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LIJST MET AFKORTINGEN 
 

AfDB  = African Development Bank (ook ADB genoemd) 

AsDB  = Asian Development bank (ook ADB genoemd) 

BRIC  = Brazilië, Rusland, India en China (groep opkomende markteconomiën) 

Buza  = (Ministerie van) Buitenlandse Zaken 

BPI   = Bribe Payers Index 

COST  = Construction Sector Transparency Initiative 

CPI   = Corruption Perceptions Index 

DAC  = Development Assistance Committee (van de OESO, dus ook OESO/DAC  

     genoemd) 

DfID  = Department for International Development (Britse ministerie voor OS) 

DG BEB = Directoraat Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen (van het 

    = ministerie van Economische Zaken 

DGIS  = Directoraat Generaal voor Internationale samenwerking (van het ministerie van  

     Buitenlandse Zaken) 

DGPZ  = Directoraat generaal voor Politieke Zaken (van het ministerie van  

     Buitenlandse Zaken) 

DVF  = Directie Verenigde Naties en Internationaal Financiële instellingen 

EBRD  = European Bank for Reconstruction and Development 

EITI  = Extractive Industries Transparency Initiative 

EU   = European Union 

EVD  = Economische Voorlichtings Dienst 

EZ   = (Ministerie van) Economische Zaken 

FNV  = Federatie Nederlandse Vakbewegingen 

G2G  = Government to Government (EZ programma) 

HEA  = Hoofd Economische Afdeling (op ambassade) 

HOS  = Hoofd OntwikkelingsSamenwerking (op ambassade) 

IaDB  = Inter American Development Bank (ook IDB genoemd) 

IBRD  = International Bank for Reconstruction and Development (harde leningen loket 

     Van de Wereldbank Groep)  

ICB   = International Competitive Bidding 

IDA   = International Development Association (zachte leningen loket van de Wereldbank  

     Groep) 

IDA   = International Dispensary Association, ook wel IDA Foundation, Nederlandse  

     Organisatie actief in medicijnenvoorziening voor ontwikkelingslanden 

IFC   = International Finance Corporation (Private sector loket van de Wereldbank Groep) 

IFI   = Internationale Financiële Instelling, of International Financial Institution 

IOB   = Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie 

     Van Buitenlandse Zaken  

KfW  = Kreditanstalt für Wiederaufbau (Duitse ontwikkelingsbank) 

KGK  = (Nederlands) Kies Groep Kantoor (bij een IFI) 

MDGs  = Millenium Development Goals 

MFS  = Mede Financierings Stelsel (DGIS structuur voor ondersteuning NGO’s) 

MIC  = Middle Income Country 

MOL’s = Minst Ontwikkelde Landen 

MVO  = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

ODI   = Overseas Development Institute 

OESO  = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

ORIO  = Ontwikkelings Relevante Infrastructuur Ontwikkeling (OS programma van DGIS) 
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PSO   = Private Sector Officer (veelal op ambassades) 

SEI   = Sustainable Energy Initiative (van de EBRD) 

TATF  = Technical Assistance Trust Fund (bij IFC) 

TFHC  = Task Force Health Care 

TI    = Transparency International (internationale NGO op gebied van corruptie 

     bestrijding) 

TIO   = Team Internationale Organisaties (van de EVD) 

TTL   = Task Team Leader (management functie bij IFC) 

UCS  = Use of Country Systems 

WB   = Wereldbank  

WNF  = Wereld Natuur Fonds 
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I ) INLEIDING 

 

I 1) Achtergrond  

 

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken stelt in haar rapport Cofinancing between the Netherlands and the World 

Bank, 1975–1996
1
 : “Dutch companies have always performed relatively well in the 

competition for contracts tendered by the World Bank. In 1983 the Ministry of Foreign Affairs 

reported that disbursements by the World Bank Group in the Netherlands amounted to 200 

percent of the Dutch contribution to the Bank….it may be concluded that Dutch companies 

perform well under International Competitive Bidding”.  

 

In haar rapport Kansen en knelpunten bij de Wereldbank: opdrachten voor Nederlandse 

bedrijven stelt de EVD 27 jaar later
2
: “Het Nederlandse aandeel in Wereld Bank prior review 

contracten is de afgelopen jaren sterk gedaald”. Op basis van extrapolatie van de cijfers voor 

prior review contracten, zou Nederland in 2008 € 223 miljoen aan Wereldbank hebben 

gewonnen
3
, hetgeen 47 % is van de Nederlandse bijdrage in 2008 van € 475 miljoen. Het 

Nederlandse aandeel in gewonnen aanbestedingen van de Wereldbank is teruggelopen in de 

afgelopen decennia. Andere Westerse landen hebben hier overigens ook last van. Nederland 

doet het, in vergelijking met deze landen, vrij gemiddeld
4
. 

 

In het voornoemde EVD rapport valt voorts te lezen: De Ministeries van Buitenlandse Zaken 

en Economische Zaken hebben toegezegd het komende jaar binnen het raamwerk van de 

Verklaringen van Parijs en Accra, te willen bezien hoe de Nederlandse overheid, Nederlandse 

bedrijven beter kan laten profiteren van de mogelijkheden die de Wereldbank (en andere 

internationale organisaties) biedt op het gebied van aanbestedingen
5
. 

 

Dit rapport is een eerste aanzet tot een dergelijke gezamenlijke aanpak van beide ministeries 

en het Ministerie van Financiën. Het wordt met beide ministeries en EVD besproken, waarna 

een eventueel aangepaste gezamenlijke versie zal worden geproduceerd. Deze zal besproken 

worden met het Nederlands bedrijfsleven, om zodoende tot een gezamenlijke aanpak te 

komen van Nederlandse overheid en bedrijfsleven. 

 

I 2) Inhoud van dit rapport 

 

Dit rapport bespreekt de problematiek vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst wordt in 

hoofdstuk II gekeken naar de achterliggende redenen voor de verslechtering van de positie 

van het Nederlands bedrijfsleven bij de Wereldbank en andere Internationale Financiële 

Instellingen (IFI’s). In het hoofdstuk III wordt het aanbestedingsbeleid bij de IFI’s besproken, 

met speciale aandacht voor de recent ingezette beweging in de richting van meer 

decentralisatie van aanbestedingsbeslissingen. In hoofdstuk IV wordt uiteengezet hoe 

Nederlandse bedrijven succesvoller zouden kunnen opereren op de IFI markt. In hoofdstuk V 

wordt een aantal suggesties gegeven voor overheidsbeleidsmaatregelen voor betere 

ondersteuning van Nederlandse bedrijven die zakendoen met de IFI’s, en in hoofdstuk VI 

wordt de economische diplomatie besproken. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk VII.  

 

Het rapport is gebaseerd op een deskstudie van documentatie van de ontwikkelingsbanken, de 

ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en de EVD. Daarnaast is een 

grote hoeveelheid interviews gehouden met vertegenwoordigers van het Nederlands 
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bedrijfsleven en collega’s van andere ministeries. Deze staan achterin dit rapport genoemd.  

Bezoeken aan de Wereldbank in Washington en de EBRD in Londen gaven de gelegenheid 

om stafleden van die organisaties ook te interviewen, alsmede private sector officers (PSO’s) 

van andere landen. Ook is een vragenlijst uitgestuurd naar Nederlandse posten wereldwijd.  

Dertig posten stuurden een antwoord, en deze antwoorden zijn verwerkt in dit rapport. In 

bijlage vijf valt een samenvatting te lezen van de antwoorden.  

 

De conclusies en aanbevelingen in dit rapport hebben vooral betrekking op de Wereldbank. 

De andere IFI’s (AsDB, AfDB, IaDB, EBRD) hebben allemaal hun eigen karakteristieken, 

maar de verschillen met de Wereldbank op het gebied van aanbestedingsbeleid zijn 

uiteindelijk gering. De Wereldbank is immers primus inter pares. Zo vindt er bijvoorbeeld 

veelvuldig overleg plaats tussen deze banken, wordt de recente cross-debarment maatregel 

(waardoor bedrijven die –vanwege corruptie - uitgesloten worden bij de ene bank, 

automatisch worden uitgesloten bij de andere) door alle banken gezamenlijk ingevoerd, en 

werken ze allemaal in de richting van een groter gebruik van landensystemen.  Daarom zullen 

conclusies en aanbevelingen voor beleid richting de Wereldbank vrijwel volledig 

overgenomen kunnen worden voor de andere banken. Maar de VN, EIB, Europe Aid en 

andere bilaterale donoren worden niet behandeld in dit rapport.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel van Nederlandse bedrijven in aanbestedingen van de IFI’s (alleen prior review 

contracten*) 
 

 

 

2009 Consultancy Works Goods 

  Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

WB (USD) 17,027,171 1,5                 0 0,00 25,668.460 0,9 

IADB (USD)      992,187  0,18 36,256,934 2,12                 0 0,00 

AfDB (SDR)      256,000 0,31                 0 0,00      376,000 0,10 

AsDB † (USD)   8,968,000 2,04 54,716,000 0,53 54,716,000 0,53 

EBRD (Euro)   5,052,463 3,68                 0 0,00                 0 0,00 

 

 

WB  = Wereldbank  

IADB = Inter American Development Bank (IaDB) 

AfDB = African Development Bank 

AsDB = Asian Development Bank 

EBRD = European Bank for Reconstruction and Development 

 

* Slechts een beperkt deel van de contracten wordt door de banken vooraf 

gecontroleerd middels prior review. En slechts middels die controle wordt inzicht 

verkregen in de nationaliteiten van de biedende bedrijven. Bij de Wereldbank is dit 

ongeveer 15 %, bij de EBRD 50%. De mate van controle verschilt dus nogal. Duidelijk 

is dat de prior review contracten maar een deel van het geheel vormen. Het bedrag aan  

werkelijk door Nederland gewonnen opdrachten ligt dus veel hoger.  

 

† Bij de AsDB vallen goods en works in één categorie, zelfde cijfers zijn dus herhaald 

in zowel kolom Goods als kolom Works 
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II NEDERLANDSE BEDRIJVEN EN DE IFI’S 

 

II 1) Belangrijkste oorzaken van teruglopend succes 

 

Er zijn een aantal elementen in het aanbestedingsbeleid van de IFI’s die Nederlandse 

bedrijven als knelpunt ervaren om mee te dingen naar opdrachten, zo is gebleken uit de 

diverse interviews en het EVD rapport over IFI aanbestedingen. Deze elementen worden 

genoemd in hoofdstuk III. Tegelijkertijd lijken er ook twee bredere ontwikkelingen te spelen 

die richting bepalend zijn in deze: 

  

Toegenomen globale concurrentie 

 

De wereld globaliseert en industrieën in ontwikkelingslanden of opkomende markten vormen 

steeds grotere concurrentie voor bedrijven uit Nederland (of andere OESO landen). De BRIC 

landen staan tegenwoordig bovenaan de lijst van best presterende landen wat betreft het 

winnen van Wereldbank aanbestedingen. Het spreekt voor zich dat naarmate aanbestedingen 

minder technisch gecompliceerd zijn en een groter lokaal deel bevatten, dit effect groter is.  

 

Ontbinding van de hulp 

 

In het laatste decennium is Nederlandse ontwikkelingshulp meer en meer ontbonden. 

