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1. Inleiding 

BOS+ tropen vzw is op basis van het gunningsverslag van 13 januari 2017 gegund om het VFTB-
secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos te beheren in 2017 en 2018. De naam van de 
overheidsopdracht luidt: Secretariaat van het Vlaams Fonds Tropisch Bos. Het gaat over het bestek 
ANB-VFTB-16-01/9.11.2016. 
 
Overeenkomstig paragraaf 1.10 van het bestek werd de overeenkomst verlengd en vastgelegd onder 
referentienummer 18073094 tot 31 december 2020 wat betreft deelopdracht 1 en tot het einde van 
de uitvoeringstermijn die gekoppeld is aan de looptijd van alle gesubsidieerde projecten die worden 
begeleid onder de bepalingen van deze deelopdracht.  
 

1.1. Aanbestedende overheid 
 

Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-
generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
De administratieve entiteit die belast is met de opvolging van deze opdracht is het Agentschap voor 
Natuur en Bos, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. De opdracht wordt gefinancierd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
Overheid. 

1.2. Doelen van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VFTB) 
 

Het VFTB ondersteunt kleinschalige, ngo-gestuurde en lokaal verankerde projecten in tropische 
gebieden vanuit drie belangrijke prioriteiten: 
1° bevorderen van duurzaam bosbeheer; 
2° beheer van reservaten en beschermde gebieden; 
3° bebossing, herbebossing en herstel van gedegradeerde gebieden. 
Deze ondersteuning kadert in internationale afspraken op vlak van biodiversiteit en eventueel ook op 
vlak van klimaat (meer specifiek als bijdrage ter ondersteuning van ontwikkelingslanden in hun strijd 
tegen klimaatverandering). 

1.3. Beschrijving van de opdracht 
 

De opdracht bestaat enerzijds uit het voeren van het secretariaat van het VFTB en anderzijds de 
begeleiding en opvolging van de gesubsidieerde projecten. Het voeren van het secretariaat bevat onder 
meer de projectoproep en eerste beoordeling van projectvoorstellen; prospectie, promotie en 
aanbrengen van private partners voor projecten; waarnemen van het secretariaat van het fonds; 
communicatie met projectindieners en –uitvoerders; vertaalwerk; administratieve voorbereiding van 
de subsidiedossiers; de voorbereiding en ondersteuning van het beoordelingscomité; en een jaarlijkse 
rapportering aan ANB. De opvolgingsopdracht omvat de begeleiding en opvolging van de financiële en 
technische uitvoering van de gesubsidieerde projecten. 
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2. Projectoproep VFTB 2019 

2.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten  
 

Op de adviesgroep van 28 september 2018 werd beslist om een aantal belangrijke wijzigingen in te 
voeren voor de oproep van 2019: 
 

- Er werd gekozen om in 2 fases te werken. Eerst moest er een conceptnota worden 
voorgelegd, waarvan alleen de 8 best scorende voorstellen nadien een volledig 
projectvoorstel konden indienen (met mogelijkheid tot verbeteringen) 

- Verder werd ook een  duidelijker onderscheid gemaakt tussen ontvankelijkheids-, selectie- 
en gunningscriteria met minimumscores voor verschillende criteria 

- Voor een aantal criteria in het Beoordelingsmemorandum (BEMO) werden scores 
aangepast. 

- De opbouw van het narratief voorstel werd gereorganiseerd  - deels om beter aan te sluiten 
bij het BEMO – en definities en instructies werden op punt gesteld en duidelijker gemaakt.  

- Ook de impactindicatoren werden aangepast 
- Het maximale percentage personeelskosten in het gesubsidieerde budget werd 

opgetrokken van 40% naar 50%. 
 
Thematisch en geografisch was de oproep niet verschillend t.o.v. vorige oproepen. 
 
De tabel hieronder schetst de opeenvolgende stappen van het gehele proces: 
 
0 Strategie bepalen voor 

projectselectie 2019  
De strategie voor projectselectie 2019 was bepaald in 2018, maar niet uitgebreid 
aan bod gekomen in het jaarverslag. Op de adviesgroep van 28/9/18 was de 
strategie besproken, de documenten en templates werden door SECRETARIAAT 
VFTB aangepast en ingediend op 13/11/2018, en gevalideerd op 29/11  

1 Oproep lanceren in respectievelijke 
talen van de regio van geografische 
scope  via verscheidene kanalen 
(VFTB-website, andere websites, 
mailing,  …)  
 

SECRETARIAAT VFTB heeft oproep VFTB 2019 gelanceerd via 
www.vlaamsfondstropischbos.be, mailing en andere websites op 05/03/2019  
 

2 Vragen beantwoorden aan 
kandidaat-indieners rond 
projectselectie 

SECRETARIAAT VFTB heeft gedurende de periode 05/3/2019 tem 15/4/2019 een 
actieve helpdesk-functie gevoerd per mail, telefoon en skype om vragen van 
kandidaat-indieners zo goed mogelijk te beantwoorden.  

3 Ontvankelijkheid van voorstellen 
evalueren  

SECRETARIAAT VFTB heeft tegen 15/4/2019 48 voorstellen ontvangen. 
SECRETARIAAT VFTB heeft de 48 voorstellen geëvalueerd naar ontvankelijkheid; 
27 werden ondanks de verduidelijkte richtlijnen als niet ontvankelijk verklaard.  
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4 Individuele BEMO's opmaken van 
ontvankelijke voorstellen voor 
selectie van weerhouden voorstellen 
in de eerste fase 

De VFTB-evaluatoren binnen SECRETARIAAT VFTB hebben de 21 ontvankelijke 
voorstellen verdeeld ter detail evaluatie, t.t.z. de opmaak van de BEMO van elk 
van deze  
21 voorstellen. Deze taak werd uitgevoerd tussen 30/4/2018 en 21/5/2018.   

5 Overzichtstabel opmaken en 
valideren geselecteerde voorstellen 
eerste fase 

De overzichtstabel met het voorstel van geselecteerde voorstellen uit de eerste 
fase is klaar op 22/05. Na terugkoppeling met de stuurgroep werd deze op 27/05 
deze door het SECRETARIAAT VFTB doorgestuurd naar de leden van de 
adviesgroep.  

6 Informeren indieners over resultaten 
1ste fase en verdere stappen 2e fase 

Tussen 18/6 en 20/6 informeerde het SECRETARIAAT VFTB de indieners in de 
eerste fase over hun doorgang of niet-doorgang naar de 2e fase. Indieners van 
sommige niet geselecteerde voorstellen vroegen daarbij nog naar bijkomende 
feedback, die in de periode tussen 19/6 en 18/7 werd gegeven op basis van een 
samenvatting van informatie uit het BEMO. Indieners van geselecteerde 
voorstellen werden gevraagd om voor 19/7 hun volledige voorstel in te dienen 

7 Individuele BEMO's opmaken van 
voorstellen geselecteerd in eerste 
fase voor selectie van weerhouden 
voorstellen in de 2e en finale fase 

Tussen 1/8 en 15/9 werden de voorstellen volledig beoordeeld 
 
 

8 Finale Overzichtstabel (BETA) 
opmaken   

De overzichtstabel (BETA) met data over de geselecteerde voorstellen in de 2e fase 
is klaar op 02/10/2019. SECRETARIAAT VFTB heeft deze tabel en alle relevante 
projectdocumenten om deze tabel te staven op 02/10 doorgestuurd naar de leden 
van de adviesgroep. 

