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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 2020 

2.1. Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten  
 

Op de adviesgroep van oktober 2019 (selectie van de voorstellen van de oproep 2019), werd beslist dat 
voor de beschikbare middelen in 2020, gezien de geïnvesteerde tijd en de algemene relatief hoge 
kwaliteit van de voorstellen, recuperatie de meest logische piste was voor de oproep. De 5 niet-
geselecteerden in de top 8 van de oproep van 2019 werden daarom uitgenodigd om een nieuw voorstel 
in te dienen op basis van de verbetering van hun zwakke punten. Elementen besproken in de 
adviesgroep werden verbeterd in de richtlijnen, die verder grotendeels dezelfde waren – met als 
belangrijkste wijziging dat het slechts om 1 fase ging, en met een totaal beschikbaar budget van 249.000 
€.  
 
Tijdens de adviesgroep van oktober 2019 werd ook beslist om een verbeterde versie van de 
conceptnota uit te werken, om het selectieproces efficiënter te laten verlopen – zonder af te doen aan 
de grondigheid van evaluatie van de selectiecriteria. Hier wordt dieper op ingegaan in sectie 4. 
 
De tabel hieronder schetst de opeenvolgende stappen van het gehele proces: 
 
1 Oproep lanceren in respectievelijke talen 

van de regio van geografische scope  via 
verscheidene kanalen (VFTB-website, 
andere websites, mailing,  …)   

De richtlijnen van de oproep werden verbeterd en aangepast naar een oproep in 
1 fase. Op 21/2 stuurde het SECRETARIAAT VFTB via mail de uitnodiging tot 
indienen van het voorstel naar de vijf organisaties in kwestie. 
 
Omdat de week voor de indieningsdatum samenviel met het afkondigen van 
lockdown-richtlijnen als antwoord op de COVID-19 crisis in de landen in kwestie – 
wat mogelijk voor moeilijkheden zou kunnen hebben gezorgd voor de 
afwerkingsfase van de voorstellen – werd in terugkoppeling met de bevoegde 
ambtenaar beslist de organisaties die tijdig hadden ingediend nog een week extra 
te geven; om zo een eventuele beter afgewerkte versie van hun voorstel in te 
dienen. Op 31/3 werd deze mogelijkheid tot verlenging via mail meegedeeld aan 
de kandidaat-indieners. 
  

2 Vragen beantwoorden aan kandidaat-
indieners rond projectselectie 

SECRETARIAAT VFTB heeft gedurende de periode 21/2/2019 tem 05/4/2019 een 
actieve helpdesk-functie gevoerd per mail om vragen van kandidaat-indieners zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
  

3 Ontvankelijkheid van voorstellen 
evalueren  

SECRETARIAAT VFTB had tegen 29/03/2020 4 voorstellen ontvangen. 
SECRETARIAAT VFTB ontving van 2 organisaties een verbeterd voorstel tegen 
5/4/20. Alle voorstellen werden geëvalueerd naar ontvankelijkheid. Voor een 
aantal voorstellen waren er strikt genomen ontvankelijkheids-criteria waaraan 
niet werd voldaan; deze werden uitgeklaard in terugkoppeling met de stuurgroep 
en verder tijdens de adviesgroep.  
 
  

4 Individuele BEMO's opmaken van 
ontvankelijke voorstellen voor selectie 
van weerhouden voorstellen  

Het SECRETARIAAT VFTB paste de structuur van de template van de BEMO’s en 
de overzichtstabel licht aan in functie van de vereenvoudigde oproep in 1 fase. De 
maximumscores en beoordelingscriteria ondergingen daarbij geen wijziging, 
enkel de volgorde van de criteria in de structuur van de BEMO.  
 
De VFTB-evaluator binnen SECRETARIAAT VFTB heeft de BEMO’s opgemaakt voor 
elk van de 4 ingediende voorstellen. Deze taak werd uitgevoerd tussen 05/4/2020 
en 29/5/2020. De lange duur kan worden verklaard door de impact van COVID.  
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5 Overzichtstabel opmaken (BETA) De overzichtstabel met de 4 beoordeelde voorstellen werd opgemaakt op basis 
van de ingevulde BEMO’s en door SECRETARIAAT VFTB op 29/05 samen met de 
BEMO’s en alle relevante projectdocumenten verstuurd naar de adviesgroep.   
 

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

Het SECRETARIAAT VFTB stuurde op 30/6 uitnodiging naar de adviesgroep met 
agendavoorstel voor de adviesgroep vergadering, die plaatsvond op 8/7 –  
rekening met de COVID-maatregelen vond die plaats via zoom. Tijdens de 
adviesgroep vergadering heeft SECRETARIAAT VFTB aan de adviesgroep de nodige 
toelichting gegeven over de screening en advies van selectie.  
 
Tijdens de adviesgroep werden de ontvankelijkheidskwesties besproken en een 
aantal aanpassingen aan de scores en met de indieners uit te klaren punten 
geadviseerd. Op basis daarvan zou dan de finale rangschikking en selectie 
plaatsvinden. 
 

7 Opvolging beslissingen adviesgroep Op 16/7 werden het verslag, de geactualiseerde BEMO’s en BETA (met inbegrip 
van de finale rangschikking) en uitgeklaarde punten doorgestuurd naar de 
Adviesgroep.  

8 Finale selectie Op 24/7 finale goedkeuring, op basis van de geactualiseerde rangschikking van de 
beoordeling van de projecten na het inwerken van de aanbevelingen van de 
adviesgroep. De 2 hoogst gerangschikte en ontvankelijke projecten worden 
weerhouden. 