Nederlandse ontwikkelingsgelden hoeven in steeds mindere mate te worden besteed aan 

Nederlandse goederen of diensten. De gedachte hierachter is dat dit tot een vergroting van 

concurrentie leidt en dus tot een betere kwaliteit ontwikkelingshulp. Het ontbinden van hulp 

en het gebruik van landensystemen dat daarmee gepaard gaat levert positieve resultaten op, 

zoals bijvoorbeeld het rapport Untying Aid, is it working
6
 weergeeft. Dit rapport stelt dat het 

ontbinden van hulp tot kostenbesparingen leidt. Het zegt echter niet zo veel over andere 

aspecten van value for money . Krijgen ontvangende landen daadwerkelijk meer waar voor 

hun geld? Dit hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van het aanbestedingsproces. 

En: het is moeilijk te meten. 

 

Wel is het duidelijk dat Nederlands bedrijfsleven minder profiteert als Nederlandse hulp 

wordt ontbonden. Daar staat tegenover dat, als andere landen ook hun hulp ontbinden, dit in 

principe weer extra mogelijkheden biedt voor Nederlands bedrijfsleven. De ontbinding van de 

hulp vertaalde zich, wat de IFI’s betreft, in een terugloop van het aantal parallelle 

cofinancieringsprojecten die lucratief waren voor het Nederlands bedrijfsleven. 

 

 
 

 

 

 

 

Uit de IOB evaluatie 1999: 

 

When Dutch multilateral contributions to IBRD and IDA are combined with bilateral 

contributions to cofinanced projects with these institutions for the period under review, it 

appears that an estimated 70 percent of these Dutch funds found their way back to the 

Netherlands in the form of contracts and resultant supplies by the Dutch private sector. 
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II 2) Succes geanalyseerd: de drie categoriën works, goods en consultancy 

 
Aanbestedingen vallen uiteen in drie categoriën: (civil) works, goods en consultancy. 

Nederlands succes verschilt nogal per categorie. Zoals het EVD-rapport aangeeft (wat betreft 

de Wereldbank), blijken Nederlandse bedrijven ‘relatief succesvol in het verwerven van 

adviesopdrachten’ en ‘bij levering van goederen staat Nederland in de hoge middenmoot’, 

maar in de categorie aanneemopdrachten ‘staan er sinds 2005 geen Nederlandse bedrijven 

meer genoemd
7
’. 

 

Consultancy 

 

Nederland heeft vanoudsher een sterke consultancy sector op ontwikkelingsgebied, mede 

gegroeid door jarenlange samenwerking met DGIS. Wat betreft de IFI’s heeft deze sector te 

lijden van een dure euro (recentelijk enigszins aangepast). Bij consulting vormen salarissen 

een groot deel van de kosten en die zijn in euro’s, terwijl meestal in US dollars moet worden 

geboden.  

 

Goods 

 

Deze categorie herbergt nogal verschillende bedrijven. Voor Nederland domineren medische 

bedrijven in deze categorie. Dit betreft een aantal logistieke/grouping bedrijven op 

pharmaceutisch gebied. Medicijnen worden elders ingekocht, gegroepeerd in orders en 

doorgestuurd naar de klant. Daarnaast is een aantal leveranciers van medische apparatuur 

succesvol.  

 

Civil works 

 

De teruggang in Nederlands succes bij de IFI-aanbestedingen is het meest zichtbaar in deze 

categorie. Bij de Wereldbank heeft bijvoorbeeld geen enkel Nederlands bedrijf meer een 

aanneemopdracht gewonnen sinds 2005
8
. De reden hiervoor is duidelijk: Nederlandse 

bedrijven dingen nauwelijks meer mee naar bouw opdrachten bij de IFI’s. Meedingen naar 

bouwopdrachten is vaak een kostbare zaak ( € 100,000 om een voorstel te schrijven is niet 

ongewoon) en de kans dat gewonnen wordt is te klein.  

 

De eerder geschetste toegenomen concurrentie speelt hier een duidelijke rol, want juist bij 

aanneemopdrachten geldt dat er een groot gedeelte ‘local content’ in zit. Veel aannemers 

richten zich dan ook vooral op de Nederlandse markt, of de West Europese markt, dicht bij 

huis. Daar liggen lonen en technische vereisten hoger, hetgeen Nederlandse bedrijven 

concurrenender maakt. Een uitzondering is hierbij overigens de baggerij, waarin Nederland 

nog een technische voorsprong heeft op de rest van de wereld.  

 

 

Ondernemers: 

 

‘Voor wegenbouw is het niet meer dan logisch dat lokale bedrijven de competitie 

winnen’.  

 

‘Alleen technisch hoogwaardige activiteiten zijn concurrerend uit te voeren in het 

buitenland. Je gaat geen betonbakken gieten in Vietnam.’ 
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Daarnaast mag zeker in Afrika de Chinese concurrentie in de bouw niet onvermeld blijven. 

Chinese aanbiedingen zijn nogal eens tientallen procenten goedkoper dan de concurrentie. Dit 

wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Chinese bouwbedrijven hebben meestal 

vestigingen in de betrokken landen en produceren goedkoper. Chinese lonen liggen veel lager 

dan Nederlandse. Regelmatig bieden ze aan onder de inkoopsprijs
9
. Hoe men dat doet, is 

moeilijk te zeggen. Het kan worden gefinancierd met staatsteun, te maken hebben met de 

koers van de Yuan, of met lage interne prijzen die binnen de soms grote Chinese 

conglomeraten worden berekend. Een deel van de goedkoopte zal ook te maken hebben met 

de mate waarin Chinese bedrijven maatschappelijk verantwoord opereren. Hierover is reeds 

veel gepubliceerd. Ook het recente boek The new presence of China in Africa
10

 concludeert: 

In all, one might conclude that the rise of China mainly poses a threat to enhancing 

responsible production in Africa.   

 

Ook mag, juist in een sector als de bouw, corruptie niet onvermeld blijven. Nederlandse 

bedrijven geven aan hier veel last van te hebben. Corruptie wordt besproken in paragraaf 3.2., 

maar een extra vermelding hier is op zijn plaats, omdat de bouw bij uitstek de sector is waar 

relatief veel corruptie plaatsvindt.  

 

 
 

Als laatste stelden diverse gesprekspartners dat Nederland maar weinig aannemers kent die 

als hoofdaannemer een grote opdracht binnen kunnen halen. Wel kunnen Nederlandse 

bedrijven een rol spelen als onderaannemer, en deze worden niet geregistreerd in de 

statistieken. 

 

II 3) Conclusie 

 

De toegenomen globale concurrentie en de ontbinding van de hulp vormen de belangrijkste 

oorzaken van het verminderd succes van Nederlandse bedrijven bij de IFI’s. De toegenomen 

concurrentie is een fact of life en vanuit een ontwikkelingsperspectief een positief gegeven. 

Dit laatste geldt overigens alleen voor bedrijven uit ontwikkelingslanden en niet voor 

bedrijven uit andere landen.  

 

De ontbinding van de hulp is een politieke keuze. Die wordt dus als gegeven beschouwd in dit 

rapport.  

 

Bij de appreciatie van de diverse beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlands 

bedrijfsleven die in dit rapport worden voorgesteld, dient dan ook te worden bedacht dat het 

succes daarvan relatief beperkt zal zijn. Ze zullen bovengenoemde twee factoren immers niet 

verhelpen. De maatregelen kunnen wel andere factoren verhelpen die verderop in dit rapport 

worden genoemd, en zijn dus de moeite waard. 

 

Van de website van Transparency International (TI): 

 

‘The BPI (Bribe Payers Index) shows public works and construction companies to be the 

most corruption-prone when dealing with the public sector, and most likely to exert undue 

influence on the policies, decisions and practices of governments’.  
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De teruggang in de bouwsector springt het meest in het oog. Het lijkt dan ook voor de hand te 

liggen om eventueel te nemen beleidsmaatregelen niet of in mindere mate op die sector te 

richten. Kansen op succes lijken daar het kleinst.  

 

Overigens zal het interessant zijn om te zien hoe de aanbestedingen van het ORIO programma 

gaan uitwerken. Dit programma wordt aanbesteed onder Nederlands toezicht. Analyse van de 

aanbestedingsresultaten zal meer duidelijkheid verschaffen over de redenen voor de teruggang 

in internationaal succes van Nederlandse bouwbedrijven: slechte aanbestedingsprocedures, 

toegenomen concurrentie of een specifiek Chinees probleem. 
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III ) HET AANBESTEDINGSBELEID VAN DE IFI’S 

 

III 1) Aanbestedingen van de IFI’s  

 

De term ‘aanbestedingen van de IFI’s’ behoeft enige precisering. De echte ‘aanbestedingen 

van de IFI’s’ zijn meestal beperkt en betreffen hun eigen institutionele behoeften. Te denken 

valt dan bijvoorbeeld aan bouw of onderhoud van het eigen kantoor (maar in het geval van de 

EBRD ook de consultants). Waar het dit rapport vooral om gaat, zijn aanbestedingen die 

worden gedaan door overheden maar die gefinancierd worden met leningen van de IFI’s. De 

IFI’s zelf zijn geen contractuele partner bij deze aanbestedingen. Wel hebben zij volgens hun 

mandaat een verplichting ‘to ensure that the proceeds of any loan are used only for the 

purposes for which the loan was granted, with due attention to considerations of economy 

and efficiency’
11

. Hoe  deze verplichting in moet worden gevuld is subjectief, maar duidelijk 

is dat van enige betrokkenheid sprake moet zijn van de IFI’s.  

 

Daarom hebben de IFI’s procurement guidelines die gevolgd moeten worden door de lenende 

landen die de aanbestedingen uitvoeren. De IFI’s controleren - soms vooraf, soms achteraf – 

of de procedures gevolgd worden. De mate van controle hangt af van het vertrouwen dat men 

heeft in het land, de mate waarin men verwacht dat het een risicovolle (want gecompliceerde) 

aanbesteding betreft, en de hoogte van het bedrag dat ermee gemoeid is.  

 

Deze guidelines zijn overigens alleen van toepassing bij directe investeringsleningen. Als de 

IFI’s overgaan tot ‘policy based lending’ ofwel begrotingssteun (voor de Wereldbank betrof 

dit ongeveer USD 18 miljard ofwel  39% van het totale leningvolume van USD 46,9 miljard 

in FY 2009) dan gelden deze richtlijnen niet. Dat zijn immers leningen die worden gegeven 

op basis van het halen van bepaalde afgesproken beleidsdoelstellingen. Er zit geen 

aanbesteding aan vast, het geld gaat direct naar een overheidsrekening, ter financiering van de 

begroting. Dit zet de discussies in de volgende paragrafen over het vernieuwde 

aanbestedingen-beleid van de IFI’s – vooral de controverse over decentralisatie van 

aanbestedingen -  in een ander daglicht.  

 

III 2) Belangrijkste problemen bij aanbestedingen 

 

In gesprekken met vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven werden als 

voornaamste problemen rond aanbestedingen de volgende elementen genoemd: 

 

1) Gebrek aan transparantie 
  

‘Lokale aanbestedingsprocessen zijn nogal eens een ‘black box’, zo melden diverse bedrijven. 

Men hoort vaak niet waarom men een aanbesteding verliest, en aanbestedingsprocessen 

kunnen zonder opgaaf van reden erg lang zijn of geannuleerd worden. Aankondigingen van 

aanbestedingen zijn ook niet altijd even gemakkelijk te vinden. Statistieken van gegunde 

contracten zijn voor verbetering vatbaar. Ook verschillende ambassades, in hun 

beantwoording van de BEB-vragenlijst
12

, geven aan dat transparantie kan worden verbeterd. 

