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Belofte maakt schuld: 
een minister voor ontwikkelingssamenwerking 
Wij maakten de balans op van wat paars-groen betekende voor het Zuiden, en hoe 
ontwikkelingssamenwerking eruit zag in 2002. We voegen er ook een verlanglijstje aan 
toe voor de volgende regering. 

Laat ons beginnen met het budget ontwikkelingssamenwerking. In 2002 ging 0,42% 
van de Belgische rijkdom naar ontwikkelingssamenwerking. Staatssecretaris Bout-
mans verwijst graag naar beginjaar 1999 om aan te tonen welke weg hij heeft afgelegd. 
Toen besteedde hij slechts 0,30% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). In 1998 
zaten we aan 0,35, en een tiental jaar geleden aan 0,46%. 
Alle politieke partijen verzekeren ons dat we ons geen zorgen moeten maken over het 
budget de komende jaren. Er is nu een artikel opgenomen in de programmawet dat de 
regering verplicht om tegen 2010 eindelijk de 0,7% norm te halen. De begrotingsronde 
voor 2004 zal uitwijzen of die wet overeind blijft als het economisch minder goed gaat. 
Als het de volgende regering menens is, willen we in het regeerakkoord een stappen-
plan, dat duidelijk aangeeft met hoeveel procent van het BNI de regering het budget 
zal verhogen tijdens de volgende legislatuur. 

Er is nog een hoop werk blijven liggen voor de volgende regering. BTC en DGOS 
blijven zoeken hoe ze hun rol precies moeten spelen. Beide instellingen kregen nieuwe 
toplui in 2002. Hopelijk wordt hen de institutionele rust gegund om duidelijke doelstel-
lingen en strategieën uit te tekenen voor een efficiënte ontwikkelingssamenwerking, 
en om een echt doeltreffend concentratiebeleid te voeren.

Want ontwikkelingssamenwerking is vandaag nog teveel de speelbal van de regering, 
en het zuiden moet het te vaak ontgelden als Belgische belangen zoals handel, 
defensie of de communautaire vrede op de agenda staan. Dat is tijdens de voorbije 
legislatuur meer dan eens gebleken. In de onderhandelingen over de liberalisering van 
diensten die momenteel binnen de WTO gevoerd worden, wegen de handelsbelangen 
een stuk zwaarder dan de Belgische en Europese doelstellingen over duurzame 
ontwikkeling. De parlementaire onderzoekscommissie die de verantwoordelijkheid 
van  Belgische bedrijven voor de plundering van de Congolese bodemrijkdommen 
moest onderzoeken heeft de Belgische bedrijven gespaard. En als de discussie over de 
defederalisering van ontwikkelingssamenwerking opnieuw op de onderhandelingstafel 
terecht komt, zal de communautaire vrede, en niet het Zuiden, de voornaamste 
bekommernis zijn van de onderhandelaars.  

Maar hoop doet leven. Naar aanleiding van de federale verkiezingen bundelde de 
Noord-Zuidbeweging haar eisen: we willen een minister voor ontwikkelingssamenwer-
king, een behoorlijk budget,  eerlijke handel,  het afbouwen van de schuldenlast van 
landen in het zuiden, de invoering van een Tobin taks, een krachtdadig beleid naar 
Congo, een einde aan de bezetting van Palestina enzomeer. Vrijwilligers van de Noord-
Zuidbeweging gingen op pad om aan de kopstukken in de Vlaamse democratische 
partijen engagementen te vragen om in een volgende regering of parlement werk te 
maken van onze eisen. 

Ontwikkelingssamenwerking zit in de lift. We noteren alvast steun voor de volgende 
eisen: 
 Een minister voor ontwikkelingssamenwerking: AGALEV, CD&V en SP.A/SPIRIT 
zien dat wel zitten. Premier Verhofstadt onderschrijft die eis ook, in tegenstelling tot 
veel van zijn partijgenoten. 
 De 0,7%-norm: In 2010 besteedt België 0,7% van zijn BNI aan ontwikkelingssamen-
werking, daarover is nagenoeg iedereen het eens. 
 De Tobin taks: alle partijen, behalve VLD spreken zich uit voor de Tobin taks
 GATS: vanuit alle partijen komt een sterk pleidooi voor transparante onderhandelin-
gen over het dienstenakkoord GATS van de WTO en voor een gegarandeerde toegang 
tot essentiële diensten in Noord en Zuid
 Centraal Afrika: nagenoeg iedereen wil zich inzetten voor Centraal-Afrika in 
de volgende legislatuur, en delicate kwesties als  de plunderingen in Congo verder 
opvolgen. 

Belofte maakt schuld. De minister voor ontwikkelingssamenwerking, mét een eigen 
budget, moet er komen. 11.11.11 zal nauwgezet opvolgen hoe de verkiezingsbeloften 
in daden worden omgezet. U leest het volgend jaar, in het 11.11.11-jaarrapport over de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2003. 

Mieke Molemans – Voorzitter
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Meer middelen 
voor ontwikkelingssamenwerking
Het budget voor ontwikkelingssamenwer-
king is in 2002 voor het derde jaar op 
rij gestegen, en neemt vlotjes de kaap 
van 1 miljard Euro. In 2002 werd 0,42% 
van het BNI aan ontwikkelingssamen-
werking besteed. Alweer een stapje 
dichterbij de 0,7%-norm. En er is meer: 
de programmawet van einde 2002 ver-
ankert de 0,7%-norm. Ze voorziet dat de 
regering voortaan bij de begroting een 
solidariteitsnota moet opmaken waarin 
ze verduidelijkt welke inspanningen 
ze in dat jaar levert om tegen 2010 de 
belofte in te lossen om 0,7% te halen. 

 1998 1999 2000 2001 2002

DGOS-werkingsmiddelen 36.543,4 30.844,6 30.844,6 25.901,8 25.686,3

Bilateraal direct 104.774,4 117.336.192 131.843.406 144.104,1 162.696,9

Indirect (NGO’s, Universiteiten, 168.580,7 171.863.856 175.070.807 204.904,1 236.933,6

Wetenschappelijke instellingen, ...)

Multilateraal (VN-organisaties, ...) 137.396,7 151.825,6 227.113,0 127.962,8 187.004,2

Bi-multi 59.338,7 47.065,0 83.423,8 64.298,3 73.625,0

Totaal DGOS 506.634,1 522.417,5 599.342,7 567.171,4 685.946,2

Ministerie Buitenlandse Zaken 24.404,8 26.288,0 40.618,1 61.039,9 42.156,6

exclusief DGOS

Ministerie van Financiën 145.984,4 112.443,0 166.128,8 254.173,1 150.197,1

Delcredere 92.637,8 18.567,2 34.234,0 41.190,0 171.400,0

Andere Ministeries 6.144,2 6.515,8 7.410,0 7.676,6 28.861,9

Vlaamse Gemeenschap 9.092,7 8.928,3 14.257,3 22.654,7 22.050,8

Franstalige en Duitstalige Gemeenschap 8.204,7 11.511,1 18.541,4 16.365,9 16.460,0

Waals Gewest en Brussels Gewest

Totaal Niet-DGOS 291.763,1 191.831,8 288.496,9 408.505,1 439.712,3

Totaal 798.397,4 714.249,4 887.839,7 975.676,5 1.125.658,5

Bruto Nationaal Inkomen  226.762.000 240.327.000 252.636.000 258.869.000 265.340.725

Procent BNI 0,35% 0,30% 0,36% 0,37% 0,42%

Bron: DGIS / Kabinet Ontwikkelingssamenwerking - DGOS1

tabel 1: Uitgaven OS algemeen (in 1000 euro)
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Ook op het vlak van de 
besteding gaat het goed: 
97% van de middelen die 
begroot werden, werden 
ook uitgegeven 

Bij dit zegebulletin horen 
wel een paar kanttekenin-
gen. De stijging van 0,30% 
naar 0,42% op vier jaar tijd 
lijkt inderdaad spectaculair. 
Maar wie de moeite neemt 
om ook naar de cijfers van 
1998 te kijken, stelt vast dat we toen aan 
0,35% zaten. In 1990 haalden we 0,46%2. 
Dat plaatst het ‘recordcijfer’ voor 2002 
toch een beetje in perspectief. 

De stijging situeert zich niet alleen bij 
het budget Ontwikkelingssamenwer-
king. De stijging met zowat 20 miljoen 
Euro onder de vage noemer ‘andere 
ministeries’ is bijvoorbeeld opvallend. 
Delcredere doet het nog beter: het 
budget stijgt zomaar eventjes met 130 
miljoen Euro!  Met die 130 miljoen heeft 

Delcredere schulden kwijtgescholden. 
Dat lijkt veel, maar dat is het niet in 
de praktijk. Het Ontwikkelingscomité 
van de OESO toont zich erg soepel 
als het gaat om het verrekenen van 
kwijtschelding van die schulden.  Alle 
schulden die de NDD kwijtscheldt 
mogen voor het volledige bedrag als 
officiële ontwikkelingssamenwerking 
worden aangerekend. De marktwaarde 
van de schuld ligt meestal echter veel 
lager.  

De cijfers in 2002

1 Voor de periode 1999-2001 zijn er verschillen merk-
baar tussen de cijfers in dit jaarrapport en de voorgaande. 
Dat komt omdat DGOS de gegevens indien nodig nog 
corrigeert nadat de cijfers aan DAC werden overgemaakt. 
Bovenstaand overzicht is het meest recente overzicht van 
DGOS. 
2 Voor een overzicht van de Belgische ontwikkelingssa-
menwerking van 1990 tot 2000, zie RENARD, R. en 
HOLVOET, N. Breaking with the past? Belgian Develop-
ment co-operation at the turn of the century, paper 
voor het EADI-seminarie ‘perspectives on European 
Development Co-operation, Nijmegen, 3-7 juli 2002.
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Wettelijke verankering 
van de 0,7% norm
Dat er een wet is waarmee de 0,7% ver-
ankerd wordt, is ook goed nieuws. Maar 
het blijft vooral een aanmoediging om uit 
te leggen hoe de regering voorziet ‘via 
een volgehouden jaarlijkse stijging’ de 
0,7% norm in 2010 te halen. Hoeveel die 
volgehouden stijging dan moet bedragen 
staat er natuurlijk niet in. ‘Dat kan ook 
niet, want je mag geen engagementen 

nemen voor toekomstige begrotingen’, 
argumenteert het kabinet Boutmans. 
‘Deze wet is de enige mogelijkheid om 
de 0,7%-norm te verankeren, tenzij 
je de grondwet herziet’. De wettelijke 
verankering is positief en kan zorgen 
voor wat extra druk op de regering 
bij de begrotingsrondes, maar biedt 
geen spijkerharde garanties. De wet 
is er, het geld nog niet, dus het blijft 
afwachten of een volgende regering 

