-

interventies, als de omstandigheden het toelaten).  
 
Interventies waarvoor bepaalde consultants al hebben meegewerkt aan de bepaling, 
formulering, uitvoering of evaluatie komen niet in aanmerking.  
 

B9. Indicatief tijdsschema  

- Afwerking van de Referentietermen: ten laatste op 27 maart 2012  

- Uitschrijven van de aanbesteding: ten laatste op 15 april 2012  

- Offertes ingediend: ten laatste op 1 juni 2002  

- Gunning van de opdracht: ten laatste op 1 juli 2012  

- Terreinzending: afgesloten ten laatste op 30 januari 2013 

- Einde van de evaluatie op 30 juni 2013  

B10. De verslagen  

B10.1. Aard van de verslagen  

Uit de evaluatie vloeien de volgende verslagen voort:  

- Een kritische inventaris.  

- Een tussentijds verslag aan het einde van de studiefase.  

- Vijf checklists; een voor elke land en elke regio waar een casestudy voor werd  

gedaan.  

- Vijf zendingsverslagen; een voor elke land en elke regio waar een casestudy voor  

werd gedaan.  

- Een eindverslag.  

- Een samenvatting van 2 pagina’s met de belangrijkste lessen en conclusies.  

- De kritische inventaris, het tussentijds verslag, de zendingsverslagen en het 

eindverslag moeten in een Powerpointpresentatie worden toegelicht aan het 
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Begeleidingscomité.  

- Die presentaties worden net als de gedrukte verslagen beschouwd als producten 

van de evaluatie.  

 

B10.2. Kritische inventaris  
De tabellen worden grafisch gepresenteerd en kritisch getoetst aan de wettelijke, 

politieke en administratieve prioriteiten die België sinds 2002 oplegt.  

De uiteindelijke versie van de kritische inventaris wordt opgenomen in een ‘stand 

alone document’.  

B10.3. Structuur van het tussentijds verslag:  

Het tussentijds verslag is een werkdocument, dat de volgende luiken bevat:  

- a) Inleiding  

- b) Structurering van de evaluatie  

 o  Evaluatievragen, vergezeld van de bijhorende commentaren  

 o  Beoordelingscriterium/criteria voor elke vraag  

 o  Voorgestelde indicatoren voor elk criterium  

 o  Als bijlage de opbouw van het logisch diagram en de methode om de 

vragen, criteria en indicatoren op te stellen  

 

- c) Verzameling en presentatie van de gegevens:  

 o  De gebruikte methode voor gegevensverzameling (plan, strategie, 

instrument), de beperkingen, de omwegen, de risico’s en problemen die op het terrein 

opgelost moeten worden.  

 o  De presentatie van de gegevens die verband houden met de 

evaluatievragen, beoordelingscriteria en bijhorende indicatoren. In dit stadium 

moeten de gegevens het antwoord op de verschillende evaluatievragen voeden en 

hypotheses toelaten (indien nodig meerdere per vraag) die getoetst zullen worden op 

het terrein.  

 o  De presentatie van de gegevens moet de algemene problematiek van 

de evaluatie verhelderen, ongeacht de verschillende evaluatievragen.  

 

- d) De methode voor gegevensverzameling op het terrein:  

 o  De belangrijkste problemen bij gegevensverzameling die aangepakt 

moeten worden, wat betreft de reeds beschikbare gegevens.  

 o  Een onderbouwde lijst met de interessantste interventies in de landen 

en regio’s die gekozen werden voor de casestudies.  

 o  Het werkprogramma op het terrein.  

 o  De gebruikte instrumenten voor gegevensverzameling, en hun risico’s 

of beperkingen. De vragenlijsten die gebruikt zullen worden in de ontmoetingen met 
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de verschillende respondentcategorieën: aangeven hoe de gegevens worden 

gekoppeld, aangeven hoe de samenhang van de gegevensverzameling in de 5 

landen/regio’s verzekerd zal worden, aangeven welke analysestrategie toegepast 

wordt op het terrein en met welke instrumenten (inclusief hun beperkingen en 

risico’s).  