 

2) Gebrek aan IFI toezicht 

 
Aangezien de IFI’s geen contractuele partner zijn in het aanbestedingsproces, volgen zij het 

slechts op afstand. Bij contractuele problemen verwijst men – op zijn minst formeel -  naar de 

betrokken overheid. Nederlandse bedrijven betreuren dit. Voor hen is IFI-betrokkenheid een 
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belangrijke factor die transparantie-verhogend werkt. Zeker als er problemen zijn in een 

proces, dan helpt een dergelijke betrokkenheid. Dit gebeurt nu slechts op informele wijze.  

 

3) Corruptie 
 

Corruptie wordt door de meeste Nederlandse bedrijven waarmee werd gesproken, aangestipt 

als een belangrijke oorzaak voor onvolkomen aanbestedingsprocessen. Dit behoeft niet te 

verbazen. Allereerst leert de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency 

International (TI)
13

 dat de landen waar IFI’s in opereren tot de meest corrupte van de wereld 

behoren. Binnen ontwikkelingssamenwerking en in ontwikkelingslanden zelf is steeds meer 

aandacht voor corruptie. Corruptie zaken komen steeds vaker in de openbaarheid. Maar 

aanbestedingsprocessen zijn erg lucratief, zoals in de textbox te lezen valt, en TI heeft dan 

ook niet voor niets opgeroepen tot toevoeging van een anti-corruptie agenda aan het MDG-

action plan.  

 

 
 

Daarnaast is het relevant om aan te stippen dat de landen die het goed doen wat betreft het 

winnen van Wereldbank opdrachten (o.a. China, India, Brazilië, maar ook Italië) ook terug te 

vinden zijn in de top van de Bribe Payers Index van Transparency International (TI). 

Nederland staat in de onderste regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kwaliteit versus prijs 

 

Vanwege een gebrek aan capaciteit en vanwege een angst om beschuldigd te worden van 

intransparantie, speelt de aanschafprijs een onevenredig grote rol in 

aanbestedingsbeslissingen. Dit geldt zeker voor consultancy opdrachten, waar het eindproduct 

nog moeilijker meetbaar is (consultancies zijn dan ook geen onderdeel van het pilot project 

UCS, zoals beschreven in paragraaf III 3). Voor Nederlandse bedrijven, die relatief duur zijn 

Van de website van Transparency International: 

 

Public contracting is one way in which public policy is implemented, and it is an 

enormous and lucrative area of business. On average, approximately 70%  of central 

government expenditure turns in one way or another into contracts. Contracts are sources 

of power to those who give them out, and targets of ambition for those who may receive 

them, making public contracts particularly prone to abuse at the expense of public need. 

The risk of corruption in public contracting exists even before the contracting process has 

started, perhaps even at the moment when public budgets are allocated, and it perpetuates 

beyond the awarding of a contract to its implementation. 

 

Over de BPI, van de website van Transparency International: 
 

‘The BPI is a ranking of 22 of the world’s wealthiest and most economically influential 

countries according to the likelihood of their firms to bribe abroad……..Companies based 

in emerging economic giants such as China, India and Russia, are perceived to routinely 

engage in bribery when doing business abroad’. 
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maar goede kwaliteit leveren, is dit een nadeel. Gerelateerd aan dit probleem is het gebrek aan 

life cycle benadering, waarbij kosten en opbrengsten van de totale levensduur van het aan te 

schaffen product worden meegenomen. De fixatie op aanschaf prijs brengt met zich mee dat 

men de ogen sluit voor kosten van onderhoud en training, die pas in een later stadium van de 

levensduur van apparatuur of gebouwen optreden.    

 

Overigens wordt dit kwaliteit vs prijs argument vaak gehoord, ook nog wel eens in Nederland. 

In die zin is dit dus niet alleen een probleem voor de IFI’s. En: het blijft natuurlijk een 

subjectief argument, dat nog wel eens gebezigd wordt door aannemers die een aanbesteding 

verliezen omdat ze te duur zijn. 

 

 
 

 

5) MVO principes 
 

MVO principes spelen een beperkte rol in de aanbestedingen. Dit is een nadeel voor 

Nederlandse bedrijven die relatief sterk zijn op deze punten. Het is ook een 

ontwikkelingsprobleem: milieu en sociaal beleid zijn belangrijk, ook in ontwikkelingslanden. 

Niet dat er geen beweging gaande is op dit vlak: de ILO 4 Core Labour Standards
14

 (CLS) 

worden steeds meer geïntegreerd in Wereldbank aanbestedingsreguleringen. In juni 2010 

werden de geharmoniseerde ‘Conditions of Contract for Construction’ aangenomen waarin 

ook o.a. de 4 Core Labour Standards (CLS) van de ILO opgenomen zijn. Dit zou naar alle 

sectoren uitgebreid moeten worden, en niet alleen van toepassing zijn op de bouw. 

 

Ook milieu-beleid krijgt aandacht binnen de IFI’s, maar de meeste milieu-eisen horen eerder 

thuis in het projectontwerp dan in de aanbestedingsprocedures. Implementatie van dit soort 

regels is overigens nog een hele andere zaak. Ook hier geldt dat niet alleen het moment van 

aankoop van belang is, maar de hele implementatiefase van het betrokken project. 

 

 

 

 

 

Uit dagblad ‘Metro’, 5 augustus 2010: 

 

De veiligheid in en rond beveiligde gebouwen is in gevaar omdat de overheid 

beknibbelt op de beveiliging. In de aanbestedingsprocedures is de prijs het 

belangrijkste criterium, op kwaliteit wordt minder gelet. Dat zegt Geert van der 

Laar, directeur van beveiligingsbedrijf Trigion. We zien bij aanbestedingen dat de 

prijs steeds belangrijker wordt, het niveau of de kwaliteit van de beveiliging telt 

minder mee , signaleert Van der Laar. Jeroen van der Poel, woordvoerder van 

beveiligingsbedrijf G4S ziet dezelfde trend. Die fixatie op prijs is niet goed voor de 

branche, maar zeker ook niet voor de opdrachtgever. Die boet in op kwaliteit, die 

daardoor tekort kan schieten. 

 

Nee , zegt woordvoerder Vincent van Steen van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. De Rijksoverheid wil zo zuinig mogelijk omgaan met publieke middelen. 

Daarom proberen we voor zo min mogelijk geld zoveel mogelijk kwaliteit te krijgen. 
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6) Gebrekkige Terms of Reference (ToR) bij aanbestedingen 
 

Als er sprake is van gebrekkige aanbestedingscapaciteit, of een gebrekkige technische kennis 

van het product dat men wil aanschaffen, kan dit leiden tot ToR’s van de aanbesteding die 

niet kloppen of onvolledig zijn. Soms zijn ToR’s al toegeschreven naar het product van een 

bepaalde leverancier. Hierdoor kan het zijn dat een aanbieder  ‘de plank misslaat’ en iets 

aanbiedt dat niet geschikt of veel te duur is.   

 

III 3) Decentralisatie van aanbestedingsbeslissingen 

 

Een recente ontwikkeling binnen het IFI aanbestedingenbeleid is de decentralisatie van 

aanbestedingsprocessen naar de lenende landen, waardoor coördinatie en controle van IFI’s 

op deze processen vermindert. Dit heeft tot controverse geleid binnen de IFI’s. Het 

internationale – en Nederlandse -  bedrijfsleven heeft er grote twijfels over. Immers, het 

nadeel van decentralisatie is dat het aantal verschillende procurement-methodes en het aantal 

verschillende aanspreekpunten voor bedrijven, drastisch wordt vergroot. Dat maakt het voor 

internationale bedrijven niet eenvoudiger om mee te dingen naar internationale 

aanbestedingen. Daarom wordt in deze paragraaf speciale aandacht geschonken aan deze 

ontwikkeling. 

 

1) Decentralisatie volgens de Verklaring van Parijs en de Accra Agenda for Action 
 

Binnen ontwikkelingskringen van de OESO-DAC (Development Assistance Committee) zijn 

in de afgelopen jaren steeds meer stemmen opgegaan om ontvangende landen meer zelf te 

laten beslissen wat ze met de hulpgelden doen. Ervaring toont aan dat zonder ownership van 

het ontvangende land een ontwikkelings-interventie gedoemd is te mislukken. Daarnaast is er 

een roep om meer coördinatie tussen donoren. De versnippering van de ontwikkelingshulp 

heeft tamelijk destastreuze vormen aangenomen. In een recent rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) valt te lezen: ‘in 2007 waren er 

14.000 donormissies actief in 54 landen – Vietnam ontving er zelfs drie per dag’
15

. De 

administratieve lasten van alle verschillende donorprojecten, met voor ieder donorland 

verschillende rapportage eisen, zijn zelfs voor landen met veel capaciteit moeilijk te dragen. 

 

Derhalve was het logisch dat de Paris Declaration werd opgesteld in 2005, gevolgd door de 

Accra Agenda for Action
16

  in 2008. Deze afspraken tussen donoren en ontvangende landen, -  

ook ondertekend door alle IFI’s -  voorzien in een grotere mate van coördinatie en ownership, 

vooral te behalen door meer gebruik te maken van landensystemen. Landensystemen op het 

gebied van bijvoorbeeld financieel management, audit, en ook van aanbestedingen.  

 

Nederland is, samen met andere landen van de Nordic plus groep
17

, een fervent voorstander 

van de Verklaring van Parijs en de Accra Actie Agenda. Deze groep oefent ook druk uit op de 

IFI’s om zich aan de afspraken te houden die ze in Parijs en Accra gemaakt hebben.  

 

Dit is niet eenvoudig voor deze organisaties, omdat de aandeelhouders verdeeld zijn. De VS is 

de grootste tegenstander van het gebruik van landensystemen, alhoewel het de Verklaring van 

Parijs en de Accra Actie Agenda heeft ondertekend. Echter, daarin staat: ‘Donors commit to 

use country systems and procedures to the maximum extent possible’. Er is dus ruimte voor 

verschillen in interpretatie.  
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De discussie over het gebruik van landensystemen gaat nog steeds door. Dit lijkt soms te 

leiden tot een ‘verlamming’ binnen de Wereldbank op het aanbestedingen dossier. De 

Wereldbank moderniseert relatief weinig op het gebied van aanbestedingen, en heeft 

bijvoorbeeld geen goede regelgeving op het gebied van Public Private Partnerships (PPP’s) 

of framework contracten. Het heeft nog steeds een tamelijk bureaucratische benadering. ‘We 

are loosing ourselves in procedures’,  aldus een Wereldbank medewerker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Het pilot program ‘Use of Country Systems’ (UCS) bij de Wereldbank 

 

Om de eigen, in de voorgaande paragraaf beschreven verplichtingen na te kunnen komen, 

lanceerde de Wereldbank in 2008 een Pilot Program for the Use of Country Systems
18

. Het 

verzet van vooral de VS vertraagde de start van dit programma met ongeveer vier jaar. Maar 

ook na de start van de pilot, gaat haar verzet door. Daarom is dit project vanaf het begin 

problematisch geweest. Om de tegenstellingen enigszins te kanaliseren, werd aan het pilot 

 De controverse over het gebruik van landensystemen 

 

Zeker op de korte termijn schaadt het gebruik van landensystemen op het gebied van 

aanbestedingen de belangen van Westerse bedrijven. Immers, lokale bedrijven hebben 

altijd een voordeel als lokale aanbestedingsprocedures worden gebruikt omdat ze dichter 

op het proces zitten. Tevens is het voor Westerse bedrijven, in geval van problemen, veel 

eenvoudiger om te telefoneren naar een centrale afdeling bij de Wereldbank in Washington, 

dan naar een ministerie in een ver land.   