9 Coördineren van de jaarlijkse finale 
selectie VFTB-voorstellen door de 
VFTB-adviesgroep 

Op 15/10/2018 heeft SECRETARIAAT VFTB aan de adviesgroep de nodige 
toelichting gegeven over de screening en advies van selectie. Er werd besloten om 
de score van het projectvoorstel van Camino Verde te verhogen. 
Op basis van deze aanpassing werd beslist de 3 hoogst scorende voorstellen te 
selecteren om voor te leggen aan IF en de minister ter officiële goedkeuring. 
SECRETARIAAT VFTB heeft een volledig verslag van de vergadering van de 
adviesgroep op 15/10 voorgelegd op 23/10/2019 en op 29/10/2019 heeft de 
leidende ambtenaar het verslag gevalideerd (op voorwaarde dat er geen 
bijkomende opmerkingen zouden komen tegen 1/11, wat niet het geval was. 

10 Het subsidiedossier afhandelen met 
het kabinet (MB, BEMO, 
aanvraagdossier, nota aan IF, nota 
aan Minister) 

SECRETARIAAT VFTB heeft op 07/11/2019 op basis van de sjablonen, de volgende 
dossiers aan ANB bezorgd: 3 MB, nota voor IF, nota voor Minister en 4 bijlagen. 
Het MB werd op 18/12/2019 door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme getekend. SECRETARIAAT VFTB heeft op 
23/12/2019 ook de MB en subsidienummer ontvangen. 
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 Evaluatie van de projecten, fase 1: eerst op ontvankelijkheid en daarna op inhoud. 
 

Er werden 48 projectvoorstellen ontvangen, 19 uit Bolivia, 19 uit Ecuador, 8 uit Peru en 2 uit 
Suriname. Na een eerste beoordeling op basis van de ontvankelijkheidscriteria bleek dat er 27 
voorstellen niet ontvankelijk waren. De 21  ontvankelijke voorstellen werden aan de eerste fase 
van de beoordeling onderworpen: een inhoudelijk evaluatie op basis van de gunningscriteria 
inzake (1) beheer capaciteiten en ervaring van de uitvoerende organisatie, (2) relevantie en 
impact, (3) strategische en methodologische aanpak. 
 
BOS+ hanteerde hiervoor de geactualiseerde versie van het Beoordelings-Memorandum 
(BEMO), op basis waarvan 16 voorstellen als selecteerbaar werden beoordeeld (5 als niet 
selecteerbaar); 11 daarvan draaiden hoofdzakelijk rond duurzaam beheer, 1 rond behoud en 4 
rond herstel. 9 voorstellen zetten sterk in op het transversaal thema klimaat, 9 op het thema 
Biodiversiteit: 

- 41-2019 CONDESAN: Bosherstel met aandacht voor biodiversiteit en klimaat 
- 17-2019 Instituto Chaikuni: Bosbeheer met aandacht voor klimaat 
- 04-2019 Fundación Natura: Bosbescherming met aandacht voor biodiversiteit en klimaat 
- 13-2019 EcoCiencia: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit 
- 16-2019 Altropico: Bosbeheer  
- 27-2019 NCI: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit 
- 33-2019 Camino Verde: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit 
- 30-2019 AFIN: Bosbeheer met aandacht voor klimaat 
- 26-2019 Aliados: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit 
- 02-2019 FEPP: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit en klimaat 
- 46-2019 ACEAA: Bosbeheer  
- 32-2019 INSTITUTO DE GESTION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS: Bosherstel met aandacht 

voor biodiversiteit en klimaat 
- 36-2019 ACCA: Bosherstel met aandacht voor biodiversiteit en klimaat 
- 44-2019 Islas de la Paz: Bosherstel met aandacht voor klimaat    
- 31-2019 IBIF: Bosbeheer met aandacht voor klimaat 
- 39-2019 Conservation International: Bosbeheer 

 
De screening gebeurde per land, door respectievelijke landenvertegenwoordigers. Om de 
scores op elkaar af te stemmen werd gewerkt op basis van een draaiboek, en werd het voorstel 
uit Suriname door alle drie de screeners doorgenomen, waarna de respectievelijke scores 
werden vergeleken en besproken. Om objectiviteit en neutraliteit te verzekeren werd aan elke 
screener een ander land toegewezen dan het land dat ze vertegenwoordigen. 

 
De scores van de ontvankelijke voorstellen lagen tussen 39,5 en 54 op 66, de 8 beste die 
doorgingen naar de 2e fase scoorden allemaal hoger dan 47. Het totale aangevraagde 
(ontvankelijk) budget aan VFTB was 2.142.018 €. 

 
Twee voorstellen die als selecteerbaar werden beschouwd door hun algemene relatief hoge 
score, zaten wel nog met een iets te hoog percentage personeelskosten, wat werd meegegeven 
bij de communicatie over de 2e fase.  
 
De voorstellen werden op 27/5 naar de adviesgroep doorgestuurd. Er kwamen geen 
bijkomende vragen van de adviesgroep bij de selectie. 
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 Evaluatie van de projecten, fase 2: volledig voorstel 
 
 

Op 18/6 werden de indieners geïnformeerd over de selectie of niet weerhouden van hun voorstel. 
De 8 beste voorstellen dienden tegen de vooropgestelde deadline 19/7 een verbeterde versie in 
voor de 2e fase: 2 uit Bolivia, 4 uit Ecuador en 2 uit Peru; 6 met duurzaam beheer, 1 met behoud 
en 1 met herstel als hoofdthema; 5 met klimaat en 4 met biodiversiteit als transversaal thema.  
 
Aanpassingen in de voorstellen t.o.v. de eerste fase waren toegestaan en de scores uit de eerste 
fase werden op basis van die aanpassingen ook herzien – verschillende indieners beantwoordden 
die vragen en doorgegeven suggesties niet (hun oorspronkelijke scores met betrekking tot de 
criteria uit de eerste fase werden behouden). De finale versies van de scores, de som van de (al dan 
niet aangepaste) scores uit de eerste fase en de scores voor criteria uit de tweede fase lagen tussen 
62 en 80 op 100, voor een totaal aangevraagd budget van 993.477€.  
 