DGOS 1999 2000  2001 2002

ADMINISTRATIEKOSTEN 34.326.801 30.844,6 25.901,8 25.686,4

DIRECT BILATERAAL 117.336.192 131.843,4 144.104,1 162.696,9

Technische samenwerking 54.178,6 69.901,1 76.614,6 80.631,9

Uitrustingsprojecten 15.801,2 7.111,5 9.597,3 4.105,3 
Sectoriële samenwerking 16.244,5 18.069,9 13.200,4 7.486,6

Budgethulp 3.555,2 5.213,9 7.979,6 13.230,7

Schuldverlichting 13.634,1 21.466,8 19.637,1 37.930,0

Micro-interventies 2.147,5 1.428,6 3.130,9 2.836,6

Operationele kosten BTC 11.774,9 8.651,4 13.944,0 16.475,6

INDIRECTE SAMENWERKING 171.863,8 175.070,8 204.904,2 236.933,6

NGO’s-programma’s 64.012,1 75.647,4 82.534,9 79.801,7

Noodhulp 15.860,2 13.798,7 20.323,6 15.201,1

NGO’s Andere 27.216,7 21.408,1 18.874,1 21.988,4

VVOB 6.611,5 6.702,8 7.151,3 7.567,8

APEFE 6.010,1 6.661,1 6.911,9 7.502,0

VLIR 21.769,1 21.346,8 16.961,0 25.368,7

CIUF 18.041,9 19.130,9 16.866,9 21.647,6

Wetenschappelijke instellingen 5.173,0 5.398,8 6.913,3 13.008,5

BIO 0 0 18.592,0 24.790,0 

Andere 7.169,1 4.7975,9 9.775,1 20.057,5

BI-MULTI 47.065,1 83.423,8 64.298,3 73.625,1

MULTILATERALE SAMENWERKING 151.825,1 178.160,1 127.962,8 187.004,2

Verenigde Naties 20.171,3 36.233,6 25.249,7 33.282,2

Europese Unie 87.192,8 73.120,6 30.878,2 58.610,7

Wereldbankgroep 43.968,1 55.137,9 55.006,9 55.155,6

Andere 493,3 13.667,8 16.827,9 39.955,7

TOTAAL DGOS 522.417,5 599.342,8 567.171,4 685.946,2

tabel 2: Uitgaven DGOS (in 1000 euro)

de engagementen naleeft, en de wet 
niet opheft. Tijdens een bevraging van 
politici, die 11.11.11 organiseerde in de 
aanloop naar de verkiezingen van 18 
mei, onderschreef nagenoeg iedereen 
de belofte om de 0,7% norm te halen in 
2010. 11.11.11 zal zeker opvolgen wat 
de wet en de beloften nog waard zijn na 
de verkiezingen. 11.11.11 rekent erop 
dat een groeipad, mét cijfers, wordt 
opgenomen in het regeerakkoord. 

DGOS in 2002
DGOS krijgt een duwtje in de rug
Het DGOS-budget heeft opnieuw een 
duwtje gekregen, na de daling in 2001. 
Alle kanalen gaan erop vooruit, maar de 

stijging is het meest spectaculair bij de 
multilaterale samenwerking. Die stijging 
is te verklaren door verschillende 
factoren: allereerst is er de overheveling 

van de bijdragen voor de Afrikaanse 
en Aziatische ontwikkelingsfondsen en 
de Afrikaanse ontwikkelingsbank van 
de begroting financiën naar de DGOS-
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begroting. Wat erbij komt bij DGOS 
verdwijnt dus bij Financiën. Daarnaast 
is er ook de verhoging van de bijdrage 
aan het Europees Ontwikkelingsfonds, 
van iets meer dan 30 miljoen Euro in 
2001 naar meer dan 58 miljoen in 2002. 
Die uitgaven heeft DGOS niet zelf in 
de hand: de EU vraagt op wat ze nodig 
heeft, en het komt erop aan voldoende 
middelen te begroten om op de vraag te 
kunnen ingaan. In 2001 vroeg Europa 
weinig, wat de cijfers voor DGOS naar 
beneden haalde, in 2002 werd weer wat 
meer opgevraagd. 

Schuldverlichting bij DGOS 
In 2002 heeft DGOS voor bijna 38 miljoen 
Euro schulden kwijtgescholden (zie tabel 
2). Kwijtscheldingen in het kader van 
het Heavily Indebted Poor Countries-

initiatief (HIPC) worden gecompenseerd 
op de uitgavenbegroting van DGOS. 
De kwijtschelding – in het kader van 
HIPC – van de Tanzaniaanse schulden 
voor staatsleningen  was daarbij goed 
voor 21,3 miljoen Euro. 

Het valt nog af te wachten of het ontwik-
kelingscomité van de OESO (DAC) die 
operatie ook als officiële ontwikkelings
samenwerking (ODA)  zal aanvaarden. 
Staatsleningen worden immers al bij de 
toekenning in de statistieken verwerkt 
als ontwikkelingssamenwerking, zodat 
bij kwijtschelding enkel nog de gederfde 
inkomsten voor interesten verrekend 
kunnen worden. Als dat bedrag geschrapt 
wordt uit het overzicht, betekent dat een 
opdoffer voor de uitgaven voor ontwikke-
lingssamenwerking in 2002. 

Nog eens 13 miljoen Euro werden 
besteed aan de afbetaling van de ‘sane-
ringslening’ die de overheid einde jaren 
tachtig aanging om schuldvorderingen 
van de Nationale Delcrederedienst te 
kunnen overkopen. DGOS moet die 
lening nog ettelijke jaren mee afbeta-
len, en mag in ruil daarvoor zelf een 
aantal van die schuldvorderingen kwijt-
schelden, en de oorspronkelijke waarde 
van de schuld in het uitgavenoverzicht 
opnemen. 

 1999 2000 2001 2002
Bilateraal  -11.940 3.940 4.579 -23.423,9

Administratiekosten  421 438 416 407,8
Leningen van staat tot staat (netto)  -12.466 3.415 -875 -24.280,6
Kwijtschelding van leningen van staat tot staat  91 89 81 79,1
Belgisch-Congolees Fonds  0 0 4.957 0
Schuldherschikking3 voor Kameroen    196,3
Schuldherschikking3 voor Pakistan    172,9

Multilateraal  13.336 35.488 73.396 16.110
Wereldbankgroep DGOS DGOS DGOS DGOS
Afrikaanse Ontwikkelingsbank  0 0 1.049 DGOS
Afrikaans Ontwikkelingsfonds  0 0 43.831 DGOS
Aziatische Ontwikkelingsbank  
Aziatisch Ontwikkelingsfonds  7.263 3.619 3.636 5.084,9 
PRGF (IMF)  4.015 4.437 4.353 4839,0
Wereldbank-IMF (HIPC)  16.234 15.374 1.973,6
Multilateraal Garantiefonds   2.069 1.122

Europa
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) 6.410 6.413 6.413 6.412,5
Europese Investeringsbank (EIB)  -3.289 44 1.000 -2.399

Bijdrage via EU-begroting (schatting) 110.327  133.153 180.909 161.519

3 Schuldherschikking is enkel ODA-aanrekenbaar wanneer ook de interest herschikt wordt. Het opgegeven bedrag is een kapitalisering van interesten. 

tabel 3: Financiën (in 1000 euro)

De uitgaven van het Ministerie van Finan-
ciën voor ontwikkelingssamenwerking 
zijn in 2002 flink gedaald (zie tabel 3); 

Bij de bilaterale bijdragen werd het cijfer 
vorig jaar stevig opgetrokken door de 
bijdragen aan het Belgisch-Congolees 

fonds, waarmee ex-kolonialen vergoed 
worden voor beschadigde of verloren 
goederen tijdens de dekolonisatie. 
In 2002 werd het fonds niet opnieuw 
gespijsd. Wie hierin een signaal wil lezen 
dat de Belgische ontwikkelingssamen-
werking niet langer misbruikt zal 

worden om ex-kolonialen te verzorgen, 
heeft het mis: in 2003 wordt er op de 
begroting opnieuw 5.000.000 Euro voor-
zien voor het Belgisch Congolees fonds.

Ook het cijfer voor multilaterale samen-
werking daalt. De daling heeft vooral 

De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking bij Financiën
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te maken met het doorschuiven van 
budgetposten naar de begroting ontw
ikkelingssamenwerking. De bijdragen 
aan het Aziatisch en Afrikaans ontwik-
kelingsfonds, en aan de Afrikaanse 
ontwikkelingsbank komen voortaan voor 
in de cijfers van DGOS. 

Leningen van staat tot staat
Bij de leningen van staat tot staat vin-
den we opnieuw een sterk  negatief 
saldo. Er werd dus opnieuw veel meer 
terugbetaald dan uitgeleend. Het sterk 
negatieve cijfer is te verklaren doordat 

voor een aantal landen de som van 2 
vervaldagen voor de terugbetalingen 
van staatsleningen op rekening van 
2002 werden ingeschreven. De terug-
betalingen van India en Bangladesh 
bijvoorbeeld, die einde 2001 verschuldigd 
waren, werden pas op 1 januari 2002 
effectief verrekend. 

Het ontwikkelingscomité van de OESO 
(DAC) maakt bij de berekening van de 
donorbijdragen voor ontwikkelingssa-
menwerking overigens geen onderscheid 
tussen giften en leningen. Zowel de 

giften als de leningen worden in aanmer-
king genomen om te berekenen hoeveel 
een staat jaarlijks aan ontwikkelings-
samenwerking besteedt. Dat geeft 
uiteraard een vertekend beeld van de 
‘gulheid’van de donoren. Een staat die 
het merendeel van zijn ontwikkelings-
budget leent, doet het even goed voor 
DAC dan een staat die de middelen zon-
der meer geeft. Pas wanneer de lening 
geleidelijk aan wordt terugbetaald wordt 
dat beeld gecorrigeerd. 

Schuldverlichting bij Financiën
Voor de kwijtschelding van de staatsle-
ning van Ivoorkust wordt enkel het 
bedrag van de interesten in het overzicht 
opgenomen, omdat de lening al bij de 
toekenning van de lening als ODA in de 
statistieken opdook.  

De schulden van Kameroen en Pakistan 
werden niet kwijtgescholden maar 
herschikt. De verschuldigde interesten 
werden gekapitaliseerd, en kunnen dus 
op hun beurt beschouwd worden als een 
zachte lening van staat tot staat, waar-
door ze ODA aanrekenbaar worden. 
De schulden en de interesten worden 
echter niet kwijtgescholden. Pakistan en 
Kameroen zullen ook de komende jaren 
hun schuld met interest moeten aflossen. 