 

De VS is altijd tegen het gebruik van landensystemen geweest. De VS beroept zich erop dat 

het deze positie inneemt op basis van een ontwikkelingsmotief: landen zijn er nog niet klaar 

voor, de systemen zijn te zwak. En daarnaast is het gebruik van één systeem op het gebied 

van aanbestedingen (het Wereldbank systeem) beter voor iedereen. Immers, dit komt ook 

Zuid-Zuid handel ten goede. Critici van de VS menen echter dat de opstelling van dit land 

wordt bepaald door belangen van het eigen bedrijfsleven.  

 

Vanuit de VS wordt terug gekaatst dat de invoering van de Accra Agenda niet geheel op 

nobele motieven berust. Zo stelt men dat de Britse Labour regering van premier Blair -  

zeer invloedrijk in het ontwikkelingsdebat - het Britse hulpvolume significant opschroefde, 

maar verzuimde om de personele capaciteit van DfID te vergroten. Grote hoeveelheden 

geld moesten dus worden ‘weggezet’, hetgeen het gebruik van landensystemen erg 

aantrekkelijk maakte. Voorts beschuldigt men de Wereldbank zelf van commerciële 

motieven vanwege haar afhankelijkheid van MIC’s (Middle Income Countries). De rente op 

IBRD leningen is een onmisbaar deel van het inkomen van de bank. Om beter te 

concurreren met commerciële banken wil de bank dus af van de eigen strikte 

aanbestedingscontroles. 

 

Stafleden van de Wereldbank zeggen zelf dat de regels van de Wereldbank niet heilig 

moeten worden verklaard, en dat meer en meer landen inmiddels een respectabele 

capaciteit hebben ontwikkeld op het gebied van aanbestedingen. Tevens is het leningvolume 

van de IFI’s (vooral de Wereldbank) zo groot dat het voor personeel vaak ondoenlijk wordt 

om betekenisvolle controles uit te voeren op de aanbestedingen van de lenende landen.  
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programa een International Technical Advisory Group (ITAG) verbonden, waarin 

vertegenwoordigers van internationaal bedrijfsleven, internationale NGO’s (bijv 

Transparency International) academici en donorvertegenwoordigers zitting hebben. Deze 

ITAG is al verschillende malen met Wereldbank-management in conflict gekomen. De 

tegenstellingen zijn groot. 

 

Om te kunnen vaststellen of landen mee kunnen doen met het pilot programma wordt 

allereerst de kwaliteit van hun procurement systeem gemeten. Dit gebeurt onder andere met 

behulp van de OECD/DAC Methodology for Assessment of national Procurement Systems 

(MAPS, version 4) 
19

, een instrument dat OECD/DAC heeft ontwikkeld om 

aanbestedingssystemen te evalueren. Daarnaast wordt getoetst of het nationale systeem 

equivalent is aan het Wereldbank systeem.  

 

Bovenstaande is een moeizaam proces gebleken. Allereerst zegt de bank zelf in haar 

Jaarrapport Aanbestedingen 2009
20

: The standard set by the Bank for Stage I assessments 

using the OECD-DAC MAPS benchmarking tool was seen as being too stringent and 

providing little flexibility for country variations. Voorts blijkt het een hachelijke zaak om tot 

de gewenste equivalentie tussen het Wereldbank systeem en het systeem van het betrokken 

land te komen. Zoals de Wereldbank zelf stelt: ‘there are no widely accepted international 

standards for procurement’
21

. Daardoor is er tot nu toe nog geen enkel land geslaagd voor 

deze toets. Maar volgens diverse experts zouden ook ontwikkelde landen zoals de EU 

lidstaten en de VS de toets niet doorstaan
22

. Als gevolg daarvan heeft de Wereldbank besloten 

om de eisen te verlagen, en ook landen toe te laten die weliswaar niet kwalificeren maar die 

wel een programma ter verbetering hebben opgesteld. Maar ook dit heeft nog niet geleid tot 

succes. Er is dus nog steeds geen enkel land toegelaten tot de pilot. 

 

Overigens moet de relevantie en reikwijdte van dit programma niet overschat worden. Voor 

alle policy based lending is het niet relevant, voor alle lokale aanbestedingen ook niet, en 

consultancy opdrachten zijn geen onderdeel van het programma. Last but not least: de huidige 

beweging in de richting van Performance Based Investment Lending waarbij meer op 

programmatische uitkomsten en minder op procurement wordt gelet, tast de relevantie van 

deze pilot verder aan. 

 

3) Conclusies 
 

Het in de Accra Agenda vervatte voornemen om meer gebruik te maken van landen-systemen  

is logisch. Het zal donor coördinatie verbeteren, ownership vergroten en capaciteitsopbouw 

vergemakkelijken. De tegenstanders van het gebruik van landensystemen die claimen dat het 

gebruik van één systeem wereldwijd goed is voor iedereen, hebben in principe ook gelijk. 

Maar de vraag is hoe realistisch hun opvatting is. Als een wereldwijde standaard voor 

aanbestedingen niet bestaat en donor landen zelf ook hun eigen systemen hebben, is het dan 

reëel om de rest van de wereld één systeem op te leggen?  

 

Een beweging in de richting van gebruik van landensystemen, ook op het gebied van 

procurement, lijkt dus gerechtvaardigd. Maar de vraag is of de manier waarop de Wereldbank 

dit doet, niet te verkrampt is. Voor- en tegenstanders lijken  lijnrecht tegenover elkaar te staan 

en dit heeft het pilot programma UCS geen goed gedaan. Het pilot programma in zijn huidige 

vorm zou heel goed vast kunnen lopen of belangrijk aan geloofwaardigheid kunnen inboeten 

(als dat niet al gebeurd is). Wellicht dat nagedacht zou kunnen worden over een andere 
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aanpak. Het pilot project zou niet teveel moeten focussen op ‘equivalence with WB-systems’ 

maar meer op core values zoals transparantie, toegankelijkheid, of kwaliteit.  

 

III 4) De roep om meer capaciteitsopbouw 

 

Waar voor- en tegenstanders elkaar wel in kunnen vinden, is de noodzaak tot 

capaciteitsopbouw op het gebied van aanbestedingen. In de Accra Agenda for Action wordt 

op verschillende plaatsen de noodzaak tot meer capaciteitsopbouw onderstreept. De voltallige 

Raad van bewindvoerders van de Wereldbank benadrukt de noodzaak tot capaciteitsopbouw 

om het pilot programma UCS te ondersteunen.  

 

Dit laatste gebeurt vanuit de Wereldbank echter te weinig. Het is lastig om de reden daarvoor 

aan te geven. De eerdergenoemde ‘verlamming’ op procurement gebied kan hier oorzaak van 

zijn, veroorzaakt door de grote tegenstellingen binnen de bank over dit onderwerp. En tevens 

zijn de aandeelhouders niet consequent in hun roep om capaciteitsopbouw. Want tegelijkertijd 

zijn ze terughoudend in het toestaan van verhogingen van de administratieve begroting van de 

Wereldbank. Terwijl het uitleenvolume van de Wereldbank groot is en recentelijk gegroeid, 

blijft de groei van het budget voor ondersteunende activiteiten achter.  

 

 
 

En als laatste: de Wereldbank is nooit contractpartij bij aanbestedingen. Dit betekent dat het 

niet direct betrokken wil zijn bij de aanbestedingsprocedure. Dit zal het gemak waarmee de 

Wereldbank activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw onderneemt, niet vergroten. De 

Wereldbank zal bijvoorbeeld nooit in het selectie comité van een aanbesteding willen gaan 

zitten.  

 

III 5) Het Nederlands belang bij het aanbestedingsbeleid van de IFI’s 

 

Institutionele ophanging IFI beleid 
 

De inhoudelijke discussie over aanbestedingen kent een tweeledig Nederlands belang. 

Allereerst is daar het belang vanuit het ontwikkelingsperspectief. En ten tweede het belang 

voor het Nederlands bedrijfsleven en dus de Nederlandse economie.  

 

Binnen de Nederlandse overheid is het Ministerie van Buitenlandse Zaken inhoudelijk 

verantwoordelijk voor het beleid naar de IFI’s toe, samen met het Ministerie van Financiën. 

Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het de directie DVF die hier 

verantwoordelijk voor is. Deze directie hangt zowel onder DG Internationale Samenwerking 

(DGIS)  als DG Politieke Zaken (DGPZ) en, zoals op de website van het ministerie valt te 

lezen ‘hanteert daardoor een brede blik op het Nederlands buitenlands beleid, zowel vanuit 

 

Uit het Jaarrapport aanbestedingen 2009 van de Wereldbank, over de pilot UCS:  

 

The additional resources needed to address capacity issues and implement mitigation 

measures in candidate countries were not available…all countries assessed required 

capacity development, primarily in the area of human capacity……the Bank and other 

donor organisations would need to make a long-term commitment to address capacity 

issues. 
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de politieke als de ontwikkelingssamenwerkingdimensie’
23
. De economische dimensie kan 

daardoor dus buitenboord vallen. 

  

Gezien het feit dat steeds meer landen promoveren uit de groep van MOL’s (Minst 

Ontwikkelde Landen) terwijl belangrijke economiën van opkomende markten nog steeds in 

grote mate gebruik maken van Wereldbank leningen, zal dit probleem alleen maar groter 

worden de komende jaren. Landen zoals Brazilië en China zijn grote leners van de 

Wereldbank (het IBRD loket). Zij behoren tot de prioriteitslanden van het Ministerie van 

Economische Zaken maar zullen binnen het IFI-beleid van Nederland minder aandacht 

krijgen omdat dat zich meer op de armere landen (het IDA loket) concentreert (alhoewel het 

Ministerie van Financiën natuurlijk wel een motief heeft om naar bankbrede onderwerpen te 

kijken) . Een recentelijk probleem rond de aanbestedingen-reguleringen in Brazilië (die veel 

restricties stellen ten aanzien van buitenlandse participatie in aanbestedingen) hoeft vanuit 

ontwikkelingsperspectief niet zo relevant te zijn, maar is dit wel vanuit een Nederlands 

economisch perspectief.  

 

Nederlandse capaciteit en beleid op het gebied van aanbestedingen in ontwikkelingslanden 
 

Nederland hecht, samen met de Nordic+ partners, grote waarde aan implementatie van de 

Accra Agenda for Action. In het Netherlands Action Plan Paris/Accra
24

 valt te lezen: ‘The 

Netherlands aims to be a pioneer in this area’.  

 

Nederland maakt die rol waar. Het haalt de ‘Accra targets’ als een van de weinige donor 

landen, ook wat betreft het gebruik maken van lokale systemen voor aanbestedingen. Er is 

echter weinig gedetailleerde kennis van aanbestedingsprocessen in ontwikkelingslanden op 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor heeft bijvoorbeeld het Kiesgroepkantoor van 

de Wereldbank weinig mogelijkheid om de belangrijke en gepolariseerde discussies die 

gaande zijn binnen de Wereldbank, te volgen. Recente board-onderwerpen zoals het pilot-

programma UCS, de bespreking van het annual procurement report of de voortgaande revisie 

van de procurement en consultant guidelines, worden door Nederland slechts op afstand 

gevolgd.  

