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Voor elk van de 25 partnerlanden van de Belgische bilaterale internationale samenwerking wordt een dergelijke Strategienota voorbereid. Daarin wordt vastgelegd hoe 

de Belgische overheid van plan is het partnerland te helpen om zijn ontwikkelingsdoelstellingen op de middellange termijn te realiseren. 

Die Strategienota vormt de basis voor de uitwerking van het Indicatieve Samenwerkingsprogramma (ISP) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de bilaterale 

commissie tussen België en zijn partner. 

De voorbereiding van zo’n Strategienota omhelst het raadplegen van overheden, ondernemingen, het maatschappelijke middenveld en andere instanties, zowel in het 

partnerland als in België. 
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Noot over de gebruikte woordenschat 
Alle documenten die in Burkina Faso zijn opgesteld door de ambassades van donorlanden werden opgemaakt vanuit een Burkinabees 
standpunt.  
Wanneer men dus zonder te preciseren spreekt over « het land », dan gaat het uiteraard over Burkina Faso (en niet over België). 
Wanneer men refereert aan de « partner », dan gaat het over de ontwikkelingspartner, in dit geval dus België (en niet Burkina Faso). 
Er wordt vaak in het meervoud verwezen naar de « ontwikkelingspartners ». Hier gaat het over de geldschietende gemeenschap.  
Wij hebben deze woordenschat aangehouden, woordenschat die trouwens ook gebruikelijk is bij de andere « partners ».
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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 
 

 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale 
samenwerking een strategienota wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens 
opgesteld voor de vijf sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking en drie 
sectoroverschrijdende thema’s. De nota’s worden met het advies van de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling overgemaakt 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en 
procedures voor het uitwerken van deze strategienota’s werden vastgelegd in het 
Koninklijk Besluit van 21 september 2000. Deze strategienota’s worden om de vier jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de wereldgemeenschap 
zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding gedefinieerd zoals deze 
opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD)’  (zie bijlage), of 
gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de bestaande hulpsystemen zo 
open en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 
1997 de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier 
decennia oude geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale 
samenwerking – de hulp tussen België en de partnerstaat – stelde de opvolgingscommissie 
disfuncties vast.  De combinatie van beperkte middelen, geografische en sectorale 
versnippering, onaangepaste hulpinstrumenten, en een te grote invloed van politieke en/of 
commerciële belangen verminderden de impact van de Belgische bilaterale hulp. 
Administratieve onbeheersbaarheid en gebrek aan transparantie waren enkele van de 
gehoorde klachten. Ook op het vlak van de multilaterale samenwerking stelde men 
versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming 
van het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de 
Wet op de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de 
algemene doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame 
menselijke ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds 
legt de wet eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de 
transparante programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel 
uitmaken van de modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid 



bij het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming 
bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
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parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al 
deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde 
kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die 
cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 
politieke instabiliteit. Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de 
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programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
 
De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de 
problematiek van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van 
partnerschappen in onstabiele partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals 
deze over de sectoren onderwijs, landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
gezondheidszorg zetten strategische  krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen 
in de partnerlanden en voor andere samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische 
strategienota's reiken andere aspecten aan voor duurzame armoedebestrijding: de 
gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht van het milieu, de sociale economie. 
Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun samenhang. Armoede is een 
meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met eenduidige ‘sectorale’ 
oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening gehouden wordt met het 
geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook 
werden deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s 
komen tot stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de 
verschillende directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk 
middenveld, gespecialiseerde instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in 
het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat 
heeft vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid 
van nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na 
advies van de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar 
moeilijk te organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en 
synergieën tussen de nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere 
donoren en over een verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en 
Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance 
Strategies, en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale 
ontwikkelingsorganisaties zulke strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het 
Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook voor het gevaar van een proliferatie van 
schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om 
nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te voeren. Toekomstige strategienota’s 
zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van de nieuwe Belgische 
landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends om zo het 
partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz IV 



worden in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de 
Parlementaire Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd 
moeten krijgen – de commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt 
zich de integratie van DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het 
resultaatgericht administratief beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een 
debat aangezwengeld rond de ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en 
Gemeenschappen in hun relatie tot de federale ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft 
gegeven en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft 
geleverd, zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen 
– minstens tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie 
naar grotere voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume 
en kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk 
van kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op 
verbetering. Ik pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet 
‘en bloc’ na vier jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee 
jaar, één deel na drie jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal 
alleszins nog meer moeten aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale 
armoedebestrijding van de partners, en nog meer streven naar coördinatie met andere 
donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 

van de bevolking met een inkomen van 
minder dan één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van 

armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel 
van de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit 
voeding krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal 

ter wereld, ongeacht hun sekse, de 
basisschool kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man 

en vrouw in het basisonderwijs en het 
secundair onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 
en uiterlijk in 2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 
15-24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in 
handen is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar 
oud 

19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de 
incidentie van malaria en andere ernstige 
ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband 
met tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en 
genezen in het kader van DOTS (Directly Observed 
Treatment Short Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s 
van landen en terugdringen van het verlies 
aan milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met 
bossen  

26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud 
van de biodiversiteit  

27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 
energie-efficiëntie) 

28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 
gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 

29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 
Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 

bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame 
toegang tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering 

hebben bereikt in de levens van ten minste 100 
miljoen mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde 
riolering 

32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak 
boven hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande 
indicatoren voor de stad en het platteland kan van belang 
zijn voor de monitoring van de verbetering in de levens van 
de bewoners van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 

van de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen 
die zich verplichten tot armoedebestrijding 

Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 
van ontwikkelingslanden die omringd zijn door 
land en de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en 
de bepalingen van de 22° Algemene 
Vergadering) 

Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 
schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om 
de schuld op de lange termijn duurzaam te 
maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-

donors [doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor 
MOL’s] 

34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 
voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en 
riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor 
milieubescherming in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector 
in ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde 

en met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast 
door ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten 
en kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het 

voltooiingspunt punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van 

goederen en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid 
te vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare 
en essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van 
nieuwe technologieën, met name informatie- 
en communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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1. Politieke, economische en sociale toestand van Burkina Faso 
 
1.1 Algemene beschrijving 
 
Burkina Faso, een ingesloten Sahelland, behoort tot de armste landen ter wereld. Volgens 
de eigen nationale definitie van armoede is 45% van de bevolking arm (een jaarinkomen 
lager dan 100 USD per volwassene). 
Het land beschikt over weinig natuurlijke rijkdommen. De economie is gefocust op 
landbouw, een bron van activiteit voor meer dan 80% van de actieve bevolking, die 38% 
van het BNP vertegenwoordigt. De landbouw is echter sterk afhankelijk van een 
ontoereikende en slecht verdeelde regelval. De exportproducten zijn schaars (katoen, vee, 
goud …). 
 
Het land heeft een Strategisch Kader ter Bestrijding van de Armoede (SKBA) uitgewerkt 
waarin vooral alle sectorale ontwikkelingsplannen zijn opgenomen en dat fungeert als 
referentie voor de acties van de verscheidene ontwikkelingspartners.  
De buitenlandse schuld van het land betekent momenteel een van de zwaarste 
struikelblokken. Om vooruitgang te kunnen boeken in de strijd tegen de armoede, is het 
van cruciaal belang dat de schuldverlichtende maatregelen verder worden aangehouden. 
De regering heeft sectorale ontwikkelingsprogramma’s opgesteld die bedoeld zijn om de 
doelmatigheid van deze maatregelen en het welzijn van de armen te verbeteren.  
 
De Lettre d’intention de politique de développement humain (LIPDH) stelde in 1995 
reeds drie doelstellingen voorop die aan elke onderdaan veiligheid moesten bieden op het 
economische, nutritionele, sanitaire, ecologische en persoonlijke vlak: 
 
 een stijging van het BNP/inw. met minimum 3% per jaar; 

 een verdubbeling van de alfabetiseringsgraad (22% in 1998); 

 een verbetering van de levensverwachting met 10 jaar (45 jaar in 1998). 

 
Al deze doelstellingen vindt men terug in het SKBA. Het regeringsbeleid wil, bij het 
berekenen van de jaarlijkse begrotingen, het deel van de overheidsmiddelen dat bedoeld is 
voor de sociale sectoren (zie gegevens in hoofdstuk 4) verhogen om zo het uiterst lage 
menselijke ontwikkelingspeil van het land te verbeteren. In 1998 stond Burkina Faso op 
de 172ste plaats op een lijst 174 landen die werden gerangschikt volgens de human 
development index (HDI). De menselijke armoede-indicator bedroeg toen 58%. 
 
1.2 Historische achtergrond van Burkina Faso 
 
Vóór het koloniale tijdperk bestond de Burkinabese bevolking uit verscheidene etnische 
groepen die in twee families waren opgedeeld: de Voltai en de Mandé.  
 
Tot de Voltaifamilie behoorden de groep van de Mossi, die ooit een groot vorstendom 
hadden uitgebouwd, en de groep van de Gourounsi. 
 
De mondelinge overlevering leert ons dat de Mossi er zich in de 11de eeuw kwamen 
vestigen. Zij waren afkomstig uit de streek van het Tsjaadmeer, installeerden zich 
aanvankelijk in Noord-Ghana en later in Burkina Faso. 
Ouedraogo, zoon van de befaamde Yenenga, zou een nieuwe dynastie hebben gesticht 
toen hij zich tussen de 12de en de 15de eeuw ging vestigen in Tenkodogo. Zijn zonen en 
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kleinzonen weken ook uit naar het oosten (waar later het koninkrijk Gourmantché en de 
hoofdstad Fada N’Gourma ontstaan), maar vooral in de Oubritenga (gesticht door Oubri) 
en de toekomstige hoofdstad Ouagadougou (oorspronkelijk Kombemtinga, later 
Wogdgo). 
Al deze koninkrijken samen vormen het Mossikeizerrijk met aan het hoofd keizer Moro 
Naba. 
De centrale macht en de slagkracht van de soldaten brengen in deze streek vrede en 
veiligheid. De Mossi domineren er de Gourounsi, de eerste bewoners van het land. 
Aldus valt het hele centrum van het land onder het gezag van de Mossi (en van hun 
Gourmantchéneven meer naar het oosten toe).  
 
Yadega, een andere afstammeling van Oubri, vertrekt noordwaarts en sticht er het 
koninkrijk van Yatenga, met als hoofdstad Ouahigouya. 
 
Vanaf 1795 valt het Mossikeizerrijk, tot dusver animistisch, ten prooi aan de oprukkende 
Islam.  
 
De Mandéfamilie 
 
Deze bevolkingsgroepen komen deels uit de hoge Nigervallei. Tot die familie behoren 
ondermeer de Bobo en de Dioula. 
In de 18de eeuw sticht prins Dioula Ouattara een ander koninkrijk in het zuid-westen, nl. 
dat van Gouïriko, met Bobo Dioulasso als hoofdstad.  
 
In de 19de eeuw, na de inplanting van handelsverenigingen op de West-Afrikaanse kusten, 
wordt het Mossiland een doorgang voor Europese reizigers.  
 
Het land is in de greep van verscheidene invallen.  
Vanaf 1860 worden de Gourounsi, die minder machtig zijn dan de Mossi, in het zuiden 
van het land overmeesterd door de Djerma uit Niger. Zij moeten zich in 1896 overgeven 
aan de Franse troepen.  
De streek van Bobo Dioulasso en van Banfora moet afrekenen met het oprukkende 
koninkrijk van Kénédougou (Sikasso, in het huidige Mali). 
Nog een belager, Samory Touré, uit het noorden van Ivoorkust, probeert zich meester te 
maken van Bobo Dioulasso, en moet uiteindelijk inbinden voor de Franse en Engelse 
troepen (die in Ghana zijn gevestigd).  
 
De kolonisering 
 
Vanaf het einde van de 19de eeuw slagen de Fransen erin het protectoraatverdrag over 
Yatenga (Ouahigouya, 1895) te laten ondertekenen en zetten zij koers naar Ouagadougou, 
hoofdstad van het Mossikeizerrijk, ondanks de vijandige houding van Moro Naba, die 
uiteindelijk de vlucht neemt. Zijn opvolger ondertekent ook een protectoraatverdrag in 
1897. 
Zo vallen alle Mossigebieden in handen van de Franse overheerser, samen met het Oosten 
(Gourma) en het Noorden (Dori). 
 
De eerste missies van de Witte Paters vestigen zich in Fada N’Gourma (1899), Koupela 
(1900) en Ouagadougou (1901). Mossi valt onder het bestuur van de kolonie Opper-
Senegal-Niger. 
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Na de oorlog van 1914-1918 scheurt Opper-Volta zich los en wordt zij een volwaardige 
kolonie.  
In 1932 wordt de kolonie Opper-Volta opgeheven en het gebied verdeeld over Ivoorkust, 
Soedan (Mali) en Niger. 
In 1947, na de Tweede Wereldoorlog, wordt de kolonie Opper-Volta heropgericht en 
wordt het een Overzees Gebied.  
Er worden nieuwe partijen opgericht: de RDA (Rassemblement démocratique africain), 
die banden heeft met de Communistische Partij, en de Union voltaïque, aangesloten bij de 
IOM (Indépendants d’outre-mer). Laatstgenoemde vraagt meer autonomie voor de ex-
kolonies. 
 
In 1957 stelt de Kaderwet in elk Overzees Gebied een Regeringsraad in. In Opper-Volta 
wordt Ouezzin Coulibaly (RDA) vice-president. 
In 1958, wanneer president De Gaulle aan de macht komt, komt de beweging voor de 
onafhankelijkheid van zwart Afrika in een stroomversnelling.  
 
De onafhankelijkheid 
 
Op 5 augustus 1960 roept de Republiek Opper-Volta haar onafhankelijkheid uit. Maurice 
Yameogo, de opvolger van Ouezzin Coulibaly, wordt de eerste president. 
Hij blijft aan de macht in 1965, maar wordt in 1966 afgezet door het leger als gevolg van 
een volksopstand. Luitenant-kolonel S. Lamizana neemt de macht in handen. Ondanks de 
nieuwe grondwet van 1977, die voorziet in een terugkeer naar het burgerlijke regime, 
wordt generaal Lamizana in 1980 afgezet door kolonel S. Zerbo. 
Hij wordt dan op zijn beurt verjaagd door commandant J-B. Ouedraogo. 
In 1983 komt de macht in handen van kapitein Thomas Sankara die de Conseil national de 
la révolution opricht.  
Opper-Volta verandert van naam en wordt Burkina Faso, « Land van de integere 
mensen ». 
Kapitein Sankara wordt in 1987 vermoord. Blaise COMPAORE neemt de macht in 
handen en richt het Front Populaire op.  
 
De huidige context 
 
De opeenvolgende regimes die Burkina Faso sinds de onafhankelijkheid kent sleuren het 
land mee in een ernstige economische crisis. Om uit deze crisis te geraken lanceert 
president Blaise Compaoré de « Mouvement de rectification » en wordt in 1990 het eerste 
Structureel Bijsturingsprogramma opgestart. Er volgen nog programma’s in 1994, 1997, 
2000. Doel ervan is de fundamenten van een duurzame economische en sociale 
ontwikkeling te herstellen via een forse groei van de inkomens en de werkgelegenheid.  
 
Deze doelstellingen worden in 2000 aangevuld met die van het Strategisch Kader ter 
bestrijding van de armoede die de duurzame ontwikkeling onlosmakelijk koppelt aan een 
billijke groei, maar ook aan een betere toegang tot de sociale basisbehoeften (zie 
hoofdstuk 2). 
 
De nieuwe Grondwet, waarin een democratische natie wordt vooropgesteld, wordt in 
1991 goedgekeurd.  
In 1992 wordt een plan voor het privatiseren van staatsbedrijven opgestart.  
De parlementsverkiezingen van 1997 (deelnemingsgraad 44%) bezorgt president 
Compaoré een meerderheid in het parlement. Ook bij de presidentsverkiezingen van 1998 
kan hij aanblijven (deelnemingsgraad 55%). 
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Op 13 december 1998 valt Burkina Faso ten prooi aan een grondige sociale en politieke 
crisis na de moord op de journalist Norbert Zongo. Deze crisis mondt uit in diverse 
ministeriële herschikkingen en een ernstige verlamming van de Universiteit. De grondige 
malaise houdt aan tot de parlementsverkiezingen van mei 2002 (zie infra 1.3.: Politiek 
leven).  
 
De jongste jaren kende het land diverse administratieve herschikkingen. In 1996 werd het 
aantal provincies (onder leiding van een hoge commissaris) opgevoerd van 30 naar 45. In 
2001 wordt het land dan nog eens opgedeeld in 13 regio’s (onder het bestuur van een 
gouverneur).  
Het decentraliseringsproces voorziet in de progressieve overheveling van de 
bevoegdheden en de middelen van de Staat naar de lokale collectiviteiten: de provincie en 
de gemeente.  
 
Burkina Faso speelt een belangrijke rol in de regionale integratie en herbergt ook de zetel 
van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA), met Ivoorkust, 
Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, Benin, Togo en Guinee-Bissau als leden. De 
oprichting van deze geïntegreerde economische ruimte gaat gepaard met de harmonisering 
van het macro-economische en sectorale beleid van de lidstaten, de oprichting van een 
douane-unie en van een gemeenschappelijke markt die borg staat voor het vrije verkeer 
van personen en goederen. Samen met de beleidslijnen van het programma voor 
structurele aanpassing, moeten die maatregelen ervoor zorgen dat Burkina Faso kan 
genieten van de voordelen van een monetaire stabiliteit en de marktuitbreiding.  
 
1.3 Politieke toestand 
 
Internationaal - Buitenlandbeleid 
 
Burkina Faso geniet internationaal een vrij positieve reputatie als gevolg van de 
aanhoudende periode van stabiliteit na de machtsovername door president Compaoré en 
de inspanningen die worden geleverd met het oog op een good governance. Dit imago 
kreeg wel een deuk door de afloop van de zaak Norbert Zongo. 
De beschuldigingen aan het adres van Burkina Faso na het onderzoek van de VN-
veiligheidsraad over wapen- en diamanttrafiek beginnen schade toe te brengen aan de 
geloofwaardigheid van het land, ondanks de krachtige tegenspraak van het Burkinabese 
bewind.  
 