De schuldkwijtscheldingsoperatie voor 
Tanzanië komt in de boeken van DGOS 
terecht. 
Financiën draagt wel multilateraal bij 
aan schuldverlichting via de bijdragen 
aan het HIPC-fonds van Wereldbank en 
IMF. 

Besluit
Het budget voor Ontwikkelingssamen-
werking is de voorbije jaren toegenomen. 
Dat is uiteraard een goede zaak. Ook de 
bestedingsgraad van 0,97% is positief. 
Maar de Belgische ontwikkelingssamen-
werking blijft nog veel te ver verwijderd 
van de doelstelling om 0,7% van het 
BNI aan ontwikkelingssamenwerking 
te besteden. Uit de bevraging van 
politici die de Noord-Zuidbeweging 
organiseerde naar aanleiding van de 
verkiezingen bleek dat iedereen zich wil 
engageren om de norm in 2010 te halen. 
11.11.11 roept de volgende regering om 
de stijging vol te houden, en om er wat 
vaart achter te zetten.

Han Verleyen
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Ontwikkelingssamenwerking is een zaak van de hele regering. Beslis-

singen op het vlak van buitenlands beleid, handel, landbouw, en 

financiën, hebben allemaal in meer of mindere mate een effect op de 

bevolking in het Zuiden. 

De lopende onderhandelingen in de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over 
de verdere vrijmaking van de wereld-
economie ( de zogenaamde Doha Ronde) 
kunnen landen in het Zuiden veel 
schade berokkenen. Bijvoorbeeld als 
ze ertoe leiden dat basisvoorzieningen 
zoals water zonder meer aan de markt 
worden overgelaten, als ze de voedsel-
zekerheid ondermijnen, of via patenten 
de privatisering van traditionele kennis 
toelaten, enz.

De relatief kleine bedragen voor ontwik-
kelingssamenwerking zijn dan slechts 
een pleister op de wonde.  In de beste 
van alle werelden zou het Zuiden dan 
ook een voortdurende bekommernis 
moeten zijn van alle ministers in de 
regering. Helaas kijkt ook België al te 
zeer naar het eigen belang als het over 
handel gaat zoals mocht blijken uit 
de voorbereidingen van de GATS- of 
dienstenonderhandelingen in de WTO 
(zie inzet)

Het zuiden aanwezig
Daarmee is niet gezegd dat  de regering 
Verhofstadt in 2002 géén aandacht had 
voor het Zuiden. 

Centraal-Afrika kreeg opnieuw de volle 
aandacht van Minister van Buitenlandse 
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GATS en de ontwikkelingslanden

Eén van de belangrijkste onderhandelingsdossiers die momenteel gevoerd worden 
binnen de WTO gaan over de liberalisering van de handel in diensten. In het bestaande 
WTO-dienstenakkoord (GATS) worden diensten ruim gedefinieerd en kunnen essentiële 
diensten zoals waterdistributie, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, communicatie 
net zo goed tot koopwaar worden gemaakt als diensten aan bedrijven, de bouw, 
goederentransport, bankdiensten, enz.
De onderhandelingen lopen grotendeels via een proces van vraag en aanbod. Tegen 30 
juni 2002 moesten de WTO leden hun “vragen” klaar hebben, dat wil zeggen: laten 
weten welke diensten ze graag in andere landen geliberaliseerd wilden hebben. De 
Europese Unie maakte haar lijstje van wensen op voor 109 landen, in meerderheid 
ontwikkelingslanden. België bekeek de lijsten vooral vanuit het standpunt van de 
eigen dienstenindustrie: vroeg de EU vooral genoeg in sectoren waar Belgische 
dienstenbedrijven sterk staan, zoals bijvoorbeeld de baggerdiensten? Of de Europese 
vraag naar liberalisering in de ontwikkelingslanden wel in overeenstemming was 
met de Belgische en Europese doelstellingen op vlak van duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding werd niet onderzocht. Alle Belgische adminstraties gingen naar de 
109 vraaglijsten kijken, maar niemand van DGOS. Uiteindelijk leidden NGO-kritiek en 
debatten binnen de regeringscoalitie toch tot enige Belgische kanttekeningen, zoals 
het schuchtere verzoek om de Europese vragen op vlak van cultuur en onderwijs af te 
zwakken tot op het niveau van liberalisering dat in Europa zelf bestaat. 
De 109 vraaglijsten zijn overigens geheim gebleven voor het publiek tot ze op 25 
februari 2003 uitlekten via het internet (zie www.gatswatch.org).
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Zaken Louis Michel en Staatssecretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy 
Boutmans.
De Tobin-taks bleef – zeer tegen de zin 
van blauwe excellenties – op de politieke 
agenda. 
Binnenlandse communautaire motieven 
dreven de ministers ertoe om verder 
te palaveren over de discussie rond de 
overheveling van federale bevoegdheden 
inzake ontwikkelingssamenwerking naar 
de gemeenschappen en gewesten.

En allemaal hadden ze hun mening over 
anders-globaliseren. Dat bleek in de 
eerste plaats uit  de open brieven van de 
premier aan de andersglobalisten, en de 
mediagenieke globaliseringsconferentie 
die daarmee samenhing.  Daarnaast zie 
je de term ook opduiken in nagenoeg 
alle partijprogramma’s die werden opge-
maakt naar aanleiding van de federale 
verkiezingen. 

Budget gehaald
Staatssecretaris voor Ontwikkelings-
samenwerking Eddy Boutmans had 
het niet makkelijk in de regering. Hij 
moest vechten voor zijn beleidsdomein, 

voor het behoud van een eigen budget 
en bevoegdheden. Toch slaagde hij 
erin een afzonderlijke begroting 
voor ontwikkelingssamenwerking te 
behouden en zijn budget te laten stijgen. 
Hij deed inspanningen om een verdere 
stijging van het budget te verzekeren in 
de komende jaren (zie cijferhoofdstuk).

Op de terreinen die voor hem prioritair 
zijn, zoals AIDS en milieu, boekte  hij 
zeker vooruitgang. Alleen was het niet 
altijd zichtbaar. Het is twijfelachtig of 
hij zijn aandachtspunten blijvend heeft 
kunnen verankeren in het beleid.

Strategie in de mist
Nochtans bood de verplichting om de 
beleidslijnen van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking vast te leggen in 
strategienota’s voor de prioritaire part-
nerlanden en thema’s een uitgelezen 
kans om de discussie te openen over 
nieuwe vormen van samenwerking. 
Staatssecretaris Boutmans deed wel 
voorzichtige pogingen om budgetsteun 
te introduceren in de Belgische Ontwik-
kelingssamenwerking,  onder meer in 
Mozambique en Niger, maar tot een 

breed debat hierover kwam het niet. 
Ook zijn aandacht voor AIDS, milieu 
en cultuur had hij via de strategienota’s 
kunnen inploegen in de bilaterale 
samenwerking. Het opstellen van strate-
gienota’s bood tevens een basis om de 
dialoog aan te gaan met de civiele samen-
leving in België en in de partnerlanden. 
Dat alles is niet gelukt. 

Het opmaken van de strategienota’s was 
een moeizaam, tijdrovend en weinig 
transparant proces. De enkele nota’s die 
op tijd werden afgemaakt waren zeer 
verschillend van kwaliteit. Er was geen 
sprake van kruisbestuiving tussen de 
themanota’s en de landennota’s. En of ze 
echt een beleidskader vormen voor de 
ambtenaren op het terrein is nog maar 
de vraag. Kortom, een maat voor niets. 

(In)stabiel BTC & DGOS
BTC en DGOS moesten op kruissnelheid 
zitten. De hervorming is doorgevoerd, 
dat wel, maar aan de top van BTC heeft 
het toch flink gerommeld. In de vier 
jaar van zijn bestaan kende BTC al drie 
topmanagers. Ook DGOS is met Martine 
Van Dooren aan zijn tweede topvrouw 
toe. 

11.11.11 rekent erop dat de periode 
van instabiliteit afgesloten wordt, en 
dat er een grondige evaluatie gemaakt 
wordt van 4 jaar BTC en DGOS om uit 
te zoeken of de instellingen voldoende 
uitgerust zijn om hun taken naar beho-
ren te vervullen. 

Ambassadeur van het Zuiden?
Bij zijn aantreden beoogde Boutmans 
‘De ambassadeur van het Zuiden in 
België’ te worden. Die rol houdt veel 
meer in dan het goed uitvoeren van 
programma’s en projecten, en het goed 
besteden van middelen. Het betekent 
dat ontwikkelingssamenwerking in alle 
beleidsdomeinen een aandachtspunt 
vormt voor de regering, en dat ook 
de publieke opinie voortdurend 
gevoed wordt met berichten over de 
belangenverdediging van het Zuiden in 
beleidsbeslissingen. En daarin is hij vaak 
tekortgeschoten. 

‘Bij zijn aantreden beoogde Boutmans  
‘De ambassadeur van het Zuiden in 
België’ te worden.’
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Paars-groen: hoe oprecht was de bekommernis?
De interesse voor het Zuiden was er, bij Paars-groen. Maar in de prak-

tijk werd ze vermengd met een blind vertrouwen in de weldaden van de 

vrijhandel en de rechtschapenheid van de WTO. De interesse volstond 

ook niet om de plunderingen in Congo ‘tot op het bot’ te onderzoeken. 

Daarnaast waren er de machtsspelletjes tussen de minister van Buiten-

landse Zaken en ‘zijn’ staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. 

En tot overmaat van ramp verzeilde men in kleinzielige communautaire 

kwesties over de regionalisering van ontwikkelingssamenwerking. Daarin 

was het belang van ontwikkelingssamenwerking blijkbaar van geen tel.

Een overzicht van de Paars-groene hoogtepunten:  

1. De factor Verhofstadt
Vooral in het buitenland scoorde België 
goed met zijn ‘progressieve’ premier. 
Tijdens de VN-conferentie over de 
Financiering van Ontwikkeling in 
Mexico in maart 2002 brak hij een lans 
voor meer middelen voor ontwikkelings-
samenwerking, en engageerde hij België 
om in 2010 de 0,7% norm te halen. 
Daarmee ging hij verder dan de 0,39% 
die Europa tegen 2006 vooropstelde. 

En toch kreeg staatssecretaris Eddy 
Boutmans tijdens de begrotingsronde 
voor 2003 niet de 100 miljoen Euro extra 
die hem beloofd was. Tenzij hij bereid 
zou zijn met wat kunstgrepen het budget 
voor ontwikkelingssamenwerking kunst-
matig de hoogte in te duwen.
Daar is Boutmans niet op ingegaan, 
en dat strekt hem tot eer. Er kwam wel 
een wettelijke verankering van de 0,7%, 
ergens tussen de honderden artikels van 
de programmawet. 