9 Communicatie naar indieners Op 27/7 werden de indieners van de door de adviesgroep geselecteerde 
voorstellen (Fundación Natura Bolivia en Fundación Altropico Ecuador op de 
hoogte gebracht via mail, met de boodschap dat deze nu voorgelegd werden aan 
minister en inspectie van Financiën voor formele goedkeuring  
 

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

SECRETARIAAT VFTB heeft op 03/08/2020 op basis van de sjablonen, de volgende 
dossiers aan ANB bezorgd: 2 MBs, nota voor IF, nota voor Minister en bijlagen. De 
MBs werden op 10/12/2020 door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme getekend. SECRETARIAAT VFTB heeft op resp. 
18/12/2020 en 22/12/2020 ook de MB’s en subsidienummers ontvangen voor 
beide projecten. Aan de uitvoerende organisaties werd meegedeeld dat de 
startdatum voor de projecten – in functie van de beschikbaarheid van de 
middelen – 1/2/21 zal zijn.  
 

11 Optellen voorstel conceptnota Er werd een aanzet van conceptnota en doorsturen naar stuurgroep voor 
feedback op 27/4. Tijdens de adviesgroep van 8/7 voorgesteld en besproken. Op 
basis van feedback tijdens adviesgroep en via mail werd een nieuw formaat 
uitgewerkt. 
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2.2. Evaluatie van de projecten op ontvankelijkheid en daarna op inhoud 
 

Op 21/2/20 kregen de vijf organisaties in kwestie via email de uitnodiging tot indienen van het voorstel, 
met alle nodige documentatie. De deadline voor indienen van het voorstel was vastgelegd op 29/3/20.  
 
Indieners die binnen de deadline hadden ingediend kregen nog een week extra om hun voorstel alsnog 
te verbeteren, gezien de eventuele vertragingen veroorzaakt door COVID-19. 2 van de 4 organisaties 
die tijdig hadden ingediend (AFIN en Ecociencia) dienden een geupdate versie in.  
 
Vier organisaties dienden tijdig een voorstel in, 3 rond duurzaam beheer, 1 rond behoud; 2 organisaties 
uit Bolivia en 2 uit Ecuador.  
 

- 01-2020 Altropico: Bosbeheer  
- 02-2020 Fundación Natura: Bosbescherming met aandacht voor biodiversiteit en 

klimaat 
- 03-2019 AFIN: Bosbeheer met aandacht voor klimaat 
- 04-2020 EcoCiencia: Bosbeheer met aandacht voor biodiversiteit 

 
Na een eerste beoordeling op basis van de ontvankelijkheidscriteria, doken een aantal kwesties op die 
zouden moeten worden teruggekoppeld met de bevoegde ambtenaar. Strikt genomen zouden volgens 
de richtlijnen van de oproep zouden 3 voorstellen niet selecteerbaar zijn. Details over deze punten 
worden behandeld in bijlage 7.  
 
De 4 voorstellen werden daarop aan 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, (4) contextanalyse, (5) financiële 
effectiviteit en efficiëntie, en (6) duurzaamheid. Het Secretariaat hanteerde hiervoor de 
geactualiseerde versie van het Beoordelings-Memorandum (BEMO). De screening gebeurde door 
Pieter Van de Sype.  
 

nr code Uitvoerder land Thema Biodiversiteit Klimaat budget 

1 01-2020 Altropico Ecuador Duurzaam bosbeheer     187.691,26 

2 02-2020 Fundación Natura Bolivia Bosbehoud ja ja 146.162,71 

3 03-2020 AFIN Bolivia Duurzaam bosbeheer   ja 174.716,73 

4 04-2020 EcoCiencia Ecuador Duurzaam bosbeheer ja   188.436,11 

 

2.3. Finale Scores en 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.  
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De 4 voorstellen werden integraal, met respectievelijke BEMO’s, bijkomende documentatie en de 
overzichtstabel BETA en duiding over de ontvankelijkheidskwesties op 29/5 naar de adviesgroep 
doorgestuurd. Er kwamen geen bijkomende vragen van de adviesgroep bij de selectie. De voorstellen 
werden toegelicht op de adviesgroepvergadering van 8/7/2020.  
 
Er werd overeengekomen binnen de vergadering van de adviesgroep dat een aantal scores best zouden 
worden aangepast, en nog een aantal onduidelijkheden met potentiële invloed op de scores nog 
zouden moeten worden uitgeklaard. Op basis daarvan zou dan de definitieve selectie gebeuren.  
 
Het secretariaat werkte de nodige aanpassingen in en de onduidelijkheden werden uitgeklaard. Op 
basis daarvan werd de geactualiseerde BETA, rangschikking, BEMO’s en bijbehorende documentatie op 
16/7 doorgestuurd naar de adviesgroep voor eventuele bijkomende opmerkingen. Na akkoord per mail 
van verschillende adviesgroep leden werd in samenspraak met de bevoegde ambtenaar de 
geactualiseerde rangschikking van de beoordeling van de projecten definitief goedgekeurd op 24/7.  
 
De tabel hieronder geeft een overzicht van de finale rangschikking en scores van de 4 ingediende 
voorstellen, geordend zijn naar afnemende kwaliteit, met in de laatste kolom de totale 
beoordelingsscore uit de beoordelingsmemoranda (BEMO). 
 

 

nr land organisatie Titel (Nederlands)
Duu

r
  totaal budget   subsidie VFTB 

percentage 

VFTB (max 

80%)

%RRHH

max 50%

%inversi

on

max 30%

%adm

max 5%

 Vorig 

Voorstel 

2019 na AG 

 TOTAAL 

VOORSTEL 2020

/100 

01-2020 Ecuador Altropico

Duurzaam beheer van bossen en 

Paramo's in een beschermd gebied 

in de Carchi-regio, Noorden van 

Ecuador

24 187.691,26€    124.253,19€    66% 51% 0% 4% 74,5 78,0

02-2020 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.