Dit probleem was ook voer voor een malaise met buurland Mali. De relaties met Niger 
daarentegen zijn uitstekend sinds de eedaflegging door president Tandja. 
 
De economie van Burkina Faso is nauw verbonden met die van Ivoorkust, ondanks de 
moeilijke relaties met dit buurland.  
Ivoorkust neemt het grootste deel van de veeteeltproductie van Burkina Faso op en levert 
de elektriciteit aan de stad Bobo Dioulasso. 
Drie miljoen Burkinabezen wonen en werken in Ivoorkust. Abidjan was lange tijd de 
belangrijkste toegang tot de zee en meteen ook de invoerhaven voor de producten bestemd 
voor Burkina Faso (via de weg of de spoorweg Abidjan-Ouagadougou).. 
Het beleid van president Laurent Gbagbo zorgde evenwel voor de terugkeer van 
duizenden Burkinabezen aan wie op die manier het hoofdinkomen van hun gezinnen werd 
ontzegd. Er kwamen andere commerciële doorbraken, met name via Ghana, en Burkina 
Faso gaat zelfs op zoek naar financieringen voor de bouw van een nieuwe spoorlijn met 
Ghana.  
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Burkina Faso blijft geprivilegieerde relaties onderhouden met Frankrijk.  
 
Twee andere Europese landen verlenen een grote steun aan Burkina Faso, ondanks het feit 
dat zij zich zorgen maken over de beschuldigingen over wapen- en diamanttrafiek: 
Nederland en Denemarken.  
 
Nationaal - Binnenlandbeleid 
 
Politieke instellingen 
De uitvoerende macht is in handen van het staatshoofd, president Blaise COMPAORE. 
Hij is verkozen voor een mandaat van 5 jaar dat één keer hernieuwbaar is.  
 
De president benoemt een eerste minister, hoofd van de regering, die verantwoordelijk is 
voor het parlement.  
 
Het parlement bestaat uit de Nationale Raad (afgevaardigden verkozen bij rechtstreeks 
algemeen kiesrecht), die de wetgevende macht uitoefent, en de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers (verkozen bij onrechtstreeks kiesrecht) die een adviserende taak 
heeft. Deze kamer werd in 2001ontbonden. 
 
De gerechtelijke macht is onafhankelijk. 
 
Andere instellingen die het democratische gebeuren steunen zijn de Economische en 
Sociale Raad, de bemiddelaar van de Faso en de Hoge Inlichtingenraad (Conseil supérieur 
de l’Information). 
 
De verkiezingen (presidentsverkiezingen in 1998, gemeenteraadsverkiezingen in 2000, 
parlementsverkiezingen in mei 2002) worden georganiseerd door een Onafhankelijke 
Nationale Verkiezingscommissie (CENI). 
(zie ook § 1.6. Democratische good governance) 
 
Politiek leven – ter herinnering 
 
De moord op journalist Norbert Zongo op 13/12/98 was de aanzet voor een zeer ernstige 
politieke crisis waarbij de verdwijning werd onderzocht van David Ouedraogo, chauffeur 
van François Compaoré, broer van de president. Er ontstond een collectief van politieke 
partijen en middenveldorganisaties en tijdens talloze manifestaties werd gerechtigheid 
opgeëist. In het kielzog publiceerde een onafhankelijke onderzoekscommissie in mei 1999 
een rapport dat leden van de presidentiële wacht in opspraak bracht.  
In juli 1999 stelde het College van wijzen institutionele maatregelen voor.  
De regering werd in oktober 1999 herschikt. 
In december 1999 onderzocht een Overlegcommissie over de politieke hervormingen de 
institutionele aanbevelingen.  
In februari 2000 onderzocht een Overlegcommissie over de nationale verzoening de 
dossiers inzake de economische misdrijven en het politieke geweld sinds 1960. 
In april 2000 werden de Grondwet en de Kieswet hervormd.  
In augustus 2000 sprak de militaire rechtbank zware straffen uit tegen drie militairen van 
de presidentiële garde die betrokken waren bij de zaak D. Ouedraogo. 
 
Tot een dialoog tussen de macht en het Collectief van de Massaorganisaties en politieke 
partijen kwam het niet. 
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Er werden op 24/09/00 gemeenteraadsverkiezingen gehouden door de CENI 
(Onafhankelijke Nationale Verkiezingscommissie), die instond voor de opmaak van de 
kieslijsten.  
 
Op 12 november 2000, naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport der wijzen, en 
na de aanhoudende Universiteitscrisis, werd een bredere regering opgezet die naast de 
CDP, de partij van de president, 7 groepen vertegenwoordigde.  
 Paramanga Ernest YONLI volgde Kadré Désiré OUEDRAOGO op als eerste minister. 
 
In 2001 was de grootste zorg van de president een uitweg uit de crisis te vinden.  
Op 30 maart 2001 organiseerde de regering een Vergevingsdag die bedoeld was om de 
spons te vegen over de misdaden en onrechtvaardigheden die sinds de onafhankelijkheid 
waren gepleegd.  
Het staatshoofd verklaarde dat hij zich ertoe verbond de gerechtelijke dossiers te 
voltooien en de strijd aan te binden tegen de corruptie.  
 
Vanaf 2001 was alle aandacht gericht op de voorbereiding van de parlementsverkiezingen 
van 5 mei 2002. 
Opmerkelijk is de grote ongerustheid bij de grote politieke formaties (zowel binnen de 
regering als in de oppositie) over de transparantie en de betrouwbaarheid van het 
kiesgebeuren: de kieslijsten zijn niet geïnformatiseerd, ondanks de vele beloften in die 
zin, de onvervalsbare kiezerskaart bestaat nog altijd niet.  De verkiezingen worden alweer 
georganiseerd door de CENI. 
 
Belangrijkste politieke partijen: 
 
a) CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès): de partij van de presidentiële aanhang. 

b) andere partijen in de regering: 

Liberalen: 
ADF-RDA (Alliance pour la démocratie / Rassemblement démocratique africain) 
ULD (Union des libéraux pour la démocratie) 
Groenen: 
Les Verts du Burkina 
Gematigde Sankaristen: 
MTP (Mouvement pour la tolérance et le progrès) 
CPS (Convention des partis sankaristes) 
Andere: 
PAI (Parti africain de l’indépendance) 
CAD (Convention africaine pour la démocratie) 
 

c) radicale oppositie: 

Socialisten: 
PAI (dissidenten) 
PDP-PS (Parti pour la démocratie et le progrès / Parti socialiste) 
Radicale Sankaristen: 
Front des forces sociales 
 

d) onafhankelijke partijen: 

PAREN (Parti de la renaissance nationale) 
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1.4 Sociale toestand 
 
 
Indicator Eenheid 1970-75 1998 2015 

Vooruitzichten 

Totale bevolking 
Bevolkingsaangroei 
Landelijke bevolking (in % van de tot. bev.) 
Kindersterfte 

Mio 
% 
% 
‰

6,1 
 

94 
163

10,7 
2,8 
80 

109 

18,1 
 

73 

Sterfte onder de vijf jaar ‰ 278 165 
Levensverwachting (totale bevolking) 
Levensverwachting man/vrouw 

jaar 
jaar

40,9 44,7 
43,9/45,5 

>55

Geen toegang tot drinkbaar water % 58 
Geen toegang tot verzorging 
Algemene armoede 
Extreme armoede 
Armoede-indicator 
Armoede-indicator (armste prov.) 
Armoede-indicator (rijkste prov.) 
Bruto scholingsgraad 
(lager tot hoger) 
Bruto scholingsgraad (vrouwen) 
Bruto scholingsgraad (landelijk milieu) 
Scholingsgraad basisonderwijs 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
% 
% 
% 

 
 
 
 
 

30 
45 
28 
58 

61,3 
32,7 

22 
 

16 
<10 

40 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 

>70

Alfabetiseringsgraad % 22 >40
Alfabetisering bij de vrouw (15 – 24 jaar) % 13 
Vruchtbaarheidsindex (aantal kinderen/vrouw) 
HDI (human development index) 
 
SHDI (sex specific human development index) 
 
 

6,8 
0,303 

(172/174
) 

0,29 
(142/174

) 
 Bron: Rapport van het UNDP over de armoede 2000 / Wereldbank 
 
Er werden belangrijke inspanningen geleverd om te herbeleggen in de sociale sectoren en 
in 1997 haalden de overheidsuitgaven voor onderwijs en gezondheid bijna de norm van 
20%. 
 
Ondanks deze inspanningen blijven de levensomstandigheden van de bevolking 
zorgwekkend.  
Op basis van de human development indicator (HDI), haalt Burkina Faso de 172ste plaats 
op 174 landen. 
De absolute armoedegrens bedroeg in 1998 72.690 FCFA (of 4.470 BEF/110,81 €) per 
volwassene en per jaar. 45% van de bevolking leeft onder die armoedegrens. 
 
Het algemene alfabetiseringsniveau bedraagt 20%. Dat is lager dan dat van Mali (38%), 
maar hoger dan het niveau van Niger (14%). In landelijke gebieden daalt dat niveau onder 
10%. De scholingsgraad in het basisonderwijs bereikt geen 40% van de kinderen. De 
meisjes zijn maar goed voor 39% van de schoolbezoekers. Het spreekt vanzelf dat de 
arme bevolkingsgroepen minder geschoold zijn.  
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Het land telt maar één arts per 28.000 inwoners (een hele stap vooruit vergeleken met 
1984 toen er nog maar één arts per 57.220 inwoners was). In landelijke gebieden kan deze 
ratio oplopen tot één arts voor 140.000 inwoners. De levensverwachting blijft steken op 
45 jaar. 165 kinderen op 1000 worden niet ouder dan 5 jaar. 
Moeraskoorts, draadwormziekte (dracunculosis), nachtblindheid en HIV/AIDS zijn de 
belangrijkste gezondheidsproblemen die de productiviteit van een deel van de bevolking 
aantasten. 
 
Drinkbaar water lokte al heel wat tussenkomsten uit, zowel van de staat als van de 
partners. Een deel van de bevolking, in landelijk gebied, heeft nu toegang tot drinkbaar 
water (boringen, putten, enz.). Er moeten echter nog meer inspanningen worden geleverd, 
vooral parallel met de gezondheidsprogramma’s (waterpunten naast de 
gezondheidscentra) en onderwijscentra (waterpunten naast de scholen).  
 
1.5 Economische toestand 
 
Indicatoren 1990-1993 1998 
BBP 
BBP/inw. 

 
225 USD

2,6 miljard USD 
240 USD 

Groei van het BNP (%) 2,6% 5,7% 
Buitenlandse schuld (% BNP) 54% 
Aflossing buitenlandse schuld (% export) 
Schuldenlast (% export) 

16,9% 
423% 

Fiscale inkomsten / BNP 19,7% 
Fiscaal tekort / BNP vóór giften -7,7% -12,3% 
Fiscaal tekort / BNP na giften ng 
APD/BNP (%) 14,9 15,6 
Privé-verbruik per inw. 
Jaarlijks groeiritme van het privé-verbruik per 
inw. (%) 

 
 

0,3

142 USD 

 Bronnen: UNDP / Wereldbank / EU 
 
Algemene tabel 
 
De economie van het land is vooral gericht op de landbouw die in grote mate afhankelijk 
is van de regelval en een bron van tewerkstelling is voor meer dan 80% van de bevolking 
en goed is voor 38% van het BNP; maar ook de dienstensector, deels informeel, groeit 
gestaag.  
De secundaire sector, goed voor 20% van het BNP concentreert zich in de traditionele 
industrieën (mijnbouw) en de verwerkende nijverheid. De tertiaire sector 
vertegenwoordigt 42% van het BNP. 
Door de ingeslotenheid van het land en zijn regionaal belang speelt de transportsector een 
strategische rol, onder meer ter bevordering van de economische integratie van de zone.  
 
Groei 
 
In de jaren 80 kon het BNP jaarlijks met zo’n 3% groeien als gevolg van toenemende 
overheidsinvesteringen (mijnen, bouw, openbare werken, overheidsadministratie). Dat 
was ontoereikend om de effecten van de demografische ontwikkeling op te vangen (ook 
in de buurt van 3% !). 
Overigens resulteerden die investeringen ook in een zwaardere schuldenlast.  
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Sinds 1991 maakt Burkina Faso met behulp van de WB (CAS: Country assistance 
strategy) en van het IMF (PRGF: Poverty Reduction and Growth Facilities) werk van een 
Structureel Bijsturingsprogramma (SBP).  
 
Na 1994 (devaluatie van de FCFA), bedroeg de groei 5%. 
In 2000 lag de groei onder de verwachtingen (4,9% in plaats van de vooropgestelde 5,7%) 
als gevolg van de droogte die de landbouwproductie aanzienlijk deed dalen 
(voedingscrisis, minder katoenexport), de daling van de katoenprijzen op de wereldmarkt, 
de snel stijgende olieprijzen en de instabiliteit in enkele landen van de subregio.  
In 2001 werd een opleving van de groei geregistreerd (circa 5,9%). 
 
Beperkingen 
 
De economie blijft kampen met de volgende problemen: 
 
 zwak vermogen van de Staat om beleidslijnen en strategieën met het oog op 

ontwikkeling uit te werken;  

 zwakke interne liberalisering en openheid en vandaar een geringe deelname aan de 
buitenlandse handel: de exportratio behoort tot de zwakste van de streek (12% van het 
BNP) en de economie is dus in grote mate afhankelijk van buitenlandse hulp (15,6% 
van het BNP); 

 zwakke productiviteit van de productiefactoren (weinig technische vooruitgang) en 
geringe duurzaamheid van bepaalde productie-initiatieven; 

 hoge kosten (lonen, water, energie, transport …) en vandaar een lage competitiviteit; 

 aanzienlijk sociaal deficit, wat gepaard gaat met ontoereikende macro-economische 
prestaties.  

 
Maatregelen 
 
Dankzij een Bijsturingsprogramma voor de landbouwsector (BPLS) werd de liberalisering 
mogelijk van de handel en van de graanprijzen en vielen de controles en de beperkingen 
op de invoer en uitvoer van die producten weg.  
Deze sector gaat nog steeds gebukt onder ernstige (klimatologische, natuurlijke, sociaal-
culturele, conjuncturele) beperkingen. 
Voor de uitvoer (katoen, vee, groente en fruit) beschikt Burkina Faso nog niet over een 
beleid van marktverovering.  
 
Na 1997 wordt er een stijging waargenomen van de verwerkende industrieën, de 
traditionele industrieën en de extractieve industrieën.  
De industriële ontwikkeling wordt evenwel afgeremd door de torenhoge productiekosten, 
de moeilijke toegang tot krediet en de engheid van de nationale markt. 
De inspanningen die de Staat levert om de privé-sector te steunen (bijstandsproject voor 
de privé-sector, betere Kamer van Koophandel, enz.) zijn ontoereikend gebleven.  
 
Perspectieven 
 
Volgens de gemeenschappelijke analyse van de macro-economische partners (WB, IMF, 
EU) en de Burkinabese overheid, moet de regering, wil zij de groei versnellen, een beleid 
blijven voeren van openheid (liberalisering van de handelskanalen en van de prijzen, 
integratie in de regionale economie, extern gerichte commerciële strategie), van 
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flexibiliteit (wisselkoersbeheer), van infrastructurele ontwikkeling (water, vervoer over de 
weg en via de lucht) en van betere menselijke hulpmiddelen (belang van de 
ontwikkelingsplannen gekoppeld aan onderwijs en gezondheid).  
De Staat moet ook de institutionele voorwaarden en de nodige juridische zekerheid 
creëren om investeringen aan te moedigen.  
 
De UEMOA zou een ruime markt moeten aanreiken voor de landbouwproducten van 
Burkina Faso. 
Maar de toepassing van een gemeenschappelijk extern tarief en de liberalisering binnen de 
UEMOA zorgen voor minder douane-inkomsten voor het land.  
 
HIPC – Strijd tegen de armoede 
 
In 1996 kreeg Burkina Faso een kwijtschelding van 67% van haar bilaterale schuld (Club 
van Parijs). 
In september 1997 kwam Burkina Faso in aanmerking voor het oorspronkelijke HIPC 
initiatief. Het land genoot een schuldverlichting met 400 miljoen USD (25% van de 
globale multilaterale schuldenlast).  
In juli 2000 kwam Burkina Faso in aanmerking voor het bijgewerkte HIPC initiatief 
(300 miljoen USD). Het eindpunt moest in maart 2001 bereikt zijn, maar werd uitgesteld 
tot april 2002 om rekening te houden met de scherpe daling van de katoenprijs en met de 
evolutie van de toestand in Ivoorkust. 
De extra middelen die eruit voortvloeien (7 miljard FCFA in 2000, ongeveer 24 miljard 
FCFA in 2001) worden ingezet voor prioritaire maatregelen in de sectoren onderwijs, 
gezondheid, drinkbaar water, landbouw en veeteelt. 
Deze extra middelen worden gestort op een speciale rekening die ervoor zorgt dat het 
saldo kan worden overgedragen van het ene begrotingsjaar op het andere.  
 
Ondanks de vooruitgang die op het macro-economische vlak werd geboekt, is de 
armoede-incidentie in de periode 1994-1998 lichtjes gestegen. 
 
Om te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van het land moeten daarom de 
economische groeidoelstellingen absoluut worden aangevuld met sociale doelstellingen. 
Vanuit deze optiek werden de Lettre d’intention de politique de développement humain 
durable (LIPDHD – 1995) en het Strategisch Kader ter Bestrijding van de Armoede 
(SKBA – 2000) opgevat – zie 2.1.: Ontwikkelingsplannen. 
 
Het Uitgavenkader op de middellange termijn (CDMT) houdt rekening met de prioritaire 
sectoren van het SKBA. 
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1.6 Good governance 
 
Economie 
 
Financieel beheer / economische problemen: 
 
Er werd een strategie gelanceerd ter bevordering van de privé-sector en er zijn sinds 1991 
hervormingen aan de gang om de good governance te bevorderen.  
  
Er worden inspanningen gedaan met het oog op een beleid van openheid, economische 
liberalisering en afbouw van de schuldenlast.  
  
De participatieve ontwikkeling is een essentiële benadering in het uitrollen van de 
ontwikkelingsplannen. De basisgemeenschappen worden er wel, maar onvoldoende, bij 
betrokken. 
De NGO dragen bij tot de inworteling van dit concept. 
 