 

III 6) Conclusies en aanbevelingen 

 

1) Noodzaak tot capaciteitsopbouw en controle 
 

Gezien de door alle partijen onderkende noodzaak tot meer capaciteitsopbouw en het door de 

Wereldbank zelf gesignaleerde tekort aan activiteit op dat terrein, is het logisch om hier meer 

op in te gaan zetten. Nederland zou dit op drie manieren kunnen doen. 

 

Van de Wereldbank werd een voorstel ontvangen voor het opzetten van een innovatief 

framework agreement, beheerd door een derde partij (buiten de Wereldbank). Zie bijlage 1 

voor dit voorstel. Via dit framework contract kunnen consultants worden ingehuurd die 

landen helpen met het opstellen van ToR’s voor aanbestedingen en die zitting nemen in 

evaluatiecommissies. Het voorstel biedt verschillende voordelen. Het zorgt voor extra 

ondersteuning voor aanbestedende organisaties in betrokken landen, op een efficiënte en 

snelle manier. Tegelijkertijd blijft de Wereldbank op een afstand, zoals het graag wil.. Zoals 

te lezen, is dit voorstel nog slechts een eerste aanzet, een schets. Het dient nog verder 

ingevuld en wat dat aangaat is op dit moment nog moeilijk te zeggen of dit specifieke voorstel 

uiteindelijk haalbaar is.  
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Ten tweede zou Nederland meer interventies op het gebied van aanbestedingen kunnen 

ondernemen binnen het eigen ontwikkelingsbeleid, conform de Nederlandse bilaterale 

interventie voor capaciteitsopbouw op het gebied van aanbestedingen in Uganda. Het verdient 

overweging om dergelijke interventies ook meer in andere landen te doen. 

  

Ten derde zou het bedrijfsleven instrumentarium van EZ meer ingericht kunnen worden op 

capaciteitsopbouw bij aanbestedingen. Dit heeft vooral betrekking op het G2G programma. 

De huidige G2G programma’s in Polen en Servië zijn voorbeelden hiervan.  

 

2) Ontbinden van hulp, gebruik van landensystemen en value for money 
 

Het zou een goede zaak zijn  om, binnen het raamwerk van implementatie van de Accra 

Agenda, meer value for money studies te laten doen, om zodoende voldoende oog te kunnen 

blijven houden voor de kwaliteit van ontwikkelingsinterventies. Pas dan zullen de verhalen uit 

het veld van uit elkaar vallende Chinese gebouwen of wegen die gaten vertonen binnen een 

paar jaar, op werkelijke waarde geschat kunnen worden. ODI heeft in een informeel gesprek 

aangegeven geïnteresseerd te zijn om te bezien of het een value for money-studie kan 

uitvoeren
25

. Nederland zou kunnen overwegen om een dergelijke studie te financieren.  

 

3) De rol van de IFI’s in het behouden van transparantie in aanbestedingen 
 

Het gebruik van landensystemen komt de transparantie van aanbestedingen van de IFI’s niet 

ten goede. Het maakt het minder eenvoudig om na te gaan welk bedrijf in welk land 

contracten heeft gewonnen, of waar een bepaald aanbestedingsproces van start gaat. Vroeger 

was dit eenvoudiger, toen de IFI’s dergelijke processen meer in eigen hand hielden.  

 

Wanneer IFI’s overgaan op het gebruik van landensystemen, is het belangrijk om meer te 

investeren in systemen die de transparantie op peil houden (communicatie, e-procurement, 

statistieken). Dit lijkt in de afgelopen jaren niet of relatief weinig gebeurd te zijn
26

.  

 

Als alternatief zou ook kunnen worden bekeken in welke mate een dergelijke lacune zou 

kunnen worden opgevuld door het bedrijfsleven zelf (eventueel met initiële steun van IFI’s of 

een overheid?). De website http://www.europeaidcontracts.com die wordt bijgehouden door 

het Turkse bedrijf Mask Information Brokers Ltd is een mooi voorbeeld van hoe dit kan. Deze 

website heeft betrekking op contracten van Europe Aid, en geeft zeer uitgebreide informatie
27

.  

 

4) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en IFI aanbestedingen 
 

Nederland is een voorloper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) . De Nederlandse overheid stelt hoge eisen op dit gebied aan haar eigen inkoop, en 

tracht Nederlandse bedrijven dezelfde richting in te duwen. Tegelijkertijd legt Nederland een 

beleidsmatige nadruk op het decentraliseren van IFI-aanbestedingsprocessen naar 

ontvangende landen. Dit  heeft tot gevolg dat Nederland minder nadruk legt op MVO bij IFI 

aanbestedingen. Er bestaat een spanningsveld tussen de ene en de andere beleidsprioriteit.  

 

Dat is spijtig, want ontwikkelingsbanken zijn bij uitstek geschikt om dergelijke waarden en 

standaarden te promoten. Men zou kunnen stellen dat dit hun bestaansrecht is. Een organisatie 

als IFC is hier voorloper in
28

, en de andere IFI’s kunnen hier een voorbeeld aan nemen.  
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Overigens wordt deze kwestie belangrijker in het licht van de lopende discussies over 

klimaatbeleid en de enorme investeringen die op dit terrein gedaan zullen gaan worden in de 

komende jaren. Deze investeringen zullen voor een belangrijk deel gaan lopen via de IFI’s, zo 

is de verwachting. Succes van deze investeringen zal staan of vallen met de kwaliteit van de te 

ondernemen interventies, en niet slechts met de hoeveelheid geld die er aan besteed wordt. 

 

Nederland zou in de beleidsdialoog met de IFI’s de principes van MVO meer kunnen 

benadrukken, en deze ook middels flankerend beleid beter geïmplementeerd moeten proberen 

te krijgen via de IFI’s. Dit zou kunnen door een meer intensieve beleidsdialoog met de IFI’s, 

en ook middels flankerend beleid. Op het vlak van arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid is 

FNV Mondiaal een goede partner. Zij ondersteunen de internationale overkoepelende bonden 

in het monitoren van IFI projecten. FNV Mondiaal wordt via DGIS financieel ondersteund. 

Echter, DGIS wil dat FNV zich concentreert op de DGIS partnerlanden. Dit maakt het 

moeilijker voor FNV om projecten te ondersteunen die zich richten op het monitoren van de 

IFI’s in brede (geografische) zin. DGIS zou daarom kunnen overwegen of de FNV niet meer 

ruimte zou moeten krijgen om de IFI’s te monitoren. 

 

Op het vlak van milieu doet het Wereld Natuur Fonds (WNF) interessante dingen met de 

Wereldbank, bijvoorbeeld op het gebied van ontbossing. WNF is ook een partner van DGIS, 

en krijgt geld uit het MFS. WNF zou gestimuleerd kunnen worden om de samenwerking met 

of monitoring van de IFI’s te intensiveren. 

 

Ook andere initiatieven, ondernomen door andere organisaties – vakbonden, milieu 

organisaties, mensenrechtenorganisaties -  gericht op het toezicht houden op de implementatie 

van projecten, zouden kunnen worden ondersteund. Daarnaast doet de Wereldbank zelf ook 

het nodige. Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) van de Wereldbank wordt 

reeds ondersteund door Nederland. Overwogen zou kunnen worden om ook aansluiting te 

zoeken bij het Construction Sector Transparency Initiative (COST) van de Wereldbank. 

 

5) De noodzaak tot meer complete afdekking van het Nederlands belang binnen het huidige 

IFI-beleid en meer capaciteit op het gebied van aanbestedingen 
 

Een steeds groter deel van het werkveld van de IFI’s heeft betrekking op landen waar – voor 

Nederland – de economische dimensie groter is dan de ontwikkelingsdimensie. Het beleid tav 

de Wereldbank wordt geformuleerd door een directie (DVF) van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken die onder het DG Internationale Samenwerking (DGIS) en DG Politieke 

Zaken (DGPZ) valt, en door de directie BFB van het Ministerie van Financiën. Het 

Nederlandse economisch belang is daarom op dit moment niet goed afgedekt qua 

institutionele ophanging.  

 

Dit vacuüm zou opgevuld kunnen worden door de het DG BEB van EZ een  duidelijker rol te 

geven ten aanzien van de IFI's. Bij de EVD is de ondersteuning van de Nederlandse bedrijven 

die zaken willen doen met de IFI's in goede handen, het ontbreekt echter aan capaciteit om de 

Nederlandse beleidsstrategie ten aanzien van aanbestedingen bij de Wereldbank structureel 

inhoud te geven. Er is te weinig capaciteit op het ministerie van Buitenlandse Zaken om het 

beleidsthema van aanbestedingen in ontwikkelingslanden te operationaliseren. Dit zou – ook 

gezien het Nederlands economisch belang – vergroot moeten worden. Deze kwesties 

overlaten aan andere donoren lijkt in dit geval niet de meest wenselijke oplossing. Om 

capaciteit te vergroten, zou ook overwogen kunnen worden om het ministerie van 

Economische Zaken te betrekken. Immers, daar bevindt zich veel kennis op het gebied van 
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aanbestedingen. De ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken voelen het ook als een 

gemis dat er op de BEB niet een vast aanspreekpunt is voor aanbestedingskwesties. Hierin 

zou dus ook verbetering kunnen worden aangebracht. In overleg tussen de Ministeries van 

Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische zaken, als ook de EVD, zou moeten worden 

bekeken welke werkwijze tot verbetering zal leiden in dit verband.  
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IV HOE KUNNEN BEDRIJVEN SUCCESVOLLER OPEREREN OP DE IFI MARKT ?    

 

IV 1) Eigen aanbod aanpassen aan IFI vraag 

 

IFI’s geven leningen aan arme landen. Deze arme landen mogen dus per definitie niet in staat  

worden geacht om de duurste en technologisch meest hoogwaardige producten of diensten 

aan te schaffen. In het algemeen zullen OESO-bedrijven juist dat soort duurdere producten of 

diensten aanbieden. Hun aanbod is dus niet noodzakelijkerwijs geschikt voor armere landen. 

Bedrijven uit minder ontwikkelde landen kunnen daarom een product aanbieden dat een 

better fit is voor de betrokken landen. Producten van mindere kwaliteit voor weinig geld 

kunnen net zo goed value for money zijn als topproducten voor veel geld. 

 

 
 

 
 

IV 2) Zonder lokale vertegenwoordiging wordt het moeilijk 

 

Bedrijven die geen lokale vertegenwoordiging hebben, zullen een kleinere kans hebben om 

aanbestedingen te winnen. Ze zullen later op de hoogte zijn van komende aanbestedingen. En 

ze kennen de betrokken mensen en de situatie ter plekke niet, zodat ze grotere moeite hebben 

om een goed bod te doen. 

 

Globalisering in de afgelopen decennia heeft geleid tot een internationalisering van bedrijven. 

Deze trend vindt men ook terug in de statistieken. Want lokale vestigingen van Nederlandse 

moederbedrijven worden geregistreerd als lokaal en niet als Nederlands. Een bedrijf dat het 

Eigen aanbod aanpassen aan vraag: consultancy aanbestedingen van de IFI’s 

 

De ToR van een IFI consultancy-aanbesteding zal vaak een opsomming zijn van het 

aantal consultants dat moet meedoen, voor hoe lang, en van welke senioriteit. Westerse 

consultants zijn vaak gewend om, vanuit hun eigen expertise -  een plan van aanpak te 

presenteren over hoe een bepaald project zou kunnen worden uitgevoerd. Dat werkt dus 

vaak niet.  

 

Er zijn consultancy bureaus die meer als een ‘uitzendbureau voor consultants’ gaan 

opereren en vooral met free lance medewerkers werken. Dit blijkt succesvol. Het is een 

goed voorbeeld van het inspelen op de situatie. 