18 146.162,71€    116.930,04€    80% 49% 6% 5% 69,0 76,0

03-2020 Bolivia AFIN

Verbetering en bescherming van 

het integraal en duurzaam beheer 

van droogbossen in de chiquitania 

en ontwikkeling van gemeenschaps-

bosbouwondernemingen op het 

grondgebied van inheemse 

gemeenschappen van Monteverde, 

Bolivia

24 174.716,73€    123.270,09€    71% 50% 22% 4% 70,0 75,0

04-2020 Ecuador EcoCiencia

Consolideren van de Financiële 

duurzaamheid van Wao-chocolade 

voor de bescherming van het 

Territorium van de Woaorani etnie 

24 188.436,11€    125.000,11€    66% 54% 5% 3% 67,5 71,0
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Het totale aangevraagde budget aan VFTB was 489.453 €. Het beschikbare budget bedraagt 249.000 €, 
dus moest er een selectie moeten gemaakt worden van maximaal 2 voorstellen. De 2 hoogst 
gerangschikte projecten, 01-2020 Altropico en 02-2020 Fundacion Natura, werden weerhouden en 
bevestigd voor financiering vanaf 2021.  
 
De kwaliteit en dus de scores van alle voorstellen steeg in vergelijking met de oproep van 2019, met 
totale door de adviesgroep gevalideerde scores tussen 71 en 78. Het aandachtspunt van de 
risicoanalyse en context werden in de meeste gevallen verbeterd, in het algemeen werden de 
aanbevelingen voor een groot deel ingewerkt. 
 

nr code Uitvoerder land Thema Biodiversiteit Klimaat 
Totaalbudget 
project 

1 01-2020 Altropico Ecuador Duurzaam bosbeheer     € 187.691,26 

2 02-2020 Fundación Natura Bolivia Bosbehoud ja ja € 146.162,71 

 
 
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 
10/12/2020. De start van de drie projecten is voorzien op 01/02/2021. 
 

2.4. Impact van COVID-19 op het selectieproces 
 

De COVID-crisis heeft een impact gehad op het selectieproces, in het bijzonder omdat de eerste strenge 

maatregelen in de relevante landen voor de oproep plaatsvonden net voor de indieningsdeadline. 

Latijns-Amerika werd zeer hard getroffen door de eerste golf, met een stevige impact op de 

respectievelijke organisaties en veel strikter afgedwongen lockdowns die ook eerder – toch in 

vergelijking met de positie op de curve – werden afgekondigd. Dat was nodig, omdat de 

gezondheidssystemen veel zwakker zijn en het risico op imploderen ervan veel groter. In combinatie 

met een zwakker internet maakte dit telewerk niet altijd even evident. Striktere reglementering heeft 

ook een impact op de organisatie van het persoonlijk leven, wat zich dan mogelijk weer reflecteert op 

het werk (zo mocht men maar op bepaalde dagen naar de winkel, afhankelijk van hun 

rijksregisternummer). Dit maakt het minder evident voor organisaties om met verschillende 

medewerkers aan een voorstel te werken. Dat was zeker het geval indien het gaat over eventuele 

aanpassingen in de projectplanning, waarover ook op het einde van 2020 nog onduidelijkheid heerst.  

Deze beschrijving is ook van toepassing voor de verklaring van vertraging van de projecten in 

uitvoeringsfase (zie 3.9). 

Dit leidde er toe dat werd beslist de indieningsdeadline met 1 week te verlengen. Ook bij het 

secretariaat heeft de impact van de crisis en de nodige aanpassingen in planning en op niveau van de 

organisatie, voor vertragingen gezorgd. 
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2.5. 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) 

01-2020 
Duurzaam beheer van bossen en 
Paramo's in een beschermd gebied in de 
Carchi-regio, Noorden van Ecuador 

Altropico Ecuador  €   187.691,26   €   124.253,19  78,0 

02-2020 

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. 

Fundación Natura Bolivia  €   146.162,71   €   116.930,04  76,0 

03-2020 

Verbetering en bescherming van het 
integraal en duurzaam beheer van 
droogbossen in de chiquitania en 
ontwikkeling van gemeenschaps-
bosbouwondernemingen op het 
grondgebied van inheemse 
gemeenschappen van Monteverde, 
Bolivia 

AFIN Bolivia   €   174.716,73   €   123.270,09  75,0 

04-2020 

Consolideren van de Financiële 
duurzaamheid van Wao-chocolade voor 
de bescherming van het Territorium van 
de Woaorani etnie  

EcoCiencia Ecuador  €   188.436,11   €   125.000,11  71,0 
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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 
15/05/2018 – 

31/9/2020  
€         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 – 
31/9/2020 

€         127 517,14 €           95.136,19 

02-2018 

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

AIDER Peru 
1/1/2019  - 
31/12/2020 

€     154.379,00 €    114.000,00 

41-2019 

Herstel van tropisch 
bergbos op 

landschapsschaal in de 
ecologische corridor 
Mashpi – Pachijal – 

Mindo, d.m.v. duurzame 
intensivering van 

productiesystemen 

CONDESAN Ecuador 
1/3/2020-
31/8/2021 

€     158.220,26 € 115753,30 

33-2019 

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. 

Camino 
Verde 

Peru 
1/3/2020-
3/3/2022 

 
€    184730,47 € 96460 

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 
1/3/2020-

31/12/2021 
 

€    130070,91 € 94104,93 
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3.2. 05-2017 Ecociencia: Behoud regenwoud van de Waorani  
 

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

territorium: ontwikkeling van een platform voor beslissingname 

3.2.1. Doelen en verwachte resultaten 

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. Eindevaluatie van de werking 

Er werd een tussentijdse evaluatie voor de periode 17/5/18 tot 17/9/19 ingediend bij ANB en 

goedgekeurd op 22/11/2019.  