Wat 11.11.11. verwacht: 
Naast een vage verplichting om met ‘een 
volgehouden stijging’ in 2010 de norm 
te halen, staan er niet veel cijfertjes in 
die wet. 11.11.11 wacht met ongeduld 
op een concreet groeipad in het volgende  
regeerakkoord. 

Met zijn brieven aan de andersglobalis-
ten heeft Verhofstadt de andersglobalise-
ringsbeweging niet voor zich kunnen 
winnen. Daarvoor is zijn vertrouwen in 
de mogelijke weldaden van de vrijhandel 
en de WTO te groot, zijn de beleidsdaden 
te miniem,  en de dialoogmomenten te 
schaars. 
Premier Verhofstadt heeft op de valreep, 
in volle verkiezingstijd,  de moeite geno-
men om een bezoek te brengen aan het 
11.11.11-secretariaat om onze eisen aan 

de volgende regering te bespreken. Hij 
toonde zich daarin vooruitstrevender 
dan zijn partijgenoten die dezelfde 
vragen voorgelegd kregen. 
Opvallend was dat hij onze eis onder-
schreef om in de volgende regering een 
minister voor ontwikkelingssamenwer-
king te hebben.

Wat 11.11.11. verwacht:
Een gespreksbasis is er pas echt als 
België snel overgaat tot een volledige 
kwijtschelding van de schuld van de 
armste landen en als België initiatieven 
neemt om de beslissingsmacht in bas-
tions als Wereldbank, IMF en WTO ook 
in de praktijk rechtvaardig te verdelen. 
Bovendien moet België garanties 
inbouwen dat essentiële diensten zoals 
water, onderwijs en gezondheidszorg niet 
ten prooi vallen aan privatiseringen.  

Het meest hebben Verhofstadt en de 
regering echter gescoord in de discussie 
over het conflict in Irak, en terecht. 
Er was politieke moed nodig om niet te 
bezwijken onder Amerikaanse druk. 

Maar de lijn werd niet doorgetrokken 
toen het conflict eenmaal begonnen 
was. Er kwam geen verbod om militaire 
transporten via ons land te laten verlo-
pen. Dat was politiek een brug te ver. 

2. Congo
Centraal-Afrika, en vooral Congo, kreeg 
veel aandacht in de voorbije legislatuur. 
De krachtlijnen voor het beleid werden 
in 2000 uitgetekend in het Actieplan 
voor de Grote Meren, een document 
waaraan zowel Louis Michel als Eddy 
Boutmans hun bijdrage leverden.

In Congo gaan inspanningen van ont-
wikkelingssamenwerking hand in hand 

met diplomatieke initiatieven van België 
en de internationale gemeenschap om de 
vrede te herstellen. Maar de vrede blijft 
uit.

Wat 11.11.11. verwacht:
De volgende regering moet  diplomatiek 
en juridisch alles in het werk stellen 
om een halt toe te roepen aan de 
oorlog in de DR Congo, die het voorbije 
jaar weer het leven heeft  gekost aan 
duizenden mensen. Dat kan ze doen 
door de militaire politiek van Oeganda 
en Rwanda in de DR Congo scherp te 
veroordelen.

Ook de eis om de MONUC, de VN-vredes-
macht in Congo,  verder te versterken 
blijft overeind. De Monuc moet in staat 
zijn om de Congolese bevolking te 
beschermen tegen de wreedheden die nu 
opnieuw plaatsvinden.

De volgende ministers voor Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
hebben op dit vlak hun rol te spelen. 

De Congolese schuld
België heeft de DR Congo een duwtje 
in de rug gegeven inzake de schulden-
problematiek. België heeft in juni 
2002 met een overbruggingskrediet de 
middelen bezorgd aan DR Congo om 
de achterstallen aan het IMF en de 
Wereldbank te betalen, voor een totaal 
van 638,5 miljoen US Dollar. Op basis 
daarvan was het IMF bereid om opnieuw 
een lening toe te staan aan Congo, om de 
schulden aan België af te betalen.
Een vestzak-broekzak operatie dus – het 
overbruggingskrediet werd onmiddellijk 
weer terugbetaald – , maar wel één 
die DR Congo in staat stelde de relatie 
met het IMF te normaliseren. Door de 
achterstallen aan te zuiveren, voldeed 
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DR Congo aan de  voorwaarden om 
toe te treden tot het HIPC-systeem, 
het schuldverlichtingsprogramma van 
Wereldbank en IMF.

Maar schulden maken om andere 
schulden af te betalen, helpt natuurlijk 
niet echt. De Congolese schuld blijft  te 
zwaar om te dragen. Een volledige kwijt-
schelding van de Congolese schuld aan 
België zat er bij deze regering niet in.
Met een totale  schuld van 13 miljard 
dollar moet het land ongeveer een half 
miljard dollar per jaar afbetalen. Deze 
schuld is opgebouwd onder het regime 
van Mobutu en het grootste deel ervan 
verdween in megalomane projecten en 
corruptie. De bevolking zag er weinig of 
niets van. Bij terugbetaling draagt zij wel 
de gevolgen. 

Wat 11.11.11. verwacht:
11.11.11 vraagt dan ook aan de 
volgende regering om ten minste alle 
Belgische schulden van DR Congo zonder 
meer kwijt te schelden. België moet ook 
bij IMF en Wereldbank ijveren voor een 
specifieke aanpak van de Congolese 
schuld, waarbij de achterstallen op een 
eenvoudige en transparante manier 
geschrapt worden. 

De plunderingen in DR Congo
De aandacht voor Congo verslapt als er 
Belgische belangen in het spel komen. 
In het VN-expertenrapport over de 
plunderingen van de natuurlijke rijkdom-
men in Congo, werden verschillende 
Belgische bedrijven genoemd, zoals 
Union Minière (nu Umicore) en Sabena. 
Zij zouden medeplichtig zijn aan de 
plunderingen van de Congolese bodem-
rijkdommen, en dus aan de financiering 
van de oorlog.

Naar aanleiding van de VN-rapporten 
richtte het Belgische parlement een 
onderzoekscommissie op die de verant-
woordelijkheid van Belgische bedrijven 
verder zou onderzoeken, en de bestaan-
de wetten en controlemechanismen voor 
de activiteiten van bedrijven zou bekij-
ken. Het werk van die onderzoekscom-
missie is zonder meer bedroevend.  Ze 
werkte tergend traag, en maakte geen 
gebruik van de verregaande bevoegd-
heden van een parlementaire commissie 
om bijvoorbeeld onderzoeksdaden te 
stellen bij particulieren, overheden of 
bedrijven.  

Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat het eindrapport van de commissie 
ondermaats was. Betrokken landen 
worden niet genoemd. De mogelijke 
betrokkenheid van Belgische bedrijven 
bij de plunderingen werd onvoldoende 
onderzocht. Ook over overheidsdiensten 
zoals de Delcrederedienst, de douane of 
de fiscus valt geen slecht woord.
De bekommernis van de commissie om 
het potje rond mogelijke aansprakelijk-
heid van bedrijven dicht te houden is 
schrijnend. En de regering was maar 
al te blij dat ze het dossier niet moest 
aanpakken.
Tijdens een conferentie over handel 
in conflictgebieden verkondigde minis-
ter Annemie Neyts dat België een 
‘afwachtende houding’ zal aannemen. 
Het werk van de VN is immers niet ge-
daan: alle bedrijven die genoemd worden 
krijgen nu de kans zich te verdedigen.

De goodwill die Minister Neyts en de 
parlementaire onderzoekscommissie 
aan de dag legde ten aanzien van de 
genoemde Belgische bedrijven staat 
in schril contrast met de gretigheid 

waarmee ze de VN-experts bekritiseer-
den, en de kritische NGO-stemmen ten 
aanzien van de werkzaamheden ten 
aanzien van de commissie aanpakte.

Wat 11.11.11. verwacht:
11.11.11 roept de volgende regering 
op om werk te maken van een kracht-
dadig beleid ten aanzien van Congo. 
Het plunderingendossier moet 
opnieuw worden aangepakt. Er moet 
dringend werk gemaakt worden van 
de verschillende wetsvoorstellen die 
voorliggen om Belgische bedrijven 
aansprakelijk te stellen voor onrecht-
matige activiteiten in het buitenland. 

3. De Tobin-taks
De eis van de Noord-Zuidbeweging om 
een belasting op munttransacties in te 
voeren om financiële crisissen tegen te 
houden, heeft tijdens de vorige regering 
regelmatig de politieke agenda gehaald. 

Technische bezwaren tegen de invoering 
van de taks die door weigerachtige 
blauwe politici te pas en te onpas werden 
bovengehaald, werden tijdens parlemen-
taire hoorzittingen zonder meer van tafel 
geveegd door verschillende experts. Alle 
politieke partijen, op de VLD na, lieten 
zich overtuigen en dienden in maart 
2002 een wetsvoorstel in dat ijvert voor 
de invoering van een Tobin-taks.

Even leek het erop dat het wetsvoorstel 
nog voor het einde van deze legislatuur 
zou worden goedgekeurd. Maar dat was 
buiten minister van Financiën Didier 
Reynders gerekend. Reynders, die nooit 
bereid was een persoonlijk standpunt te 
geven over de Tobin-taks, toverde tijdens 
de laatste bijeenkomst van de commissie 
Financiën een rapport uit zijn mouw 
waarmee hij opnieuw de technische 
haalbaarheid van de Tobin-taks wilde 
betwisten. Omdat het in het Nederlands 
was opgesteld, weigerden zijn partijge-
noten te stemmen. De VLD was gewoon 
afwezig. Met dergelijke flauwe manoeu-
vres hebben de Franstalige liberalen 
het Tobinvoorstel meteen naar de 
prullenbak verwezen. Aan een volgende 
regering en parlement om het terug op 
te vissen!

Wat 11.11.11 verwacht :
de Tobin-taks moet het regeerakkoord 
halen!
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Boutmans: geen risico’s
Staatssecretaris Boutmans laat de indruk na teveel op veilig te hebben 

gespeeld, met BIO, Africalia, en AIDS-bestrijding als ‘ongevaarlijke’ 

aandachtspunten. Voor goede verwezenlijkingen, zoals de budgetver-

hoging, de verankering van de 0,7%-norm in de programmawet, en 

de groene positie ten aanzien van de oorlog in Irak heeft hij te weinig 

lof opgeëist. Communicatie was vaak de achilleshiel van het Kabinet 

Boutmans. 