Er zijn reacties gekomen ter bestrijding van de dreigende corruptie. REN-LAC (réseau 
d’associations engagées dans la lutte contre la corruption) heeft aan de regering concrete 
aanbevelingen gedaan: zorgen voor een gouvernementele transparantie en voor de strijd 
tegen de grote corruptie, de justitie rehabiliteren, de relaties tussen de zakenwereld en de 
politieke wereld uitklaren, het publieke ambt in ere herstellen.   
Het netwerk registreert een schuchtere evolutie, onder meer door de aangekondigde 
oprichting van een Haute autorité de coordination de la lutte contre la corruption (Hoge 
Raad voor een gecoördineerde aanpak van de corruptie) en van een Comité d’éthique 
(Ethisch Comité). 
 
Een nationale structuur (de Commission nationale de décentralisation – CND) moet 
instaan voor de implementering van het decentralisatiebeleid.  
  
De deconcentratie van de financiële middelen van de Staat behoort tot een van de 
doelstellingen van dit decentralisatiebeleid.  
  
De schuldenberg is een belangrijke hindernis voor de ontwikkeling van de sociale 
sectoren.  
Eind 1998 bedroeg de schuldenlast 881 miljard FCFA, of 57% van het BNP, waarvan 
94,5% voor buitenlandse schulden. 
De aflossing van de schuld bereikt de kritieke grens van 20% van de exportontvangsten. 
 
Burkina Faso probeert met haar partners meer giften en minder leningen te negotiëren om 
de schuld op een “aanvaardbaar niveau” te handhaven.  
 
De privé-sector is een onmisbare partner voor de socio-economische ontwikkeling van het 
land. De Staat heeft begrepen dat, in een context van integratie en mondialisering 
(UEMOA en WTO), de economische en sociale bloei van Burkina Faso afhangt van haar 
inzet ter bevordering van een competitieve privé-sector. Momenteel wordt menig bedrijf 
dat zich toelegt op weinig competitieve activiteiten met een geringe meerwaarde 
gehinderd door de buitenmate hoge kostprijs van de productiefactoren (waaronder 
vervoer) en de schommelingen van de wereldmarkt.  
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Begrotingsbeheer: 
 
Ondanks een recente en ongunstige evolutie van de corruptie, werden er de jongste jaren 
in het beheer van de overheidsfinanciën inspanningen geleverd die zich hebben vertaald in 
aanzienlijk vooruitgang.  
 
Er bestaat sinds 1998 een geïnformatiseerde dienst voor het beheer van de staatsbegroting, 
van de HIPC-fondsen en van de schuld.  
Deze dienst is nu toegankelijk voor alle technische ministeries, maar een institutionele 
hulp blijft nodig om een efficiënter gebruik ervan mogelijk te maken.  
  
De regering heeft hervormingen doorgevoerd in enkele belangrijke domeinen van het 
financiënbeheer: het institutionele kader (in lijn met de richtlijnen van de UEMOA), de 
voorbereiding en begrotingsplanning, de uitvoering en de boeking van de uitgaven, de 
controle.  
  
De begrotingsplanning gebeurt aan de hand van een glijdend uitgavenkader voor de 
middellange termijn (Cadre des dépenses à moyen terme glissant - CDMT), aan de hand 
waarvan de technische ministeries een driejaarlijks programma kunnen uitwerken.  
De planning- en evaluatieoefeningen van het CDMT worden gehouden in het kader van 
ateliers waar de bilaterale en multilaterale partners aan deelnemen.  
Dankzij de progressieve informatisering kan men een globaal inzicht krijgen in de 
begrotingsuitvoering.  
Het Plan de renforcement de la gestion budgétaire du gouvernement (PRGB) dat in 2000 
werd gelanceerd is vooral bedoeld om een economische good governance te bevorderen. 
Het plan geniet een gecoördineerde steun van de geldschieters in het raam van de CFAA 
(Country Financial Accountability Assesment), gestuurd door de Wereldbank. 
  
Er wordt evenwel een gebrek aan transparantie op het vlak van de begrotingen en de 
uitgevoerde uitgaven waargenomen ten aanzien van de bevolking. 
 
Democratische instellingen  
 
Burkina Faso gaat sinds 1991 de weg van de democratisering op.  
Er waren achtereenvolgens presidentsverkiezingen in 1991, parlementsverkiezingen in 
1992, gemeenteraadsverkiezingen in 1995, parlementsverkiezingen in 1997, 
parlementsverkiezingen in 1998, gemeenteraadsverkiezingen in 2000 en 
parlementsverkiezingen in 2002. 
 
De democratische ontwikkeling wordt sterk gesteund door het International 
Institute for Democracy & Electoral Assistance (IDEA) op het vlak van thema’s zoals 
decentralisatie, verkiezingen, justitie, de rol van de vrouw. 
De politieke crisis waarin Burkina Faso sinds 1998 verkeert heeft het IDEA ertoe 
aangezet haar inspanningen te focussen op de politieke hervorming en vooral op de 
hervorming van het kiessysteem.  
 
Dit programma ter bevordering van de democratische ontwikkeling, dat wordt gevoerd op 
vraag van de Burkinabese regering en het middenveld, vult heel wat acties aan die door 
Burkinabese verenigingen zijn opgezet: ateliers, theaterstukken in nationale talen. 
 
Er werden heel wat instellingen in het leven geroepen die de rechtsstaat kracht moeten 
bijzetten: de Economische en Sociale Raad, de Kamer van Volksvertegenwoordigers die 
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samen met de Nationale Raad het parlement uitmaakt, de Faso mediator, de Hoge 
Informatieraad (Conseil supérieur de l’Information), de Algemene Staatsinspectie 
(Inspection générale de l’Etat), het Rekenhof (Cour des Comptes). 
 
De regering heeft, met behulp van het UNDP, een « Plan national de bonne gouvernance 
1998-2003 » uitgestippeld. 
 
Het gerechtelijk systeem: 
De Grondwet van 2/06/91 verleent aan de justitie het statuut van gerechtelijke macht, 
naast de twee andere – wetgevende en uitvoerende – machten.  
De grondwet vertrouwt aan de gerechtelijke macht de opdracht toe van “bewaker van de 
individuele en collectieve vrijheden” en verkondigt de onafhankelijkheid ervan.  
Speciale beschikkingen vullen de rol van het Hoger Gerechtshof en de Hoge Raad voor de 
Magistratuur en geven inhoud aan het statuut van de magistratuur. 
 
Ondanks de voorwaarden die, in theorie althans, voorhanden zijn onder de vorm van een 
juridisch kader dat de organisatie, de machten en de werking van het gerechtelijk apparaat 
in Burkina Faso bepaalt, lijdt de Burkinabese justitie onder een slechte werking die de 
geloofwaardigheid en het respect voor de rechtsstaat ontzenuwen.  
De gebeurtenissen die volgden op de moord op Norbert Zongo en zijn kompanen op 13 
december 1998 waren olie op het vuur van de justitiële crisis en hebben het probleem van 
de straffeloosheid aan de kaak gesteld.  
Het gaat hier om de resultante van een veelheid van problemen die onder meer te maken 
hebben met de onafhankelijkheid, de efficiëntie en de toegankelijkheid van de justitie.  
 
Sinds 1994 staat de wil om de werking en de onafhankelijkheid van de justitie te 
verbeteren in heel wat beleidsverklaringen op het hoogste politieke niveau. Deze 
verklaringen kregen concreet vorm in de goedkeuring door de Ministerraad van 12 april 
2000 van de strategie en het nationaal actieplan voor de hervorming van de justitie in 
Burkina Faso, dat de grote lijnen uitzet van het Burkinabese justitiële beleid voor de jaren 
2000-2004. 
 
De ontwikkelingspartners hebben bijzonder veel aandacht voor deze sector en verlenen op 
diverse manieren steun aan de justitiële hervorming op basis van de conclusies van een 
nationaal forum dat eind 1998 de gerechtelijke diensten, de middenveldorganisaties 
(mensenrechten, …), de religieuze gemeenschappen, de privé-sector, enz. rond de tafel 
bracht.  
De doelstellingen van die steunmaatregelen hebben betrekking op de plaats en rang van de 
gerechtelijke macht, de opleiding en de vaardigheden, de depolitisering van het systeem, 
communicatie en informatie.  
 
De mensenrechten: 

Er worden gevallen gemeld van slechte behandelingen, verdwijningen, arbitraire 
beslissingen, het opruimen van gevangenen. 
Toch blijkt dat de ordehandhavers, sinds de moord op journalist Norbert Zongo, 
mensonwaardige behandelingen, vroeger schering en inslag, proberen te vermijden.  
De afloop van die zaak had het land inderdaad in een nooit geziene conflictsituatie 
meegezogen (stakingen, manifestaties, …) en was uitgemond in repressiemaatregelen 
vanwege de regering (arrestatie van de leiders van het Collectif des partis politiques et 
organisations de masse). De toestand normaliseerde zich langzaam in 2001, ondanks een 
aanhoudende malaise. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 13 



De politieke rechten: 
De organisatie van de verkiezingen en de opmaak van de kieslijsten worden voortaan 
toevertrouwd aan een onafhankelijke commissie (de Commission électorale nationale 
indépendante - CENI). Het gaat hier om een permanente structuur die onder meer moet 
waken over de informatisering van de kieslijsten in voorbereiding. Dit moet bijdragen tot 
betrouwbare verkiezingen en tot een beperking van de risico’s op fraude.  
In landelijke gebieden blijft de gewoonterechtelijke overheid de politieke krachtlijnen 
beïnvloeden. In de stad bevordert de etnische en familiale mengkroes een meer 
individuele expressie van de politieke voorkeur.  
 
Justitie:  
Het magistratencorps lijkt zeer veel zorg te besteden aan de eigen onafhankelijkheid. 
Het Hoger Gerechtshof is opgedeeld in verschillende instellingen: het Grondwettelijk 
Hof, de Raad van State, het Rekenhof.  
 
De cultusvrijheid wordt erkend, ondanks een noodzakelijke controle op de activiteiten van 
een aantal sekten; de religieuze overheden worden vaak gevraagd het maatschappelijke 
middenveld te vertegenwoordigen bij publieke manifestaties of in commissies (aids, 
milieu, …).  
 
De vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van pers wordt normaliter 
gerespecteerd, behalve in speciale, gespannen situaties (verjaardag van de moord op 
Norbert Zongo, manifestaties van het « Collectif des partis politiques et des organisations 
de masse », studentenbetogingen…) 
In december 2000 organiseerde de Burkinabese Beweging voor de Mensenrechten 
(MBDHP) een internationaal festival voor de vrijheid van meningsuiting en van pers in 
West-Afrika. Dit festival verliep onder strenge controle van de overheid, wat bewijst dat 
er hier nog veel werk aan de winkel is.  
 
Recht op werk:  
Dit recht is in de praktijk slechts van toepassing op de 10.000 medewerkers van de privé-
sector en de 40.000 staatsbedienden. 
De wet van 22 december 1992 houdt enkele precieze bepalingen in over de rechten en 
plichten van de partijen en over de opzegvoorwaarden.  
 
De Grondwet vermeldt expliciet het recht van het kind en het Arbeidswetboek bepaalt de 
minimumleeftijd voor het afsluiten van een arbeidscontract op 14 jaar. Er moet evenwel 
nog veel gebeuren om de kinderrechten te verdedigen en de kinderen te beschermen tegen 
alle vormen van uitbuiting.  
 
Recht van de minderheden:  
De 65 bevolkingsgroepen van Burkina Faso leven samen in een goede verstandhouding. 
De dominerende groep van de Mossi vertegenwoordigt de helft van de bevolking en 
bewoont het centrale plateau waar zich trouwens ook de hoofdstad Ouagadougou bevindt. 
De ambtenaren die tot deze groep behoren zijn dus verspreid over het hele land, onder 
meer ook in de economische hoofdstad Bobo Dioulasso. 
 
De christenen zijn een minderheidsgroep, maar bekleden vaak functies met 
verantwoordelijkheid in de openbare sector. Er bestaat geen godsdienstgerelateerd conflict 
in het land.  
 
De Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en het Office national de promotion de 
l’emploi (ONPE) zijn twee instellingen die zich nog in embryonale fase bevinden.  
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De voedselveiligheid in landelijke gebieden wordt periodiek bedreigd bij opeenvolgende 
droge jaren. De crisissen worden opgevangen dankzij een nationale veiligheidsvoorraad 
en de hulpinterventies van de internationale gemeenschap (vooral via het WVP). 
 
De gezondheidstoestand blijft zorgen baren: één arts voor 28.000 inwoners … het recht op 
gezondheid blijft er een relatief gegeven.  
 
De verplichte schoolleeftijd tot 16 jaar is zeer theoretisch en kan om economische redenen 
niet worden nageleefd.  
De scholingsgraad bedraagt 40% voor het basisonderwijs, 11% voor het middelbaar 
onderwijs en 0,8% voor het hoger onderwijs. Deze cijfers liggen onder de gemiddelde 
scholingsgraad in de Afrikaanse sub-sahellanden.  
Er dient op te worden gewezen dat het structurele bijsturingsbeleid, ondanks de positieve 
macro-economische impact, ook heeft geleid tot hogere kosten voor gezondheid en 
onderwijs.  
 
Het Mouvement burkinabè pour les droits de l’homme et des peuples (MBDHP) is de 
belangrijkste organisatie die zich inzet voor de mensenrechten.  
De beweging leunt aan bij het « Collectif des partis politiques et des organisations de 
masse » dat in 1998 werd opgericht naar aanleiding van de moord op N. Zongo om te 
strijden tegen de straffeloosheid en vormt een radicale oppositiekern.  
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1.7 Transversale indicatoren 
 
HIV/AIDS 
 

Aantal aangegeven gevallen   in 1990: 202 
per jaar:    in 1999: 2 032 
 
 1999 
Vrouwen die de raadplegings-
diensten bezoeken  
  
Kinderen en volwassenen (15-49 
jaar) besmet door het HIV 
  
Kinderen van 0 tot 14 besmet 
met het HIV  
  
Aantal sterfgevallen door Aids 
  
Aantal gecumuleerde wezen 
door Aids  
  
Seroprevalentie bij zwangere 
vrouwen  
  
Aantal geïnfecteerde kinderen 
(0-14 jaar) 

10% 
 
 

370.000 
(7,17%) 

 
180.000 

 
 

43.000 
 

320.000 
 
 

4 – 8,4% 
 
 

180 000

Bron: ONUSIDA, WGO 
 
Er bestaat sinds 1987 een nationaal programma ter bestrijding van aids.  
Sinds 1996 is er een grote financiële inbreng vanwege de regering via het Projet 
population et lutte contre le sida (PPLS). 
 

Burkina Faso is een pilootland van het Internationaal Partnership ter bestrijding van 
HIV/AIDS (december 1999). 
 

De strijd tegen HIV/AIDS is een prioriteit geworden voor de Burkinabese regering, zowel 
op het niveau van de gezondheidsdistricten als op het vlak van het communautaire privé-
initiatief.  
Dit resulteerde in 2001 in de uitwerking van een Plan national multisectoriel de lutte 
contre le HIV/AIDS, waarvan de opvolging in handen is van het CNLS, onder 
rechtstreeks toezicht van de president.  
 

Burkina Faso organiseerde in december 2001 het 12de CISMA, een internationale 
topconferentie over aids en seksueel overdraagbare ziekten, met als hoofdthema de inzet 
van de gemeenschappen in de strijd tegen HIV/AIDS. 
 
Geslachtsgebonden verschillend 
 

 1998  1998 
Alfabetiseringsgraad bij de vrouwen (+15 
jaar) 

12,6% Alfabetise-
ringsgraad 
bij mannen 

32,3% 

% meisjes onder de leerlingen (lager)  39% 
% meisjes onder de leerlingen 
(middelbaar) 

36% 

% meisjes onder de leerlingen (hoger) 22% 
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De vrouwen vertegenwoordigen 52% van de totale bevolking van Burkina Faso. 
Slechts 13% ervan is gealfabetiseerd. Zij hebben amper toegang tot de sociale 
basisdiensten. Sociaal-culturele vooroordelen beperken de toegang tot grond en krediet. 
Hun zwak onderwijsniveau zorgt ervoor dat zij maar in zeer geringe mate kunnen 
deelnemen aan de ontwikkeling van het land.  
In landelijke gebieden wegen nog heel wat beperkingen (minderwaardigheid van de 
vrouw, gedwongen huwelijk, het probleem van de excisie, geweld, verboden toegang tot 
erfenis, …) op de ontwikkeling van de vrouw.  
Excisie (besnijdenis bij vrouwen) is momenteel wettelijk verboden, maar wordt in 
landelijke gebieden nog steeds op grote schaal toegepast. Vrouwen die zijn besmet met 
het HIV/AIDS worden achtergesteld en beschouwd als mensen zonder moreel besef.  
De vrouwen hebben diverse initiatieven ontwikkeld (inkomensgenererende activiteiten, 
kleinschalige handel, veeteelt, landbouw …) 
Zij genieten de steun van de Staat, maar vooral van de NGO’s. Er werden fondsen 
aangelegd ten voordele van de vrouwen.  
 
In stedelijke gebieden evolueert de toestand sneller: één vierde van de staatsambtenaren 
zijn vrouwen, de regering telt 4 vrouwelijke leden (op 37).  
 
De kinderrechten worden erkend in de Grondwet, maar kinderarbeid is nog een algemeen 
gegeven (de meisjes op het veld, de jongens als goudzoekers, …).  
 
Milieu 
 
Implementering van de CCD (Conventie voor de bestrijding van woestijnvorming), 
uitgewerkt op de top van Rio (1992) 
 

PANE: Plan d’action national pour l’environnement 
 
Strategie door regering ontworpen in 1994 ter bevordering van een rationeel beheer van 
hernieuwbare natuurlijke rijkdommen, naar aanleiding van de vaststelling dat in de jaren 
80 het land jaarlijks over circa 800 km² werd ontbost.  
 

PAN/LCD: Plan d’action national de lutte contre la désertification 
 
Doelstelling: bijdragen de duurzame ontwikkeling in het land door meer macht voor de 
lokale overheid en door te zorgen voor meer participatie vanuit de bevolkingsgroepen.  
 