 

Normaal was voorzien om het eindrapport af te leveren op 30/04/2020 maar door de COVID19-

pandemie moest dit project twee keer verlengd worden, een eerste keer tot 31/7/2020 en een tweede 

keer tot 30/9/2020. Het eindrapport werd pas ingediend in januari 2021. 

 

Op basis van de verschillende telefoongesprekken en vergaderingen die plaatsvonden blijken alle 

voorziene resultaten wel gehaald te zijn binnen de verlengde projectduur. De impact van de pandemie 

had wel eens sterke invloed op de oogst, verkoop en verwerking van cacao en ook op de productie en 

verkoop van chocolade van de Waorani, maar dat is geen doelstelling in dit specifieke project (wel van 

eerdere VFTB interventies in deze regio). 
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3.3. 41-2017 DRIS : Beheer van het Amarakaeri reservaat 
 

3.3.1. 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 

cobeheersmodel 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 cobeheer 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 

3.3.2. Eindevaluatie van het project 

De finale versie van het eindrapport werd door de uitvoerende organisatie ingediend op 30/8/2020. 

Het eind-evaluatieverslag werd door het secretariaat op 7/9/2020 ingediend bij ANB.  

Dit project is goed verlopen, heeft veel realisaties verwezenlijkt en heeft in positieve zin een sterke 

impact op het co-beheer van gemeenschapsreservaten door inheemse gemeenschappen, op regionaal 

vlak in de interventiezone, op nationaal vlak in Peru en tot op zekere hoogte ook op internationaal 

niveau, in het kader van REDD+ Indígena Amazónico, nl. RIA of vertaald, REDD+ toegeëigend door 

inheemse gemeenschappen.  

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

grotendeels ingehaald. Grootste uitdaging was de politieke instabiliteit op nationaal niveau, wat een 
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invloed heeft op de samenwerking met overheidsactoren belangrijk voor het project, zoals het 

nationaal bosprogramma (PNCBMCC). Ook een langdurig regenseizoen tussen 2017 en 2018 had voor 

initiële vertraging gezorgd. 

 

3.4. 29-2017 FIDES: Beheer tropisch droogbos 
 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Eindevaluatie van de werking 

Er werd in juni 2019 een tussentijdse evaluatie voor de periode de periode 1 maart 2018 tot en met 30 

april 2019 ingediend bij ANB en goedgekeurd.  

Oorspronkelijk was voorzien om het project af te ronden op 28/02/2020 maar door droogte werd eind 

november 2019 al een verlening toegestaan van vier maand, tem 30/06/2020. In die periode brak de 

COVID19-pandemie uit en moest dit project een tweede keer verlengd worden tot 31/10/2020. Omdat 
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ook die periode niet volstond om alle resultaten te halen werd een derde verlenging toegekend tem 

30/11/2020. Het eindrapport is voorzien voor begin februari 2021. 

Op basis van de mailcommunicatie die we onderhielden met de projectverantwoordelijke blijkt de 

situatie het hele jaar door heel complex geweest te zijn zowel voor het eigen personeel om te werken 

in lockdown als voor de lokale gemeenschappen. Bijgevolg zijn verschillende resultaten niet volledig 

gehaald. Een prefinaal verslag dat werd ingediend in april om een voorschot te kunnen krijgen op de 

laatste schijf  biedt hier wat meer inzicht.  

Voor resultaat 1  kon een veel beter resultaat voorgelegd worden dan voorzien: er werden 343ha 

droogbos verrijkt i.p.v. van de 200 voorziene (toename met 71%). Vooral het derde voorziene resultaat 

dat al moeilijk verliep voor de pandemie omdat het ministerie voor Milieu weinig enthousiasme toonde 

en waarmee pas gestart kon worden na de lokale verkiezingen werd door de pandemie nog verder 

bemoeilijkt omdat daarvoor nog veel overleg met overheidsinstanties en participatieve workshops met 

de lokale bewoners voorzien waren.  

Resultaat 2 dat focust op de producentenorganisatie kon ook niet volledig gehaald worden (3 van de 4 

voorziene producten verbeterd) door het gebrek aan interactie tijdens de pandemie in het derde deel 

van het project. We kijken uit naar het eindverslag om alle informatie volledig afgerond gekwantificeerd 

en onderbouwd samen gepresenteerd te zien om zicht te krijgen om de effectieve impact van het 

project en hopelijk dit ook nog op het terrein te verifiëren in de loop van 2021. 

In april werd ook nog een duidelijk geargumenteerde budgetwijziging ten voordele van het verzekeren 

van een goede overleving van de aangeplante boompjes goedgekeurd.  

De partner gaf ook aan dat sowieso niet alle fondsen besteed werden doordat verschillende activiteiten 

uiteindelijk onmogelijk ui te voeren waren. Ook hiervan zal het financiële eindverslag een correcte 

inschatting kunnen geven. 

 

3.5. 02-2018 AIDER: Beheer Gemeenschapsbossen Imiría reservaat 
 

3.5.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Participatief beheer van de gecertificeerde gemeenschapsbossen in het beschermd 

gebied Imiría, Ucayali 

Algemene doelstelling: 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 
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Verwachte resultaten: 

Resultaat 1: civiele maatschappijorganizaties 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    

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 finale versie van het tussentijds verslag, volgens het juiste formaat, werd ingediend op 19/11/20 . 

Door de continue opvolging en het terreinbezoek is er wel al duidelijkheid over de voortgang van het 

project. 

Het project heeft vertraging opgelopen door de niet-validering van een administratieve vereiste voor 

het recht op ontginning van hout in het kader van duurzaam bosbeheer - een factor die buiten het 

project ligt, maar niettemin van grote invloed is, omdat hierdoor het hout niet mag worden ontgonnen. 

