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Hoorzitting Tweede Kamer 
22 april 2013 

 
‘Over de exportsubsidies, het stokpaardje van de VVD-fractie, gebonden 

exportsteun, perverse hulp, zeg ik: maak er nu een einde aan ... Wij willen die hulp 
omvormen tot echte investeringssubsidies voor het bedrijfsleven in Afrika’ . 

Diederik Samsom in de Tweede Kamer, 18 oktober 20061 
 
 

 
1. Het woord dat telkens terug keert in de debatten over Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking in de afgelopen maanden, in de uitspraken van de 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ‘nieuw’ .  Als 
ik kijk naar wat er in de nieuwe Nota van de nieuwe minister staat over het 
investeringsfonds, kan ik echter niet zoveel nieuws ontdekken. Immers, vanaf 1960 
met de oprichting van de Nederlandse Overzeese Financieringsmaatschappij (NOF) 
door de slimme zakenman uit het oude patriciërsgeslacht Van Eeghen met steun van 
Prins Bernhard voor bedrijven die hun bezittingen in Indonesië verloren hadden,2 
zijn er voor het bedrijfsleven potjes geweest. Dat betrof niet alleen zogenaamde 
‘drempelprojecten’ , subsidies voor haalbaarheidsstudies en pilot-projecten, maar 
ook deelname aan ontwikkelingsbanken in enkele hulpontvangende landen. In 1970 
werden deze ondergebracht bij de nieuw opgerichte FMO. 
 
2. Al min of meer vijftig jaar vertonen deze investeringsinstrumenten dezelfde drie 
kenmerken. Ten eerste wordt er van deze regelingen over het algemeen weinig 
gebruik gemaakt om daadwerkelijk te investeren. Zo is er door de Commissie 
Ontwikkelingslanden van VNO-NCW zo gewenste en in januari 1997 uiteindelijk 
ingestelde POPM-regeling, een verzekering tegen commerciële risico's, nooit 
gebruik gemaakt. Het zogenaamde Herstructureringsprogramma, ingevoerd in 1975, 
met een omvang van slechts Hfl. 7,5 miljoen is over de eerste vijftien jaar van zijn 
bestaan nog niet voor de helft benut.3  Ook de Wet Herverzekering Investeringen4 
legt nauwelijks een beslag op de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Ook 
meer recente instrumenten zoals PSOM-PSI en FOM hebben een geringe omvang 
(PSOM-PSI gemiddeld € 39 miljoen in de periode 1999-2009; het FOM had eind 

                                                
1 Tweede Kamer, Behandeling Begroting Buitenlandsse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, TK 
14-924, 16 oktober 2006. 
2 Zie daarvoor: Paul Hoebink, Geven is Nemen: de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en 
Sri Lanka. Nijmegen: St. Derde Wereld Publikaties, 1988, hfst. 3. 
3 Nederlands Economisch Instituut, De bevordering van particuliere investeringen in ontwikkelings-
landen. Rotterdam, 1990, p. 90. Het fonds werd vooral gebruikt door grote bedrijven voor 
haalbaarheidsstudies en was vooral gericht op Azië (Indonesië). 
4 In 1997 omgezet in de Regeling Herverzekering Investeringen en in 2004 in de Tijdelijke Regeling 
Herverzekering Investeringen. 
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2009 € 59 miljoen aan kredieten uitstaan) en trekken relatief weinig investeerders 
voor Afrika.5 
 
3. De regelingen worden, ten tweede, vooral gebruikt om goederen en diensten te 
leveren en zijn daarmee eerder een exportinstrument. Dat gold bijvoorbeeld voor de 
eerste serie projecten van de FMO in de jaren zeventig, waarbij vooral 
machinebouwers voor de textielindustrie en de voedingsmiddelenindustrie 
betrokken waren.6 Dat is ook te zien aan het PESP waar van de 36 
haalbaarheidsstudies tussen 2007 en 2013 het overgrote deel gericht is op het 
verwerven van exporten.7 
 
4. Ten derde zijn al deze regelingen en instituties zijn in de afgelopen vijftig jaar 
niet op hun resultaten, ten aanzien van economische en sociale ontwikkeling, hun 
impact, geëvalueerd. Dat geldt voor het FMO, dat geldt evenzeer voor PSOM/PSI 
en FOM. Zo zijn de twee evaluatie van het PSOM/PSI en die van het FOM eigenlijk 
louter gericht op de aansluiting van deze programma's bij het Nederlandse 
bedrijfsleven, de administratie afhandeling en het beheer. Als er al projecten zijn 
bezocht, wat het geval is in de PSOM-PSI evaluaties, dan is er niet gekeken naar de 
impact op sector niveau of naar 'Decent Work' indicatoren, zoals die ontwikkeld zijn 
door de ILO.8 De meest kritische evaluatie komen dan ook van elders, in het 
verleden bijvoorbeeld van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 
en recentelijk betreffende PSOM-PSI van Wakker Dier.9 
 