Strikt genomen volgens de richtlijnen van de oproep zouden vijf voorstellen niet selecteerbaar zijn: 
2 voorstellen hadden nog steeds een te hoog percentage personeelskosten, 4 voorstellen scoorden 
onder het minimum van 50% op 1 of meerdere van de bijkomende criteria (voornamelijk 
contextanalyse). 
 
Hieronder worden eerst de criteria met hun respectievelijke maximumscores en 
minimumvereisten voor selecteerbaarheid weergegeven, gevolgd door een overzichtstabel van de 
8 voorstellen uit de 2e fase waarin de voorstellen reeds geordend zijn naar afnemende kwaliteit 
(met in de laatste kolom de totale beoordelingsscore uit de beoordelingsmemoranda (BEMO). 
 

Criterium Maximumscore Minimumvereiste 

1. Beheercapaciteit 15 10 

2. Budgetopmaak 6  

3. Relevantie en impact 20 12 
 

4. Strategische en Methodologische aanpak 25 13 

Fase 1 Totaal 66  

5. Financiële effectiviteit en efficiëntie 9  

6. Contextanalyse 10  

7. Duurzaamheid 15  

Fase 1 + Fase 2 totaal 100  
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Het totaal gevraagde VFTB-budget van de ontvankelijke voorstellen bedroeg 993.477€. Het 
beschikbare budget bedraagt 304.000 EUR € dus moest er een selectie moeten gemaakt worden 
van maximaal 3 voorstellen. 
 

 

nr code Uitvoerder land Thema Biodiversiteit Klimaat budget 

1 41-2019 CONDESAN Ecuador Bosherstel ja ja 115753 

2 04-2019 Fundación Natura Bolivia Bosbehoud ja ja 160000 

3 16-2019 Altropico Ecuador Duurzaam bosbeheer     157366 

4 13-2019 EcoCiencia Ecuador Duurzaam bosbeheer ja   119983 

5 30-2019 AFIN Bolivia Duurzaam bosbeheer   ja 119235 

6 33-2019 Camino Verde Peru Duurzaam bosbeheer ja   96460 

7 27-2019 NCI Ecuador Duurzaam bosbeheer ja   130575 

8 17-2019 Instituto Chaikuni Peru Duurzaam bosbeheer   ja 94104 

 
 

nr land organisatie Titel (Nederlands) Duur  subsidie VFTB 

aanpassing in 

FASE 2 

percentage 

VFTB (max 

80%) 

aanpassing in 

FASE2

%RRHH

max 50%

hoofdthema 

(behoud=B, 

duurzaam 

beheer=DB, 

herstel=H)

 TOTAAL FASE 1 NA 

REVISIE VOLLEDIG 

VOORSTEL

/66 

TOTAAL

/9

TOTAAL

/10

TOTAAL

/15

 TOTAAL FASE1

/100 

41-2019 Ecuador CONDESAN Herstel van tropisch bergbos op landschapsschaal in 

de ecologische corridor Mashpi – Pachijal – Mindo, 

d.m.v. duurzame intensivering van 

productiesystemen 

18 115.753,30€       73% 43,59% H  54,5 6,5 7,0 12,0 80,0

17-2019 Peru Instituto 

Chaikuni

Herstel van tropisch bos aan de hand van duurzame 

productieve systemen en participatieve territoriale 

controlemechanismen in gemeenschappen onder de 

Nanay rivier. Regio Loreto. Peruaanse amazone 

(REBOS-Nanay)

18 94.104,93€         72% 49,24% DB 49,5 7,5 9,5 10,5 77,0

16-2019 Ecuador Altropico Duurzaam beheer van bossen en Paramo's in een 

beschermd gebied in de Carchi-regio, Ecuador

24 157.366,00€       74% 51,46% DB 52,5 6,0 7,5 8,5 74,5

30-2019 Bolivia AFIN Integraal en duurzaam beheer van bossen en 

productieve ontwikkeling van de 

BosbouwOrganisaties van de gemeenschappen in het 

inheemse territorium van Monteverde, Bolivia

24 119.235,00€       73% 48,170% DB 50,5 5,0 4,0 10,5 70,0

04-2019 Bolivia Fundación 

Natura

Collectief management bij het beheer van de 

Amazonebossen voor het behoud van waterbronnen 

biodiversiteit en  en klimaatstabiliteit van de regio 

Norte Integrado, Santa Cruz, Bolivia.

24 160.000,00€       80% 50,00% B 51,0 5,5 2,5 10,0 69,0

13-2019 Ecuador EcoCiencia Consolideren van de Financiële duurzaamheid van 

Wao-chocolade voor de bescherming van het 

Territorium van de Woaorani etnie 

22 119.983,00€       59% 45,26% DB 46,5 5,5 4,5 11,0 67,5

33-2019 Peru Camino Verde De Palo Rosa als hefboom om de bioversiteit te 

verrrijken en om de opbrengst van agroforestry 

systemen te verhogen in twee regio’s in de 

Peruaanse amazone.

24 96.460,07€         52% 47,88% DB 46,0 6,0 7,0 8,0 67,0

27-2019 Ecuador NCI Behoud, beheer en duurzaamheid van waterbronnen 

en biodiversiteit in de binationale biologische 

corridor Podocarpus -  Tabaconas

18 130.575,00€       71% 50,15% DB 45,5 7,0 3,0 6,5 62,0

beoordelin

g criterium 

5.  

Financiële 

beoordelin

g criterium 

6.  

Contextan

beoordelin

g criterium 

7.  

Duurzaamh

ALGEMEEN INHOUD
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 Goedkeuring van de geselecteerde voorstellen. 
 
Na de beoordelingen door het secretariaat wordt steeds de adviesgroep ingeschakeld. De 
adviesgroep is samengesteld uit 8 leden, vanwege verschillende diensten van de administratie 
van de Vlaamse en federale Overheid, academici, experten en middenveldorganisaties, 
namelijk ANB, dOMG, Buitenlandse Zaken Vlaanderen, FED Ontwikkelingssamenwerking, 
KLIMOS en  WWF.  
  
De BEMO’s en beoordelingstabel van 21 ontvankelijke voorstellen uit de eerste fase was door 
SECRETARIAAT VFTB  op 27/5 per mail bezorgd aan de leden van de adviesgroep. 
 
  en toegelicht op de vergadering van 15/10/2019.  
 
De adviesgroep concludeerde tijdens het overleg van 15/10/2019 dat  
 
1) De score van 1 projectvoorstel Camino verde moest worden aangepast 
2) Rekening houdend met de scores (incl. de aangepaste score van het projectvoorstel 

van Camino Verde) en met het volledig voldoen aan de selectiecriteria 
(personeelskosten, minimumscore van 50% op contextanalyse), de voorstellen van 
CONDESAN, Instituto Chaikuni en Camino Verde worden geselecteerd 

3) Het aangevraagde budget van deze drie voorstellen overschrijdt het totale 
beschikbare budget van de oproep van 304.000 EUR met 2318 EUR. Omdat het 
projectvoorstel van Camino Verde volgens de scores op de 3e plaats komt, werd hen 
gevraagd het voorstel aan te passen zodat het totale budget gefinancierd door VFTB 
met dit bedrag wordt verminderd. Er werd een nieuw projectvoorstel opgemaakt. 
 