De partner zal blijven aandringen op validering door de bevoegde autoriteiten, maar dit zal niet worden 

bereikt voor het einde van dit project (31 december 2020).  

Ook de verkoop van gecertificeerde houtproducten tegen een voldoende hoge prijs blijft een grote 

uitdaging.  

AIDER heeft op dit gebied inspanningen geleverd, zoals deelname aan een ontwerpproces van 

voorwerpen van gecertificeerd hout voor nichemarkten, en aan een nationale designbeurs, waar 

producten van CITEIndigena en hun verband als duurzaam materiaal met het behoud en het duurzame 

beheer van het Amazonegebied werden tentoongesteld.  

De activiteiten rond agroforestry hadden ook extra ondersteuning nodig. Hoge mortaliteit werd 

opgelost door herbeplanting met soorten uit hetzelfde gebied door het verzamelen van natuurlijke 

zaailingen uit het grondgebied van elk van de gemeenschappen, of op meer gunstige locaties in functie 

van bodemeigenschappen.   

Regionale autoriteiten die het projectgebied bezochten, werden overtuigd te investeren in 

herbebossing met de in het project gebruikte soorten.  
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3.6. 41-2019 CONDESAN: Herstel op landschapsschaal 
 

3.6.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Herstel van tropisch bergbos op landschapsschaal in de ecologische corridor 

Mashpi – Pachijal – Mindo, d.m.v. duurzame intensivering van productiesystemen 

De doelstelling van het project is het verbeteren van de biologische connectiviteit in het rivierbekken 

van de Pachijal in de Chocó-Andes in het noorden van Ecuador bedreigd door ontbossing en 

degradatie, ook door mijnbouw. De focus ligt op duurzaam beheer op schaal van boerderijen (fincas) 

in kwetsbare zones stimuleren, om zo de connectiviteit van bos-ecosystemen op landschapsschaal te 

kunnen recupereren 

De verschillende verwachte resultaten zijn de volgende: 

(1) betrekken van lokale actoren in activiteiten van duurzame intensivering van de productie, 

gekoppeld aan akkoorden voor herstel en behoud van bos,  

(2) ruwe karakterisering van de ecosysteemdiensten geleverd door het bos en gebieden onder 

herstel, als habitat voor lokale soorten en opslag van koolstof,  

(3) ontwikkelen van monitoring tools voor de opslag van koolstof, ter versterking van huidige en 

toekomstige tools voor duurzaamheid in mitigatie via participatieve methodes  

(4) linken met processen van duurzaam landgebruik en –beheer, gepromoot door de gemeente van 

Quito, ter versterking van processen van lokaal bestuur, zoals het comité van de beschermde en 

duurzaam beheerde gebieden (ACUS) Mashpi en Pachijal. Het project zal worden uitgevoerd door een 

consortium van civiele maatschappijorganisaties en universiteiten, met een uitgebreide werkervaring 

in het gebied. 

3.6.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

De officiële start van het project was 1/3/2020, dus net voor de COBID19-pandemie uitbrak. Uiteraard 

liep de opstart hierdoor vertraging op en gebeurde de eerste effectieve activiteiten op het terrein pas 

in oktober. De projectuitvoerders gingen er echter tijdens het laatste overleg half december van uit dat 

alle activiteiten nog steeds binnen de voorziene periode zouden kunnen uitgevoerd worden.  

Omdat er geen terreinbezoeken en live vergaderingen mogelijk zijn is het afwachten tot het 

tussentijdse verslag dat ze eind februari zullen indienen om de effectieve vorderingen goed te kunnen 

inschatten. Er werden virtuele vergaderingen gehouden met hoofdverantwoordelijke Condesan, maar 

dat lukte nog niet met alle betrokken partijen omdat de overeenkomsten met hen pas in november 

afgesloten werden. In maart  2021, na indienen tussentijds verslag staat dat wel op het programma. 
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Een verlenging van de projectduur blijft volgens de inschatting van BOS+ wel tot de mogelijkheden 

behoren omdat de beperkingen door de pandemie blijven duren.  

   

3.7. 33-2019: Camino verde: Palo rosa Agroforestry in de Peruaanse Amazone 
 

3.7.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: 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. 

Specifieke doelstelling: Het potentieel aantonen van een belangrijke soort die het herstel van het 

boslandschap zal bewerkstelligen en die zal zorgen voor socio-economische voordelen voor de rurale 

gemeenschappen. 

Verwachte resultaten: 

Resultaat 1: Opstellen van een kosten-batenanalyse van de integratie van Palo Rosa in 

agrofrestrysystemen in twee regio's van het Peruviaanse Amazonegebied. 

Resultaat 2 : De ODA's in twee regio's van het Peruaanse Amazonegebied worden verrijkt en 

gediversifieerd met 13.250 Palo Rosa-bomen en 39.750 bomen van 16 andere soorten, terwijl 85 

hectare purma wordt geregenereerd en 85 hectare bos in stand wordt gehouden. 

Resultaat 3: Boeren nemen pro-actief deel aan workshops die de samenwerking en de uitwisseling van 

zaden en kennis onderling versterken. 

3.7.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

De tussentijdse evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Dit verslag wordt in maart 2021 verwacht. 

Het project wordt opgevolgd via mail en virtuele vergaderingen. Net voor het uitbreken van de crisis 

(16 maart) werden een aantal belangrijke eerste activiteiten uitgevoerd, maar er zijn wel sterke 

vertragingen opgelopen door de crisis. Vertragingen in het planten van bomen hebben ook bijkomende 

vertraging opgelopen omdat de initiële vertraging tot buiten het gunstige plantseizoen liep. 