Tabel 4. Direct bilaterale samenwerking met partnerlanden - Bron: DGOS 

 nr landen 1999 2000 2001
 1 DR CONGO 6.818.062 3.676.259 12.947.685
 2 NIGER 7.422.927 8.734.527 11.360.889
 3 KAMEROEN 2.211.705 4.344.582 10.410.406
 4 RWANDA 11.735.284 10.226.349 7.609.767
 5 TANZANIE 13.286.845 1.945.964 7.262.789
 6 BOLIVIA 1.803.922 5.683.947 6.992.582
 7 MALI 1.626.925 1.665.844 5.947.232
 8 FILIPIJNEN 2.629.902 3.354.990 5.278.393
 9 BURKINA FASO 2.787.069 5.796.991 4.567.689
 10 ETHIOPIE 1.092.715 56.272 4.560.912
 11 VIETNAM 1.789.296 11.262.051 3.664.045
 12 SADC 2.854.246 2.473.236 3.318.979
 13 MOZAMBIQUE 0 0 3.149.064
 14 SENEGAL 3.958.860 1.493.806 2.570.201
 15 PALESTINA ADM. ZONE 3.380.029 2.509.922 2.290.800

Bilaterale samenwerking 
De bilaterale  Belgische ontwikkelingssa-
menwerking richtte zich de voorbije legis-
latuur vooral op Afrika. Uit een overzicht 
van de direct bilaterale samenwerking in 
2001 blijkt dat 8 van de 10 belangrijkste 
partnerlanden Afrikaans zijn. In 
Latijns-Amerika is Bolivië nog steeds 
de belangrijkste partner. De aandacht 
gaat daar vooral naar gezondheidszorg, 
plattelandsontwikkeling en mensenrech-
ten. De samenwerking met de Filippij-
nen, goed voor de achtste plaats in het 
overzicht, is een voortzetting van een 
programma dat nog door Moreels werd 
opgestart. De Filippijnen zijn immers 
niet langer een bevoorrechte partner van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king. 

Rwanda, Burundi en Congo
De ontwikkelingssamenwerking van 
staat tot staat met Congo werd tijdens 
de voorbije legislatuur geleidelijk aan 
opnieuw opgestart. Die was begin jaren 
negentig opgeschort naar aanleiding van 
het bloedige antwoord van het Mobutu-
regime op een studentenbetoging in 

Lubumbashi. Sinds 2001 is de DR 
Congo opnieuw het belangrijkste part-
nerland voor de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking. De aandacht gaat 
vooral naar ondersteuning van sociale 
basisvoorzieningen zoals gezondheids-
zorg, en steun aan lokale ontwikkelings-
initiatieven. 

In Rwanda gaat de aandacht van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
vooral naar de ondersteuning van de 
Gacaca-jusititie, een traditionele vorm 
van rechtspraak waarbij verkozen ver-
tegenwoordigers geschillen beslechten. 
De Gacaca-rechters behandelen geno-
cide-zaken, om de gigantische achter-
stand bij de genocide-processen weg te 
werken. De Belgische overheid inves-
teerde de voorbije jaren 7,6 miljoen 
Euro in de justitiesector in Rwanda 
(bron: DGOS-info). De steun aan Gacaca 
is een moedige beslissing, want het is 
niet gegarandeerd dat de processen tot 
verzoening leiden. België moet alert 
blijven voor de gespannen sfeer waarin 
de gacaca-processen gevoerd worden. 

De relaties met Burundi normaliseren 
langzaam. Het Belgische beleid ten 
aanzien van Burundi volgt nog steeds 
de lijnen van het Actieplan voor de 
Grote Meren (2000) van staatssecretaris 
Boutmans. Dat bevat twee fasen: een 
partnerschap naar vrede, waarin de 
nadruk ligt op het verbeteren van de 
socio-economische toestand, en een 
partnerschap in vrede, om de stabiliteit 
in het land te consolideren.

De Europese Unie, Frankrijk en België 
nemen het voortouw in het geleidelijk 
heropstarten van de bilaterale samen-
werking met Burundi. België heeft zijn 
engagement naar Burundi herhaaldelijk 
bevestigd tijdens internationale donor-
conferenties (in Parijs in 2000 en in 
Genève in 2001). Vanaf 2002 voorziet het 
jaarlijkse budgetten van om en bij de 
11 miljoen Euro. Daarmee zou Burundi 
weer bij de koplopers van de hulpont-
vangende landen terechtkomen.
Een opvallende en nuttige interventie 
van de Belgische bilaterale samenwer-
king in 2002 was de betaling van de 
achterstallige salarissen van ambtenaren 
en leerkrachten, goed voor zo’n 4 miljoen 
Euro. Nog eens 4 miljoen Euro werd uit-
getrokken voor Noodhulp. 

Thema’s: milieu en aids
Milieu was niet geheel onverwacht een 
stokpaardje voor de groene staatssecre-
taris. Hij wilde een groot deel van de 
extra middelen die ontwikkelingssamen-
werking de komende jaren moet krijgen, 
besteden aan de ondersteuning van 
de partnerlanden bij de integratie van 
leefmilieu in hun beleid. En in concrete 
maatregelen om internationale milieu-
akkoorden uit te voeren.
Boutmans streeft ook ernaar dat 40% 
van de interventies van DGOS relevant 
zouden zijn voor het leefmilieu en dat 
5% van de interventies specifiek gericht 
zijn op milieu. 

Maar zover zijn we nog niet. Nu ver-
taalt de interesse voor leefmilieu zich 
grotendeels in steun aan multilaterale 
programma’s zoals de Global Environ-
mental Facility, en de VN-organisatie 
voor natuurbeheer UNEP (United 
Nations Environmental Programme). 
De bijdrage aan multilaterale milieu-
organisaties en fondsen voor de 
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Tabel 5. Uitgaven van DGOS voor AIDS-bestrijding
 
 1998 1999 2000 2001 2002
Bilateraal Direct 1.764.035 2.280.992 2.586.695 2.298.890 1.178.325
Multilateraal 2.269.217 2.553.824 5.576.315 11.378.933 13.672.828
Indirecte samenwerking 878.559 796.209 2.670.681 5.195.923 8.671.906
Andere programma’s 0 0 37.184 285.846 798.184
TOTAAL DGOS 4.911.811 5.631.025 10.870.875 19.159.592 24.321.243
Bron: DGOS via www.dgos.be

uitvoering van de internationale milieu-
verdragen is opgetrokken van 10 tot 
16 miljoen Euro. 3 miljoen Euro gaat 
naar UNEP, 10,5 miljoen Euro naar de 
Global Environmental facility. Of de 
trend zich ook doorzet in de bilaterale 
samenwerking valt af te wachten. 
De strategienota over milieu biedt  wel 
een mooie basis, maar het is nog maar 
de vraag of die nota’s effectief gebruikt 
zullen worden. 

Ook op het vlak van aidsbestrijding 
koos Eddy Boutmans vooral voor 
multilaterale initiatieven. Boutmans  
financiert de strijd tegen AIDS vooral 
via UNAIDS en het Wereldfonds voor 
de bestrijding van AIDS, tuberculose 
en Malaria, een nieuw fonds waarin 
regeringen, bedrijven en NGO’s samen-
werken om grensoverschrijdende 
gezondheidsproblemen aan te pakken. 

De multilaterale programma’s bieden 
de meeste mogelijkheden om vrij 
snel beleidsprioriteiten in initiatieven 
te vertalen. Het integreren van die 
prioriteiten in de direct bilaterale 
samenwerking is een veel moeizamer 
proces. Dat blijkt ook uit de cijfers voor 
AIDS-bestrijding: hoewel het totale 
budget vervijfvoudigde, daalde de direct 
bilaterale bijdrage in 2002 tot het niveau 
van 1998. 

BIO – krediet voor 
kleine ondernemingen
Met de oprichting van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwik-
kelingslanden (BIO) wilde staatssecre-
taris Boutmans de private sector 
betrekken bij ontwikkelingssamenwer-
king. De bedoeling is initiatieven te 
steunen van kleine ondernemingen in 
ontwikkelingslanden. 

BIO is een publiekprivaat partnerschap 
tussen de Belgische Overheid en de 
Belgische Maatschappij voor Internatio-
nale investering. In de Raad van Bestuur 
zetelen vertegenwoordigers van de 
overheid en van de bedrijfswereld. 
Twee regeringscommissarissen moeten 
waken over de budgettaire aspecten 
en de ontwikkelingsrelevantie van de 
interventies.

In 2002 – het eerste volledige werkjaar – 
richtte BIO zich vooral tot kleine, lokale 
financiële instellingen in het Zuiden. 
Ze wil de  instellingen  in staat stellen 
krediet te verstrekken aan kleine en 
middelgrote ondernemingen ter plaatse. 
BIO kan echter ook risicokapitaal ver-
strekken aan KMO’s of steun geven aan 
micro-financieringsorganisaties.
In 2002 werden projecten geïdentificeerd 
voor 136 miljoen Euro, waarvan er 8 
werden goedgekeurd voor een bedrag 
van 22 miljoen Euro. De overheid heeft 
100 miljoen Euro uitgetrokken voor BIO, 
gespreid over vijf jaar.

BIO is niet gehouden aan de geografi-
sche beperking die de Wet Internationale 
samenwerking oplegt aan de bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking. Daardoor 
kan de maatschappij in 120 landen inves-
teren. Ze investeert minimaal 35% van 
zijn kapitaal in de Minst Ontwikkelde 
Landen.

Toch richt BIO zich in de eerste plaats 
op de prioritaire partnerlanden van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
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11.11.11. vraagt minister van Ontwikkelingssamenwerking

11.11.11 organiseerde naar aanleiding van de federale parlementsverkiezingen, een 
bevraging van de kopstukken van de verschillende democratische partijen. Daarin 
toonden die zich bereid zich in een volgende regering of parlement actief te engageren 
voor een resem van eisen die 11.11.11-vrijwilligers hen voorlegden.

Als de volgende regering oprecht bekommerd is over ontwikkelingssamenwerking, 
heeft 11.11.11 wel wat suggesties klaarliggen, op allerlei terreinen.

 We eisen dat het regeerakkoord een concreet groeipad bevat waarin de regering 
aangeeft in welke mate ze tijdens haar legislatuur het budget voor ontwikkelingssame
nwerking zal verhogen. 
 We eisen grote transparantie en omzichtigheid bij de onderhandelingen over de 
liberalisering van de diensten en willen garanties voor de toegang tot essentiële 
diensten voor iedereen. 
 De goedkeuring van het wetsvoorstel rond de Tobin taks vereist nog slechts een 
kleine inspanning. 
 De aandacht voor Centraal-Afrika mag niet verslappen. 
 In het Israëlisch-Palestijns conflict moet de regering kleur bekennen, en pleiten voor 
de opschorting van het EU-associatie-akkoord om druk uit te oefenen op Israël om 
zich terug te trekken uit de Palestijnse gebieden. 
 En op het vlak van ontwikkelingssamenwerking moet België echt werk maken van 
de millenniumdoelstellingen, en timmeren aan een stevig beleidskader met duidelijke 
accenten. 
 Het zwaartepunt voor ontwikkelingssamenwerking moet federaal blijven, maar 
gemeenschappen en gewesten moeten wel nauwer betrokken worden bij het beleid. 