 Prioriteiten:  

 duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen 
 betere levensomstandigheden voor de landelijke bevolking 
 zorgen voor een stimulerende politieke omgeving 
 ontwikkeling van de vaardigheden 
 wetenschappelijke en technische samenwerking 
 extra capaciteiten 
 subregionale samenwerking 

 

CONAGESE: Conseil national de gestion de l’environnement 
 
Grote zorgpunten: 
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 evaluatieproces van de Wereldtop inzake duurzame ontwikkeling (Rio +10), dat moet 
uitmonden in een nationaal rapport voor de komende tien jaar; 

 herziening van het PANE; 

 nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling; 

 harmonisering van de 3 conventies: 

 Conventie voor de bestrijding van woestijnvorming, 
 Conventie over de bescherming van de biologische diversiteit,   
 Conventie over de klimaatveranderingen, 

 
 mobilisering van de hulpmiddelen. 

 
Decentralisatie 
 
De inworteling van de democratie in Burkina Faso wordt in de hand gewerkt door het 
decentralisatieproces dat er zich sinds 1993 uitrolt, met de oprichting van de Commission 
nationale de décentralisation (CND) en de goedkeuring van wetgevende en regelgevende 
teksten die dit politieke luik invullen (onder meer de “textes d’orientation sur la 
décentralisation” of TOD). 
Voortaan verleent de Burkinabese staat aan de gecentraliseerde territoriale collectiviteiten, 
of « lokale collectiviteiten », de macht om zichzelf vrij te besturen en hun eigen zaken te 
beheren met het oog op de bevordering van hun ontwikkeling.  
De implementering van de decentralisatie zal betrekking hebben op de provincies (45), de 
stedelijke gemeenten (47) en de landelijke gemeenten (nog in oprichting).  
Noteren we ook dat sinds 2001 de provincies zijn gegroepeerd in 13 regio’s 
(respectievelijk onder toezicht van een hoge commissaris en van een gouverneur).  
 
De CND heeft ook instrumenten voorzien om de gemeenten hierbij te begeleiden:  
 
 SAGEDECOM (steun aan het beheer en de ontwikkeling van de gemeenten),  

 FODECOM (fonds voor de ontwikkeling van gemeenten), 

 het project CND-vorming (met de steun van GTZ), dat bedoeld is om de endogene 
capaciteiten van de gemeenten een impuls te geven, te ontwikkelen en te ontplooien. 

 
De TOD berusten op 4 wetten, sinds 1998, die betrekking hebben op de oriëntering van de 
decentralisatie, de organisatie van het bestuur van het grondgebied, de organisatie en de 
werking van de lokale collectiviteiten en de programmatie van de implementering van de 
decentralisatie.  
 
De beraadslagende organen van deze lokale collectiviteiten zijn respectievelijk de 
Provincieraad en de Gemeenteraad.  
Zij staan in voor: de ruimtelijke ordening, het beheer van de bodem en de stedenbouw, het 
milieu en het beheer van de natuurlijke rijkdommen, de economische ontwikkeling en 
planning, gezondheid en hygiëne, onderwijs, beroepsopleiding en alfabetisering, cultuur, 
sport en ontspanning, civiele bescherming, bijstand en hulpverlening, begrafenissen en 
kerkhoven, water en elektriciteit, markten, slachterijen en beurzen.  
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Voor de implementering van de decentralisatie werkt de CND nauw samen met het 
Ministerie voor het Bestuur van het Grondgebied en van Veiligheid, het Ministerie van 
Economische zaken en de Vereniging van burgemeesters van Burkina.  
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2. Opties voor de ontwikkeling van Burkina Faso 
 
2.1 Ontwikkelingsplannen 
 
 

Strategieën en nationale ontwikkelingsplannen 
 
Burkina Faso heeft in 1995 een Lettre d’intention de politique de développement humain 
durable (LIPDHD) uitgewerkt op basis van het concept van de menselijke veiligheid:  
 
 economische veiligheid (gekoppeld aan een inkomensgenererende activiteit), 

 veiligheid van de gezondheid (toegang tot preventieve en curatieve medische 
verzorging), 

 voedselveiligheid (basisvoeding en drinkbaar water), 

 milieuveiligheid (milieubehoud), 

 individuele en politieke veiligheid. 

 
Dit document diende als conceptueel kader voor de uitwerking van de navolgende 
plannen: het SKBA, de strategie van de Europese Unie, het CCA-UNDAF van de 
Verenigde Naties, de CAS van de Wereldbank, de Stratégie nationale de développement 
durable (SNDD) (in opmaak). De belangrijkste rol is vandaag evenwel weggelegd voor 
het strategisch kader ter bestrijding van de armoede (SKBA). 
 
STRATEGISCH KADER TER BESTRIJDING VAN DE ARMOEDE (SKBA) 
 
In Burkina Faso wordt het document van het SKBA (goedgekeurd door de WB en het 
IMF in juni 2000) beschouwd als een kader dat wordt erkend door alle geldschieters, het 
maatschappelijke middenveld en de regering; men gaat ervan uit dat het moet dienen als 
referentiekader voor alle betrokkenen. Het zal ook aan de grondslag liggen van de 
Belgische samenwerkingsstrategie (zie hoofdstuk 6). 
 
Het SKBA vertrekt vanuit een tweeledige vaststelling: 
 
 het niveau en de soorten groei die tot op heden werden gerealiseerd zijn ontoereikend 

om te worden vertaald in betere levensomstandigheden voor de bevolking; 

 het aanbod van diensten is beperkt en de lage inkomsten zorgen ervoor dat niet 
iedereen toegang krijgt tot de sociale basisbehoeften (gezondheid, onderwijs, water, 
voeding en woonst).  

 
De demografische groei bedraagt inderdaad 2,8% per jaar, en 45% van de bevolking leeft 
onder armoedegrens (72 690 FCFA/jaar). De HIV/AIDS crisis maakt deze toestand nog 
veel erger.  
 
De belangrijkste doelstellingen die de regering vooropstelt zijn:  
 
 toename van het BNP/inw. met minstens 3% per jaar (tot in 2003) en met 4 à 5% 

(vanaf 2003), 

 de indijking van de armoede-incidentie van 45% tot 30% in 2015, 
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 een verbetering van de levensverwachting met minstens tien jaar.  

 
Dit zijn de vier ontwikkelingskrachtlijnen van het SKBA: 
 
1. de groei versnellen en ze laten funderen op billijkheid (stabiel economisch kader, 

competitieve economie), 

2. ervoor zorgen dat de armen toegang krijgen tot de basisdiensten (basisgezondheid, 
basisonderwijs …), 

3. meer mogelijkheden scheppen inzake werkgelegenheid en inkomensgenererende 
activiteiten voor de armen; (met inbegrip van de acties die de efficiëntie van de 
landbouwactiviteiten verhogen: bodembeheer, waterbeheer, landelijke pistes, …), 

4. een good governance bevorderen (economisch en democratisch). 

 
De implementering van deze strategie berust op de volgende principes: een heroriëntering 
van de rol van de Staat, het duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen, de 
bevordering van een nieuw partnership met de geldschieters, de bevordering van een good 
governance, meer aandacht voor de regionale dimensie, het regionale evenwicht en de 
geslachtsgebonden dimensie.  
Wat dit laatste principe betreft « meent de regering dat de deelneming van de vrouw aan 
de ontwikkeling van doorslaggevend belang is in haar ontwikkelingsstrategie ». 
Deze globale aanpak vervangt geleidelijk aan de projectmatige analyse die vele jaren 
werd aangehouden door de regering en de partners en die inzake efficiëntie beperkingen 
bleek in te houden.  
 
2.2 Sectorale beleidslijnen  
 

Deze beleidslijnen vinden we terug in de verschillende sectorale strategische documenten 
die door de regering werden opgemaakt of in hun eindfase zijn. De prioritaire sectorale 
plannen komen overeen met de 2de en de 3de krachtlijn van het SKBA (gezondheid, 
onderwijs, voedselveiligheid – landbouw en veeteelt). 
 
• Gezondheid: strategie gericht op een betere beschikbaarheid en toegang tot verzorging 
voor de bevolkingsgroepen via: 
 de realisatie van het Bamako-initiatief; 

 het Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), met als grote strategische 
krachtlijnen:  

 een grotere nationale dekking van de gezondheidszorg; 
 een betere kwaliteit en gebruik van de gezondheidsdiensten;  
 meer strijd tegen overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten;  
 een daling van de HIV-transmissie;  
 meer menselijke hulpmiddelen op het vlak van de gezondheidszorg; 
 een betere financiële toegang tot de gezondheidszorgen voor de 

bevolkingsgroepen;  
 meer financieringen voor de gezondheidssector;  
 meer institutionele capaciteiten voor het Ministerie van Volksgezondheid.  
 financieringsalternatieven voor de gezondheidszorg (ziekenfondsen …), uitbouw 

van de privé-sector voor een betere sanitaire dekking, promotie van de IEC, beter 
gezondheid voor de kwetsbare groepen, strijd tegen endemieën/epidemieën, …  
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 HIV/AIDS: de strijd tegen HIV/AIDS gaat veel verder dan de gezondheidssector zelf 
en maakt het voorwerp uit van een Plan national multisectoriel de lutte contre le 
IVH/SIDA (PNM). Dit plan heeft betrekking op de preventie, de controle over de 
epidemie, de invulling en de uitbreiding van het partnership van de verschillende 
actoren van de staat (gezondheid en niet-gezondheid) en van de gemeenschappen (zie 
1.7: transversale indicatoren). 

  
 Onderwijs: de Staat heeft zich ertoe verbonden, aan de hand van een ambitieus Plan 

décennal de développement de l’enseignement de base (PDDEB), een beleid voor 
schooluitbreiding uit te werken om zo de scholingsgraad op te trekken tot 52% tegen 
het jaar 2005 en tot 70% tegen het jaar 2010. 

  
 Landbouw en veeteelt: zeven grote krachtlijnen staan er te lezen in het Document 

d’orientations stratégiques (DOS – 1998): 

 een betere ontwikkeling van de markteconomie in landelijke gebieden;  
 modernisering van de exploitaties; 
 een betere professionalisering van de actoren; 
 zorgen voor een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen;  
 meer voedselveiligheid; 
 een beter economische statuut voor de vrouw in de landelijke gebieden;  
 heroriërentering van de rol van de staat en bevordering van het privé-initiatief.  

 
Daarnaast maakt de veeteelt het voorwerp uit van een oriënteringsnota van het Plan 
d’action de la politique de développement de l’élevage (1997), met de volgende 
doelstellingen: 
 
 steun voor de uitbouw van rendabele handelskanalen (vee, vlees, leder en huid, melk, 

landbouwafzetkanalen);  

 bijdrage tot de ordening en het beheer van de landelijke gebieden;  

 zorg voor de voeding van de veestapel;  

 betere sanitaire dekking van de dierlijke hulpbronnen;   

 de steundiensten meer operationeel maken;  

 steun aan de organisaties van veetelers;   

 meer competitiviteit op het vlak van de dierlijke producties.  
 

Deze doelstellingen worden concreet ingevuld in het Plan d’action et programme 
d’investissement pour le Sector de l’élevage (2000). 
De regering gaf blijk van een politieke wil om de dierlijke producties weer op dreef te 
helpen en te ontwikkelen.  
 
 Milieu: de grote krachtlijnen zijn: 

 strijd tegen de woestijnvorming: Plan national de lutte contre la désertification 
(PAN/LCD); 
 zorg voor een duurzaam en rationeel beheer van de bossen en bebossing: 

  • dynamische inzet voor bebossing vanwege de bevolking; 
    (programma’s PNFV en PNGT 2); 
  • meer institutionele capaciteiten; 
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  • rationeel bosexploitatie en bosbeheer; 
  • sanering van vervuilde bossen;  
  • organisatie en exploitatie van de landelijke gebieden; 
  • invulling van de behoeften aan houtrijke brandstoffen.  

 instandhouding van het milieu. 
 
 Transport: als ingesloten land heeft Burkina Faso behoefte aan een efficiënt en 

competitief transportsysteem. PASEC-T bepaalt de strategie van de transportsector:  

 beschikkingen over een betrouwbaar en gestructureerd transportsysteem 
(interregionale uitwisselingen); 
 Burkina Faso openstellen voor de buitenwereld; 
 de transportactiviteit organiseren, het beheer van het wegtransport structureren;  
 beleid van kostenvermindering voor het transport;  
 behoud van de vracht die door de buitenlandse handel wordt gegenereerd;  
 de uitbouw van de privé-sector bevorderen. 

 
 Toerisme: het Document cadre de politique économique voorziet onder meer de 

volgende prioriteiten:  

 uitwerking van een leidend schema en van een marketingplan; 
 een betere bediening van de toeristische sites;  
 de promotie en opleiding van personeel in de sector; 
 aanpassing van de onthaalinfrastructuur.  

 
 Telecommunicatie: gedeeltelijke liberalisering van de sector, met onder meer: 

 openstelling van de sector voor nieuwe operatoren;  
 oprichting een staatsorgaan voor de regulering van de markten voor openbare 

diensten;   
 
 Energie: de aan de gang zijnde hervormingen zijn vooral gericht op: 

 betere nationale capaciteiten; 
 liberalisering van de subsector elektriciteit; 
 beheersing van de kosten van de productiefactoren; 
 betere energiedekking over het land;  
 bevordering van andere energiebronnen; 
 sensibilisering voor een rationeel gebruik van brandhout voor verwarming.  

 
 Mijnen: nieuwe mijnwet (1997) en implementering van het Projet de renforcement 

des capacités en gestion minière (PRECAGEME). 

 
 Regionale integratie: in het raam van het Verdrag van de West-Afrikaanse 

Economische en Monetaire Unie (UEMOA) worden de volgende actiepunten 
vooropgesteld: 

 opstelling van een communautaire investeringscode; 
 harmonisering van de SYSCOA; 
 toepassing van het gemeenschappelijke buitenland tarief (reeds van kracht sinds 

1/01/00); 
 multilaterale controle. 

 

Het SKBA en de sectorale strategische kaders worden in theorie uitgewerkt vanuit een 
geest van eigenmaking en van deelneming aan de basis. De partners stellen evenwel 
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vast dat de rol van de NGO4S en van de verenigingen ontoereikend blijft en hebben dit 
aan de regering duidelijk gemaakt, onder meer bij de jaarlijkse herziening van het SKBA 
in juni 2001. 
 
Overigens voorziet het proces van decentralisatie dat door Burkina Faso werd opgestart 
in de overheveling van bevoegdheden en middelen naar de Provincie-, departements- en 
gemeenteraden (Textes d’orientation de la décentralisation: TOD – 1997). De 
Commission nationale de décentralisation (CND) werkt aan de opstelling van deze 
teksten.  
De decentralisatie is een krachtige factor voor het inwortelen van de democratie, de 
burgerzin en de lokale ontwikkeling. Zij reikt een ontwikkelingsmodel aan dat veel ruimte 
laat voor lokaal initiatief en voor activiteiten die vallen onder de noemer van de sociale 
economie door het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de planning, de 
financiering en het beheer van de ontwikkelingsprogramma’s.  
 
De réforme agraire foncière (RAF – 1996) bepaalt de principes van de ruimtelijke 
ordening.  
Het Programme national de gestion des terroirs (PNGT) heeft betrekking op de 
rechtstreekse uitvoering van microprojecten in de dorpen door de lokale 
bevolkingsgroepen.  
Het Plan d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) zorgde voor een 
ruime participatie bij de bevolkingsgroepen. 
De Lettre politique de développement rural décentralisé (LPDRD), nu in haar eindfase, is 
ook gebaseerd op het beheer van de ontwikkeling door de Comités de concertation 
techniques provinciaux (CCTP), de Comités villageois de gestion du terroir (CVGT) en 
de Comités inter-villageois de gestion du terroir (CIVGT). 
 

De responsabilisering en de deelneming van de basisgemeenschappen zijn onmisbare 
voorwaarden voor het welslagen van de duurzame ontwikkeling. 
 
De opvolging van het SKBA in de verscheidene sectoren wordt vergemakkelijkt aan de 
hand van resultaatsindicatoren die zijn bepaald naar aanleiding van de 
« conditionaliteitstest ». 
Er bestaan al indicatoren, die zijn goedgekeurd door de regering en de geldschieters, voor 
de gezondheid, het basisonderwijs en het begrotingsbeheer. Ze moeten nog worden 
uitgebreid naar de andere ontwikkelingssectoren.  
 
De zwakheden die in de huidige stand van het SKBA worden vastgesteld zijn gekoppeld 
aan: 
 
 het onvoldoende rekening houden met de infrastructuren van de privé-sector (die 

noodzakelijk zijn met het oog op een duurzame groei); 

 gebrek aan een sectoraal beleid voor een aantal sectoren;  

 het gebrek aan resultaatsindicatoren voor een aantal sectoren;  

 de behoefte aan een betere coördinatie van de buitenlandse hulp;  

 de kwetsbaarheid van de economie; 

 de institutionele zwakheid van een aantal sectoren, zoals de sectoren die als 
transversaal worden beschouwd (milieu, …). 

Er moet met al deze beperkingen rekening worden gehouden.  
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2.3 Eigenmaking van de steun en coördinatie van de partners  
 
Het SKBA, dé ontwikkelingsstrategie van Burkina Faso nu, maar tevens het 
referentiekader voor de steun van de verscheidene partners, werd uitgewerkt naar 
aanleiding van een dialoog op diverse niveaus: 
 
 op het niveau van de administratie: een interministerieel comité moest zich de 

resultaten eigen maken van onderzoeken naar de levensomstandigheden van de 
gezinnen. Dit comité was opgebouwd in thematische groepen: verbetering van de 
economische toestand van de armen, ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen, het 
beheer van de natuurlijke rijkdommen, een betere governance en coördinatie van de 
steun, 

 op het niveau van de instellingen die het volk vertegenwoordigen (Nationale raad, 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Economische en sociale raad), 

 met de ontwikkelingspartners, onder meer bij het uitwerken van een test voor een 
nieuwe aanpak van de conditionaliteit, 

 doel hiervan is de eigenmaking te bevorderen van de hervormingen van de regering en 
performance-indicatoren uit te zetten die worden aanvaard door alle geldschieters 
waarmee het mogelijk is niet alleen de vooruitgang in de realisatie van de publieke 
beleidslijnen te meten, maar ook de échte impact ervan op de levensomstandigheden 
van de bevolkingsgroepen, 

 met het maatschappelijk middenveld en de veldactoren, bij diverse regionale ateliers,  

 er heeft in Burkina Faso altijd een traditie van participatieve ontwikkeling bestaat 
waarbij een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheidszin van de 
basisgemeenschappen in de keuze en de realisatie van de ontwikkelingsacties.  