De toegang tot de inheemse gemeenschappen is voor het grootste deel van het jaar zeer beperkt 

gebleven. 
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3.8. 17-2019 Instituto Chaikuni:  Bosherstel in de benedenloop van de Nanay 

 
 

3.8.1. Doelen en verwachte resultaten 

Titel: Bosherstel door middel van duurzame productiesystemen en participatieve 

mechanismen van territoriale controle 

Specifieke doelstelling: Het potentieel aantonen van een belangrijke soort die het herstel van het 
boslandschap zal bewerkstelligen en die zal zorgen voor socio-economische voordelen voor de rurale 
gemeenschappen. 
 
Het project beoogt het herstel van het bos en de bevordering van een duurzaam gebruik van het 
grondgebied in 04 gemeenschappen in de buurt van de stad Iquitos en het Allpahuayo-Mishana 
Nationaal Park, waar sprake is van een sterke druk op de hulpbronnen en een toename van de 
ontbossing als gevolg van de groeiende vraag van de stad.     
 
Het bestaat uit drie onderdelen:   
 
1) Communautaire verbintenissen, participatief beheer en toezicht, die het mogelijk maken ontbossing 
en ongecontroleerde ontginning van hulpbronnen tegen te gaan en het herstel en behoud van het bos 
te vergemakkelijken.   
 
2) Ontwikkeling van integrale landbouwbedrijven, als alternatief voor de conventionele landbouw, om 
aangetaste gebieden te herstellen, de voedselzekerheid voor gezinnen te vergroten en de armoede 
terug te dringen. Het omvat de opleiding van gezinnen om hun land te beheren, geïntegreerde 
landbouwbedrijven te installeren en te onderhouden, technische bijstand en systematisering van 
informatie om het model te repliceren, en   
 
3) Milieubewustzijn, waarbij voornamelijk wordt gewerkt met scholen als actoren van sociale 
verandering. 
 
 

3.8.2. Tussentijdse evaluatie van de werking 

De tussentijdse evaluatie is gepland voor eind december 2020. Dankzij het voortdurende toezicht en 
de bezoeken ter plaatse is er nu al duidelijkheid over de voortgang van het project.   
 
Er werd een duidelijk en gedetailleerd narratief verslag ingediend waarin de vorderingen, de 
moeilijkheden en de uit deze uitvoeringsperiode getrokken lessen worden gerapporteerd.   
 
Het project had niet veel geluk in die zin dat, zodra het van start was gegaan met zijn activiteiten en 
workshops, de pandemie toesloeg. De eerste golf heeft deze regio hard getroffen.   
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Pas half juli konden de activiteiten geleidelijk aan worden hervat. Deze tijd zonder activiteiten hielp 
niet om de motivatie van de gemeenschappen in stand te houden en in verschillende gevallen moesten 
de mensen opnieuw worden gesensibiliseerd. Met deze daling van de motivatie en zeker de zorg in 
prioriteit boven gezondheid en overleven, hebben sommige gezinnen de geïnstalleerde 
permacultuurboerderijen verwaarloosd.    
 
Anderzijds zijn de scholen sinds maart 2020 gesloten en zijn alle met hen geplande activiteiten 
opgeschort.   
 
Nu stelt Chaikuni een herschikking van haar activiteiten voor, waarbij wordt voorgesteld de duur van 
het project met 4 maanden te verlengen (van september tot december 2021).   
 

 

3.9. Impact COVID op de projecten en het beheer van de projecten  
 

Zoals beschreven in 2.1.3 en zoals ook blijkt uit de voorgaande secties over de projectopvolging, heeft 
de COVID-crisis Latijns-Amerika zwaar getroffen. Dit heeft een impact gehad op zowel de projecten – 
die vertraging opliepen – als de opvolging – omdat terreinbezoeken gedurende een lange periode niet 
mogelijk waren. 
 
 

3.9.1. Vertraging opstart projecten oproep 2019 

Opstart 41-2019 CONDESAN en 33-2019 Camino Verde: beide organisaties gaven expliciet aan dat de 

opstart van hun project door de crisis niet meer kon doorgaan in de geplande vorm. Hierdoor liepen 

deze projecten minstens een maand tot twee maand initiële vertraging op. Mogelijk kan die nog 

ingehaald worden in de loop van 2021. 

Op de adviesgroep werd beslist dat voor de projecten die begin 2020 van start zijn gegaan – net voor 
het uitbreken van de crisis – aanpassingen in uitvoeringstermijn en projectstructuur (logisch kader, 
verschuivingen tussen kostenposten) ook nog mogelijk zijn, zolang er binnen de budgetten wordt 
gebleven en de verhoudingen en drempels gerespecteerd moeten worden. Er moet ook voorafgaand 
een aanvraag gebeuren, elk geval zal ad hoc bekeken worden, op basis waarvan al dan niet akkoord 
wordt gegeven. 
 

3.9.2. Aanpassing projecten 2017 

 
Zowel Ecociencia als FIDES dienden 2 maal een aanvraag tot verlenging met enkele maanden in (details 
bij de respectievelijke projectopvolging), die werden goedgekeurd door de opdrachtgever. Beide 
aanvragen werden goedgekeurd in overleg met de bevoegde ambtenaar.  
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3.9.3. Uitstel terreinbezoeken 

Zowel vanuit het secretariaat als vanuit de uitvoerende organisaties werden terreinbezoeken 

opgeschort voor een groot deel van 2020 (voor Ecuador voor heel het jaar), als antwoord op de 

verplichte maatregelen van de respectievelijke overheden, en/of uit veiligheidsoverwegingen (zeker 

voor inheemse gemeenschappen moet rekening gehouden worden met het feit dat deze extra 

kwetsbaar zijn voor COVID). 