 

- e) Structuur van de resultaten en casestudies: de template (identiek voor elk 

land) die gebruikt wordt om de checklist en het zendingsverslag op te stellen.  

- f) Agenda: een agenda voor de terreinbezoeken en de volgende stappen in de 

evaluatie.  

B10.4 Structuur van het eindverslag:  

De gedetailleerde structuur van het eindverslag wordt overeengekomen tijdens de 

evaluatie. Het verslag moet wel de volgende onderdelen bevatten:  

- Samenvatting  

- Context van de evaluatie  

- Antwoorden op de evaluatievragen  

- Vaststellingen  

- Lessen (in de zin van de definitie uit het DACglossarium)  

- Conclusies  

- Aanbevelingen  

- Verplichte bijlage 1: Referentietermen  

Het eindverslag mag niet te uitvoerig zijn (maximaal 75 pagina’s zonder bijlagen). 

Bijkomende informatie over de context, het programma of de algemene aspecten van 

de methode en analyse wordt toegevoegd in de bijlagen.  

De bijlagen moeten volgende zaken bevatten: het logisch diagram, de methodologie, 

de beoordelingscriteria, de lijst met ontmoete personen, de documentatielijst, de 

Referentietermen, de commentaren over het voorontwerp tot eindverslag die niet zijn 

overgenomen door de consultants en de motivering waarom dat niet is gebeurd, alle 

andere informatie die als basis diende voor de analyse of de tabellen (zoals tabellen 

met economische en maatschappelijke indicatoren).  

B10.5. Kwaliteit:  

De verslagen worden opgesteld in de stijl en de layout die de Leidende Ambtenaar 

oplegt.  

De verslagen moeten van topkwaliteit zijn. De resultaten, de analyse, de conclusies 

en de aanbevelingen moeten uitvoerig worden besproken. Ze moeten een 

methodische aanpak weerspiegelen die duidelijk de opbouw van de redenering 

blootlegt. De aanbevelingen, realistisch en operationeel, moeten in volgorde van 

prioriteit worden aangesneden (indien nodig gegroepeerd) en ondersteund met een 

presentatie van de denkbare opties en de risico’s en beperkingen van elke optie.  

De verslagen worden door de leidende dienst getoetst aan een kwaliteitschecklist.  

B10.6. Stiptheid:  
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De verslagen die ter beoordeling worden voorgelegd aan de verschillende 

begeleidingscomités, moeten in het bezit zijn van de aanbestedende dienst ten laatste 

6 werkdagen voor de datum van het comité, zoals overeengekomen in onderling 

overleg.  

B10.7. Taal van de verslagen:  

De checklists en zendingsverslagen moeten worden opgesteld in de internationale taal 

die gebruikt wordt in het land in kwestie.  

De kritische inventaris moet worden geschreven in het Frans en het Nederlands.  

Het tussentijds verslag en de bijlagen bij het eindverslag moeten in het Frans, 

Nederlands of Engels worden opgesteld (afhankelijk van de moedertaal van de 

teamleader).  

Het definitieve eindverslag wordt in het Frans, Nederlands of Engels opgemaakt en 

vertaald in de 2 andere talen.  

De samenvatting van 2 pagina’s moet worden opgesteld in het Frans, Nederlands, 

Engels en Spaans.  

De Powerpointpresentaties moeten deels in het Frans en deels in het Nederlands 

worden gemaakt. Er moet een zeker evenwicht zijn tussen de 2 talen.  

De vertalingen gebeuren door de consultant; voor de Franse en Nederlandse versies 
moeten ze verplicht worden gemaakt door een moedertaalspreker uit het team.  

B11. Nuttige informatie voor de technische offerte:  

- Strategienota “Milieu” (in bijlage).  

- Lijst met relevante interventies (Excelfile).  