 
Er bestaat een uitzonderlijke samenwerking van de partners voor de opvolging van de 
implementering van het SKBA, alsook voor de implementering van de budgettaire steun 
gekoppeld aan het SKBA (SBC-SKBA). Er werd trouwens een intentieprotocol in die zin 
klaargemaakt door de Europese Unie, Nederland, Denemarken, Zwitserland, Zweden en 
België, dat aan de Burkinabese regering werd voorgelegd. 
 
2.4 Perspectieven 
 
Belangrijke beperkingen (rappel van de economische en sociale context): 
 
Het blijkt dat de armoede in Burkina Faso, naast de ecologische en geografische factoren 
(onvoldoende en onregelmatige regenval, ingesloten liggen), vooral te wijten is aan:  
 
 een weinig competitieve economie, met een bescheiden groei die geen inkomsten 

oplevert en geen jobs creëert voor een groot deel van de bevolking en die onvoldoende 
middelen genereert om het de Staat mogelijk te maken sociale en economische 
basisdiensten aan te bieden;  

 een weinig gealfabetiseerde en geschoolde bevolking die moet terugvallen op zeer 
beperkte gezondheidszorgen en gebukt gaat onder het aids-risico;  

 een onvoldoende vermogen om strategieën en prioriteiten uit te stippelen bij het 
programmeren van de investeringen;  
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 een zwakke werkzaamheid van de openbare diensten en een ontoereikende coördinatie 
van de buitenlandse hulp;  

 een toenemende corruptie in de publieke sectoren. 

 
De jongste jaren is de armoede niet verminderd, ondanks een groeiritme van meer dan 
5%. Globaliter blijft de armoede stabiel, met een lichte daling in landelijke gebieden, dat 
meteen wordt gecompenseerd door een sterke stijging in stedelijke gebieden. Deze 
vaststelling ligt aan de grondslag van de denkoefening die resulteerde in het strategische 
kader ter bestrijding van de armoede (zie supra 2.1). 
 
Doelstellingen en mogelijkheden: 
 
De armoede indijken in Burkina verloopt essentieel via een beperking van de armoede 
van de bevolking die leeft in landelijk gebied, goed voor meer dan 94% van de arme 
bevolking van Burkina. Zij moet uitmonden in hogere inkomens voor de mensen in 
landelijk gebied en in betere levensomstandigheden voor hen. Steun voor de groei van 
de huidige inkomensbronnen zoals de landbouw en veeteelt is fundamenteel, maar moet 
gepaard gaan met het zoeken naar extra inkomens uit de diversificatie van de activiteiten 
in de landelijke gebieden. Het belang van de vrouw in dit groeiproces mag niet worden 
onderschat. De steun aan de groei van de landelijke gebieden moet zich vertalen in een 
ruimere toegang tot productiefactoren zoals grond, krediet, technologie en informatie, en 
in meer investeringen in infrastructuur.  
Terzelfder tijd moeten de voorwaarden voor toegang tot de sociale basisdiensten zoals 
water, gezondheid en onderwijs, zo verschillend in landelijke en in stedelijke gebieden, 
een prioriteit worden in de strategie ter bestrijding van de armoede.  
Deze prioriteiten komen gedetailleerd aan bod in de ontwikkelingsbeleidslijnen van 
Burkina Faso in hoofdstuk 4. 
 
2.5 Globale kritische analyse (rekening houdend met de opties van de 

Belgische internationale samenwerking)  
 
Rekening houdend met de strategische krachtlijnen van het SKBA, zijn de prioritaire 
sectoren die zullen zorgen voor een significante impact op de indijking van de armoede:  
 
 basisonderwijs; 

 basisgezondheid; 

 drinkbaar water; 

 voedselveiligheid: landbouw en veeteelt. 

 
Het zijn ook die van de Belgische internationale samenwerking (zie hoofdstuk 7 en 
hoofdstuk 2.2): diverse nieuwe interventies worden nu reeds geïdentificeerd in deze 
sectoren (zie hoofdstuk 3.2). 
 
2.6 Aanpak van de partners/verschillende instrumenten voor 

ontwikkelingshulp  
 
 Technische bijstand; 

 Projectmatige aanpak; 
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 Financieringen multidonoren (gemeenschappelijke korf); 

 Budgettaire steun: niet gericht / sectoraal. 

 

Het standpunt van Burkina Faso 
 
Sinds de uitwerking van het SKBA en de verschillende sectorale ontwikkelingsplannen 
die eruit resulteren, drukt Burkina Faso sterk op het feit dat de ontwikkelingspartners geen 
gerichte projecten meer voeren, maar samen meewerken aan de nationale 
ontwikkelingsplannen.  
Het uiteindelijke doel is te komen tot een macro-economische budgettaire steun, als 
fundament voor het staatsbudget, die zal helpen de verschillende sectorale plannen ten 
uitvoer te leggen.  
Het spreekt evenwel vanzelf dat de Burkinabese regering een hele reeks 
tussenoplossingen aanvaardt, op voorwaarde dat de implementering ervan altijd gebeurt 
door de nationale overheid.  
 
Dit zijn enkele varianten: 
 
a) De niet-gerichte macro-economische steun. Zij gaat gepaard met de opvolging van een 
aantal resultaatsindicatoren (test op de conditionaliteit), gekoppeld aan de implementering 
van het SKBA. 
Dit soort steun wordt toegepast door de Europese Unie, Zweden, Denemarken en 
Nederland. 
b) De niet-gerichte macro-economische steun, maar met « toewijzingsprioriteiten ». Hier 
wordt aan Burkina Faso een prioritaire toewijzing gevraagd ten behoeve van enkele luiken 
van het SKBA, en de eraan gekoppelde maatregelen die de landen nemen te volgen. Dat 
doet de Wereldbank met haar Steunkrediet voor de strategie ter indijking van armoede 
(CASRP). 
c) Het is mogelijk een gerichte budgettaire steun te verlenen op sectoraal vlak of op het 
vlak van enkele activiteiten binnen dat sectoraal plan. Een typisch geval hiervan is de 
steun aan het PDDEB (Plan décennal de développement de l’enseignement de base). 
Specifieke rekeningen zorgen er ook voor dat de geldschieters kunnen kiezen voor de 
activiteiten die zij financieren. Dit voorbeeld wordt gevolgd door Canada, de Wereldbank 
en Nederland. 
 
Deze drie varianten hebben één punt gemeen: de geldschieters steunen een nationaal plan, 
d.w.z. de activiteiten worden gevoerd door de regering over het hele nationale 
grondgebied, en niet langer gerichte projecten in één enkele regio, met 
uitvoeringsmodaliteiten die eigen zijn aan elke geldschieter.  
 
Het standpunt van de gemeenschap van ontwikkelingspartners 
 
De meeste partners zijn van mening dat de hiervoor aangegeven evolutie in de 
steunmechanismen een logische evolutie is en dat Burkina Faso zeker een land is dat zich 
leent voor deze optie, rekening houdend met de open dialoog tussen de partners en de 
regering, maar dat er nog een overgangsperiode nodig is vooraleer deze sectorale aanpak 
of een niet gerichte budgettaire steun wordt veralgemeend.  
Inderdaad, de capaciteiten van de verschillende technische ministeries zijn alsnog 
ontoereikend om een dergelijke steun te kunnen absorberen en om alle voormelde 
activiteiten te kunnen realiseren in het kader van hun ontwikkelingsplannen.  
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Tijdens die overgangsperiode moet de toepassing van de niet gerichte budgettaire of 
sectorale steun van de verschillende bilaterale en multilaterale partners gepaard gaan met 
een institutionele versterking van de ministeries en hun gedecentraliseerde entiteiten.  
Er dient overigens te worden opgemerkt dat de boodschap van de Burkinabese overheid 
een dubbele inhoud heeft. Enerzijds stuurt zij aan op niet gerichte budgettaire steun, maar 
anderzijds blijven de partners zeer concrete vragen krijgen die gekoppeld zijn aan zeer 
precieze problemen.  
De noodzakelijke en pertinente budgettaire steun zal nog enkele tijd parallel bestaan met 
een projectmatige aanpak of met acties die worden gefinancierd vanuit een 
gemeenschappelijke korf. Het is van essentieel belang dat deze acties perfect worden 
geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen van de regering.  
De budgettaire steun gaat gepaard met de opvolging van realisatie-indicatoren en 
resultaatsindicatoren. Deze indicatoren hebben hoofdzakelijk betrekking op het goede 
begrotingsbeheer en op de sectoren basisgezondheid en basisonderwijs. Zij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat de Europese Commissie het bedrag van haar steun kan moduleren 
in functie van de bekomen resultaten.  
Alle budgettaire steunprogramma’s die nu lopen of in voorbereiding zijn, beogen steun 
voor de implementering van het SKBA in een gestaag en billijk groeikader, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op een gezond en efficiënt beheer van de openbare financiën en een 
verbetering van de diensten die op het vlak van de sociale basisdiensten aan de bevolking 
worden verleend. De partners die budgettaire steun verlenen hebben vertrouwen in het 
voorzichtige macro-economische beheer van Burkina Faso, dat al jaren door het IMF 
« on-track » wordt beschouwd. Het is trouwens de jaarlijkse macro-economische 
herziening van het IMF die de uitbetaling uitlokt van de vaste schijven van budgettaire 
steun van de Europese Unie. 
De meeste partners wensen audits of herzieningen door te voeren. Maar om de procedures 
niet nodeloos te vermenigvuldigen en de lokale capaciteiten te versterken, wordt er 
voorgesteld deze herzieningen parallel met de Burkinabese regering uit te voeren. De 
regering heeft in september 2001 haar eerste jaarlijkse herziening van het SKBA gedaan. 
De tweede herziening is gepland voor juli 2002.  
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3. Analyse van de Belgische steun 
 
3.1 Belgische samenwerking in het algemeen 
 
 

Rechtstreekse bilaterale samenwerking: 
 
Vóór 1993 beperkt de samenwerking met Burkina Faso zich tot geïsoleerde projecten 
(opleiding van juristen aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit, steun aan het Institut de 
recherche sur les substances naturelles – IRSN, steun aan het Fonds de l’eau et de 
l’équipement rural – FEER). 
 
Er werd in juni 1993 een eerste Samenwerkingscomité gehouden in Ouagadougou. 
 
Tussen 1993 en 1997 werden er projecten gerealiseerd in de volgende prioritaire sectoren: 
plattelandsontwikkeling, steun aan de PME/PMI, transport en telecommunicatie, 
institutionele steun aan het democratische proces, gezondheid en sociale actie, SPA III 
(project Education IV). 
 
Er werd op 6 januari 1997 een Algemene Samenwerkingsconventie ondertekend tussen 
België en Burkina Faso. 
De tekst van deze Conventie wordt momenteel opnieuw onderhandeld, ondermeer naar 
aanleiding van de hervormingen van de Belgische Samenwerking.  
 
Op diezelfde datum (6 januari 1997) werd de eerste vergadering gehouden van de 
gemengde commissie van beide landen.  
Een indicatieve enveloppe van 800 miljoen BEF wordt verdeeld tussen: 
 
 een plurisectoraal programma (gezondheid, onderwijs, sociale economie) in drie 

provincies (Oubritenga, Kourwéogo, Kadiogo); 

Uit dit programma blijkt de wil om de steun te focussen op prioritaire thema’s, maar 
ook een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling in een gegeven regio. De 
ervaringen die daaruit zullen voortvloeien zullen dan worden overgeheveld naar 
andere interventies die worden geïmplementeerd in de huidige context van 
decentralisatie;  

 
 projecten met nationale draagkracht: 

 meer productiecapaciteiten voor de nationale televisie van Burkina, 
 verbetering van het geklasseerde bos van de stuwdam van Ouagadougou, 
 bouw en uitrusting van de auditoria van de universiteit,  
 strijd tegen aids, soa en tuberculose, 
 steun voor de presidentsverkiezingen, 
 SPA IV: steun voor het Plan d’action des organisations professionnelles 

agricoles– PA/OPA (100 miljoen BEF). 
 
Parallel hiermee lopen nog oude projecten van voor de Gemengde commissie 
(wegenonderzoek van Liptako Gourma, steunproject voor de vulgarisering van de 
veeteelt, steunproject voor de verspreiding van azawak zebu) 
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Onrechtstreekse bilaterale samenwerking:  
 
 een vijftiental Belgische NGO’s, soms gegroepeerd binnen een consortium, zijn actief 

in Burkina Faso: SLCD (consortium ACORD), AQUADEV (consortium ATIFA), 
Bevrijde Wereld, DELIPRO, FCD (consortium DTS), FSTM (Fonds de soutien 
Tiers-monde), SOLPROT (protestantse solidariteit), Broederlijk Delen (consortium 
KOMYUNITI), OXFAM Solidariteit, Petits Pas, SOS-Layettes, Tear Fund, TTMI, 
WSM (Wereldsolidariteit). 

 
Zij voeren er gecofinancierde projecten uit of acties in het kader van 
vijfjarenprogramma’s, vooral in de sectoren van de plattelandsontwikkeling, de 
voedselveiligheid en de gezondheid. 
 
 De APEFE intervenieert op het vlak van de Universiteit van Ouagadougou (Faculteit 

rechten en politieke wetenschappen, Faculteit gezondheidswetenschappen – farmacie, 
Faculteit talen, letteren, kunst, humane en sociale wetenschappen), de Ecole normale 
supérieure de Koudougou, de Université polytechnique de Bobo Dioulasso, het 
CNRST, het Ministerie van Cultuur en Kunst, het Ministerie voor Milieu en Water 
(wildranch in Nazinga) en het centrum Muraz van Bobo Dioulasso; 

 
 de Institutionele universitaire samenwerking intervenieert op het vlak van de 

Universiteit van Ouagadougou (UO), de Ecole normale supérieure de Koudougou 
(ENSK) en de Université polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB). 

 
Multilaterale samenwerking: 
 
Naast de gebruikelijke bijdragen van België aan de programma’s van de Europese 
Commissie (EOF) en aan heel wat internationale organisaties, financiert de DGOS ook 
diverse specifieke operaties met een regionaal (West-Afrika) of nationaal karakter 
(Burkina Faso): 
 
BOAD, BAD, FAO, WB, GEF, WGO, OIT, ONUDI, UNDP, ONUSIDA. 
 
Een gemengd opvolgingscomité van de Gemengde commissie vergaderde op 20 januari 
1999 in Ouagadougou. 
 
De eerstvolgende Gemengde commissie is voorzien voor begin 2003 in Brussel.  
Zij zal worden voorafgegaan door een Comité dat de lopende projecten opvolgt en een 
preprogrammatiemissie.  
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Ontwikkelingshulp geleverd door België aan Burkina Faso (schenkingen en leningen): 
 

Ontwikkelingshulp geleverd door België 
aan Burkina Faso   (in duizend euro)
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Bron: DGOS – De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002 
 
 
Directe bilaterale samenwerking 
 
Financiële aspecten 
 
Pas na het eerste Samenwerkingscomité van 1993 is het volume van de rechtstreekse 
bilaterale samenwerking significant geworden.  
 

Jaar Totaal in 
duizend euro 

Bilateraal in 
duizend euro % 

1995 3.107 526 17 
1996 5.089 3.054 60 
1997 11.197 5.585 49,9 
1998 6.846 1.609 23,5 
1999 7.654 2.787 36,4 
2000 10.822 6.086 56,2 
2001 9.915 4.568 46 

 
In § 7.2 vindt men het relatieve belang terug van de Belgische steun in vergelijking tot die 
van de andere partners.  
 
Juridische aspecten 
Samenwerkingscomité in 1993. 
Eerste gemengde commissie op 6 januari 1997. 
Algemene samenwerkingsconventie ondertekend op 6 januari 1997. 
Talloze specifieke conventies ondertekend in het raam van deze Algemene conventie. 
Eerste conventies voor de implementering door de BTC vanaf 1 april 2000. 
Het grootste deel van de project wordt uitgevoerd in medebeheer.  
Volgende Gemengde commissie in de loop van 2002: dan wordt er ook een nieuwe 
Algemene conventie ondertekend.  
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Lopende bilaterale interventies (met Specifieke conventie) 
 

Sector Aantal 
interventies 

Omschrijving EUR 
(x 1000) 

Basisgezondheid 3   
  PPOKK-Gezondheid (DS Boussé en 

Ziniaré) 
4.528 

  TBC/SOA/Aids 490 
  Strijd tegen SOA/Aids 

(geneesmiddelen) 
372 

Onderwijs en vorming 2   
  PPOKK-Onderwijs 4.466 
  Bouw auditoria Universiteit 1.126 
Landbouw / 
Plattelandsontwikkeling / Milieu  

6   

  PPOKK-Economie sociale 5.342 
  PA/OPA 2.481 
  Steun aan het programma FEER 

II 
992 

  Steun aan de vulgarisering van de 
veeteelt 

963 

  Steun aan de verspreiding van de 
azawak zebu  

888 

  Steun voor SP/CONAGESE 899 
Basisinfrastructuur 2   
  Herwaardering locomotiefmotoren  744 
  Wegonderzoek Liptako Gourma 174 
Institutionele versterking / 
consolidatie van de maatschappij 

2   

  PPOKK-institutioneel kader 177 
  Druk juridische wetboeken 223 
Andere 2   
  Fonds voor studie en expertise 744 
  Partnershipfonds 248 

De budgetten zijn gekoppeld aan de duur van de projecten (van 1 tot 4 jaar). 
 
Noterenswaardig is de diversiteit van de interventiesectoren, wat uiteraard leidt tot 
kleinere budgetten per interventie en dus tot een geringere impact. Ondanks het grote 
aantal aanvragen dat bij de Belgische regering toekomt en de lopende identificatiestudies 
(zie infra), moet men nadenken over het aantal sectoren waar de Belgische samenwerking 
aanwezig kan zijn.  
Overigens hebben een aantal sectoren waar België een aanzienlijke expertise in heeft 
ontwikkeld (steun voor de gezondheidsdistricten, participatieve aanpak van de sociale 
economie, veeteelt) meer resultaten opgeleverd. Deze ervaringen zullen worden gebruikt 
in het kader van de voorbereiding van nieuwe interventies.  
 