Specifiek voor de terreinbezoeken die waren ingepland en samenvielen met het uitbreken van de crisis, 

volgt hieronder een overzicht: 

• Het opstart-terreinbezoek aan CONDESAN 041-2019 was ingepland van 16-19 maart maar 
op 15/3 werd besloten dit uit te stellen. Deze beslissing werd niet licht genomen, omdat 
deze terreinbezoeken essentieel zijn voor de goede opvolging. Het was een proactieve 
beslissing, vooraleer er officiële maatregelen waren getroffen, vooral vanuit het oogpunt 
om bij te dragen aan de vertraging van de verspreiding van het virus. Achteraf bleek ook 
dat dit een juiste keuze was volgens operationele criteria: tijdens de ingeplande data van 
het bezoek werd door Ecuador een strikte Lockdown afgekondigd, die terugreizen vanuit 
het interventiegebied bijna onmogelijk gemaakt had.  

• Nancy Pausenberger, die de opvolging in Ecuador op zich nam tijdens de afwezigheid van 
Debbie Eraly door bevallingsverlof, is de week erop ook met een van de laatste beschikbare 
commerciële vluchten vervroegd teruggekeerd uit Ecuador.  

• Het opvolgings-terreinbezoek naar 02-2018 AIDER dat was ingepland voor 23/3 – 27/3 
werd ook vooraf beslist uit te stellen, onafhankelijk door zowel BOS+ als AIDER, omwille 
van dezelfde reden (niet bijdragen tot verdere verspreiding), die bovendien extra van 
toepassing is voor de begunstigde inheemse gemeenschappen, voor wie het risico nog veel 
groter is (zowel door lagere immuniteit als door beperkte toegang tot medische 
voorzieningen). 

• Het opstart-terreinbezoek 017-2019 Chaikuni (nog voor er in België maatregelen werden 
afgekondigd) is nog kunnen doorgaan van 6 – 9/3, maar daar is onze 
landenvertegenwoordiger Veronique ziek van teruggekomen (hoewel niet zeker, vrij 
waarschijnlijk dat het over COVID-19 ging (gezien symptomen en het feit dat de Regio, 
Loreto, de tweede zwaarst getroffen is door het virus van Peru. 

 

Veel organisaties hebben een communicatie uitgestuurd in verband met de crisis, met als voornaamste 

punten (1) aanbevelingen en delen van eigen praktijken rond vertragen van de verspreiding van het 

virus, (2) bepalingen rond uitstel of herplannen, wat wel nog op tijd moet en wat niet,… 

3.9.4. Communicatie over de crisis vanwege VFTB 

Naar aanleiding van de crisis stuurde het secretariaat een communicatie uit met als belangrijkste 

elementen (1) aanbevelingen en delen van eigen praktijken rond vertragen van de verspreiding van het 

virus, (2) bepalingen rond uitstel of herplannen, welke zaken wel nog strikt moeten worden opgevolgd 

en waar er meer flexibiliteit kan zijn in functie van de crisis. 



   

 

 
20 

4. Oproep 2021: verder op punt stellen van de vernieuwde aanpak 

in 2 fases 

 
In 2019 werd de vernieuwde oproep in 2 fases positief geëvalueerd, maar werd wel beslist de 
conceptnota te herbekijken om een aantal verbeterpunten aan te pakken: 
 

- nog steeds 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 moesten er ook nog kleine correcties in het BEMO worden doorgevoerd want bepaalde punten 

uit BEMO fase 1 kunnen onvoldoende beoordeeld worden met wat opgenomen stond als rubrieken in 

de conceptnota. 

Een voorstel voor verbeterde conceptnota werd opgemaakt door het Secretariaat op basis van (1) de 

besproken elementen tijdens de adviesgroepvergadering van 2019, (2) gangbare criteria voor 

conceptnota’s en (3) toch al rekening houdend met specifieke eigenheid van VFTB, en (4) efficiënter 

maken van proces van screening. 

Deze werd eerst teruggekoppeld met de begeleidende ambtenaar, en daarop verzonden naar de 
adviesgroep. Tijdens de adviesgroepvergadering van 8/7 werd de conceptnota besproken. Er werd niet 
in detail ingegaan op het voorstel zelf tijdens de vergadering, maar er werd een gedeeld document 
aangemaakt waarop de adviesgroep heeft teruggekoppeld. Deze aanbevelingen werden ingewerkt.  
 
Wat nog moet gebeuren is het definitief valideren van de conceptnota, en de beslissing over de digitale 
tool die zal worden ingezet voor indienen van het voorstel. 
 
Wat reeds was ingewerkt in het voorstel en werd bevestigd door de adviesgroep was om de weging 

van de criteria aan te passen in functie van het type organisatie. Dit zou een antwoord moeten bieden 

op een element dat regelmatig terugkomt bij evaluatie van beheerscapaciteiten en voorstellen in het 

algemeen, in navolging van andere oproepen.  
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5. Prospectie naar extra financiering 

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

 
In het jaarraport van 2019 werd aangegeven dat het volgens de vooropgestelde criteria in het bestek 
een uitdaging was om prive-actoren te overtuigen om mee te stappen in de projecten. Dit werd 
vervolgens meer in detail beschreven in een evaluatie over private fondsenwerving (bijlage 8). In die 
evaluatie deed het secretariaat ook een voorstel om de criteria aan te passen zodat die deze 
bijkomende financiering meer kans op succes zouden geven. 
 

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). 

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 website, nl  www.vlaamsfondstropischbos.be hebben we in 2020 info over de oproep 
gedeeld, nieuwsberichten en info gedeeld en fondsen trachten te genereren.  

• 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 /1/2021. Het jaarrapport werd op 19/08/2020 
gepubliceerd op de VFTB-website.  