 

 

Eigen aanbod aanpassen aan vraag: medische inkoop bedrijven 

 

Een aantal medische inkoopbedrijven in Nederland zijn zeer succesvol in het winnen van 

IFI opdrachten. Ze betrekken medicijnen elders en groeperen die tot de gevraagde orders. 

Hun toegevoegde waarde ligt in de medische expertise en hun goede naam. Ze staan 

garant voor medicijnen van goede kwaliteit. De kosten die in Nederland gemaakt worden 

zijn dus beperkt, en daarom kunnen de bedrijven concurreren. Voor de bedrijven zelf is 

dit dus een succesvolle strategie. Tegelijkertijd is de toegevoegde waarde hiervan voor de 

Nederlandse economie relatief bescheiden.   
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goed doet maar alles via lokale vestigingen, is daarom moeilijk terug te vinden in de 

statistieken. En landen die veel lenen van de IFI’s, zoals China, India en Brazilië, doen het 

daarom automatisch goed in de statistieken.  

 

 
 

IV 3) Investeren in een lange termijn relatie 

 

IFI aanbestedingen zijn ingewikkeld. Formulieren en procedures zijn vaak gecompliceerd en 

bureaucratisch.  Transparantie laat soms te wensen over, de aanbesteding vindt plaats in een 

land dat ver weg ligt en waar een andere taal wordt gesproken. Zakendoen met de IFI’s is een 

aparte tak van sport. 

 

Het zakendoen met IFI’s vereist daarom een investering van bedrijven om al deze hordes te 

kunnen nemen. Dit houdt in dat mensen vrijgemaakt moeten worden om 

aanbestedingsprocessen te volgen en kansen te identificeren, of de IFI’s en de landen waar de 

relevante aanbestedingen zich afspelen, te bezoeken. Kortom, business development speciaal 

op IFI’s gericht, lijkt noodzakelijk. 

 

IV 4) Clustering 

 

Clustering van bedrijven is een goede manier om de IFI’s te benaderen. Het is voor IFI-

personeel heel lastig om individuele bedrijven te ontmoeten. Men wil beschuldigingen van 

corruptie of  gebrek aan transparantie voorkomen. Maar, als het draait om een groep van 

bedrijven dan ligt de zaak anders.  

 

Daarnaast bieden clusters een efficiency voordeel. De in paragraaf IV 2) en 3) genoemde 

factoren maken het niet gemakkelijk voor kleinere bedrijven om mee te dingen naar IFI 

aanbestedingen. ‘De Wereldbank is er niet voor het MKB’, zo merkte een geïnterviewde 

consultant dan ook op. Optreden als cluster kan dit probleem tot op zekere hoogte verhelpen. 

 

 

Ondernemer: 

 

‘Twintig jaar geleden hadden wij 1200 werknemers, waarvan 300 permanent in het 

buitenland. Nu hebben we 5000 werknemers verspreid over internationale vestigingen. 

Daarvan zijn nog maar 2500 Nederlanders, en wij hebben nog maar 20 Nederlanders in 

het buitenland zitten’. 

 

De Task Force Health Care (TFHC):  

 

De TFHC is een cluster waarin bedrijven, NGO’s en academici zitting hebben die actief 

zijn op medisch gebied, en dat in beperkte mate gezamenlijk opereert. Zo is TFHC eerder 

dit jaar gezamenlijk naar de Wereldbank in Washington gegaan, en heeft daar 

presentaties gehouden. Door beide zijden werd deze missie als erg succesvol gezien. 

Wellicht zal de missie leiden tot verdere samenwerking tussen TFHC en de Wereldbank. 

Zo is men bij de Wereldbank geïnteresseerd in detacheringen door de TFHC bij de 

Wereldbank.  
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V ) SUGGESTIES VOOR BETERE OVERHEIDSONDERSTEUNING AAN BEDRIJVEN DIE 

ZAKENDOEN MET DE IFI’S 

 

Er zijn verschillende manieren waarop de overheid bedrijven kan ondersteunen die zaken 

doen of willen gaan doen met de IFI’s. Hieronder volgt een aantal suggesties. 

 

V 1) Een meer gerichte benadering van de IFI’s 

 

Als een initiatief wordt ondernomen om het Nederlands bedrijfsleven beter te ondersteunen in 

het zakendoen met de IFI’s, dan is het zaak de investering die dat vergt op een gerichte 

manier te doen. Slechts dan zullen synergiën te behalen zijn, bijvoorbeeld bij samenwerking 

met verschillende IFI’s tegelijk, de concentratie op bepaalde landen (zo benodigd bij 

toenemende decentralisatie van aanbestedingsbeslissingen), of de specialisatie op bepaalde 

sectoren. 

 

Om de IFI’s gericht te benaderen, is het van belang om te weten waar IFI’s zich op gaan 

concentreren: het gaat hier dan om landen en sectoren en wellicht specialisaties binnen 

sectoren. Dat gaat dieper dan de marktscans die momenteel worden geproduceerd door het 

Team Internationale Organisaties (TIO) van de EVD. Per land bekijken welke IFI waar zit, in 

welke sector en met hoeveel geld. Wat in de pijplijn zit en wat in uitvoering is. Hoe de 

landenstrategie van betrokken IFI eruit ziet. Meer een donor mapping exercitie dus. Een 

Amerikaanse consultant, Development Finance International (DFI) - sinds jaren werkzaam 

voor de Nederlandse bedrijven Philips en Elsevier – heeft een voorstel gemaakt voor een 

dergelijke aanpak. Het voorstel is bij dit rapport gevoegd als bijlage 2. 

 

Deze gerichte benadering zal niet alleen een directe toegevoegde waarde hebben voor de 

bedrijven, maar ook voor de Nederlandse overheid. Immers, middels die benadering valt vast 

te stellen hoe en waar de hieronder genoemde instrumenten het beste kunnen worden ingezet 

waar extra personeelsinzet rendabel is.  

 

V 2) Parallelle cofinanciering 
 

Cofinanciering van IFI-leningen kan grofweg op twee manieren. Aan de ene kant is er joint 

cofinancing. Bij deze financieringsmodaliteit wordt het geld van de donor in één fonds 

gestopt met het geld van de IFI. Het project wordt uitgevoerd door de IFI en de aanbesteding 

gaat dan ook volgens IFI-regels. Daarnaast is er parallelle cofinanciering, waarbij het 

bilaterale gedeelte wordt uitgevoerd en dus ook aanbesteed volgens de regels van de bilaterale 

donor, en het IFI-gedeelte volgens de IFI-regels. 

 

Als Nederland gaat cofinancieren op parallelle basis blijft de hulp ongebonden. Toch biedt 

deze hulpmodaliteit voordelen aan het Nederlands bedrijfsleven. Immers, bij een Nederlandse 

aanbesteding zal meer naar kwaliteit worden gekeken. Het Nederlands bedrijfsleven zal een 

‘thuiswedstrijd’  spelen en relatief vroeg op de hoogte kan zijn van tendermogelijkheden. Ook 

is de aanbestedende instantie beter op de hoogte van de technische mogelijkheden in 

Nederland.  Ter vergelijking: de ongebonden aanbestedingen van KfW uit Duitsland blijken 

voor ongeveer 60 % gewonnen te worden door Duitse bedrijven
29

. Overigens zal tijdens de 

komende ORIO-aanbestedingen moeten blijken of een dergelijk percentage ook voor 

Nederland op zal gaan. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn, want Duitsland heeft 

grotere capaciteit op aanneemgebied en doet het bijvoorbeeld ook relatief beter bij 

Wereldbank opdrachten. 
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Nederland heeft de parallelle cofinanciering met ontwikkelingsgeld echter sinds lange tijd 

gestopt, ten faveure van joint cofinanciering. Dat past beter in het beleid van ontbinding van 

de hulp, multilaterale samenwerking en programmatische benaderingen. Deze algehele 

beleidslijn hoeft niet veranderd te worden, maar er zou iets soepeler mee kunnen worden 

omgesprongen. In sommige specifieke gevallen – bijvoorbeeld in sommige sectoren waar een 

duidelijke Nederlandse toegevoegde waarde te leveren valt die bij ICB wellicht buitenboord 

zou vallen – zou parallelle cofinanciering toch moeten kunnen worden gebruikt. Sommige 

andere donoren, zoals Frankrijk en Duitsland, werken wel met parallelle cofinanciering en het 

is effectief wat betreft de participatie van het eigen bedrijfsleven.  

 

V 3) Strategische inzet van Export Krediet Verzekering 

 

Deze suggestie loopt eigenlijk langs dezelfde lijnen als de onder V 2) genoemde parallelle 

cofinanciering. In Nederland wordt de Export Kredietverzekering Verzekering (EKV) 

uitgevoerd door  een apart onderdeel van de commerciële kredietverzekeraar, Atradius Credit 

Insurance, te weten Atradius Dutch State Business (ADSB), in opdracht van en voor rekening 

en risico van de Staat. EKV is alleen beschikbaar voor in Nederland gevestigde exporteurs. 

De EKV is aanvullend aan de markt en verzekert daarom alleen exporttransacties waarvoor 

geen commerciële dekking beschikbaar is.  

 

DE EKV kan parallel worden ingezet met fondsen van de IFI’s. Dit gebeurt tot nu toe 

sporadisch. Bij meer bekendheid van de medewerkers van de IFI’s met de Nederlandse EKV 

zouden wellicht projecten van de IFI’s meer binnen het bereik kunnen komen van 

Nederlandse exporteurs. Het kan daarom overwogen worden om Atradius DSB en de 

mogelijkheden van de EKV meer onder de aandacht van de IFI’s te brengen. Door middel van 

co-financiering met commerciële banken in combinatie met de EKV kan dan de financiering 

worden opgetuigd.  

 

Potentiële export orders kunnen op deze manier pro-actief worden geïdentificeerd of zelfs 

gecreëerd. Dit zou natuurlijk ook kunnen in samenwerking met het ORIO programma. De 

EKV is reeds betrokken bij het ORIO programma waardoor voor veel ORIO transacties EKV 

dekking beschikbaar is.  

 

Onderstaand door de ADB opgesteld schema
30

 kan als voorbeeld dienen:         
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V 4) Ondersteuning van clusters en kennisnetwerken  
 

Ondersteuning van bedrijven richting de IFI’s zou zoveel mogelijk op een cluster-gerichte 

manier moeten gebeuren. De onder V 1) genoemde gerichte benadering van IFI’s zou 

bijvoorbeeld ook via clusters moeten worden uitgevoerd. De donor mapping moet alleen 

plaatsvinden in die sectoren waar Nederlandse clusters actief zijn of willen gaan zijn. 

  

Waar een clusterbenadering zich ook uitstekend voor leent, is het opzetten van 

kennisnetwerken binnen de IFI’s. Kennisnetwerken zijn voor de IFI’s nuttig omdat hun 

klanten op die manier worden ondersteund in hun behoefte aan informatie en best practices. 

Als Nederland een dergelijk netwerk zou helpen opzetten zouden Nederlandse clusters hierin 

een rol kunnen spelen, zodoende bekendheid vergrotend bij de klanten van de IFI’s over hun 

activiteiten. Op ICT-gebied bestaat zo’n netwerk al. Een uitleg hiervan is als bijlage 3 bij dit 

rapport gevoegd (Overview of the e-Development Thematic Group). 