Bilaterale interventies in voorbereiding (die het voorwerp zullen uitmaken van een specifieke 
Conventie):   
 
Het gaat om interventies in identificatie- of pre-identificatiefase, op basis van een 
indicatief samenwerkingsprogrammaproject voorbereid door de attaché, in overleg met de 
Burkinabese overheid.  
Er wordt, zoals bij de andere partners, een evolutie waargenomen naar globale steun toe 
voor de nationale ontwikkelingsplannen.  
Het gaat om mogelijke oriënteringen die werden onderzocht als gevolg van de rapporten 
na de datum van de Gemengde commissie.  
Deze oriënteringen worden evenwel slechts gevalideerd tijdens de volgende Gemengde 
commissie, begin 2003. De budgetten zijn indicatief. 
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De pertinentie van die oriënteringen wordt omschreven in hoofdstuk 6 (Strategie van de 
Belgische samenwerking). 
 

Sector Aantal 
interventies 

Omschrijving EUR 
(x 1000) 

Basisgezondheid 3   
  Steun aan het PNDS (Plan 

national de développement 
sanitaire) 

4.963 

  Steun aan het Multisectoraal 
nationaal plan ter bestrijding van 
HIV   

3.970 

  Globale steun aan de 
gezondheidsdistricten  

7.444 

Onderwijs en vorming 1   
  Steun aan het PDDEB (tienjarig plan 

voor de ontwikkeling van het 
basisonderwijs) 

4.963 

Landbouw / 
Plattelandsontwikkeling / Milieu 

2   

  Steun aan de veeteeltsector 2.481 
  Afvalverwerking in Saaba 695 
Basisinfrastructuur 1   
  Heraanleg van landelijke pistes 2.481 
Andere 3   
  Kinderrechten – Sensibilisering 

door audiovisuele middelen  
1.092 

  Promotie van de vrouw 1.241 
  Actieplan voor gehandicapten 496 

 
Consolidatie van de maatschappij (specifieke niet gevraagde conventie) 
 
België steunt occasioneel het electoraal proces, als ondersteuning van de democratie en 
van de rechtsstaat. Een steunbedrag van 10 miljoen BEF werd toegekend voor de 
parlementsverkiezingen van 1997. Er is geen enkele steun voorzien voor die van 2002, 
omwille van de laattijdige aanvraag door de regering.  
 
MIP 
 
Er werden in 1999 en 2000 een groot aantal micro-interventies voorbereid, die evenwel 
niet konden worden uitgevoerd door de op til zijnde hervorming en de onzekerheid over 
de rol van de BTC voor deze projecten. Pas eind 2001 werd de Uitvoeringsconventie 
ondertekend en werden 5 MIP overgeheveld naar de BTC. Deze projecten zijn nog in 
uitvoering:  
 

Omschrijving Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Installatie van rijstpelmachine in 
de prov. Comoé 

Groepering Baantaré  4.578 

Heraanleg van het potten-
productiecentrum, prov. Mouhoun 

Groepering van 
pottenbakkers van 
Tchériba 

 5.341 

Restauratie van de Kassena 
woning in Tiébélé 

Jongerenorganisatie 
voor de ontwikkeling 
van Tiébélé 

Project van cultureel 
belang 

5.639 

Moestuinproductie APEE Centrum voor 
gehandicapte kinderen 

6.104 

Heraanleg van een stuwdam Association micro-
barrage 

Project van communautair 
belang 

6.098 
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Overlevingsfonds 
 
Eén project wordt uitgevoerd door het IFAD, alle andere door NGO’s. Rekening houdend 
met de specificiteit van Burkina Faso, hebben al deze projecten betrekking op de 
plattelandsontwikkeling en de voedselveiligheid. 
 

Omschrijving Uitvoerder Opmerkingen EUR 
(x 1000) 

Ontwikkeling van het bekken van 
YALOGO 

Vredeseilanden Afgewerkt (postprojectfase)  

PDRSO (Project voor de 
plattelandsontwikkeling van het 
Zuidwesten)  

IFAD 1999-2004. Aanzienlijke 
vertraging bij het opstarten 

1.997 

PDIRS (Geïntegreerd 
ontwikkelingsproject voor de regio 
Sanmatenga) 

WSM 1993-1998. Nog steeds in fase 
van eindafwerking 

1.153 

Behoud van water en bodem, beheer 
van natuurlijke rijkdommen in de 
provincie Sanmatenga 

OXFAM 2001-2004. Nieuw project in 
opstartfase 

969 

Plattelandsontwikkeling en 
voedselveiligheid in het oosten van het 
land 

Vredeseilanden Nieuw project in voorbereiding  

 
Voedselhulp 
 
Een groot aantal geldschieters (Frankrijk, Europese Unie, …) nemen regelmatig deel aan 
de financiering van de Nationale Voedselveiligheidsvoorraad en aan het Beheercomité 
ervan. De Belgische financiering is uitzonderlijk, na de jaren van droogte en de 
voedselcrisis die Burkina in 2001 heeft gekend.  
 

Omschrijving Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Aankoop van 1 000 T sorghum WVP Uitzonderlijke voedselhulp voor de 

heraanleg van de Nationale 
veiligheidsvoorraad na de slechte 
oogst van 2000-2001. 

326.581 

 
 
Humanitaire hulp  
 
De Belgische bijdrage was de grootste, naar aanleiding van meningitisepidemie die 
Burkina Faso trof begin 2001. Zij werd opgenomen in de globale aankoop van één 
miljoen vaccins door de WGO. 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Aankoop van 500 000 vaccins 
tegen meningitis 

WGO In het kader van de 
meningitisepidemie van maart – 
april 2001. 

163.772 

 
Studiebeurzen en stagebeurzen 
 
Naast de opleidingen die worden gefinancierd in het raam van de bilaterale projecten, 
nemen de Burkinabese beurshouders ook elk jaar deel aan cursussen in België, stages in 
België, lokale opleidingen of opleidingen in de subregio. Daarbij komen de internationale 
cursussen en de groepsstages die worden georganiseerd voor de kandidaten van alle 
landen die partner zijn van onze samenwerking.  
Het spreekt vanzelf dat de cursussen elk jaar veranderen. De beurstabel voor het jaar 2002 
wordt indicatief gevoegd als bijlage. Er wordt voorrang verleend aan vragen die 
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aansluiten bij de sectorale prioriteiten van de Belgische samenwerking, maar toch zijn de 
thema’s zeer gevarieerd: gezondheid, agronomie, beheer, economie, …   
 
Onrechtstreekse bilaterale samenwerking 
 

Door de Belgische NGO’s  
 

Er worden een dertigtal acties gevoerd, met diverse lokale partners, in de sectoren 
gezondheid, onderwijs, plattelandsontwikkeling, basisinfrastructuur en consolidatie 
van de maatschappij. De tabel van al deze acties bevindt zich in bijlage.  
 
Door de APEFE  
 
De APEFE missie in Burkina Faso intervenieert op het vlak van de Universiteit van 
Ouagadougou (Faculteit rechten en politieke wetenschappen, Faculteit 
gezondheidswetenschappen – farmacie, Faculteit talen, letteren, kunst, humane en sociale 
wetenschappen), de Ecole normale supérieure de Koudougou, de Université 
polytechnique de Bobo Dioulasso, het CNRST, het Ministerie van Cultuur en Kunst, het 
Ministerie voor Milieu en Water (wildranch in Nazinga) en het centrum Muraz van Bobo 
Dioulasso. 
 

Veertien posten zijn voorzien. Drie andere zijn te voorzien. De activiteiten van de 
lesgevers werden in 2000 onderbroken tijdens de gebeurtenissen tegen de achtergrond van 
de universitaire crisis, maar konden in februari 2001 weer normaal worden opgenomen.  
 

Het jaarprogramma 2001 van de APEFE voor Burkina Faso vertegenwoordigt 
741.162 euro. Een gedetailleerde tabel van de verschillende acties vindt men als bijlage. 
De APEFE wil haar activiteiten diversifiëren. Omdat zij vroeger vooral aanwezig was in 
het universitair hoger onderwijs, beheert de APEFE nu diverse interventies van meer 
technische aard, met andere partners dan de Universiteit (sectoren gezondheid, 
plattelandsontwikkeling, consolidatie van de maatschappij,…) 
 
Door de CIUF + initiatieven eigen aan de universiteiten (PIP) 
 
Institutionele samenwerking met de Université de Ouagadougou (UO), de Ecole normale 
supérieure de Koudougou (ENSK) en de Université polytechnique de Bobo-Dioulasso 
(UPB). De Faculteiten van de UO heten voortaan UFR (Unité de formation et de 
recherche), naar aanleiding van de hervorming die resulteerden uit de lange 
universiteitscrisis eind 2000.  
Een gedetailleerde tabel van de verschillende acties vindt men als bijlage. 
 

Er bestaat een sterke interactie tussen de institutionele steunprojecten van de 
universiteiten en de aanwezigheid van coöperanten van APEFE. In minstens twee 
gevallen zijn de acties van de APEFE ook complementair met interventies van 
rechtstreekse bilaterale samenwerking door de BTC. Tenslotte werken enkele NGO in de 
gezondheidssector ook samen met rechtstreekse steunprojecten. Dit type toenadering is 
wenselijk en zou vaker moeten worden betracht.  
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Multilaterale samenwerking 
 
Naast de gebruikelijke bijdragen van België aan de programma’s van de Europese 
Commissie (EOF) en aan een groot aantal internationale organisaties, financiert de DGOS 
ook verscheidene specifieke operaties met regionale (West-Afrika) of nationale inslag 
(Burkina Faso), in de sectoren gezondheid, landbouw, infrastructuur en consolidatie van 
de maatschappij.  
 

Sector VN-agentschap          Omschrijving EUR 
(x 1000) 

Gezondheid WGO Ter beschikking stelling van een 
deskundige 

pm 

 ONUSIDA Ter beschikking stelling van een JPO pm 
 UNICEF Sterfte van moeder en kind (Burkina 

Faso, Benin, Guinee) 
2.233 

Landbouw / Voedselveiligheid FAO Steunproject voor professionele 
landbouworganisaties (Burkina Faso 
– in opstartfase) 

1.099 

 FAO Regionaal samenwerkingsproject voor 
de tuinbouw (10 landen) 

4.565 

 FAO Regionaal project ter bestrijding van 
Trypanosomiase bij dieren 

893 

 FAO Sociaal-economische 
ontwikkelingsprogramma voor zones 
die vrij zijn van onchocercose (11 
landen) 

1.166 

 WB/GEF GEPRENAF: participatief beheer van 
de natuurlijke rijkdommen en fauna 
(Burkina Faso / Ivoorkust) 

1.073 

 ONUDI Kwaliteitsaanpak in de 
voedingsmiddelensector (Burkina 
Faso en Mali).  
Ter beschikking stelling van een JPO 

496 

 CGIAR Ontwikkeling van de rijstcultuur (5 
landen) 

173 

Basisinfrastructuur WB/BIRD Programma: water en sanering 
(verschillende landen) 

496 

Consolidatie van de maatschappij BIT Wereldwijd programma tegen sociale 
uitsluiting en armoede  (STEP).  
Ter beschikking stelling van een JPO 
in Burkina Faso. 

8.560 

 BIT Bevordering van de sociale dialoog in 
Franssprekend Afrika  (PRODIAF) 

1.736 

Andere WB/BIRD Steun aan de SKBA (PRSP) – 6 
landen 

1.612 
 

 HCR Programma voor vluchtelingen 
(20 landen) 

496 
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4. Ontwikkelingsbeleid en –strategieën van Burkina Faso Budgettaire 

aspecten  
 
Dit hoofdstuk geeft een budgettaire toelichting als aanvulling op hoofdstuk 2 
« Ontwikkelingsopties van Burkina Faso ». 
 
4.1 Globaal budget 
 
Het Ministerie van Economie en Financiën zorgt voor een drievoudige invulling:  
 

a) opmaak van een Uitgavenkader op de middellange termijn (CDMT). Het gaat hier 
om een project van glijdend driejarig budget dat tot doel heeft de technische 
ministeries te helpen bij het plannen van de activiteiten die moeten worden 
gefinancierd in het raam van de sectorale plannen;   

b) het eigenlijke jaarlijkse budget, dat rekening houdt met de eigen middelen van de 
Staat en met de inbreng (leningen en schenkingen) van de verschillende partners; 

c) de toewijzing van de extra middelen die resulteren uit het HIPC initiatief. 
 
Er wordt hierbij voorrang gegeven aan de sectoren die zijn omschreven in het SKBA van 
Burkina Faso (dus vooral de sociale basissectoren). 
 
Globaal budget van de staat per sector (zonder HIPC uitgaven) 
 
Over de periode 1990-97 werd nagenoeg 27% van het staatsbudget ingezet voor de sociale 
sectoren en 18% voor de sociale basisdiensten. Onderstaande tabel geeft de recente 
evolutie aan. De percentages verwijzen naar het budget (werking en investering). 
 

Sectoren 2001 
% 

2002 
(vooruitz.) % 

Wegen en infrastructuren 8,9 9,8 
Landbouw en veeteelt 8,5 9,1 
Onderwijs 17,9 17,8 
Gezondheid 7,5 7,5 
Defensie 6,2 5,5 
Milieu en water 1 1,1 
Justitie 0,5 0,5 
Beheer van de economie 4,6 4,8 
Sociale actie, jeugd, promotie van de 
vrouw  

1,1 1,1 

Schuldenlast 4 3,5 
Afschrijving van de schuld 10 10,5 

 Bron: Financieringswet voor de uitvoering van de staatsbegroting  
 
In 2001 bereikten alle sociale sectoren samen (gezondheid + onderwijs + sociale actie) 
reeds 26,5%, wat getuigt van de inspanningen die worden geleverd met het oog op de 
implementering van het SKBA. 
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Onderstaande grafiek geeft voor 2001 het deel van het staatsbudget, van de speciale 
hulpmiddelen HIPC en van de inbreng van de buitenlandse partners aan in de middelen 
van de Staat.  
 

Middelen van de Staat

5%

67%

28% Middelen PPTE
Nationale middelen
Steun van de partners

 
 
 
Uit de grafiek blijkt in welke mate de middelen van Burkina Faso van de buitenlandse 
hulp afhankelijk zijn.  
De extra middelen uit het HIPC initiatief vertegenwoordigen een gering deel van het 
budget, maar zijn volledig toegespitst op de sociale sectoren. 
 
4.2 Budget voor de indijking van de armoede (uitgaven HIPC) 
 
Verdeling van de HIPC middelen per sector 
 

 
Sectoren 

2000 
% 

 2001 
% 

Gezondheid 35 37 
Onderwijs 40 39 
Landelijke pistes 25 9,4 
Landbouw en veeteelt  14,6 

 
 
De HIPC middelen worden beheerd op een speciale rekening van de Schatkist, die ervoor 
zorgt dat de bedragen waarvoor er geen betalingsopdracht is gegeven naar het volgende 
jaar kunnen worden overgedragen. 
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5. Lessen uit de steun en de coördinatie ervan  
 
5.1 Het standpunt van Burkina Faso 
 
De regering heeft een aantal (economische en sectorale) strategische oriënteringskaders 
bepaald die moeten dienen als gemeenschappelijke referentie voor de 
ontwikkelingspartners door er de donoren bij te betrekken: opstelling van het SKBA, 
testdialoog over de hervorming van de conditionaliteit, implementering en opvolging van 
het SKBA, periodieke herzieningen. 
Op die manier heeft de regering een denkdynamiek en een kader gecreëerd die bepaald 
gunstig zijn voor een betere politieke dialoog en de ontwikkeling van een werkzame 
operationele coördinatie.  
 
5.2 Het standpunt van de partners 
 
Wat meer bepaald de operationele coördinatie tussen de Lidstaten van de Europese Unie 
en de Commissie betreft, werd een oriënteringskader goedgekeurd waarbinnen de 
werkzaamheden werden uitgevoerd: regelmatige vergaderingen, uitwisseling van 
informatie over de grote dossiers, actieve participatie van de Commissie en de Lidstaten 
in alle technische overleggroepen.  
De Commissie en de Lidstaten zijn overeengekomen een systeem van coördinatoren op te 
zetten voor elk van de prioritaire sectoren van het SKBA met het oog op een voortgezette 
gecoördineerde dialoog over de verschillende sectorale beleidslijnen met de regering. 
België zorgt meer bepaald voor de coördinatie van de gezondheidssector.  
 
Tijdens de afgelopen tien jaar hebben alle ontwikkelingsprogramma’s bijgedragen tot een 
stijging van de groei (5% gemiddeld). 
Maar de aandacht voor de sociale basissectoren was ontoereikend. De groei heeft het niet 
mogelijk gemaakt de armoede in te dijken.  
Naar het voorbeeld van het SKBA, moeten de acties van de partners nu prioritair gericht 
zijn op deze sectoren.  
Dat zal het geval zijn voor de nieuwe programma’s van de Belgische samenwerking.  
 
De concentratie van de partners in welbepaalde geografische zones is daarentegen niet 
langer nodig. Deze praktijk heeft in het verleden geleid tot grote ongelijkheden tussen de 
zones die waren gesteund door een groot aantal partners en verwaarloosde zones. 
 
In plaats van parallelle programma’s op te zetten, moeten de partners hun steun verlenen 
aan de ontwikkelingsprocessen die door de regering zijn uitgewerkt en de regering 
begeleiden in de geprogrammeerde evaluaties en herzieningen.  
In het kader hiervan moeten de conditionaliteiten voor de betalingen worden gekoppeld 
aan de bekomen resultaten (performancecriteria) eerder dan aan de doelstellingen.  
De dialoog en de coördinatie tussen de geldschieters op het vlak van de budgettaire steun 
moeten worden aangescherpt (complementariteit, betalingsagenda’s …). 
 
Een – democratische en economische – good governance blijft een grote uitdaging van de 
ontwikkeling. Het begrotingsbeheer is daar een van de meest belangrijke aspecten van. De 
partners moeten terugvallen op initiatieven zoals het PRGB (Programme de renforcement 
de la gestion budgétaire). 
 
Er werd onvoldoende rekening gehouden met de levensomstandigheden van de vrouw.  
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De nieuwe interventies moeten ervoor zorgen dat de bestaande onevenwichten worden 
beperkt.  
 
Burkina Faso beschikt vandaag over heel wat sectorale programma’s (zie hoofdstuk1). De 
acties van alle partners moeten een plaats krijgen in die programma’s.  
 