5. De Minister van Buitenlandse Handel heeft van het Dutch Good Growth Fund 
daarom, gelet op de historie en de geringe omvang en benutting van de 
exportinstrumenten tot nu toe, eigenlijk een exportsubsidiëringsfonds gemaakt. Daar 
kan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking niet blij mee zijn.  Dat het Dutch 
Good Growth Fund een exportinstrument geworden is blijkt ten eerste uit het feit 
dat het revolverend fonds niet alleen investeringen van het MKB in 
ontwikkelingslanden en investeringen van het MKB uit Nederland zal willen 
faciliteren, maar tevens - afwijkend van het regeerakkoord10 - bedoeld is ‘voor 
Nederlandse ondernemers die willen exporteren naar lage- en 
middeninkomenslanden’. 11 Het blijkt eveneens uit het grote aantal landen (66) 
waarvoor deze nieuwe faciliteit openstaat.12 Tenslotte heeft de minister voor 
Buitenlandse Handel aangegeven dat er ‘geen sprake is van een vooraf bepaalde 
verdeling van de beschikbare middelen tussen bovengenoemde doelgroepen’, wat 

                                                
5 Bij FOM gaan de meeste kredieten naar investeringen in Oost-Europa. In PSOM-PSI is iets minder 
dan de helft van de projecten  in Afrika voor het overgrote deel in de landbouw. 
6 Zo financierde de FMO in de eerste tien jaar van zijn bestaan gemiddeld 7 nieuwe projecten per 
jaar. 
7 http://www.agentschapnl.nl/nl/search/apachesolr_search/haalbaarheidsstudies?filters=tid%3A6833 
8 PSOM  evaluation 2005, Ecorsys NEI, Rotterdam; Evaluation PSOM-PSI 1999-2009 and MMF, 
Triodos Facet, Zeist 2010; FOM Beleidsevaluatie, Carnegie Consult, Maarssen 2010. 
9 Wakker Dier, De megastal als exportproduct, januari 2012. 
10 In ‘Bruggen Bouwen, Regeerakkoord VVD en PvdA’ van 29 oktober 2013 staat slechts 
betreffende het revolverend fonds: ‘Hieruit kunnen investeringen in ontwikkelingslanden worden 
ondersteund, in het bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf’. 
11 Nota, p. 33. 
12 Het is al meer dan vijftig jaar de wens van VNO-NCW om dit soort instrumenten weinig 
beperkingen te geven, zodat er daar gebruik van gemaakt kan worden waar zich kansen voor het 
bedrijfsleven voordoen. Dit maakt echter van de andere kant het beheer van deze instrumenten zeer 
moeilijk. 
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zou kunnen betekenen dat alle of nagenoeg alle middelen aan één van de 
doelgroepen zouden kunnen worden besteed.  
Daarmee zijn weliswaar de doelgroepen duidelijk, maar zijn de doelstellingen niet 
meer dan het bevorderen van investeringen en exporten. 
 
6. Dat dit fonds in belangrijke mate een fonds voor de subsidiëring van 
ontwikkelingsrelevante exportkredieten zal worden, staat haaks op het beleid en de 
ideeën van onder andere oud-ministers als Pronk, Herfkens en Koenders. Zo keerde 
Eveline Herfkens zich als Kamerlid al heftig tegen binding van hulp.13 Minister 
Koenders beschouwde het als een van zijn grootste overwinningen dat hij het 
ORET-programma had weten om te vormen tot een ORIO-programma.14 Jan Pronk 
zag in binding van hulp uiteindelijk de belangrijkste factor waarom veel projecten in 
zijn eerste regeringsperiode fout waren gelopen.15 Overigens vielen ook de twee 
omvangrijke evaluaties van het Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties 
programma in 1990 en 2008 negatief uit, in die zin dat een groot deel van de 
projecten niets levensvatbaar bleek, dat vooral de technische inpasbaarheid een 
probleem was en de dat de gecreëerde werkgelegenheid in verhouding tot de 
geïnvesteerde bedragen gering was.16 
 
7. Indien het revolverend fonds de vorm krijgt die de minister van Buitenlandse 
Handel nu voorstelt, met een grot accent op financiering van exporten, dan zou het 
voorstel in principe moeten worden voorgelegd aan de OESO om te laten vaststellen 
of het wel past binnen de principes en ideeën van het ‘Helsinki Package’.17 
Het‘Helsinki Package’ heeft immers als wezenlijk idee dat landen elkaar niet met 
belastinggeld moeten willen beconcurreren voor het verkrijgen van exportorders. 
 