 

In bijlage zes is een voorstel van algemene aard opgenomen van de Task Force Health Care 

(TFHC). Hun interesse in een aantal eerder genoemde aspecten blijkt uit dit voorstel: 

detachering bij de Wereldbank, kennis netwerken, vroeg inspelen op IFI tenders. Het maakt 

inzichtelijk hoe allerlei deelaspecten van IFI-beleid uitgevoerd zouden kunnen worden 

middels een samenwerking met clusters. TFHC is interessant omdat het een initiatief vanuit 

de sector zelf betreft. Een dergelijke samenwerking zou in principe natuurlijk in iedere sector 

plaats kunnen vinden.  

 

V 5) Detachering bij de IFI’s 

 

Het detacheren van een medewerker van een Nederlands bedrijf bij een bepaalde 

beleidsafdeling van een  IFI is altijd in zekere mate effectief om de banden tussen de IFI, haar 

klanten en het Nederlands bedrijfsleven te versterken. Of het volledig kosteneffectief is, is een 

andere vraag.  

 

Uit de recente missie naar de Wereldbank in Washington van de Task Force Health Care 

(TFHC, zie paragraaf IV 4) is een aanvraag voortgekomen voor een detachering. De 

Wereldbank heeft hiertoe een ToR opgesteld voor een Medical Technology Fellowship at the 

World Bank. Het betreft een positie die vanuit het medisch bedrijfsleven zou moeten worden 

ingevuld via een overkoepelende organisatie. De Wereldbank speelt met de gedachte ook een 

dergelijke positie te creëren op het gebied van medicijnen, in te vullen door de farmaceutische 

sector. De Nederlandse organisatie IDA Foundation is hierbij betrokken. De ToR voor de 

Medical Technology Fellowship is bij dit rapport gevoegd als bijlage 4. 

 

EZ zou kunnen overwegen om een dergelijke detachering te ondersteunen (TFHC heeft hier 

oren naar, zie hun voorstel in bijlage 6). Tegelijkertijd moet worden bedacht dat de 

mogelijkheden om vanuit die positie de Nederlandse belangen te gaan behartigen, beperkt 

zijn. Het zou daarom een goede zaak zijn om een dergelijke detachering te integreren binnen 

een bredere benadering zoals het opzetten van een kennisnetwerk.  

 

V 6) Subsidiëring van tenders  

 

Bedrijven hebben weinig trek om mee te dingen naar aanbestedingen als de kansen op succes 

gering zijn. Afhankelijk van het soort opdracht kan het maken van een offerte oplopen tot      

€ 100,000. Dit is vooral het geval in de aannemerij, waar offertes van gecompliceerde aard 
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zijn. Dit punt zou kunnen worden verholpen door deze kosten te subsidiëren. Bij succes van 

de tender zou de subsidie moeten worden terugbetaald.  

 

Een dergelijke regulering brengt natuurlijk risico met zich mee. Bedrijven zelf zijn er ook 

ambivalent over. Het lijkt een soort regeling die ‘niet meer in deze tijd past’. Feit is echter wel 

dat de Spanjaarden een dergelijke regulering hebben, en dat land staat op een elfde plaats wat 

betreft het winnen van Wereldbank aanbestedingen tussen 2004 en 2009
31

. 

 

V 7) ‘Sweetener grants’  

 

De Nederlandse overheid zou kunnen proberen om aanbiedingen van Nederlands 

bedrijfsleven te ondersteunen en aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het verzorgen 

van training op een relevant gebied. Dit wordt met succes gedaan door de  US Trade and 

Development Agency (USTDA)
32

. 

 

Deze vorm van training wordt gekscherend ook wel eens de sweetener grant genoemd.. De 

training wordt op strategische momenten aangeboden om aanbestedingen naar de Verenigde 

Staten te halen. Op het moment dat een Amerikaans bedrijf kansrijk is bij een aanbesteding, 

contacteert USTDA de betrokken aanbestedingsinstantie in het betreffende land. Men biedt 

aan om cursussen en bezoeken te financieren voor personeel uit het betrokken land, als de 

Amerikaanse aanbieding wordt gekozen. 

 

 
 

Dit is natuurlijk een nogal agressieve benadering, maar wellicht juist daarom wel effectief. In 

Nederland bestaan ook programma’s zoals het Dutch Visitors Programme of IPS/Cross. Het 

verdient aanbeveling om te bezien in hoeverre die programma’s kunnen worden aangepast 

zodat ze verbonden kunnen worden aan aanbestedings-processen.  

 

V 8) EZ Trustfondsen 

 

Het ministerie van Economische Zaken heeft een trustfonds bij de EBRD en twee 

trustfondsen bij de IFC. Recentelijk zijn deze trustfondsen geëvalueerd op hun effectiviteit als 

instrument om spin off mee te creëren voor het Nederlands bedrijfsleven
33

. De uitkomst van 

deze evaluaties is dat de directe spin off gering is geweest en dat deze nog minder wordt als 

de trustfondsen volledig worden ontbonden (hetgeen niet te voorkomen is).  

 

Tenzij het ministerie andere beleidsmatige overwegingen heeft om de trustfondsen te 

handhaven zouden deze daarom beter gesloten kunnen worden, om de resterende en 

toekomstig vrijkomende gelden te kunnen besteden aan de interventies die aanbevolen 

worden in dit rapport. 

 

Van de website van USTDA: 

 

USTDA provides training for foreign decisionmakers in economic sectors where there 

are opportunities for the sale of U.S. equipment and services. The training is normally 

focused on technology or regulatory issues and is designed to give project sponsors a 

better understanding of U.S. experience and capabilities. Training can be conducted in 

the United States and/or in the host country. 
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De ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën hebben beiden hun twijfels over de 

wenselijkheid van trustfondsen, omdat deze het management van de banken compliceren en 

omdat het aantal trustfondsen dat de banken beheren, uit de hand is gelopen. Het sluiten van 

de drie trustfondsen van het Ministerie van Economische Zaken zal daarom op instemming 

mogen rekenen van deze beide ministeries. 

 

V9) Financieringsmodel 
 

Als enkele of alle van de hierboven gedane aanbevelingen worden overgenomen, is het 

noodzakelijk om te bezien hoe deze aanbevelingen organisatorisch en financieel worden 

geïmplementeerd. Er zullen uiteindelijke verschillende sectoren (op dit moment zijn zowel 

gezondheidssector als watersector al actief richting de IFI’s) aanspraak maken op 

verschillende vormen van ondersteuning, zoals bijvoorbeeld financiering van een detachering, 

missies, seminars of andere initiatieven. Het zou inefficiënt zijn om die elke keer via een 

verschillend programma te financieren, en wellicht passen sommige van de gedane 

aanbevelingen niet binnen bestaande programma’s. Daarom lijkt het verstandig om een fonds 

op te zetten dat speciaal bedoeld is om IFI-gerelateerde activiteiten te financieren. Dit fonds 

zou gevuld moeten worden door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Het gaat hierbij overigens niet noodzakelijkerwijs om nieuwe 

financiering, maar veeleer om een efficiënt samenvoegen van delen van andere instrumenten 

en fondsen. Zo zouden bijvoorbeeld middelen uit andere trustfondsen hierin kunnen, of delen 

van TIO-fondsen  en het G2G programma.   
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VI) DE ROL VAN ECONOMISCHE DIPLOMATIE 

 

In de gesprekken die aan dit rapport ten grondslag liggen werd nog wel eens opgemerkt dat 

Nederland meer zou kunnen investeren in de lobby om aanbestedingen binnen te slepen. In 

hun antwoorden op de BEB-vragenlijst gaven veel posten zelf ook aan dat ze meer zouden 

kunnen doen om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij IFI-aanbestedingen. Hieronder 

volgen enkele suggesties om dit te doen. Een samenvatting van de antwoorden van de posten 

op de BEB vragenlijst is te vinden in bijlage 5. 

 

VI 1) Personeelszaken 

 

De ondersteuning door de Nederlandse overheid van Nederlandse bedrijven die zaken willen 

doen met de IFI’s wordt vormgegeven door het Team Internationale Organisaties (TIO) van 

de EVD. Dit team heeft ongeveer 10 stafleden en heeft zowel de IFI’s als ook de EU en VN in 

haar pakket. Op zichzelf lijkt dit, in vergelijking met andere landen, geen lage bezetting. 

 

Waar Nederland meer op in zou kunnen zetten is de vertegenwoordiging ter plekke, bij de 

IFI’s zelf. Op ambassade Washington zit één medewerkster voor de gehele Wereldbank-

groep, de IaDB, als ook de Amerikaanse bilaterale hulporganisaties zoals USAID en de 

Millenium Corporation. In Londen bij de EBRD zit 0,5 FTE, bij de AfDB geen en ook op 

ambassade Manilla zit geen medewerker specifiek voor de AsDB (de functie van economisch 

attaché is daar zelfs onlangs geschrapt).  

 

Het kost veel tijd om ingewikkelde organisaties als de IFI’s goed te leren kennen en 

daarbinnen goed te netwerken. Vanuit dat standpunt bezien is het te overwegen om minimaal 

één economisch medewerker per IFI neer te zetten. Of dat uitkan, zeker in het huidige 

bezuinigingsklimaat, is een tweede. Per IFI zou daarom een korte analyse uitgevoerd moeten 

worden, om huidige en potentieel te bereiken Nederlands aandeel in kaart te brengen (de 

onder V 1) genoemde gerichte benadering).    

 

VI 2) Economische belangenbehartiging: rol voor gehele ambassade/kiesgroepkantoor 

 

Veel van het personeel op ambassades dat zich bezig houdt met economische 

belangenbehartiging is lokaal, dan wel relatief junior. Op zichzelf is het geen slecht idee om te 

werken met lokale medewerkers voor activiteiten als handelsbevordering, Zij hebben hun 

eigen netwerken, spreken de lokale taal en zorgen voor continuïteit. Aan de andere kant 

bestaat daardoor wel het risico dat economische belangenbehartiging te weinig wordt 

geïntegreerd in de algehele diplomatieke bedrijfsvoering. Ambassades moeten als geheel deze 

functie willen uitoefenen. Zoals bekend komt het bij aanbestedingsprocessen veel op 

netwerken aan. Daar heeft de ambassadeur, op gezette tijden, bij uitstek een rol in te 

vervullen. In hun antwoorden op de BEB-vragenlijst gaven verscheidene posten aan dat er 

geen sprake is van netwerkvorming op het gebied van aanbestedingen. Dat lijkt dus voor 

verbetering vatbaar. 

  

Daarnaast zou kunnen worden overwogen om economische medewerkers op de kiesgroep 

kantoren te plaatsen. Dit is al eens eerder gesuggereerd en de bezwaren hiertegen zijn bekend: 

geen verwarring van de ontwikkelingsdoelstelling en het bankbelang met de commerciële 

Nederlandse doelstelling. Maar leidt plaatsing van een economisch medewerker daar 

noodzakelijkerwijs toe? Allereerst zouden kiesgroepkantoor medewerkers in staat moeten 

worden geacht om deze functies te scheiden. Op bilaterale ambassades komt de 
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gecombineerde HOS/HEA functie steeds vaker voor, daar kan het kennelijk wel. Ten tweede 

zijn de banken allang niet meer alleen met ontwikkelingssamenwerking bezig. De BRIC’s 

zijn de grootste klanten van de IFI’s. Er zou dus ruimte voor moeten zijn om, binnen het IFI-

beleid, het Nederlandse commerciële belang een plaats te geven.  

 

Natuurlijk is het evident dat de Nederlandse bewindvoerder en diens staf de belangen van alle 

kiesgroeplanden moeten behartigen en formeel gezien in dienst zijn van de betreffende bank. 