Daarop werd in samenspraak met de bevoegde ambtenaar de selectie van de projecten 41-

2019 CONDESAN, 33-2019 Camino Verde en 17-2019 Instituto Chaikuni bevestigd voor 

financiering vanaf 2020. 

 

nr code Uitvoerder land Thema Biodiversiteit Klimaat budget 

1 41-2019 CONDESAN Ecuador Bosherstel ja ja 115753 

2 33-2019 Camino Verde Peru Duurzaam bosbeheer ja   96460 

3 17-2019 Instituto Chaikuni Peru Duurzaam bosbeheer   ja 94104 

 
Het secretariaat bereidde de nodige formele documenten voor. Na positief advies door de 
Inspectie van financiën zonder vragen of aanpassingen, werden de Ministeriële Besluiten 
getekend op 18/12/2019. De start van de drie projecten is voorzien op 01/03/2020. 
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2.2. Een overzicht van ingediende dossiers met korte samenvatting (titel en 
doelstelling, aanvrager, land, totaal en aangevraagd budget en de 
conclusies van de beoordeling a.d.h.v. score) 

 
nr. Titel (Nederlands) en doelstelling Aanvragenede 

organisatie 
Land Totaal budget  Aangevraagd 

VFTB budget 
Score 

(op 
100) 

41-2019 

Herstel van tropisch bergbos op 
landschapsschaal in de ecologische corridor 
Mashpi – Pachijal – Mindo, d.m.v. duurzame 

intensivering van productiesystemen CONDESAN 

Ecuador  €     158.220,26 € 115753,30 80 

33-2019 

De Palo Rosa als hefboom om de biodiversiteit 
te verrijken en om de opbrengst van 

agroforestry systemen te verhogen in twee 
regio’s in de Peruaanse amazone. Camino 

Verde 

Peru  €    184730,47 € 96460 70 

17-2019 

Herstel van tropisch bos aan de hand van 
duurzame productieve systemen en 

participatieve territoriale 
controlemechanismen in gemeenschappen 

onder de Nanay rivier. Regio Loreto. 
Peruaanse amazone (REBOS-Nanay) 

Instituto 
Chaikuni 

Peru  €    130070,91 € 94104,93 77 

 
 

 
 

    

 

3. Beheer van lopende VFTB projecten 

3.1. Overzicht  
 

nr. Titel (Nederlands) en 
doelstelling 

Aanvragende 
organisatie 

Land Start-einde Totaal budget  VFTB budget 

05_2017 

Gemeenschapstoezicht voor 
de socio-ecologische 
monitoring in het Waorani 
territorium: ontwikkeling van 
een platform voor beslissing 
name 

ECOCIENCIA Ecuador 
1/03/2018 – 
28/2/2020 

€         223 961,84 €         169.330,00 

41_2017 

Versterking van het co-beheer 
en implementatie van de 
akkoorden van de 
bescherming van de bossen en 
het Gemeenschapsreservaat 
Amarakaeri, Peru. 

DRIS Peru 
1/03/2018 – 
28/2/2020 

€         329 280,00 €         130.000,00 

29_2017 

Behoud en duurzaam beheer 
van het tropische droogbos in 
het kader van de 
implementatie van 
maatregelen van adaptatie aan 
klimaatverandering gebaseerd 
op ecosystemen.  

FIDES Ecuador 
1/03/2018 – 
28/2/2020 

€         127 517,14 €           95.136,19 

02_2018 

Participatief beheer van de 
gecertificeerde 
gemeenschapsbossen in het 
beschermd gebied Imiría, 
Ucayali 

AIDER Peru 
1/1/19  - 

31/12/2020 
€     154.379,00 €    114.000,00 
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3.2. 05-2017: Behoud regenwoud van de Waorani  

3.2.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Gemeenschapstoezicht voor de socio-ecologische monitoring in het Waorani 

territorium: ontwikkeling van een platform voor beslissingname 

Algemene doelstelling: Implementatie van een systeem van participatieve monitoring van 

de natuurlijke hulpbronnen en de identificatie en vermindering van de bedreigingen 

Specifieke doelstelling: Implementatie van strategieën van monitoring van de biodiversiteit 

aan de hand van technische tools toegepast door inheemse toezichthouders die deel 

uitmaken van de Waorani gemeenschapstoezichters of Nearaani 

Verwachte resultaten: 

1. De technische en organisatorische capaciteiten van de Waorani organisaties en 

gemeenschappen zijn versterkt, met nadruk op het participatieve en integrale beheer van 

het territorium, onafhankelijke monitoring van het gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen en de illegale handel in bosproducten  

2. Implementatie van een socio-ecologisch platform voor de monitoring van de bossen en 

wilde fauna van het Waorani territorium 

3. Strategie ontwikkeld voor het verminderen van de handel in wild, met de nadruk op een 

efficiënte educatieve communicatie en het beheer van economische alternatieven 

3.2.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

 

Voor de tussentijdse evaluatie werd de nodige informatie doorgestuurd in de periode 17/5/19 en 

17/9/19. De tussentijdse evaluatie werd ingediend bij ANB en goedgekeurd op 22/11/2019. 

 

Uit de evaluatie kon worden vastgesteld dat het project goed loopt om de doelstelling te realiseren 

met veel realisaties en resultaten in lijn met de verwachtingen. Alle nodige stappen werden gezet om 

in het tweede jaar succesvol de volgende cruciale stappen te kunnen zetten. Het projectpersoneel gaat 

vaak op terrein en heeft een nabije coördinatie met de vrouwenorganisatie van de Waorani (AMWAE). 

Sommige aspecten bemoeilijkten de werking en zorgden voor vertragingen maar die werden 

grotendeels ingehaald. Grootste uitdaging zijn de politieke processen die spelen in de inheemse 

organisaties AMWAE en NAWE die direct betrokken zijn in dit project maar  waarvan de invloed buiten 

dit project ligt. 
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Het structurele schema van toezicht voor de monitoring van biodiversiteit en bedreigingen werd 

opgesteld, Waorani jongeren werden geselecteerd en opgeleid als toezichthouders, het socio-

ecologisch monitoringplatform werd opgericht onder het Google-systeem, de nodige materialen 

werden aangeschaft, de methodologie en strategie voor het in kaart brengen van het bodemgebruik in 

het territorium werd opgesteld en geïmplementeerd, er werd een protocol opgesteld voor de 

monitoring van wilde fauna met cameravallen en de cameravallen werden al een eerste keer 

geïnstalleerd als proef in Gareno, de verantwoordelijken hiervoor opgeleid, de belangrijkste markten 

voor de verkoop van bushmeat werden geïdentificeerd in de provincie Pastaza en het thema wordt 

behandeld tijdens structurele overlegmomenten met de lokale overheden om een maximale 

coördinatie en efficiëntie te verzekeren. In de volgende fase zullen al deze voorbereidingen volledig 

operationeel worden. 