Ondanks de inspanningen van de regering, de Europese Commissie en het systeem van de 
Verenigde Naties, blijft de coördinatie tussen de geldschieters nog steeds ontoereikend 
(ook tussen bilateraal en multilateraal). 
 
5.3 Het standpunt van België 
 
Burkina Faso bevindt zich werkelijk in een overgangsfase. België, net als de andere 
partners, stelt zich vragen bij de meest werkzame steun die aan dit land kan worden 
verleend. De open dialooginspanningen van de Burkinabese regering nodigen uit tot een 
evolutie naar een sectorale aanpak om op termijn aan te sluiten bij de groeiende beweging 
naar een macro-economische budgettaire steun.  
België kan op die manier aansluiten bij de groep van geldschieters die het intentieprotocol 
« Soutien budgétaire conjoint au SKBA » (SBC-SKBA) hebben opgestart. Via dit 
mechanisme moeten de verschillende budgettaire steunprogramma’s worden 
gecoördineerd in overleg met de Burkinabese regering. 
Na een eerste budgettaire steun aan het nationaal plan voor gezondheidsontwikkeling, in 
cofinanciering met de Wereldbank, zou België zich continu kunnen toeleggen op een 
rechtstreekse financiële steun aan Burkina Faso. 
Maar deze overgang mag niet te snel verlopen. Via budgettaire steun en door Burkina 
Faso te begeleiden in het nationale beheer van haar ontwikkelingsprogramma’s (extra 
capaciteiten), is het noodzakelijk punctueel aanwezig te blijven onder de vorm van 
gerichte projecten in de meest achtergestelde gebieden en bij de meest kwetsbare 
doelgroepen.  
 
Deze evolutie moet ook gebeuren in overleg met de andere ontwikkelingspartners. België 
mag en kan niet alleen het Ministerie van Gezondheid bijstaan in de zoektocht naar een 
beter financieel en technisch beheer van haar nationaal plan voor 
gezondheidsontwikkeling, en ook niet alleen beslissen over het moment waarop dit beheer 
optimaal zal zijn en waarop men alleen budgettaire steun kan verlenen.  
Dit permanente overleg tussen de bilaterale, multilaterale partners en de Burkinabese 
regering is zeer verrijkend, maar men mag niet uit het oog verliezen dat dit adequate 
menselijke middelen vergt in de betrokken sectoren.  
België moet zeker de menselijke middelen blijven verstevigen die nodig zijn voor het 
beoogde decentralisatiebeleid.  
 
Het Ministerie van Economie en Financiën van Burkina Faso wenst overigens de 
coördinatie tussen de partners op te drijven en aan ieder een specifieke rol toe te kennen in 
functie van hun expertise. België zou een belangrijke rol kunnen spelen in de coördinatie 
van de sector gezondheid, het belangrijkste interventieterrein van België in dit land. Op 
het Europese niveau vraagt de delegatie van de Europese Commissie dat de Belgische 
ambassade die rol op zich zou nemen.  
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1 Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale Samenwerking van 
25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
volgens de volgende beleidsnormen en kanalen uitgewerkt worden: 
 
A) Beleid : 
Doel van de Belgische Internationale Samenwerking is armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. 
De realisatie van dit doel werd beperkt tot vijf sectoren:  

 basisgezondheidszorg met inbegrip van reproductieve gezondheidszorg; 
 onderwijs en vorming; 
 landbouw en voedselzekerheid; 
 basisinfrastructuur; 
 maatschappijopbouw. 

 

en tot drie sectoroverschrijdende thema’s: 

 gelijkheid van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 milieu; 
 sociale economie. 

 
B) Kanalen: 
 
De Belgische Internationale Samenwerking functioneert volgens verschillende 
uitvoeringskanalen: 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking (25 partnerlanden werden 

geselecteerd) : 

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de DGOS.  
 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 

het partnerland en de samenwerkingsattaché bij de Ambassade van het 
Koninkrijk België. 
 De uitvoering van de intergouvernementele samenwerking is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de enige 
wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de verantwoordelijke 
entiteit van de partner. 
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B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven.  
Zo’n 7 verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen 
kunnen door de DGOS gesubsidieerd worden: 

 
 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB)  
** de 'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à 

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

** de 'Conseil interuniversitaire de la Communauté française' (CIUF)  
** de 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (VLIR). 

 
 het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen (ITG) 
 het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren (KMMA) 
 de Vereniging van Belgische steden en gemeenten 

 
B.3. Multilaterale samenwerking: 
 

 met de Europese Gemeenschap  
 met de organisaties van de Verenigde Naties en Ontwikkelingsbanken:  

22 partners werden geselecteerd. 
 
B.4. Samenwerking via het Belgische Overlevingsfonds: zo’n 20 Afrikaanse 

partnerlanden werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk: 
 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.5. Belgische humanitaire hulp en voedselhulp.  Voor de uitvoering zijn drie kanalen 

mogelijk : 
 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

 
B.6. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 
 
 
 

6.2 Bilaterale intergouvernementele samenwerking met Burkina Faso. 
 
Belgische prioriteiten 
 
In het raam van de strijd tegen armoede en de steun aan de implementering van het 
SKBA, moet een Belgische inspanning worden geleverd opdat ons land actief kan 
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aansluiten bij de andere partners in het debat en de implementering van de sectorale 
aanpak en de budgettaire steun (onder meer het SBC-SKBA). 
 
De acties van de Belgische samenwerking moeten een plaats krijgen in de tweede en de 
derde krachtlijn van het SKBA, nl.: 
  
 ervoor zorgen dat de armen toegang krijgen tot de basisdiensten (basisgezondheid, 

basisonderwijs …) 

 meer kansen scheppen op het vlak van werkgelegenheid en inkomensgenererende 
activiteiten voor de armen (waaronder de actie die de efficiëntie van de 
landbouwactiviteiten bevorderen: bodembeheer, waterbeheer, landelijke pistes, enz.) 

 
Deze krachtlijnen leunen aan bij de prioritaire sectoren die werden aangegeven sinds de 
Gemengde commissie van januari 1997: 
 
 de basisgezondheid, via steun aan de landelijke en stedelijke gezondheidsdistricten, 

waaronder toegang tot drinkbaar water, de reproductieve gezondheid en de activiteiten 
ter bestrijding van HIV/AIDS. 

De steun aan deze sector zal geleidelijk overgaan in sectorale steun, met eventueel de 
mogelijkheden van sectorale budgettaire steun; 
 
 het basisonderwijs en de alfabetisering, ook in het kader van de globale steun van de 

partners aan het PDDEB (Plan décennal de développement de l’enseignement de 
base); 

 
 de sociale economie, waaronder activiteiten van ruraal waterbeheer, steun voor 

microkredieten, steun aan professionele landbouworganisaties, inkomensgenererende 
activiteiten voor vrouwen, bodembeheer, heraanleg van landelijk pistes, enz. 

 
 de voedselveiligheid in de armste zones, alsook een steun aan de handelskanalen voor 

de veeteelt, een van de belangrijkste economische hulpbronnen van het land (van 
productie tot commercialisering); 

 
In alle acties die worden gevoerd op het niveau van de landelijke bevolkingsgroepen, zal 
de Belgische samenwerking voorrang geven aan een participatieve aanpak, waarbij de 
begunstigden zin voor verantwoordelijkheid wordt bijgebracht, zowel op het niveau van 
de identificatie als van de uitvoering van deze acties.  
De progressieve overheveling van de bevoegdheden en middelen van de staat naar de 
lokale collectiviteiten (provincies, gemeenten) zal er trouwens, in het kader van de 
decentralisatie, voor zorgen dat de beslissingsorganen dichter gaan aanleunen bij de 
begunstigden, dat deze laatste gemakkelijker worden betrokken bij het beheer van de 
lokale ontwikkelingsactiviteiten en dat ze zich de gevoerde acties beter eigen kunnen 
maken. Zorgen voor meer capaciteiten voor deze collectiviteiten zal dus deel moeten 
uitmaken van de ontwikkelingsprogramma’s.  
 
Om haar steun aan Burkina Faso te realiseren, zal België zoveel mogelijk voorrang geven 
aan een aanpak in overleg met de andere ontwikkelingspartners in het raam van de steun 
aan de nationale sectorale plannen van de regering van Burkina Faso. 
 
In coördinatie met al die bilaterale en multilaterale partners, zal deze sectorale steun 
gekoppeld zijn aan de opvolging van de resultaatsindicatoren die werden vastgesteld bij 
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de test over de nieuwe conditionaliteit: indicatoren op het vlak van de demografie, de 
economische veiligheid, de gezondheid, het onderwijs, de voedselveiligheid, het milieu, 
het geslacht en de budgettaire governance (begrotingsbeheer). 
 
De Belgische samenwerking zal Burkina Faso begeleiden bij de jaarlijkse herziening van 
de realisatie van het SKBA. 
 
De doelstelling en het voorwerp van de strategie van de Belgische samenwerking in 
Burkina Faso leunen dus aan bij die van de Burkinabese regering: 
 
Doelstelling:  samenwerking met Burkina Faso met het oog op : 
 
1. het percentage verlagen van de bevolking die leeft in absolute armoede (vermindering 

tot minstens 35% tegen 2005, tot minstens 30% tegen 2015), terwijl ook de kloof 
tussen rijk en arm wordt gedicht (dualisering); 

 
2. de alfabetiseringsgraad optrekken van 22 tot 40% tegen 2005; 
 
3. de levensverwachting optrekken van 47 naar 57 jaar; 
 
4. werken aan een groei van het BNP/inw. met minstens 3% per jaar tot in 2003 en met 

minstens 4 of 5% daarna, gekoppeld aan duurzame processen en een billijke verdeling 
(1ste krachtlijn van het SKBA). 

 
Deze samenwerking zal gebeuren in nauw overleg met de regering en in samenwerking 
met de andere partners.  
 
De belangrijkste doelstelling van het Belgische ontwikkelingsprogramma voor de 
komende jaren is de beperking van de armoede-incidentie. 
Dit vergt een investeringsinspanning om de levensomstandigheden van de armsten te 
verbeteren, door acties in de sectoren basisonderwijs en basisgezondheid (waaronder de 
reproductieve gezondheid, de voeding, water en sanering), maar ook de sectoren 
landbouw en veeteelt (voedselveiligheid, door participatieve actie van de 
bevolkingsgroepen).  
 
Dit vergt ook meer capaciteiten aan menselijke middelen van de staat (op het centrale 
niveau en op het niveau van de lokale collectiviteiten), van de verenigingen, van het 
maatschappelijk middenveld en van de privé-sector.  
Dat zal steeds vaker gebeuren in het kader van een programmatische aanpak, met de 
medewerking van de begunstigden (een participatieve en gedecentraliseerde aanpak). 
 
Dat vraagt tenslotte een gerichte aandacht, door alle interventies heen, voor een 
democratische good governance en voor de werking van de rechtsstaat. 
De opleiding van mensen zal worden bevorderd op het terrein, maar ook via een 
programma van beurzen en via maatregelen die complementair zijn met de acties van de 
universitaire samenwerking.  
 
Er wordt ook gestreefd naar een complementariteit, te allen tijde, met de acties van de 
andere Belgische partners (onrechtstreekse steun) en van de Europese Unie. 
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De gebruikte opvolgingsindicatoren zijn onder meer die van het SKBA (zie infra) en 
buiten de prioritair beschouwde sectoren hebben zij ook betrekking op de kwaliteit van de 
uitgave:   
  
 de graad van uitvoering van de begrotingen van de sociale ministeries;  

 het deel van de begroting dat effectief toekomt aan de geconcentreerde structuren;  

 de peilingen bij de gebruikers van de openbare diensten en bij de economische 
operatoren;   

 het verschil tussen de eenheidsprijzen op de overheidsmarkt en in de privé-sector.  

Door onze acties te coördineren met die van onze partners, zullen wij proberen een 
meetbaar resultaat te bekomen in minstens drie prioritaire sectoren:   
 
Doelstelling: steun verlenen aan de ontwikkelingsprogramma’s van Burkina Faso in de 
volgende sectoren: 
 
Sector 1: Basisgezondheid – steun aan het nationaal plan voor gezondheidsontwikkeling 

  (PNDS) 
 
 op het vlak van de gezondheid zullen de acties deel uitmaken van het Plan national de 

développement sanitaire 2001-2010 (PNDS - zie § 2.2). 

 
Het kan gaan om sectorale steun, met een budgettaire steun en steun op het vlak van de 
versteviging van de menselijke capaciteiten bij het Ministerie van Gezondheid. De steun 
wordt aangevuld met een specifieke steun die eigen is aan de werking van een aantal 
gezondheidsdistricten (infrastructuur, uitrusting, opleiding, essentiële geneesmiddelen, 
water en sanering), zowel in landelijke als in stedelijke gebieden.  
 
De strijd tegen HIV/AIDS zal het voorwerp uitmaken van een speciale inspanning, in het 
raam van het multisectoraal nationaal plan. Deze subsector werd als prioritair verklaard 
door de staatssecretaris, kreeg een principeakkoord en was het voorwerp van een 
belangrijke identificatiestudie.  
 
De gebruikte opvolgingsindicatoren zijn onder meer die van het SKBA: 
 
 de graad van vaccinale dekking; 

 het aantal nieuwe contacten per persoon en per jaar in de structuren van eerste niveau 
(CSPS, CMA); 

 het aantal CSPS dat de normen inzake personeel halen;   

 de niveau van stockbreuk van GEG; 

 de kostprijs van medische handelingen. 

 
Speciale aandacht zal gaan naar de specifieke behoeften van de vrouwen op het vlak van 
de gezondheid, meer bepaald de reproductieve en seksuele gezondheid.  
 
Aanvullend op de acties met het oog op de gezondheid en de verbetering van de 
levensomstandigheden van de bevolkingsgroepen, kunnen er acties worden gevoerd om 
de toestand te verbeteren van gehandicapten en om via een sensibilisering van het volk en 
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van de overheid de rechten van het kind te bevorderen (gedwongen arbeid), samen met de 
rechten van de vrouw (seksualiteit, gedwongen huwelijk, excisie, geweld, enz.).  
 
De sector basisgezondheid en meer bepaald de steun aan de gezondheidsdistricten is een 
sector waarin de Belgische samenwerking een lange ervaring heeft ontwikkeld, niet alleen 
in Burkina Faso maar ook in andere landen, en waarin zij zeker een comparatief voordeel 
heeft. Deze expertise wordt erkend op het niveau van de coördinatie met de andere 
Europese partners, die aan België hebben gevraagd zich nader toe te leggen op deze 
eerstelijnsrol.  
Het is ook de sector waarin België, in partnership met de Burkinabese regering maar ook 
met de vele verenigingen die er worden opgericht, zich het best kan inleven in de 
geslachtsgebonden problematiek. Het is reeds een van de zorgelementen van de lopende 
projecten in het kader van de communautaire aanpak.  
 
Sector 2: Basisonderwijs – Steun aan het tienjarenplan ter ontwikkeling van het 
basisonderwijs (PDDEB) 
 

Het zal gaan om een globale steun aan het PDDEB. Toch wordt er bij de toewijzing van 
de fondsen voorrang verleend aan de alfabetisering.  
 

Specifieke acties, zoals die welke zijn voorzien in het Programme plurisectoriel 
(PPOKK), of andere acties uit het tienjarig plan ter ontwikkeling van het basisonderwijs 
(2001-2010), zullen ertoe bijdragen dat de scholingsgraad en de alfabetiseringsgraad 
worden opgevoerd, vooral bij jonge meisjes.  
 
 
De gebruikte opvolgingsindicatoren zijn onder meer die van het SKBA: 
 
 de bruto scholingsgraad van de meisjes; 

 de bruto scholingsgraad in de meest achtergestelde landelijke zones; 

 de graad van inschrijving in het eerste jaar (CP1); 

 de alfabetiseringsgraad, meer bepaald bij vrouwen en jonge meisjes; 

 de gemiddelde kostprijs voor de scholing van een kind in het basisonderwijs. 

 
 
Deze steun wordt ook verleend in partnership met de andere bilaterale en multilaterale 
actoren die in deze sector actief zijn, met name vooral Nederland, Canada en de 
Wereldbank. Het steunprogramma aan de PDDEB uitgewerkt door die drie partners maakt 
veel ruimte vrij voor het onderwijs van meisjes. Dat zal ook het standpunt zijn van de 
Belgische steun.  
 
 
Sector 3: Voedselveiligheid, ter bevordering van de participatieve aanpak van de 
ontwikkeling en van de sociale economie – Steun aan de veeteeltsector 
 
In het raam van de sociale economie zullen plurisectorale acties de groei bevorderen van 
meer kansen voor de armsten en zullen zij meer bepaald de inspanningen steunen van de 
bevolkingsgroepen en doelgroepen in uiteenlopende sectoren zoals het waterbeheer, de 
bodemfertiliteit, voedselveiligheid, toegang tot krediet, inkomensgenererende activiteiten 
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voor de vrouwen, de ontsluiting (landelijke pistes), de modernisering van de 
landbouwtechnieken, …  
De ervaringen die werden gebundeld in het kader van het plurisectoraal programma in de 
provincies Oubritenga, Kourweogo en Kadiogo (PPOKK) worden gevaloriseerd voor 
alles wat deze participatieve aanpak van de begunstigden betreft.  
 
De handelskanalen voor de veeteelt verdienen een aparte steun, zowel stroomopwaarts 
(genetische verbetering, voeding van de veestapel, melkerijen, …) als stroomafwaarts 
(commercialisering, markten, verwerking, slachthuizen, …). De beoogde 
programmatische aanpak zal niet alleen nationale acties omvatten, maar ook lokale 
initiatieven, in de geest van wat hiervoor is aangegeven (pluimveeteelt op dorpsniveau, 
minimelkerijen …). 
Dit handelskanaal draagt inderdaad bij tot zowel een betere voedselveiligheid, het 
scheppen van inkomensgenererende activiteiten als een grotere expert (vee is, na katoen, 
het tweede grootste exportproduct van het land).  
Vermeldenswaardig is overigens dat de Wereldbank en de FAO werken aan een studie 
waaruit het belang van de veeteeltsector in Burkina Faso blijkt, zowel voor de groei als in 
de strijd tegen de armoede.  
 