• Schrijven en publiceren van VFTB gerelateerde artikels voor analoge en digitale media 

• De volgende artikels verschenen op de site www.vlaamsfondstropischbos.be: 
o 25/2/2020; Woud van inheemse volken stoot minder CO2 uit   
o 22/6/2020; Innovatieve bosproducten uit het Waorani territorium 

o 19/08/2020; Publicatie jaarverslag VFTB 2019 

o 02/11/2020; COVID-19 in Ecuador: het bevreemdende beeld van mondmaskers in het 

Amazonewoud 

http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/60118/35979/woud-van-inheemse-volken-stoot-minder-co2-uit.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/64897/35979/innovatieve-bosproducten-uit-het-waorani-territorium.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/65938/36387/jaarverslag-vftb-2019.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/70105/35979/covid-19-in-ecuador-het-bevreemdende-beeld-van-mondmaskers-in-het-amazonewoud.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/70105/35979/covid-19-in-ecuador-het-bevreemdende-beeld-van-mondmaskers-in-het-amazonewoud.html
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o 19/11/2020; De Waorani en bamboe 

o 11/12/2020; Verslag van het Chaikuni Instituut tijdens de lockdown in Peru 

o 18/12/2020; "Onze directeur had 36 uur de tijd om terug te keren" 

 

• De volgende projectsites staan op de website www.vlaamsfondstropischbos.be: 
o Herstel van tropisch bergbos in de Choco Andino in Ecuador 
o Herstel van tropisch bos in Peruaanse Amazone 
o De palo rosaboom om de bioversiteit en agroforestry systemen te bevorderen in de 

Peruaanse amazone 
o Behoud en duurzaam beheer van tropische droogbossen in Ecuador 
o Participatief beheer van gecertificeerde bossen in Pucallpa, Peru 

 
Video’s over de interventies van Ecociencia, FIDES, DRIS en een eerder door het VFTB ondersteunde 

project rond ontbossingsvrije cacao zullen in het voorjaar 2021 worden gepubliceerd.  

 

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 wordt sinds 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 

06/04/2020 Projectsubsidie – Project Camino Verde 33-2019 te Peru – schijf 1 (40%) € 38.584,00 

07/04/2020 Projectsubsidie – Project DRIS 41-2017 te Peru – schijf 2 (40%) € 52.000,00 

07/04/2020 Projectsubsidie – Project CONDESAN 41-2019 te Ecuador – schijf 1 (40%) € 46.301,32 

07/04/2020 Projectsubsidie – Project Instituto Chaikuni 17-2019 te Peru – schijf 1 (40%) € 37.641,97 

28/04/2020 Secretariaat VFTB kalenderjaar 2019  - 2e en 3e schijf - 70 % € 31.696,02 

 

https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/70893/35979/de-waorani-en-bamboe.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/71433/35979/verslag-van-het-chaikuni-instituut-tijdens-de-lockdown-in-peru.html
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/k/nl/n753/news/view/71589/35979/onze-directeur-had-36-uur-de-tijd-om-terug-te-keren.html
http://www.vlaamsfondstropischbos.be/
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/choco-andino-ecuador
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/herstel-van-tropisch-bos-in-peruaanse-amazone
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/palo-rosa
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/palo-rosa
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/behoud-en-duurzaam-beheer-van-tropische-droogbossen-in-ecuador
https://www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/-pucallpa-project
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9.2. Een overzicht van de financiële stromen van de dienstverlener naar de 
projectuitvoerders 

 

Crediteur Betalingsdatum Omschrijving Bedrag excl. btw 

29-2017 FIDES 01/04/2020 VFTB29-2017- derde schijf € 9.513,6 

41-2019 CONDESAN 15/04/2020 VFTB41-2019 – eerste schijf € 46.301,32 

33-2019 Camino Verde 30/04/2020 VFTB33-2019 – eerste schijf € 38.584,03 

17-2019 Instituto Chaikuni 31/05/2020 VFTB17-2019 – eerste schijf € 37.641,97 

 

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 

17-2019 Instituto 

Chaikuni 

Implementatie van 3 percelen permacultuur (agroforestry) samen met de lokale gemeenschap  

05-2017-

Ecociencia  

Een centrum hoofdzakelijk gebouwd met bamboe voor het verwerken van bamboe uit het 

Waorani territorium geïnstalleerd en ingehuldigd. Het eerste in zijn soort bij inheemse 

bevolkingsgroep in Ecuador. 

033-2019 Camino 

Verde 

Opkweek van 5000 zaailingen van Palo Rosa voor integratie in agrofrestry, waarvan er al 1000 

werden geplant  

29-2017-FIDES Een niet-houtig product afkomstig van het bos, volgens duurzame criteria verbeter: essentiële 

olie van palo santo 

41-2019- 

Condesan 

34 individuele boerderijen in kaart gebracht met eigenaars die gemotiveerd zijn om verschillende 

maatregelen van duurzaam beheer toe te passen en zo de beschermde gebieden in hun 

omgeving  

 

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 

31/01/2020 Jaarverslag 2019 van secretariaat VFTB: 

eerste versie  

mail 

21/02/2020 Communicatie lancering vernieuwde oproep mail 

31/03/2020 Communicatie naar indieners mogelijkheid 

tot verlenging indieningsdatum voorstel 

mail 

01/04/2020 Communicatie naar uitvoerende organisaties 

over de COVID-crisis 

mail 

29/05/2020  voorleggen resultaten screening eerste fase 

aan adviesgroep 

mail 

08/07/2020 Adviesgroep projectselectie 2020 en aanpak 

oproep 2021 

Virtueel overleg (zoom) 

24/07/2020 Finale selectie projecten goedgekeurd mail 

27/07/2020 Communicatie naar kandidaat indieners van 

de selectie 

mail 

03/08/202020 Aanleveren nodige documenten voor 

vastlegging geselecteerde projecten van de 

oproep 2020 aan bevoegd ambtenaar ANB 

mail 

 

 

 

 

 

 

 

 