Wie dat allemaal onderschrijft kan niet anders dan in de regeringsonderhandelingen 
pleiten voor een Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de volgende federale 
regering. Hij/zij zal zijn/haar handen vol hebben.

Al was het maar om gebruik te kunnen 
maken van de expertise over deze 
landen bij de Belgische Technische 
coöperatie (BTC) en DGOS. En om hun 
vertegenwoordigers te kunnen inschake-
len om de initiatieven mee op te volgen.
De Wet tot oprichting van BIO voorziet 
overigens uitdrukkelijk dat BIO een 
beroep kan doen op BTC voor techni-
sche assistentie en kennisoverdracht 
ter ondersteuning van haar investerings-
beslissingen.

Het is te vroeg om BIO echt op zijn 
merites te beoordelen, maar het blijft 
voor 11.11.11 onduidelijk waarom het 
initiatief niet gekaderd kon worden in de 
bestaande structuren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 

Cultuur als motor 
voor ontwikkeling: Africalia
Boutmans heeft altijd geloofd in het 
belang van cultuur als motor voor 
ontwikkeling. Om daaraan een bijdrage 
te kunnen leveren zette hij Africalia op. 
Africalia heeft tot doel de hedendaagse 
Afrikaanse cultuur voor te stellen aan 
een zo breed mogelijk publiek. Daar-
naast wil het ook het internationaal 
debat aanzwengelen over de uitwisseling 
van culturen in het kader van duurzame 
ontwikkeling.

Via het initiatief steunt de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking een waaier 
van cultuurprojecten in het Zuiden, 
en stelt het ook in België een reeks 
Afrikaanse creaties voor. In 2002 lag het 
accent op de samenwerking in Afrika, 
met projecten op het vlak van visuele 
kunsten poëzie, film en documentaires, 
mode en design, urbanisatie enz.

Africalia is moeilijk uit de startblokken 
geraakt. Naast BIO vond ook Africalia 
onderdak moest vinden in een  vzw 
buiten de bestaande ontwikkelingssa-
menwerking. 

Africalia was vrij onzichtbaar in België 
in 2002. Geen probleem voor Boutmans: 
het zwaartepunt van Africalia moest- 
terecht- in Afrika liggen,  het Belgische 
luik van Africalia moest slechts een 
‘’toonmoment zijn’’.

Maar ook dat liep in de opstartfase niet 
echt goed. Het initiatief bleek groten-
deels Franstalig, oorspronkelijk vooral 

gericht op Franstalig Afrika. Ook de 
vzw zelf draaide niet goed. De Raad van 
Beheer had te weinig vat op het initiatief. 
De coördinatrice werd onkunde en 
gebrek aan leiderschap verweten, 
en werd ontslagen. Ze legde andere 
accenten dan het Kabinet Boutmans. 
Zij wilde van Africalia een prestigieus 
cultuurevenement in België maken, 
het Afrikaanse luik was daarbij van 
ondergeschikt belang. Het is duidelijk 
dat de brug cultuur en ontwikkelingssam
enwerking onvoldoende werd gemaakt, 
zodat Africalia zijn doel voorbijschiet.

In de loop van 2002 hebben zowel Kabi-
net als de Raad van Beheer hun greep 
op Africalia proberen versterken. De 
Raad van Beheer werd versterkt, en het 
Kabinet sloot een overeenkomst af over 
opvolging en controle van Africalia. Die 
controle was er voordien niet.

Africalia werd in maart 2003 aan de 
Belgische pers voorgesteld. De artistieke 
uitstraling van Africalia in België zat 
bij de lancering blijkbaar goed, al ligt 
het verschil met andere multiculturele 

initiatieven vooral in de locatie: Africalia-
projecten halen zalen als het PSK en de 
Munt in Brussel, vele andere Afrikaanse 
dans- of muziekvoorstellingen moeten 
het stellen met festivalweides en 
culturele centra overal te lande. 

Het is positief dat ook voor Afrikaanse 
projecten en initiatieven de grote 
cultuurtempels in België ter beschikking 
worden gesteld, maar om een ruim 
bereik te hebben, moet België groter 
zijn dan Brussel.  Van de beloofde 
wisselwerking tussen initiatieven in het 
Zuiden en initiatieven in België is weinig 
merkbaar.
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Defederalisering van Ontwikkelingssamenwerking
In de discussie over de overheveling van bevoegdheden voor ontwikke-

lingssamenwerking naar de deelstaten heeft Eddy Boutmans de hete 

aardappel doorgeschoven naar de volgende regering. Boutmans prin-

cipiële afkeuring van de bepaling in de Lambermontwet om vanaf 2004 

onderdelen van ontwikkelingssamenwerking te defederaliseren, heeft 

er niet toe geleid dat de beslissing ongedaan werd gemaakt. Maar er is 

evenmin een verdere uitvoering aan gegeven.

Van lichtgewicht tot pluimgewicht
De NGO´s, de universiteiten en zelfs het 
ontwikkelingscomité van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) hadden grote 
vragen bij de beslissing om bevoegdhe-
den inzake ontwikkelingssamenwerking 
over te hevelen naar gemeenschappen 

en gewesten. De critici vreesden dat 
een overheveling zou leiden tot grote 
versnippering van de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking. Bovendien zou 
een overheveling schade toebrengen 
aan de coherentie van het Belgische 
buitenlands beleid en het toch al kleine 
gewicht van Belgie in internationale 
instellingen nog verder doen afnemen. 
Ook staatssecretaris Eddy Boutmans 
uitte zonder omwegen zijn ongenoegen 
over deze beslissing.

De overheveling van bevoegdheden 
kwam in 2001 aan bod in hoorzittingen 
in de senaatscommissie Buitenlandse 
Zaken. Daaruit bleek nog maar eens dat 
de sector veel gegronde bezwaren had 
tegen de beslissing. Het eindverslag van 
deze hoorzittingen kwam er nooit. 

Een Bijzondere Werkgroep, samenge-
steld uit vertegenwoordigers van fede-
rale ministers en vertegenwoordigers 
van gemeenschappen en gewesten, 
moest tegen 2002 een voorstel doen om 
onderdelen van ontwikkelingssamenwer-
king over te hevelen. Het eindverslag 
dat tegen einde 2002 verwacht werd, 
is nooit afgeraakt. Men kwam niet tot 
eensgezindheid over de invulling van de 
bepaling in de Lambermontwet.

Vlaanderen wilde niet achterblijven, en 
kreeg zijn eigen werkgroep. De Vlaamse 
werkgroep bereikte in 2002 overeen-
stemming over een tekst waarin ze een 
aantal principes onderschreven, en 
raakten het erover eens dat het gros van 
de bevoegdheden parallel kon worden 
toegewezen aan het federale niveau en 

aan de deelstaten, 
met zelfs een 
aantal exclusieve 
bevoegdheden 
voor de deelstaten. 
Verder kwam zij 
evenmin, want het 
lijstje met exclusief 

toe te kennen bevoegdheden verschilde 
van partij tot partij. AGALEV en SP.A 
weigerden overigens om lijstjes in te 
dienen. 

Mislukt pact 
voor ontwikkelingssamenwerking
Staatssecretaris Eddy Boutmans gaf 
via zijn administratie een onderzoeks-
opdracht aan een consultancy-firma om 
een grondige bevraging te organiseren 
van de nationale en internationale 
actoren over de 
geplande hervor-
ming. Bij de 
enquete werden 
NGO´s, universi-
teiten en vertegenwoordigers van België 
in de partnerlanden en in internationale 
organisaties betrokken.

Uit die studie kwam opnieuw een 
duidelijk signaal dat de defederalisering 
van ontwikkelingssamenwerking een 
vergissing zou zijn. Omdat hij als rege-
ringslid verondersteld werd de beslissin-
gen van het Lambermontakkoord loyaal 
uit te voeren, lanceerde Boutmans het 
voorstel om een pact te sluiten tussen de 
federale overheid en de deelstaten. 
Daarin zouden ze gezamenlijk een aantal 
basisprincipes voor ontwikkelingssamen-

werking onderschrijven. Dat pact zou 
dan de basis kunnen vormen voor een 
grotere betrokkenheid van de deelstaten 
bij het ontwikkelingsbeleid. 
Uitgangspunt daarbij zou kunnen zijn 
dat het ontwikkelingsbeleid van de 
deelstaten complementair zou moeten 
zijn aan wat er op federaal niveau 
gebeurt.

Over de omvang van de middelen die 
zouden worden overgeheveld naar de 
deelstaten bleef hij vaag. In ieder geval 
zou het federale budget behouden moe-
ten blijven, maar van de extra middelen 
die ontwikkelingssamenwerking de 
komende jaren mag verwachten zou er 
ook wel iets naar de deelstaten gaan. 
Het voorstel had uiteraard weinig kans 
op slagen. Er was te weinig geld mee 
gemoeid, en te weinig ruimte om een 
eigen Vlaams of Waals accent te leggen 
in ontwikkelingssamenwerking. 

Geen knopen doorgehakt
Geen conclusies van de senaatscom-
missie, geen advies van de Bijzondere 
werkgroep en nauwelijks reactie op 
het onderzoek en het voorstel van 
Boutmans. De weerstand tegen deze 
beslissing heeft op geen enkele manier 
een formele neerslag gekregen. 
In de meeste partijprogramma’s voor 
de verkiezingen van 2003 werd het 
onderwerp vakkundig ontweken.

Deze regering heeft dus geen knopen 
doorgehakt inzake de defederalisering. 

Maar het laatste woord hierover is nog 
niet gevallen. 11.11.11 vreest dat het 
spook weer zal opduiken tijdens de 
regeringsonderhandelingen. En op dat 
moment zitten de ontwikkelingssamen
werkingsexperten van de verschillende 
partijen allicht niet mee aan tafel. 