3.3. 29-2017: Beheer tropisch droogbos 
 

3.3.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Behoud en duurzaam beheer van het  tropische droogbos in het kader van 

de implementatie van maatregelen van adaptatie aan klimaatverandering 

gebaseerd op ecosystemen 

Algemene doelstelling: Beschermen, herstellen en duurzaam beheren van 7.623 ha 

tropisch droog bos die deel uitmaken van het “Beschermd bos en Vegetatie Sancán” als 

deel van de implementatie van maatregelen van adaptatie aan de klimaatsverandering 

gebaseerd op ecosystemen, die toelaten de milieu-, sociale of economische diensten te 

behouden en/of doen toenemen op middel of lange termijn ten gunste van de lokale 

gemeenschappen in de 3 parochies van de provincie Manabi, Ecuador.  

Specifieke doelstelling: Aanpassingsmaatregelen aan klimaatverandering gebaseerd op 

ecosystemen (EbA) implementeren ter bescherming van het beschermde bos Sancán, 

rekening houdend met milieu-, sociale-, culturele- en economische criteria. 

Verwachtte resultaten: 

1. Herstel van het droogbos in ontwikkeling, door de implementatie van 

aanpassingsmaatregelen aan klimaatverandering gebaseerd op ecosystemen (EbA);  

2. Verbeterde de productie, transformatie en commercialisering van producten en 

diensten afkomstig van het duurzaam beheer van het droogbos en hoofdzakelijk 

geproduceerd door de vrouwen van de gemeenschap;  

3. Systeem van effectief en participatief gemeenschapsbeheer ter bescherming en beheer 

van het Beschermd Bos Sancán geïmplementeerd. 
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3.3.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

Voor de tussentijdse evaluatie werd de nodige informatie doorgestuurd in de periode 09/04/19 en 

10/06/19. De tussentijdse evaluatie werd ingediend bij ANB op 18/06/2019. 

 
De resultaten die worden voorgelegd lopen in lijn met de verwachtingen en de vertragingen worden 
duidelijk toegelicht en zijn te verklaren door externe factoren.  
 

Wat betreft Resultaat 1, werden integrale diagnostische studies met kaartmateriaal participatief 

uitgevoerd, voor de 3 sites, te bepalen waar herbebost zal worden. Er werd plantgoed opgekweekt via 

3 strategieën (inzamelen kiemplanten en verder opkweken in de kwekerij; zaaien en opkweken in 

nieuwe kwekerij; aanlevering door provinciale overheid).  Tot en met eind maart werden er 12.858 

boompjes aangeplant op de drie locaties. Gemiddeld gaat dit over 128,58 hectare maar aangezien de 

aanplantdichtheid wel varieert moet die oppervlakte nog juist in kaart gebracht worden.  

In Resultaat 2 werd een participatieve methodologie opgesteld i.v.m. de organisatie- en bedrijfsbeheer 

voor de productie van essentiële oliën; er werden ook twee workshops georganiseerd met de 

gemeenschap om informatie te verzamelen volgens deze methodologie en deze wordt verwerkt in een 

document. Ook de methodologie voor bio-cultureel protocol (focus op traditionele kennis en 

gebruiken) werd uitgewerkt. Er is een uitwisseling ingepland met een producentenorganisatie van palo 

santo uit Loja (ondersteund door NCI, dat eerder al verschillende VFTB projecten uitvoerde). Er werd 

een overlegorgaan georganiseerd tussen verschillende donoren gefocust op de steun van de 

producentenvereniging Aroma y Miel, om overlaps te vermijden en de steun te kunnen consolideren. 

In functie van dat overleg werd beslist te focussen op palo santo (aromatisch hout dat als een soort 

wierook wordt gebruikt), omdat de honingproductie de voornaamste focus is van de andere donateurs. 

 

De werking van Resultaat 3 is voornamelijk voorzien voor het 2de jaar, ook al omdat er een belangrijke 

invloed zal zijn van de resultaten van de lokale verkiezingen (samenwerking met de lokale overheden 

is belangrijk. Er is wel aan bewustmaking gedaan in de verschillende gemeenschappen.  
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3.4. 41-2017: Beheer Amarakaeri reservaat 
 

3.4.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Versterking van het co-beheer en implementatie van bosbehoudsakkoorden 

in het Gemeenschapsreservaat Amarakaeri, Peru. 

Algemene doelstelling: Bijdragen tot de bescherming van bos, biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten in en rond het Amarakaeri Reservaat (~400 000 ha) en de 

klimaatdoelstellingen van Peru. 

Specifieke doelstelling: De ECA (i.e. civiele maatschappij organisatie (CMO) die de 

inheemse gemeenschappen die in de bufferzone van het reservaat leven 

vertegenwoordigt) en SERNANP (overheidsorgaan dat instaat voor beschermde 

natuurgebieden), implementeren een effectief cobeheer-model in het Amarakaeri-

reservaat, een beheer dat rekening houdt met de behoudsakkoorden in de bufferzone van 

het reservaat in het kader van het nationaal bosbehoudsprogramma, en ook met het 

proces van REDD+ Indígena Amazónico, nl. RIA of vertaald, REDD+ toegeëigend door 

inheemse gemeenschappen). 

Verwachte resultaten: 

1.    De ECA implementeert co-beheer van het reservaat met een focus op de 

complementariteit tussen behoud en ontwikkeling van de gemeenschappen in de 

bufferzone 

2.    De ECA en ANECAP (de overkoepelende organisatie van de ECAs van de 10 

gemeenschapsreservaten in Peru), in samenwerking met het nationaal 

bosbehoudsprogramma, implementeren tripartiete bosbehoudsakkoorden in de 

bufferzone van het Amarakaeri reservaat. Deze akkoorden werken ook duurzame 

economische activiteiten in de hand. 

3.    Vier inheemse gemeenschappen die deel uitmaken van de ECA doen aan agroforestry 

met een ecosysteembenadering in het kader van de waardeketen van banaan, in de 

bufferzone 

3.4.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

De finale versie van het mid-term verslag werd door de uitvoerende organisatie ingediend 

in mei 2019. Deze werd op 31/1/2020 ingediend bij ANB.  