8. Gezien de ervaringen uit het verleden zou de minister voor Ontwikkelings-
samenwerking wel eens drie maal een bijdrage aan dit fonds moeten leveren: 1. om 
het fonds de komende drie jaar van middelen te voorzien; 2. bij 
schuldkwijtschelding als de exportkredieten wegens geringe economische 
levensvatbaarheid van de projecten niet terug worden betaald en (via de Club van 
Parijs)  worden kwijt gescholden; 3. als het fonds vervolgens weer ‘levend’ gemaakt 
moet worden door middel van nieuwe stortingen. 
 
9. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou er voorkeur voor moeten 
hebben om de  € 750 miljoen voor dit revolverend fonds niet in drie termijnen 
tussen 2014 en 2016 vol te storten, maar afwachtende een evaluatie en 

                                                
13 Zie haar publicatie met Nelke van der Lans: Ontwikkelingshulp en de rol van het bedrijfsleven. 
Solidariteit in ontbinding?. Amsterdam: Evert Vermeer Stichting, 1986. Die felheid was mede 
gebaseerd op haar (zeer) negatieve ervaringen met binding van hulp in onder andere Peru. 
14 Interviews met Bert Koenders, juni 2010. Dit mede omdat het ORET programma, begin jaren 
tachtig ingevoerd door minister De Koning om het Nederlandse bedrijfsleven te compenseren voor 
het invoeren van de partiële ontbinding van de Nederlandse ontwikkelingshulp, twee zeer negatieve 
evaluaties van de IOV/IOB had gekregen. 
15 Zie zijn uitgebreide bespreking van mijn dissertatie: Jan Pronk, De linker- en de rechterhand in de 
Nederlandse ontwikkelingshulp. In: Derde Wereld, Jrg. 8, nr. 3, oktober 1989, pp. 13-36. 
16 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde, Hulp of Handel? Een evaluatie-onderzoek van het 
programma Ontwikkelingsrelevante Exporttransactie, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
rapport nr. 248, 1990. En: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlands Beleid, 
ORET?MILIEV Review 1994-1999. Assisting developing countries to buy investment goods and 
services in the Netherlands, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, rapport nr. 283, 1999. 
17 Het ‘Helsinki Package’ is een geleidelijk aan gegroeide set van afspraken  
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heroverweging van de investeringsinstrumenten afwachtende de uitputting van het 
fonds in de eerste jaren, het fonds meer geleidelijk van middelen moeten voorzien. 
Een evaluatie en herstructurering van de bestaande investeringsbevorderende 
instrumenten zou vooraf moeten gaan aan de instelling van het fonds. 
 
10. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

- het zou goed zijn om de Nederengelse benaming van het Fonds te 
veranderen in Netherlands Investment Facility for Developing Countries 
(NIFDC); 
- bestaande investeringsinstrumenten moeten in het fonds worden 
samengebracht om één loket voor het bedrijfsleven te creëren, wat 
tegelijkertijd betekent dat niet het gehele fonds revolverend zal zijn, maar 
voor een (klein) deel zal bestaan uit subsidies; 
- het fonds moet geleidelijk worden volgestort, afwachtende de uitputting 
van het fonds in de eerste jaren; 
- gezien de ervaringen met het ORET programma en de richtlijnen en 
afspraken binnen de OESO mag het fonds niet gebruikt worden voor 
exportsubsidies; 
- gezien de ervaring met investeringen in ontwikkelingslanden moet dit 
NIFDC geplaatst worden bij een bancaire instelling als de FMO en niet bij 
organisaties die hun ervaring vooral hebben bij exportfinanciering of 
subsidiëring als Agentschap NL; 
- er moeten heldere doelstellingen aan het fonds gegeven worden. Deze 
zouden kunnen liggen op het verduurzamen en eerlijker maken van voor 
Nederland belangrijke handelsketens. Dat betreft agrarische producten als 
cacao, maar het zou ook kunnen gaan om toegang tot andere grondstoffen; 
- alhoewel migranten niet per definitie een superieure kennis hebben over 
hun herkomstlanden ontwikkelingssamenwerking en specifieke economische 
sectoren in die ontwikkelingslanden, verdient het aanbeveling 
migrantenorganisaties te betrekken bij het revolverend fonds, juist omdat het 
om MKB hier en daar zou moeten gaan. 

 