Wat dat aangaat zou het inderdaad lastig zijn om een medewerker op het kiesgroepkantoor te 

hebben die slechts de Nederlandse belangen behartigt (alhoewel dit bijvoorbeeld bij het 

EBRD bewindvoerders-kantoor wel het geval is). Maar er zouden wel medewerkers op het 

Nederlandse bewindvoerders-kantoor moeten kunnen zijn die de economische en 

commerciële belangen van alle kiesgroeplanden behartigen.  

 

Meningen zijn nog verdeeld over de vraag welke opties de beste uitkomsten genereren. 

Verder overleg hierover tussen de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën, 

Economische Zaken, de EVD en de betrokken kiesgroepkantoren en ambassades lijkt daarom 

op zijn plaats.   

 

VI 3) Training 

  

In hun antwoorden op de EZ-vragenlijst geven posten aan dat ze training willen om tot 

verbetering te kunnen komen van hun dienstverlening op  het gebied van (IFI-) 

aanbestedingen. Het is verheugend dat posten zelf met deze suggestie komen. Het is een 

logische suggestie want aanbestedingen vormen een gecompliceerd onderwerp. Er zou 

daarom actief op ingespeeld moeten worden. Een trainingsprogramma zou dus moeten 

worden ontworpen voor prioritaire posten en functies. 

 

VI 4) De trustfondsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken  

 

Uit de recent voltooide evaluatie van de trustfondsen van EZ bij EBRD en IFC
34

 blijkt dat 

deze trustfondsen een positieve uitwerking hebben op de strategische beleidsdialoog tussen 

Nederland en de betrokken instelling. Een trustfonds verbetert de relatie die het 

kiesgroepkantoor, de EVD en het ministerie van Economische Zaken hebben met de stafleden 

van de EBRD en IFC. Het vergroot het aantal contacten, en functioneert als smeerolie tussen 

beide partners. 

 

De vraag is of een dergelijk effect niet ook zou kunnen optreden bij de trustfondsen van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ministerie heeft meer trustfondsen dan EZ. Bij de IFC 

draait dit om USD 25 miljoen per jaar. Nederland is de grootste donor van het Early 

Transition Countries trustfonds bij de EBRD, voor € 19 miljoen in totaal. De Wereldbank 

ontvangt via het Bank-Netherlands Partnership Programme tientallen miljoenen Euro’s per 

jaar. Dat is significanter dan de € 3 à 4 miljoen die het EZ uitgeeft.  

 

Zonder geweld te doen aan het ongebonden karakter en de strategische doelstellingen van de 

trustfondsen, zou meer kunnen worden gedaan om deze strategische beleidsdialoog te 

verbreden en te gebruiken ten faveure van het Nederlands bedrijfsleven. Een Private Sector  

Officer (PSO) op betrokken ambassade zou meer op de hoogte moeten worden gebracht van 

de intenties van de trustfondsen en zou bijvoorbeeld – daar waar relevant – mee kunnen naar 

bijeenkomsten over de trustfondsen. Trustfonds managers zouden een meer direct contact 
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moeten hebben met EVD of PSO ter plaatste. Dat soort relatief eenvoudige zaken zouden al 

een groot verschil moeten kunnen maken voor het Nederlands bedrijfsleven. 

 

VI 5) Accountability in economische diplomatie 

 

Het is verheugend dat in de jaarplan aanschrijving 2011 (voor economische clusters) 

indicatoren worden opgenomen betreffende aanbestedingen van IFI’s. Het gebruik van 

dergelijke indicatoren kan wellicht verder worden uitgebreid naar alle posten waar van 

aanbestedingen van enig formaat sprake is. Ze zouden ook (op indirecte wijze?) terug kunnen 

komen in de persoonsbeoordelingen van HEA’s en ambassadeurs of bewindvoerders. 

 

Anderzijds zou accountability kunnen worden gestimuleerd door het Nederlands bedrijfsleven 

vaker te laten betalen voor diensten. Dit gebeurt in sommige andere landen al wel, en het 

denken hierover is ook op het ministerie van Economische Zaken begonnen. De economische 

functie leent zich er voor. Als er een element van betalen in zit, valt gemakkelijker vast te 

stellen of bepaalde activiteiten (of bijvoorbeeld een toename in personele bezetting) rendabel 

zijn, en tevens worden de kosten van extra inspanningen enigszins terug verdiend.  
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VII ) Samenvatting en conclusies 

 

VII 1) Algemeen 

 

Het aandeel van Nederlandse bedrijven in de aanbestedingen van IFI’s is de afgelopen 

decennia fors geërodeerd. Aan de belangrijkste oorzaken daarvoor – toename globale 

concurrentie en ontbinding van de hulp – valt niet veel te doen (binnen het kader van dit 

rapport). Maar ook in die omstandigheid zijn nog steeds zinnige interventies mogelijk ter 

ondersteuning van het Nederlands bedrijfsleven dat zaken doet of wil doen met de IFI’s.  

 

Waar vroeger het Nederlands bedrijfsleven en DGIS gezamenlijk op missie gingen naar de 

Wereldbank, heeft de ontbinding van de hulp als merkwaardig en betreurenswaardig gevolg 

gehad dat het Nederlands bedrijfsleven is verdwenen van de radar van DGIS en dat de relatie 

tussen Nederlands bedrijfsleven en DGIS is verzuurd. Maar, als de hulp wordt ontbonden 

moet het Nederlands bedrijfsleven juist meer gesteund worden. De concurrentie neemt 

immers enorm toe, en de Nederlandse overheid heeft een plicht om het eigen bedrijfsleven te 

ondersteunen als het probeert om opdrachten binnen te halen die mede betaald worden met 

Nederlands belastinggeld.  

 

Voorts, het is toe te juichen als Nederland marktaandeel verliest omdat lokale bedrijven in 

ontwikkelingslanden zelf meer aanbestedingen van de IFI’s winnen. Dat is immers een 

ontwikkelingsdoelstelling. Maar als het gaat om de concurrentie van Nederland met China of 

Frankrijk, dan gaat die redenering niet op. 

 

Daarom is de conclusie van dit rapport dat de Nederlandse overheid een robuustere aanpak 

zou kunnen hanteren ter ondersteuning van het eigen bedrijfsleven dat zaken doet of wil doen 

met de IFI’s. Hieronder worden de specifieke maatregelen die genomen zouden kunnen 

worden nog eens op een rijtje gezet. 

 

VII 2) Aanbevelingen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

1) Zorg voor meer capaciteit binnen de eigen organisatie op het gebied van 

aanbestedingen in ontwikkelingslanden of werk samen met EZ op dit vlak. Dit stelt 

het ministerie in staat om het aanbestedingendossier binnen de IFI’s nauwlettender te 

volgen dan nu het geval is. 

2) Ondersteun initiatieven voor capaciteitsopbouw op het gebied van aanbestedingen, 

zoals bijvoorbeeld het voorstel in bijlage 1.  

3) Stel organisaties die nu (bijvoorbeeld via het MFS) reeds worden ondersteund, beter in 

staat om de IFI’s te monitoren op implementatie van MVO aspecten. En identificeer 

wellicht ook andere organisaties die een dergelijke monitoring op zich zouden kunnen 

nemen. 

4) Gebruik eigen trustfondsen meer om de strategische beleidsdialoog te verbreden ten 

faveure van Nederlands bedrijfsleven. 

5) Overweeg parallelle cofinanciering in die gevallen of sectoren waar sprake is van een 

duidelijke Nederlandse toegevoegde waarde, en een gezonde match tussen het 

Nederlandse aanbod en de lokale vraag. Wellicht zou een dergelijk beleid moeten 

differentiëren tussen MOL’s en MIC’s (of de brede relatie landen).   

6) Houdt het IFI-beleid opnieuw tegen het licht en stel vast of het Nederlands 

economisch belang daar voldoende plaats in krijgt. In overleg tussen de Ministeries 
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van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische zaken, als ook de EVD, zou 

moeten worden bekeken welke werkwijze tot verbetering zal leiden in dit verband. 

7) Overweeg om value for money studies te laten doen van aanbestedingsprocessen die 

gedaan zijn met gebruikmaking van landensystemen. 

 

VII 3) Aanbevelingen voor het ministerie van Economische Zaken 

 

1) Sluit de eigen trustfondsen en besteedt de vrijkomende gelden aan de in dit rapport 

aanbevolen interventies. 

2) Zet nieuw beleid in door het toepassen van een gerichte benadering, conform het 

voorstel zoals beschreven in bijlage 2. 

3) Ondersteun relevante kennis netwerken zoals beschreven in bijlage 3. 

4) Ondersteun detacheringen zoals beschreven in bijlage 4.  

5) Werk via clusters. Het TFHC-voorstel in bijlage 6 laat zien hoe dat kan. 

6) Overweeg subsidiëring van tenderparticipatie en sweetener grants.  

7) Bezie in welke mate het bedrijfsleven kan betalen voor diensten van de Nederlandse 

overheid op dit gebied. 

8) Stel binnen de BEB een aanspreekpunt aan op het gebied van aanbestedingen, voor de 

ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken en de EVD. 

 

VII 4) Aanbevelingen voor de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en 

Economische Zaken 

 

1) Stimuleer Atradius om de EKV meer pro-aktief in te zetten richting IFI’s. 

2) Houdt de bezetting van posten in steden waar de hoofdkantoren van IFI’s zitten tegen 

het licht. Overweeg de standaard van minimaal één economisch medewerker per IFI, 

alhoewel relevantie van de verschillende IFI’s in deze overweging moet worden 

meegenomen. Leg binnen deze overweging ook het verband met de (gewenste) 

bezetting van TIO binnen de EVD. 

3) Geef de Kiesgroepkantoren, inclusief de Nederlandse Bewindvoerders, de opdracht 

om – met inachtneming van de noodzaak tot coherentie van OS beleid -  ook het  

economisch/commercieel belang van Nederland en de andere kiesgroeplanden te 

behartigen. Overleg met EVD en betrokken ambassades en kiesgroepkantoren of 

personele bezetting van kiesgroepkantoren hiertoe zou moeten aangepast. 

4) Maak meer gebruik van indicatoren op het gebied van aanbestedingen van IFI’s die  

relevant zijn voor jaarplannen en wellicht ook persoonsbeoordelingen. 

5) Zet een trainingsprogramma op voor posten, specifiek op het gebied van 

aanbestedingen en IFI’s.  

6) Bezie of de Wereldbank zelf, of een private partij, verbetering zou kunnen aanbrengen 

in de voorziening van informatie en communicatie over aanbestedingen aan het 

internationale bedrijfsleven. 

7) Bespreek hoe te implementeren activiteiten worden gefinancierd. Een specifiek IFI-

fonds zou hiervoor wellicht aan te bevelen zijn. 

 

VII 5) Aanbevelingen voor het Nederlands bedrijfsleven 

 

1) Maak een principiële keuze om de IFI’s als potentiële bron van opdrachten te zien 

2) Investeer in een lange termijn relatie met de IFI’s. 

3) Richt de eigen bedrijfsvoering in op de technologisch relatief laagwaardige en 

goedkope IFI aanbestedingen.  
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4) Lokale aanwezigheid of een goede en vertrouwde lokale partner is uitermate 

belangrijk voor succesvol meedingen naar IFI aanbestedingen. 

5) Clustervorming kan nuttig zijn om de IFI’s te benaderen, in de pre-kwalificatie fase. 
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