Zowel uit de mid-term evaluatie als de verdere opvolging doorheen 2019, met twee 

terreinbezoeken en continu overleg met de uitvoerende organisatie, bleek dat het project 
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goed loopt om de doelstelling te realiseren. De ECA wordt versterkt in haar rol als 

uitvoerder van het beheer van het reservaat, en is het voorbeeld voor het co-beheermodel 

van gemeenschapsreservaten in Peru, met toenemende erkenning voor zowel de 

organisatie als haar rol op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Door de 

personeelswissels op hoog niveau bij PNCBMCC werd er wat vertraging opgelopen, maar 

ondertussen werden er overeenkomsten met het programma gesloten die 

bosbescherming door de gemeenschappen onder leiderschap van de ECA garanderen. 

Bovendien zijn er vorderingen om hetzelfde model van behoudsakkoorden toe te passen 

in andere gemeenschapsreservaten. Ook de agroforestry-praktijken werden na een initiële 

vertraging door de gevolgen van een langdurig regenseizoen ingezet: promotoren werden 

geselecteerd binnen de gemeenschappen, op 20ha werd banaan geïnstalleerd, en op 18 

ha worden technieken voor agroecologische productie toegepast om de productiviteit te 

verhogen. Door het aantrekken van ondersteuning voor dit soort duurzame economische 

activiteiten, is er meer en meer gedragenheid bij de lokale bevolking om onder leiderschap 

van de ECA, het reservaat mee te helpen beschermen. De kennis van het cobeheer-model 

en de context, en het kunnen inspelen daarop, dragen op belangrijke wijze bij tot het halen 

van de doelstelling. 

3.5. 02-2018: Beheer Gemeenschapsbossen Imiría reservaat 
 

3.5.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Participatief beheer van de gecertificeerde gemeenschapsbossen in het 

beschermd gebied Imiría, Ucayali 

Bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de rurale bevolking en de 

bescherming van tropische bossen van de Peruviaanse Amazone  

Specifieke doelstelling: Versterken van het participatief bosbeheer van gecertificeerde 

gemeenschapbossen in het regionaal natuurreservaat Imiria 

Verwachte resultaten: 

Resultaat 1: civiele maatschappijorganisaties betrokken bij het beheer van natuurlijke 

hulpbronnen verbeteren hun capaciteiten in inclusief en participatief bosbeheer  

Resultaat 2: inheemse gemeenschappen doen aan bosherstel, met bijzondere aandacht 

voor het beschermen van natuurlijke hulpbronnen uit het bos 

Resultaat 3: verbeteren van de productie van hout en Bijaobladeren in kwantiteit en 

kwaliteit  

Resultaat 4: inheemse gemeenschappen behouden hun certificering    
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Resultaat 5: versterken van de productie van producten van toegevoegde waarde op 

basis van gecertificeerd hout 

   

3.5.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

De eerste tussentijdse evaluatie is voorzien voor februari 2020. Door de continue 

opvolging en het terreinbezoek is er wel al duidelijkheid over de voortgang van het project. 

Het project is goed van start gegaan en verloopt goed, ondanks een niet zo evidente 

context. De projectmedewerkers kennen de context en de gemeenschappen goed, wat 

betreft het herstel via agroforestrypercelen is er een innovatieve aanpak van te werken 

met herwaardering van lokale producten. De productie van bijaobladeren verloopt ook in 

stijgende lijn. 

Wat wel al duidelijk is geworden is de moeizaamheid om de verkoop van producten van 

toegevoegde waarde van gecertificeerd hout, en zo de hele waardeketen vanaf te 

duurzame exploitatie, rendabel te maken. 

4. Oproep 2020: op punt stellen van de vernieuwde aanpak 

4.1. Achtergrond 
 
 
Zoals overeengekomen met de adviesgroep in september 2018, werd de oproep van 2019 
gedaan volgens een vernieuwde aanpak. Thematisch en geografisch was deze niet 
verschillend t.o.v. vorige oproepen, maar er waren wel een aantal andere belangrijke 
wijzigingen: 

 
- Er werd gekozen om in 2 fases te werken. Eerst moest er een conceptnota worden 

voorgelegd, waarvan alleen de 8 best scorende voorstellen nadien een volledig 
projectvoorstel konden indienen (met mogelijkheid tot verbeteringen) 

- Verder werd ook een  duidelijker onderscheid gemaakt tussen ontvankelijkheids-, 
selectie- en gunningscriteria met minimumscores voor verschillende criteria 

- Voor een aantal criteria in het Beoordelingsmemorandum (BEMO) werden scores 
aangepast. 

- De opbouw van het narratief voorstel werd gereorganiseerd  - deels om beter aan te 
sluiten bij het BEMO – en definities en instructies werden op punt gesteld en duidelijker 
gemaakt.  

- Ook de impactindicatoren werden aangepast 
- Het maximale percentage personeelskosten in het gesubsidieerde budget werd 

opgetrokken van 40% naar 50%.  
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4.2. Evaluatie vernieuwde aanpak 2019 
 
Deze vernieuwde aanpak van de oproep vanaf 2019 werd geëvalueerd op de adviesgroep 
van 15/10/19. Daar werd overeengekomen dat de nieuwe aanpak werkbaar en duidelijk is, 
de last voor indieners in de eerste fase vermindert en meer realistische verwachtingen 
geeft. De conceptnota is echter nog heel omvangrijk. De verbeterde definitie en verklaring 
van impactindicatoren zorgde voor veel correctere invulling, maar werden toch nog vaak 
verkeerd geïnterpreteerd. Er moet ook duidelijk aangeven worden dat wanneer een 
consortium indient, het budget duidelijk moet worden opgedeeld tussen de partners.  
Verder moeten er ook nog kleine correcties in het BEMO worden doorgevoerd want 
bepaalde punten uit BEMO fase 1 kunnen onvoldoende beoordeeld worden met wat 
opgenomen staat als rubrieken in de conceptnota. 

 

4.3. Oproep 2020: recuperatie van voorstellen 
 

Voor de beschikbare middelen in 2020 werd door de adviesgroep beslist geen nieuwe 
oproep te doen, maar – mede gezien de hoge kwaliteit van de voorstellen– om de 5 niet-
geselecteerde voorstellen uit de 2de fase van de oproep 2019 aan te schrijven om een 
verbeterde versie van hun voorstel in te dienen, op basis van een verbeterde versie van de 
richtlijnen. Voor deze fase zullen er 2 projecten gefinancierd kunnen worden, met een 
maximumbedrag vastgelegd op 125.000 EUR per project.  