Han Verleyen

De critici vreesden dat een overheveling zou leiden tot grote 
versnippering van de Belgische ontwikkelingssamenwer-
king. Bovendien zou een overheveling schade toebrengen 
aan de coherentie van het Belgische buitenlands beleid 
en het toch al kleine gewicht van Belgie in internationale 
instellingen nog verder doen afnemen

Het voorstel had weinig kans op slagen. Er was te weinig 
geld mee gemoeid, en te weinig ruimte om een eigen Vlaams 
of Waals accent te leggen.
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2002 was geen opwindend jaar 

voor de Vlaamse Ontwikkelings-

samenwerking. Het beleid werd 

vertraagd door het ontslag van 

Bert Anciaux als minister in juli 

2002, waarna Mieke Vogels de 

bevoegdheid overnam. De nieuwe 

minister koos niet voor een 

trendbreuk. Het uitgetekende 

beleid, waaronder het felbekriti-

seerde horizontale beleid, werd 

grotendeels voortgezet. Tegen 

het einde van het jaar kwamen 

er wel enkele eigen accenten en 

initiatieven. 2003 houdt daardoor 

alvast meer beloften in. 

Een van de kernpunten uit het beleid 
‘samenwerkingsontwikkeling’ van 
Anciaux was dat er eigenlijk geen nood 
was aan een klassiek Vlaams departe-
ment Ontwikkelingssamenwerking. 
Dat ‘horizontale beleid’ waarbij alle 
departementen hun steentje aan de 
ontwikkelingssamenwerking zouden 
bijdragen was noch in 2001, noch in 
2002 een succes. Het engagement van 
alle ministers om 10 procent van hun 
internationale 
werkingsmiddelen 
aan internationale 
samenwerking 
te besteden had 
14,87 miljoen euro 
moeten opleveren, 
berekende de minister snel. In werke-
lijkheid raapten de ministers in 2001 
nog geen 5 miljoen euro bijeen uit hun 
begrotingen. 

Definitieve cijfers voor 2002 zijn er nog 
niet, maar de verwachting is dat er niet 
meer werd uitgegeven dan in 2001. 
Vijf ministers deden hun duit in het 
zakje:  Marleen Vanderpoorten (Onder-
wijs), Van Grembergen (Cultuur), Dua 
(Milieu), Steve Stevaert (Verkeer) en 
Jaak Gabriels (Buitenlands beleid) 
en steunden projecten in onder meer 

Zuid-Afrika, maar ook Congo, Cuba, Sri 
Lanka, …. De bereidheid is er wel, maar 
de verschillende departementen hebben 
niet de expertise om ook op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking actief te zijn. 

In zijn beleidsbrief 2002 zwakte Anciaux 
de engagementen dan ook al een stuk af: 
hij hield het erbij dat de regering in 2002 
het engagement aangaat om 5,2 miljoen 
te besteden via het horizontaal beleid. 

Hij erkende bovendien dat ‘een verticale 
accentuering binnen het horizontale 
beleid nodig is om op de prioriteiten 
van de partner te kunnen inspelen, 
onafhankelijk van de beschikbaarheid 
van budgetten bij de andere Vlaamse 
ministers’.
Zijn opvolgster minister Vogels gaf 
eind 2002 in De Wereld Morgen toe 
dat de resultaten niet optimaal zijn en 
er dus aan gesleuteld moet worden. 
Het horizontale beleid werd te snel 
ingevoerd, zonder structurele omkade-
ring waardoor er geen eenheid zat in 
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Vlaanderen:
horizontaal beleid geen succes
Vlaanderen: 
horizontaal beleid geen succes

Het engagement van alle ministers om 10 procent van 
hun internationale werkingsmiddelen aan internationale 
samenwerking te besteden, had 14,87 miljoen euro moeten 
opleveren. In werkelijkheid raapten de ministers nog geen  
5 miljoen euro bijeen.
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de projecten, en er was onduidelijkheid 
over het aanspreekpunt en de wijze 
van financiering, luidde het. Ze wil 
de horizontale aanpak niet verlaten 
maar belooft een duidelijke lijn in het 
horizontale beleid. 

Van staat tot staat
Voor de vertikale werking werden er 
in de begroting 2002 wel heel wat meer 
middelen vrijgemaakt: 16,2 miljoen euro, 
i.p.v. 8,1 in 2001. Die verhoging is nog 
niet zichtbaar in de uitgaven omdat door 
de ministerwissel veel projecten slechts 
eind 2002 werden goedgekeurd, zodat de 
uitgaven pas in 2003 zullen gebeuren.
De directe bilaterale samenwerking 
staat het verst in Zuid-Afrika. In 2002 
werden voor  7 miljoen euro projecten 
goedgekeurd, in de praktijk werd nog 
maar 1,64 miljoen euro uitgegeven. De 
regio werd geografisch afgebakend tot 
de provincies Limpopo, Kwazulu Natal 
en de Vrijstaat en de projecten handelen 
onder meer rond gezondheid, lokale 
besturen en tewerkstelling (ook veel 
horizontale projecten spelen zich af in 
Zuid-Afrika).

In Marokko en Mozambique zijn in 2002 
al enkele pilootprojecten opgestart, de 
eerste betalingen zullen echter pas in 

2003 gebeuren. De projecten situeren 
zich binnen gezondheid, Aids en gelijke 
kansen en kwamen er nog voordat een 
grondige studie van het terrein gebeurde 
en duidelijke prioriteiten werden gesteld. 
Ondertussen zijn die omgevingsanalyses 
er wel. In Mozambique heeft dat geleid 
tot een verdere binnenlandse geogra-
fische afbakening. Als thema staat 
HIV/Aids in de toekomst centraal. Voor 
Marokko zal de omgevingsanalyse en 
goedkeuring van de projecten pas in 
2003 afgerond zijn. Daar ligt de klemtoon 
op gelijke kansen tussen mannen en 
vrouwen en de band met de allochtone 
gemeenschap in België. 

Verder lopen nog enkele projecten in 
Chili, andere Latijns-Amerikaanse lan-
den en China. Het gaat om een eerder 
vastgelegde samenwerking. In deze 
regio’s zullen geen nieuwe projecten 
worden goedgekeurd. 

De multilaterale samenwerking en de 
noodhulp worden wel onder de uitgaven 
voor ontwikkelingssamenwerking 
gerekend maar vallen onder de bevoegd-
heid van de minister van Buitenlands 
Beleid Jaak Gabriëls. Studie en beurzen 
vallen dan weer onder Onderwijs en 
Buitenlands Beleid. Vraag is of deze 

indeling wel bevorderlijk is voor een 
coherent beleid. Het lijkt logisch dat 
bijvoorbeeld noodhulp een onderdeel 
van ontwikkelingssamenwerking vormt.

Vage vertaling prioriteiten
Minister Vogels stelt in haar beleidsbrief 
eind 2002 duurzaamheid, het scheppen 
van gelijke kansen voor vrouwen, 
kinderen en achtergestelde groepen en 
Aidspreventie centraal in haar bilaterale 
samenwerking. Ook moet het Vlaamse 
beleid in overeenstemming zijn met 
het beleid van de grote internationale 
partners en de multilaterale organisaties 
en moet het getoetst worden aan funda-
mentele uitdagingen van duurzame 
ontwikkeling, zoals geformuleerd door 
de OESO. Hoe deze prioriteiten concreet 
vertaald worden en hoe ze de keuze 
van projecten moeten beïnvloeden blijft 
momenteel echter vaag. 

Dat zou in 2003 moeten veranderen. 
Dan wordt wordt onder impuls van de 
minister een kaderdecreet uitgewerkt 
dat een duidelijker kader en visie zou 
moeten geven aan de Vlaamse ontwik-
kelingssamenwerking. De minister 
kondigde regelmatig overleg aan en 
consultaties rond de uitwerking van het 
decreet. 

De ngo’s stellen zich wel vragen bij 
de snelheid waarmee de minister het 
kaderdecreet er wil doorkrijgen: juni 
2003 zou het in grote lijnen klaar moeten 
zijn, september 2003 moet er een politiek 
akkoord zijn. Aangezien dit decreet de 
toekomst van de Vlaamse ontwikkelings-
samenwerking zal vastleggen is het 
maar de vraag of dit politiek zo snel 
kan afgehandeld worden. Bovendien is 
het door de onduidelijkheid rond een 
mogelijke defederalisering niet zeker 
welke delen van ontwikkelingssamen-
werking onder de Vlaamse bevoegheid 
zullen vallen. 11.11.11 benadrukt in ieder 
geval dat de uiterste zorg besteed moet 
worden aan de inhoudelijke invulling 
van het decreet. 

Een ander aandachtspunt is de koppe-
ling tussen het Vlaamse beleid en het 
federale beleid ontwikkelingssamen
werking, die momenteel niet expliciet 
wordt gemaakt. Er wordt wel overleg 
gepleegd of een beroep gedaan op de 
federale expertise, maar een structurele 
samenwerking is er niet. Als Vlaanderen 
een grotere betrokkenheid wenst bij on
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twikkelingssamenwerking, in het kader 
van de discussie over de defederalisering 
van ontwikkelingssamenwerking, is een 
veel nauwere samenwerking op het vlak 
van beleidsbepaling en uitvoering met de 
verschillende deelniveaus onontbeerlijk.

Stedenbanden
Het beleid rond Ontwikkelingseducatie 
kwam traag op gang. In april 2002 kwam 
er voor de eerste keer een projectoproep 
waaruit een dertigtal educatieve projec-
ten van voornamelijk ngo’s en andere 
vzw’s werden geselecteerd. Eind novem-

ber volgde onder de nieuwe minister een 
tweede oproep. De ngo’s waren in het 
algemeen tevreden over het verloop van 
de procedure. 

Eind 2002 begon het kabinet van de 
nieuwe minister met de voorbereiding 
van een decreet dat een duidelijke basis 
moet geven aan het Vlaams beleid rond 
sensibilisering en educatie. Duurzame 
ontwikkeling en elementen uit Lokale 
Agenda 21 zullen hier een belangrijke rol 
in spelen. Coprogram en 11.11.11 worden 
bij het uitwerken ervan betrokken via 
regelmatig overleg. 

Het betrekken van gemeenten bij ontwik-
kelingssamenwerking ging op dezelfde 
lijn door als in 2001. Een dertigtal ge-
meenten hebben een convenant afgeslo-
ten met de Vlaamse overheid. Via deze 
convenanten stimuleerde de overheid 
in de pilootgemeenten de lokale ontwik-
kelingssamenwerking op drie niveaus: 
sensibilisatie, capaciteitsopbouw rond 
bestuurlijk management en initiatie-
ven in het zuiden, voornamelijk zuster-
banden met een gemeente in het zuiden. 
In 2002 werd daar 771.000 euro voor 
uitgetrokken. 11.11.11 betreurde echter 
dat het creëren van een zusterband als 
doel en eindfase van dit gemeentelijk 
convenantenbeleid gezien werd. In de 
praktijk is dit niet voor elke gemeente 
haalbaar of wenselijk. Ook hierrond 
wordt sinds eind 2002 in overleg met de 
sector een decreet voorbereid, waardoor 
in de toekomst alle gemeenten van dit 
conventantenbeleid gebruik kunnen 
maken. 