- Alle rubrieken op de website van de DGD: http://www.dgdc.be/nl/index.html  

- Advies van de Commissie ‘Vrouwen en Ontwikkeling’ over de thematische 

strategienota Leefmilieu van de DirectieGeneraal Internationale Samenwerking 

(DGIS):http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/advies_strategienota_nl_tcm314-

65102.pdf  

- Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) over de 

thematische strategienota Leefmilieu van de DirectieGeneraal Internationale 

Samenwerking (DGIS): http://www.cfdd.be/DOC/pub/ad_av/2002/2002a24n.pdf  

- Advies van de FRDO over de sectorale en thematische strategienota’s van de 

DirectieGeneraal Internationale Samenwerking (DGIS), goedgekeurd op 

15/10/2002:  

http://www.belspo.be/fdocfdd/DOC/pub/ad_av/2002/2002a15n.pdf  

- Advies ‘Ontwikkelingssamenwerking – Multilaterale akkoorden’ van de FRDO:  

http://www.frdocfdd.be/nl/publicaties_adviezen_thema.html#ontmult  

- De websites van de uitvoeringspartners (bilaterale, multilaterale en niet-

gouvernementale) van de DGD  

- OCDE Key Environmental Indicators:  

http://www.oecd.org/dataoecd/20/40/37551205.pdf  

- http://www.esindicators.org/  

- Applying strategic environmental assessment – Good practice guidance for 

development cooperation  

http://www.oecd.org/dataoecd/4/21/37353858.pdf?bcsi_scan_A53BB446C599983

8=Pjjjqj7H01gSSp3Teznv8BirNRxLAAAAXkT5KQ==&bcsi_scan_filename=3735385

8.p  

- Wetteksten met betrekking tot de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: website 

van het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl  

- De Millenniumverklaring: http://www.aidh.org/mill/decl_millen.htm  
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- De Consensus van Monterrey over de financiering van ontwikkelingshulp:  

http://www.latinreporters.com/onueco250302.html  

- De Verklaring van Rome over harmonisatie: 

http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/Documents/languages/FR%20

%20Rome_Declaration.pdf  

- De verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp: 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf  

- De strategische documenten voor armoedebestrijding in de partnerlanden.  

- EUgedragscode inzake de taakverdeling binnen het ontwikkelingsbeleid: 

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_fram

ew ork/r13003_nl.htm  

- Lijst met CRS/DACobjectcodes: 

http://www.olis.oecd.org/olis/1999doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00002982/$FILE

/1 1F92443.PDF  

- Methodes voor evaluatie van de buitenlandse hulp verstrekt door de Europese 

Commissie:  

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_fr.htm  

- Kwaliteitswaarborg voor de evaluaties van de Europese Commissie:  

- http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_qal_fr.ht

m Glossarium met de belangrijkste termen betreffende evaluatie en 

resultaatgericht beheer: http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  

- De evaluaties van (of in) de milieusector, opgenomen in het DAC Evaluation 

Resource Centre (DEReC):  

- http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_35038640_35039563_1_1_1_1_1,00.html  

- “Development: a matter of Energy – Promoting Renewable solutions”, 60 p., BTC, 

Jan 2012  

- “EMAS Environmental Declaration 20102012”, 40 p., BTC, Sept 2010 

(http://www.btcctb.org/CSR).  

- “Environment & development: a view of 30 developments projects”, 124 p., BTC, 

dec 2009 (http://www.btcctb.org/thematicbrochures).  

- “Cities, (f)actors of Development”, BTC, 2007.  

http://www.btcctb.org/files/web/publication/The%20city_a%20development%20f

act or.pdf  

- Welke toekomst voor de bossen in de Democratische Republiek Congo? 

Vernieuwende instrumenten en hefbomen voor een duurzaam bosbeheer, 

Reflection and discussion paper 2007/01, 79 pages, edited by 

BTC/MRAC/CIFOR/CIRAD.  

http://www.btcctb.org/en/publications/whatdoesfutureholdforestsdemocratic-

republiccongo  

- Magazine van de Belgische samenwerking in de Democratische Republiek Congo; 

“Onze bossen, onze toekomst!”, juni 2007.  
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