 

4.4. Op punt stellen vernieuwde aanpak  
 

 
Voor de daaropvolgende fase werd besloten de volgende veranderingen in te werken in de oproep: 
 

- Er zal sterk gesnoeid worden in het formaat van de conceptnota, met een tijdens de 

adviesgroep bepaalde minimuminhoud. SECRETARIAAT VFTB doet hiervoor een aanzet en 

werkt in overleg met de AG een voorstel uit tegen 01/07/2020 

- Er zal ook begeleiding worden voorzien tijdens het uitwerken van het voorstel via algemene 

Videoworkshops in beide fases 

o 1 workshop, na lancering van de nieuwe oproep: informerend over de conceptnota, 

voor alle geïnteresseerden in de oproep met mogelijkheid tot vragen 

o 1 workshop voor alle 8 voorstellen die geselecteerd zijn om door te gaan naar tweede 

fase  

o Dit is meer haalbaar dan 8 individuele workshops, en zorgt voor een gelijke aanpak van 

de verschillende indieners, en uitwisseling tussen de organisaties 

▪ Mogelijkheid om gender sterker in te werken (of andere elementen die 

belangrijk zijn voor VFTB) 

- In geval van consortium is opsplitsing van het budget tussen actoren pas in te werken in de 

volgende fase, in de conceptnota zou wel al moeten aangegeven worden aangegeven wie de 

betrokken actoren zijn en welke rol ze vervullen 
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- Het in rekening brengen van de suggesties wordt niet beoordeeld, dit gebeurt impliciet via de 

beoordeling van het voorstel 

- Impactindicatoren komen nog niet voor in de conceptnota, die zijn voor de volgende fase (de 

waarden van de impactindicatoren zullen op zich wel al deels in de verwachte resultaten zitten) 

▪ Feedback na interne terugkoppeling binnen BOS+: het zal belangrijk zijn 

duidelijk te definiëren in de conceptnota hoe ze resultaten moeten 

specifiëren, en hoe de informatie van de impactindicatoren daar dan al 

impliciet in verwerkt kan zijn 

- Grootte van de organisatie en beheer capaciteiten (niet altijd gelijklopend) 

o Belangrijk om beheercapaciteiten wel als strikt criterium houden  

o De drempel voor selecteerbaarheid op basis van beheerscapaciteit wordt verlaagd, 

naar 50% – er zijn immers nog andere uitsluitingscriteria 

- Nodige aanpassing van de BEMO (o.a. voor meer consistentie in scores op risicoanalyse vs. 

M&E) zal gebeuren na goedkeuren van de vernieuwde conceptnota 

 

4.5. Tijdslijn 2020 
 

o Nodige aanpassingen voor recuperatie voorstellen: januari 2020 
o Communicatie indienen verbeterd voorstel: in functie van formele communicatie 

goedgekeurde voorstellen en nodige aanpassing recuperatie voorstellen – februari 
2020 

o Indienen verbeterd voorstel: 02/03/2020 
o Evaluatie verbeterde voorstellen doorsturen naar Adviesgroep 20/03/2019 
o Selectie voorstellen tijdens adviesgroep (videoconferentie):  nog te bepalen 
o Informeren alle indieners over niet-weerhouden en geselecteerde voorstellen: 

20/04/2019 
 

 

5. Prospectie naar extra financiering 

5.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op vlak van de prospectie 
naar private partners 

 
Voortbouwend op de geleverde inspanningen in 2018, heeft het secretariaat VFTB in 2019 
met verschillende instanties overleg gehad over mogelijke financiering van de ingediende 
VFTB projectvoorstellen. Volgende tabel geeft de instantie, het besproken bedrag en 
opmerkingen over het niet tot stand komen van een financiering weer: 
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Instantie Besproken bedrag Frequentie opmerkingen 

Privé persoon  

 

€ 50.000  eenmalig Heeft uiteindelijk beslist een stuk lokaal te besteden in België 

en voor het planten van bomen in de Tropen. Hiervoor en 

VFTB-projecten niet in aanmerking. Indien de projecten (en 

de communicatie errond) goed verlopen wenst hij in 2020 

opnieuw te sponsoren, liefst voor andere projecten. Het 

secretariaat blijft dit verder opvolgen 

House 

Raccoon  

 

€ 500.000  Eenmalig Zij wensten 5.000.000 bomen met hen te planten voor een 

budget dat via crowdfunding moest opgehaald worden.  Na 

initiële contacten hebben ze uiteindelijk gekozen voor Trees 

for the future, een organisatie die bomen aan 10 eurocent 

kon aanbieden. 

World Choir 
Games    
 

Niet bepaald Niet 
bepaald 

Op bezoek gegaan, maar project bleek niet realistisch, 
budget was nog niet opgemaakt. 

Stagiairs EC € 2.000 – 10.000 jaarlijks Hebben dit jaar gekozen voor een lokaal bomenplantactie in 
Vlaanderen, het Secretariaat blijft proberen om ze te 
overtuigen om een VFTB project te ondersteunen.  Het 
budget is jaarlijks afhankelijk van de opgehaalde middelen.  . 

Ecosia Niet bepaald Per project Heeft momenteel geen tijd & interesse voor bijkomende 
projecten.  Dit zal  trimestrieel verder worden opvolgd 
aangezien ze aangegeven hebben dat onze projecten 
potentieel hebben voor hen.   

Klingele 
Chocolade 

€ 10.000 – 15.000 jaarlijks Verschillende bezoeken gebracht maar voor een ander 
project gekozen, maar blijft een mogelijkheid voor de 
toekomst 

Renova 
Parket  

€ 5.000 eenmalig Gekozen voor lokaal project 

Dille en 
Kamille 

€ 5.000 -10.000 jaarlijks Wilden in eerste instantie een lokaal project, wel 
mogelijkheden naar de toekomst 

Hiatus € 5.000 – 10.000 jaarlijks In eerste instantie lokaal project gekozen 
 

De Grote Post € 5.000 eenmalig Voorkeur voor een lokaal project 

 
 

6. Duurzaamheid van de projectuitvoering 

Er wordt door het secretariaat bij de opvolging aandacht besteed aan het belang van duurzaamheid 

van de projectuitvoering. Dit gaat dan vooral over het reduceren van brandstofverbruik, gebruik van 

materialen en breaks en maaltijden tijdens workshops. Dit is vaak geen eenvoudige kwestie, omdat 

bvb. vleesconsumptie cultureel vaak belangrijk is. Maar de boodschap wordt zoveel mogelijk 

doorgegeven in opvolging en overleg, ook vanuit de eigen processen en inspanningen (bijvoorbeeld 

maaltijden bij workshops of events, energieverbruik op kantoor). 
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7. Een overzicht van de uitgevoerde 

communicatieactiviteiten 

Hieronder worden de activiteiten van verschillende componenten van het communicatieproces 

opgelijst: 

 Voeden van VFTB-website (NL, SP, EN), met informatie over VFTB en de jaarlijkse oproep. 
Op de nieuwe site, nl  www.vlaamsfondstropischbos.be hebben we in 2019 info over de oproep 
gedeeld, nieuwsberichten en info gedeeld en fondsen trachten te genereren.  

 Deelname aan internationale event 
Coördinator Pieter Van de Sype heeft deelgenomen aan het Global Landscapes Forum te Bonn 
in juni 2019, en heeft daarbij het VFTB vertegenwoordigd. 