Muurvaste waarborg
Het Vlaams Waarborgfonds moet 
garantie verlenen aan erkende ontwik-
kelingsfondsen. Door de te complexe 
procedures bleven dossiers echter 
muurvast zitten. Minister Anciaux 
herbevestigde in zijn beleidsbrief het 
belang van zo’n fonds en de intentie 
om het bestaande Waarborgfonds te 
reactiveren. Net als in 2001 bewoog er 
echter nauwelijks iets. Pas eind 2002 
kwam de nieuwe procedure in een 
stroomversnelling, in overleg met o.m. 
Alterfin en Incofin. Verwacht werd dat 

het Waarborgfonds 
in het voorjaar van 
2003 eindelijk echt 
van start kan gaan. 

Conclusie: duidelijke keuzes graag!
Het budget ging dan wel voor het 
tweede jaar op rij omhoog, maar de 
beleidsopties van het Vlaamse ontwik-
kelingsbeleid blijven weinig uitgewerkt 
en de hulp blijft versnipperd. Vooral 
rond het horizontaal beleid blijft veel 
onduidelijkheid. Gezien het zeer 
beperkte budget van de Vlaamse ont-
wikkelingssamenwerking zijn duidelijke 
keuzes essentieel. 

Onder het ministerschap van Bert 
Anciaux liep het overleg of de consultatie 
van de sector bovendien volledig spaak. 
Ondanks herhaald aandringen van 
11.11.11 en Coprogram toonde het kabi-
net zo goed als geen interesse om met de 
sector rond tafel te gaan zitten. 

Toch zijn er een aantal positieve evolu-
ties. Aan de keuze van de projecten gaan 
al uitgebreidere omgevingsanalyses 
vooraf en wordt gezocht naar meer geo-
grafische en thematische afbakening. 
De band met de strategienota’s die op 
federaal niveau geschreven worden 
zou hierbij echter veel sterker kunnen 
worden gemaakt. 

De decreten die op stapel staan rond 
de Vlaamse ontwikkelingssamenwer-
king, ontwikkelingseducatie en de 
gemeentelijke convenanten verschaffen 
hopelijk een duidelijker kader. De 
ngo’s worden hierin door de nieuwe 
minister regelmatig geconsulteerd. En 
het waarborgfonds zal na jaren van 
inactiviteit eindelijk opgestart worden. 
De verwachtingen voor het laatste 
volledig beleidsjaar van deze Vlaamse 
regering en van haar minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zijn dus 
hoog gespannen. Benieuwd of ze kunnen 
ingelost worden. 

Minister Anciaux herbevestigde de intentie om het 
Waarborgfonds te reactiveren. Net als in 2001 bewoog er 
echter nauwelijk iets.].

Bilaterale samenwerking       
       
Vertikaal Zuid-Afrika 1.643.131
 Chili 1.065.837
 Latijns-Amerika 418.444
 China 40.209
Totaal vertikale samenwerking  3.167.621
Horizontaal   (schatting) 4.200.000
(Cultuur, Jeugd en Sport/Economie, 
Waterwegen en Zeewezen/Milieu (Ovam)/
Buitenlandsbeleid/Onderwijs/Welzijn)   
Sensibilisatie en ontwikkelingseducatie  2.204.349
Gemeentenconvenanten  770.778
Totaal bilaterale samenwerking  10.342.749

Andere
   
Multilaterale samenwerking  2.441.376
Noodhulp  686.234
VVOB  1.818.377
Studie en beurzen  10.648.016
Overige initiatieven  530.395
Totaal andere  16.161.058

Totaal  26.503.806
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Begin 2002 was het feestje van 

het Belgisch Voorzitterschap defi-

nitief afgelopen. Zoals dat gaat 

met wilde feestjes, blijft er altijd 

wel iets hangen: ze kleuren je dag, 

je maakt nieuwe vrienden, of ze 

laten je achter met een stevige 

kater. 

Voor de Europese ontwikkelings-

samenwerking en het handelsbeleid 

was 2002 niets meer dan een der-

gelijke “morning after”, met kleine 

overwinningen, en grote verliezen 

in het vooruitzicht. 

Kleine overwinningen
De Noord-zuidbeweging heeft in 2001 
goede contacten gelegd. Met het Kabi-
net Ontwikkelingssamenwerking, de 
Europese Commissie en Europese 
parlementsleden, met een netwerk van 
organisaties in Europa en partners 
in het Zuiden. Goede contacten zijn 
belangrijk als je informatie nodig hebt, 
standpunten moet verdedigen of mensen 
wil mobiliseren. 

In 2002 staat het Zuiden ook nog altijd 
op de Europese politieke agenda. 
Het kabinet van staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking Eddy 
Boutmans heeft geprobeerd om in 
te breken in de agenda’s van andere 
voorzitterschappen (Denemarken en 
Spanje) om haar engagementen uit 2001 
af te ronden. Het Kabinet deed dat door 
opnieuw te investeren in de uitvoering 
van het akkoord van Cotonou4 en de 
deelname  van de civiele samenleving 
daarin, en door belangrijke spelers uit 
het middenveld in de ontwikkelings-
landen uit te nodigen naar Brussel om 
hen een plaats te geven aan de onder-
handelingstafel.

Grote verliezen
Maar de kater was groter dan de over-
winning. Onder het Spaanse voorzitter-
schap werd met één pennentrek een 
institutioneel belangrijk forum als de 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
afgeschaft. Het signaal dat de Spaanse 
voorzitter bezig was om de poten onder 
het Europees Ontwikkelingsbeleid weg 
te zagen kwam veel te laat. Europese 
beleidsvoerders, nationale administraties 
en het middenveld deden te weinig om 
die drastische beslissing tegen te hou-
den. 

En dus krijgt ontwikkelingssamenwer-
king en Noord-Zuidbeleid  nu ergens 
een plaatsje op een overvolle agenda bij 
Algemene Zaken, en raakt het Zuiden 
helemaal ondergesneeuwd. 

Een tweede groot verlies gaat over poli-
tieke ruimte. Onder Belgische impuls 
werd in 2001 gestart met de zogenaamde 
Conventie over de toekomst van Europa. 
Die Conventie moet een Europese 
grondwet voorbereiden. Ondanks mooie 
woorden van Verhofstadt en Co, werd in 
2002 gestart met de afbraak van ontwik-
kelingssamenwerking op Europees 
niveau.
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Europa
Liever wereldmacht dan wereldpartner!
Europa 
Liever wereldmacht dan wereldpartner!

 

“Europa: wereldmacht of wereldpartner” was de titel van 
de NGO-campagne tijdens het Belgisch voorzitterschap.

4 Samenwerkingsakkoord tussen de EU en 77 landen uit 
Africa, de Cariben en de Stille Oceaan, de zogenaamde 
ACS-landen. Het Cotonou-akkoord verving in 2000 de 
Lomé-akkoorden die sinds de jaren 1970 de samenwer-
king tussen EU en ACS vastlegde.
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Er was geen plaats voor een aparte 
werkgroep Noord-zuidbeleid, er was 
weinig ruimte voor  verbeterde controle 
van het Europees Parlement, en de 
belangrijkste opdracht bleek het veilig 
stellen van de belangen van de Europese 
Unie in de wereld. De protagonisten 
van een machtig Europa (in plaats van 
een solidaire wereldpartner) haalden 
steeds hun slag thuis. Onder het mom 
van grotere effectiviteit, efficiëntie en 
slagkracht werd ontwikkelingssamen-
werking verder ondergebracht bij het 
buitenlands beleid, en wordt het straks 
gebruikt als spaarpotje voor de Europese 
Minister van Buitenlandse zaken. Het 
middenveld had niet de capaciteit en 
de mobilisatiekracht om hiervoor een 
belangrijke tegenmacht te vormen.
Maar het is even pertinent dat dames 
en heren politici hun winkel en monu-
menten onvoldoende verdedigd hebben 
tegen de roep om meer macht (en min-
der partnerschap) voor Europa in de 
wereld. De politieke ruimte werd niet 
bezet, en tal van belangrijke momenten 
gingen verloren. 

Bitter?
Helemaal als je bekijkt hoe een aantal 
ACS-landen de eisen rond handel 
vanwege de Unie door de strot kregen 
geduwd in 2002. Op 27 september 
begonnen officieel de onderhandelingen 
tussen de EU en de ACS-landen over 
de uitwerking van een nieuwe handel-
regime. De ACS-landen zullen in de 
toekomst niet meer mogen rekenen 
op een bevoorrechte toegang tot de 
Europese markt, zonder dat ze daarvoor 
betalen door op hun beurt de EU toe te 
laten op hun eigen markten. De Euro-
pese eis voor wederkerigheid zal de 
ACS-landen, waaronder de allerarmsten 
van de wereld, voor enorme problemen 
plaatsen: hoe zullen ze kunnen opboksen 
tegen de Europese concurrentie, welke 
belastingen moeten ze invoeren om 
het verlies aan douane-inkomsten te 
compenseren, welke gevolgen zullen de 
hervorming van het Europese landbouw-
beleid hebben voor de voedselzekerheid, 
enz…

En de hulp? Die laat op zich wachten. 
België bleek zelfs niet in staat om binnen 
een redelijke termijn het akkoord 
van Cotonou te ratificeren en zo hulp-
pakketten vrij te maken voor de ACP 
landen. Een triest gevolg van onze 
complexe staatsstructuur of manifest 

slecht bestuur? We zullen wel zien wat 
de toekomst brengt. Voor het Zuiden is 
die al slecht begonnen. 

Meer machtspolitiek, 
minder solidariteit. 
2003 wordt een cruciaal jaar voor het 
Europees Ontwikkelingsbeleid. Zijn 
onze politici in staat om solidariteit 
hoog op de agenda te houden? Zullen 
ontwikkelingslanden niet verdrinken in 
de massa’s handelsonderhandelingen 
en zal de beloofde hulp op een snelle en 
effectieve manier  toegekend worden?

Veel vragen, veel scepsis ook. Want als 
we de solidariteit niet hoog op de Euro-
pese agenda houden, worden landen uit 
het Zuiden straks opnieuw platgewalst 
door de economische prioriteiten van 
Europa. En dan mag je nog veel goede 
contacten hebben, daar koop je nog geen 
brood mee. 

Rein Antonissen
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Contact
Algemeen Secretariaat 11.11.11 vzw 

Vlasfabriekstraat 11, 
1060 Brussel

Website: www.11.be

Studiedienst 11.11.11
02 536 11 50