 Opmaak van jaarlijks rapport t.a.v. ODA (Officiële Ontwikkelingshulp) m.b.t. VFTB projecten 
Het secretariaat VFTB heeft de gevraagde jaarlijkse verslaggeving voor ODA op 13/01/2020 
aangevuld met de nodige gegevens en doorgestuurd naar de opdrachtgever.  

 Opmaak en e-publicatie van VFTB-jaarrapport/eindrapport 
 Het jaarrapport voor 2019 werd voorgelegd op 31/1/2020. Publicatie zal gebeuren eens het 

rapport is gevalideerd. 
 Schrijven en publiceren van VFTB gerelateerde artikels voor analoge en digitale media 
 De volgende artikels verschenen op de site www.vlaamsfondstropischbos.be: 

o 11/2/2019; In bossen waar rechten van inheemsen beschermd worden, neemt de 
ontbossing aanzienlijk af; 

o 5/3/2019; Nieuwe oproep voor projecten Vlaams Fonds voor Tropisch Bos 
gelanceerd; 

o 30/06/2019; Bomen planten in Peru die bescherming bieden voor de waardevolle 
bijao-plant; 

o 15/08/2019; Ontbossingsvrije Cacao ondersteund door VFTB wint prijs voor beste 
Cacao van Peru; 

o 1/9/2019; Belgische ambassadeur in Lima bekroont Peruaans VFTB-project. 
 

 

Door een stagiair werden korte video’s gemaakt over de interventies van Ecociencia en FIDES, die 

momenteel worden afgewerkt. Deze zullen gebruikt worden voor communicatie over beide projecten. 

Ook van het huidige project uitgevoerd door DRIS en een het eerder door het VFTB ondersteunde 

project rond ontbossingsvrije cacao is nieuw videomateriaal beschikbaar, dat zal worden ingewerkt in 

de berichtgeving in de loop van het eerste trimester van 2020. 

 

 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
http://www.vlaamsfondstropischbos.be/


   

 

 
20 

8. Indicatoren “tropisch bos” 

In het kader van de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals  voor Vizier2030 
en de rapportering voor het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos heeft het secretariaat VFTB in 
november en december 2018 gewerkt aan een geschikte set. Deze werd in 2019 gedeeld met 
de uitvoerende organisaties voor gebruik voor het eindrapport van het project.  

9. Financieel beheer 

 

9.1. Een overzicht van de financiële stromen van de Vlaamse overheid naar 
de dienstverlener  

 

Betalingsdatum ANB Omschrijving Bedrag excl. btw 

22/02/2019 Projectsubsidie – Project AIDER 02-2018 te Peru – schijf 1 (40%) € 45.600,00 

28/02/2019 Secretariaat VFTB kalenderjaar 2018  - laatste schijf - 40 % € 21.322,95 

24/07/2019 Projectsubsidie - Project FIDES  29-2017 te Ecuador - Schijf 2 (40 %) € 38.054,40 

24/07/2019 Secretariaat VFTB kalenderjaar 2019  - eerste schijf - 30 %  € 16.436,65 

23/12/2019 Projectsubsidie - Project ECOCIENCIA 05-2017 te Ecuador - Schijf 2 (40 %) € 67.732,00 

 

 

9.2. Een overzicht van de financiële stromen van de dienstverlener naar de 
projectuitvoerders 

 

Crediteur Betalingsdatum Omschrijving Bedrag excl. btw 

41-2017 DRIS 03/06/2019 VFTB41-2017- derde schijf € 40.656,00  

02-2018 AIDER 02/07/2019 VFTB02-2018 - eerste schijf  € 45.600,00 

29-2017 FIDES 9/7/2019 VFTB29-2017-tweede schijf € 38.054,40 

05-2017 Ecociencia 30/09/2018 VFTB05-2017-tweede schijf € 33.866,00 

05-2017 Ecociencia 24/12/2019 VFTB05-2017- derde schijf € 33.866,00 
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10. Concrete realisaties van het VFTB met maatschappelijk 

relevante en communiceerbare kencijfers m.b.t. 

duurzame ontwikkeling 

Volgende realisaties konden snel geïdentificeerd worden als meest maatschappelijk relevant en 

communiceerbaar: 

Project Omschrijving 

41-2017-DRIS Op 20 ha werd banaan-agroforestry (wat overeenkomt met 20 begunstigde families) 

geïmplementeerd 

Mede dankzij de ondersteuning van de ECA door het project komt de meer dan 400.000 ha grote 

Amarakaeri reservaat op de groene lijst van de IUCN 

22-2014-DRIS Cacao uit gemeenschappen en reservaat waar duurzaamheid wordt gegeven aan eerdere VFTB-

interventie wint 1ste prijs voor beste cacao op national niveau 

02 – 2018 AIDER Op 3 ha wordt via agroforestry aan herstel van gedegradeerde stukken grond gedaan 

Meer dan 30.000 mensen bezochten in Lima de designbeurs CASACOR, waar de uitvoerende 

partner samen met FSC-peru het gebruik van duurzaam hout uit gecertificeerde 

gemeenschapsbossen onder de aandacht bracht 

29-2017-FIDES Meer dan 100 ha boompjes aangeplant in tropisch droogbos 

05-2017-

Ecociencia 

10 vrouwelijke toezichthouders van gemeenschapsbos werden bij de Waorani opgeleid voor 

monitoring van hun bos 

 

In de opvolging in de eerste helft van 2020, waarin de meeste projecten hun finale fase ingaan of 

worden afgerond, zullen er meer concrete cijfers beschikbaar zijn. Er zal dan een systematisering 

worden gemaakt met de meest interessante verwezenlijkingen, in lijn met de impactindicatoren. 
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11. Belangrijke contacten 

Hierna volgt een oplijsting van de meest relevante contacten in het kader van de uitvoering van deze overheidsopdracht: 

Datum Onderwerp Wijze van contact 

31/1/2019 Jaarverslag 2017 van secretariaat VFTB: 

eerste versie  

Mail 

5/03/2019 Communicatie lancering vernieuwde oproep Mails + aankondiging op 

www.vlaamsfondstropischbos.be 

27/05/2019  voorleggen resultaten screening eerste fase 

aan adviesgroep 

mail 

18/6/2019 Informeren selectie eerste fase aan indieners mail 

24/07/2019  Voorstellen nieuw aanspreekpunt VFTB en 

start planning en voorbereiding adviesgroep 

mail 

02/10/2019 

 

voorleggen resultaten screening tweede fase 

aan adviesgroep 

Mail 

15/10/2019 Adviesgroep projectselectie 2019 en aanpak 

oproep 2020 

Overleg te Brussel, ANB en voorgezeten 

door ANB 

23/10/2019 Verslag adviesgroep 15/10 door secretariaat 

aan adviesgroep bezorgd 

Mail 

07/11/2019 Aanleveren nodige documenten voor 

vastlegging geselecteerde projecten van de 

oproep 2019 aan bevoegd ambtenaar ANB 

Mail 

 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/