Het behoud van de steun van de Belgische samenwerking aan de sector van de veeteelt 
wordt ook gewettigd door de positieve resultaten en de subregionale ervaring die in Niger, 
Burkina Faso en Mali werd opgedaan in de verbetering van de melkproductie en de 
verspreiding van het ras van de azawak zebu’s.  
In die zin loopt er momenteel een belangrijk onderzoek dat de adequatie van deze steun 
hoopt vast te leggen.  
 
Andere lokale ontwikkelingsacties in landelijke gebieden zullen deze steun, zoals hiervoor 
aangegeven, aanvullen: doel zal zijn de inkomens van de boeren te verhogen, ervoor te 
zorgen dat de vrouwen toegang hebben tot grond, technieken en krediet.  
 
Evenzo zullen milieubeschermende acties kunnen worden geïmplementeerd in de mate 
dat zij vallen onder lokale initiatieven (groeperingen, dorpsverenigingen) waarin de 
controle van de natuurlijke rijkdommen wordt verzekerd door de landelijke 
gemeenschappen, eventuele met een omkadering door de Staat.  
 
 
Volume van de Belgische steun vergeleken met het BNP en de nationale begroting van 
Burkina Faso 
 
De rechtstreekse Belgische bilaterale hulp toegekend op de Gemengde commissie van 
1997 bedroeg 20 miljoen euro over 4 jaar, dus jaarlijks 0,17% van het BNP van Burkina 
Faso. 
 
De nieuwe enveloppe zal worden bepaald naar aanleiding van de Gemengde commissie 
die begin 2003 zal worden gehouden in Brussel. 
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7. Samenhang en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking  

 
7.1 Ontwikkelingssteun ten behoeve van Burkina Faso 
 
Het lage niveau van de nationale inkomens zorgt ervoor dat het land in hoge mate 
afhankelijk is van de steun van de ontwikkelingspartners. 
De openbare investeringsuitgaven worden voor 80% uitgevoerd op buitenlandse 
financiering.  
 
De steun van de ontwikkelingspartners vertegenwoordigt 20 tot 21% van het BNP. De 
meest recent beschikbare statistieken zijn die van 1999 (APD = 455 miljoen euro) 
Deze steun is als volgt opgedeeld: 
 
 budgettaire steun/of steun voor de betalingsbalans: 17% 

 steun voor de investeringsprojecten: 61% 

 technische bijstand (al dan niet gekoppeld aan investeringsprojecten): 20% 

 voedselhulp: 2% 

Tot op heden hebben acht geldschieters budgettaire steun verleend voor de structurele 
aanpassing: het IMF, de Europese Unie, de Wereldbank, Denemarken, Japan, Nederland, 
Zwitserland en Zweden. 
De geldschieters hebben een intentieprotocol opgemaakt ter uniformisering van de 
procedures van een gemeenschappelijke budgettaire steun aan het SKBA van Burkina 
Faso (SBC-SKBA). België zou bij deze beweging kunnen aansluiten in het raam van 
nieuwe budgettaire steun in voorbereiding (PNDS, SKBA). 
 

De ontwikkelingssteun van Burkina Faso bestaat voor 36% uit leningen en voor 64% uit 
giften. 
De multilaterale steun (systeem van de Verenigde Naties, de WB en het IMF, de Europese 
Commissie, BAD, EIB, BADEA, BID) is nagenoeg gelijk aan de bilaterale steun 
(Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Nederland, Japan, Zwitserland, Canada, Taiwan, 
Saoedi-Arabië, België, Oostenrijk en Spanje). 
 

Maar de impact van de steun blijft zwak in vergelijking met de behoeften van de 
Burkinabezen.  
De economische groei die wordt geïnduceerd door de buitenlandse hulp kan niet op een 
doorslaggevende manier bijdragen tot het indijken van de armoede.  
 

De totale buitenlandse hulp die aan Burkina Faso werd gegeven over de periode 1994-
1999 bedroeg gemiddeld 420 miljoen euro per jaar. Een meer gedetailleerd overzicht 
vindt men in de tabel hieronder.  
De sectoren die in 1999 de meeste steun kregen: 
 
 beheer van de economie (30% van de steun), 

 natuurlijke rijkdommen (19% van de steun), 

 landbouw (17% van de steun), 

 gezondheid (17% van de steun), 

 transport (16% van de steun). 
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De gezondheidssector vertoont de meest belangrijke stijgende trend.  
 
Tabel: buitenlandse hulp en opsplitsing ervan (alle partners) 
  

Jaar 
Totaal mio 

EUR 
% 

leningen 
% giften % multi-

lateraal 
% 

bilateraal 
1994 383 24 76   
1995 447 32 68   
1996 428 30 70   
1997 410 25 75 52 48 
1998 435 35 65 49 51 
1999 414 36 64 50 50 

 * Bronnen: EU, UNDP 
 
7.2 Donorlanden (tot in 2000) 
 
De interventiesectoren van alle geldschieters vindt men gedetailleerd terug in de 
hiernavolgende tabel die wijst op de complementariteit van de acties van de verschillende 
Europese partners:   
 

Donor Bi Multi Sectoren 
Europese 
Commissie 

 X Tot de 8ste EOF, 8 verschillende sectoren: budgettaire steun, 
wegeninfrastructuur, water, milieu, plattelandsontwikkeling, onderwijs, 
justitie, cultuur  
De 9de EOF zal twee concentratiesectoren weerhouden: macro-
economische steun (budgettaire steun) en periodiek onderhoud van het 
wegennetwerk  

Frankrijk X  Dienst samenwerking en culturele actie: gezondheid, basisonderwijs, 
institutionele steun, regionale integratie, cultuur, rechtsstaat decentralisatie.
AFD: plattelandsontwikkeling, lokale ontwikkeling, infrastructuur, water 
en sanering. 

WB (IDA)  X De nieuwe CAS van de WB, voor de periode 2001-2003, voorziet in een 
enveloppe tot 500 miljoen USD (op basis van conditionaliteiten). 
Structurele aanpassing, drinkbaar water, plattelandsontwikkeling, 
basisonderwijs, energie et landelijke pistes. 

Duitsland X  KFW en GTZ. 
Strijd tegen de woestijnvorming, grondbeheer, gezondheid en 
gezinsplanning, onderhoud van het wegennet, aanvoer van water, 
boringen.  

VN (zonder 
WB en IMF) 

 X UNDP, WVP, UNICEF, FAO, FENU, WGO, IFAD, FNUAP, HCR, 
ONUDI en UNESCO. 

Nederland X  Gezondheid, basisonderwijs, plattelandsontwikkeling, water en sanering, 
rechtsstaat, institutionele steun. 

Denemarken X  Water, energie, plattelandsontwikkeling, gezondheid. 
FAFD  X  
IMF  X Bijsturingsfaciliteiten voor de indijking van de armoede.  
Zwitserland X  Structurele aanpassing, lokale ontwikkeling, onderwijs, privé-sector  
Taiwan X   
Canada X  Plattelandsontwikkeling, basisonderwijs, privé-sector. 
Japan X   
België X  Gezondheid, basisonderwijs, sociale economie. Universitair onderwijs via 

indirecte steun (CIUF en APEFE) 
USA X   
BADEA  X  
Saoedi-Arabië X   
Koeweit X   
FODI  X  
BISD  X  
BOAD  X  
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Donor Bi Multi Sectoren 
Oostenrijk X  Technisch onderwijs en beroepsopleiding, plattelandsontwikkeling, beheer 

van natuurlijke rijkdommen. 
Noorwegen X   
Italië X  Gezondheid en plattelandsontwikkeling 
Zweden X  Budgettaire steun. 
Spanje X  Zonne-energie 
ACCT  X  
Luxemburg X  Artisanaal dorp Ouagadougou. 
CEDEAO  X  
Cons.Entent.  X  

 
De 10 belangrijkste bilaterale donoren zijn: Frankrijk, Duitsland, Denemarken, 
Nederland, Zwitserland, Taiwan, Canada, Japan, België, de USA. 
 

De 5 belangrijkste multilaterale donoren zijn: de Wereldbank, de Europese Unie, het IMF, 
de EIB, het systeem van de Verenigde Naties. 
 

Voor alle donoren samen zijn dit de 10 belangrijkste: de Wereldbank, de Europese Unie, 
Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Nederland, het IMF, Zwitserland, Taiwan, de EIB. 
 

Met een gemiddelde van 8,839 miljoen euro per jaar (rechtstreekse en onrechtstreekse 
steun van 1996 tot 2000), is België een kleine donor. België bekleedt de 9de plaats op de 
lijst van de bilaterale donoren en de 20ste plaats op de lijst van alle donoren.  
 

De werking van de programmatie van de twee grootste multilaterale geldschieters (9de 
EOF van de Europese Unie en de CAS van de Wereldbank) is essentieel gebaseerd op de 
prioriteiten van het SKBA van Burkina Faso. 
 

De programmatie van het 9de EOF houdt rekening met de interventies van de andere 
Lidstaten en waakt erover dat alle sectoren van het SKBA door de ene of de andere 
Europese partner worden gedekt.  
De Commissie legt zich meer toe op sectoren die minder gedekt worden door de andere en 
waar zij een goede ervaring heeft: budgettaire steun, wegeninfrastructuur.  
De Europese Commissie, leider in de sector van de macro-economische budgettaire steun, 
hecht uiteraard veel belang aan de indicatoren aan de hand waarvan zij het SKBA zal 
kunnen opvolgen.  
 

De CAS van de Wereldbank steunt eveneens de inspanningen van de regering zoals 
omschreven in het SKBA, in domeinen die kritiek zijn voor de armen (onderwijs, 
gezondheid, water, plattelandsontwikkeling). Het basisscenario voorziet leningen voor 
een bedrag van 460 miljoen USD, en kan gaan tot 500 miljoen USD, in functie van een 
reeks conditionaliteiten.  
Deze steun omvat onder meer het CASRP (steunkrediet voor de armoede-indijkende 
strategie) of het PRSC (Poverty Reduction Strategy Credit): krediet in drie jaarlijkse 
schijven van niet-gerichte steun aan het  SKBA. 
Andere IDA hebben betrekking op: onderwijs, aids, drinkbaar water, energie, de privé-
sector. 
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Trends in de steun per sector 
 
Dit zijn de belangrijkste sectoren (cijfers uit 1998): 
 
Beheer van de economie (81 miljoen USD) 
 
Het gaat in hoofdzaak om budgettaire steun in het raam van steun aan de hervormingen 
van het macro-economisch en financieel beleid.  
Belangrijkste geldschieters: SVN, Europese Unie, Nederland, Zwitserland, Denemarken 
(vanaf 2000: Zweden). 
 
Transport (46 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten in het raam van PASEC-T (sectoraal beleid en planning, wegen, 
spoortransport)  
Belangrijkste geldschieters: Wereldbank, Europese Unie, Frankrijk, Saoedi-Arabië, 
Duitsland 
 
Natuurlijke rijkdommen (41 miljoen USD) 
 
Investerings- en andere projecten gekoppeld aan waterbronnen, aan het natuurbehoud, aan 
het bodemgebruik.  
Belangrijkste geldschieters: BAD, Koeweit, Frankrijk, Denemarken, BADEA 
 
Landbouw, bossen en visvangst (38 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten. 
Belangrijkste geldschieters: SVN, Frankrijk, Wereldbank, Saoedi-Arabië, Japan 
 
Sociale ontwikkeling (36 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten en technische bijstand met betrekking tot drinkbaar water, sanering, 
woonst, stedelijke ontwikkeling. 
Belangrijkste geldschieters: Duitsland, Japan, Denemarken, Frankrijk, Zwitserland 
 
Plattelandsontwikkeling (35 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten, technische bijstand en voedselhulp in het raam van de 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling, de ontwikkeling van dorpen en gemeenschappen, 
de ontwikkeling van de regio’s. 
Belangrijkste geldschieters: SVN, Nederland, Wereldbank, Frankrijk, Europese Unie 
 
Onderwijs, alfabetisering, opleiding (34 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten en technische bijstand. 
Belangrijkste geldschieters: Japan, Frankrijk, België (waaronder de APEFE/VVOB), 
Nederland, WB 
 
Gezondheid (34 miljoen USD) 
 
Investeringsprojecten en technische bijstand. 
Programma’s ter bestrijding van ziekten, primaire gezondheidszorgen 
(gezondheidsdistricten), hospitalen, steun voor het sectoraal beleid. 
Belangrijkste geldschieters: WB, SVN, Duitsland, BAD, Frankrijk, Nederland, België. 
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Van 1995 tot 2000 bleken de grote oriënteringen van de steun gedicteerd te zijn door de 
macro-economische hervormingen. Een belangrijk deel van de steun wordt dan besteed 
aan het beheer van de economie.  
Vanaf 2000 dient er zich een nieuwe oriëntering aan, als gevolg van de erkenning door 
alle partners van het strategisch kader ter bestrijding van de armoede (SKBA). 
Een steeds groter deel van de steun zal gaan naar de sociale basissectoren (betere toegang 
van de armen tot onderwijs, gezondheid, voedselveiligheid). 
 
7.3 Complementariteit van de Belgische samenwerking in Burkina Faso ten 

opzichte van het ontwikkelingsbeleid van het land (SKBA) en ten 
opzichte van de andere steun vanuit de internationale gemeenschap 
(vooral de EU)  

 
De gemeenschappelijke doelstellingen van alle ontwikkelingsplannen, op het 
internationale vlak (WB, IMF, OESO, UNO) voor 2015 zijn: 
 
 halvering van het aandeel van de bevolking dat in extreme armoede leeft; 

 universeel basisonderwijs; 

 gelijkheid van de geslachten; 

 vermindering met 2/3 van de sterfte bij kinderen en jeugd; 

 vermindering van de moedersterfte; 

 toegang voor de hele bevolking tot de primaire gezondheidszorg en de reproductieve 
gezondheid; 

 ombuiging van de negatieve trend in het verlies aan natuurlijke rijkdommen;  

 halvering van de bevolking die honger lijdt; 

 halvering van de bevolking die geen toegang heeft tot drinkbaar water; 

 stopzetting en ombuiging van de verspreiding van HIV/AIDS. 

 
Het SKBA gold als uniek referentiekader voor de uitwerking van het 9de EOF van de 
Europese Commissie, de CAS van de Wereldbank, het CCA-UNDAF proces van de 
Verenigde Naties en de strategieën van de bilaterale partners, waaronder dit document 
voor België. 
 
Bij de uitwerking van het 9de EOF (strategisch kader van de Europese Commissie voor de 
komende jaren), werd er nauw samengewerkt tussen de Lidstaten. 
Terwijl de Europese Commissie als nieuwe concentratiesectoren de macro-economische 
budgettaire steun en de wegeninfrastructuur (onderhoud van het wegennet) had 
vooropgesteld, heeft men kunnen vaststellen dat de verschillende Lidstaten alle andere 
prioritaire sectoren van het SKBA, dekten waarbij elke Lidstaat als het ware een soort 
leidersrol op zich nam in zijn eigen prioritaire sector: 
 
 Oostenrijk voor de beroepsopleiding; 

 België voor de gezondheid (onder voorbehoud van meer menselijke middelen in deze 
sector); 

 Denemarken voor de energie; 
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 Frankrijk voor drinkbaar water, decentralisering, cultuur, justitie en een aantal 
componenten van de plattelandsontwikkeling; 

 Italië voor het beheer van de natuurlijke rijkdommen en het milieu;  

 Nederland voor een aantal componenten van de plattelandsontwikkeling en het 
onderwijs. 

 
De UNDAF, uitgewerkt volgens hetzelfde strategisch kader ter bestrijding van de 
armoede, stelt doelstellingen voorop die gemeenschappelijk zijn aan alle programma’s 
van de Verenigde Naties: 
 
 het elimineren van armoede en de ontwikkeling van de sociale sectoren; 

 de ontwikkeling van de good governance en het beheer van de economie; 

 de voedselveiligheid en het milieu; 

 extra nationale capaciteiten; 

 de strijd tegen HIV/AIDS; 

 de samenwerking tussen het systeem van de Verenigde Naties, de WB en het IMF;   

 de harmonisering en de vereenvoudiging van de programmatiecycli;  

 de bevordering van gezamenlijke programma’s en initiatieven.  

 
De strategie van de Wereldbank (CAS) helpt de doelstellingen uitvoeren van het SKBA 
en meer bepaald het sociale tekort invullen door steun te bieden aan de realisatie van 
tienjarige programma’s in de sectoren onderwijs en gezondheid.  
 
 
De Belgische samenwerking stelt voor zich toe te leggen op de volgende sectoren:   
 
1:  Basisgezondheid – steun voor het nationaal plan voor gezondheidsontwikkeling 
(PNDS) 
 
2:  Basisonderwijs – steun voor het tienjarige plan voor de ontwikkeling van het 
basisonderwijs (PDDEB) 
 
3:  Voedselveiligheid, ter bevordering van een participatieve aanpak van de 
ontwikkeling en van de sociale economie – steun aan de veeteeltsector. 
 
Deze strategie blijft dus coherent met de andere initiatieven die resulteren uit het SKBA. 
 
Er wordt nadruk gelegd op de gezondheid, een domein waar België trouwens een 
coördinerende rol speelt binnen de groep van de Europese partners. De mogelijkheid om 
deze sector te steunen met budgettaire hulp zou kunnen worden weerhouden.  
 
• Rekening houdend met de nieuwe aanpak inzake ontwikkelingsinstrumenten van de 
andere ontwikkelingspartners die aanwezig zijn in Burkina Faso (zie 2.6), zou het 
Belgische samenwerkingsbeleid progressief afstand moeten doen van de projectmatige 
aanpak en doorgroeien naar een sectorale, meer systematische steun (steun aan 
sectorale nationale ontwikkelingsplannen) om op termijn te komen tot operaties van 
budgettaire steun, die gepaard gaan met een institutionele versteviging op het vlak van 
de technische ministeries en hun gedecentraliseerde entiteiten.  
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• Het zou ook wenselijk zijn tot een grotere overdracht van de beslissingen en de 
middelen naar de ambassades toe te komen. De meeste Europese partners (EU, Nederland, 
Denemarken, Zwitserland) beschikken over gedelegeerde kredieten die de Ambassadeur 
zeer snel kan mobiliseren als antwoord op vragen vanuit Burkina.  
De Belgische procedures (dossier overgemaakt door de attaché aan de DGOS, door de 
DGOS aan het Kabinet met visa van de Inspecteur van Financiën, akkoord van de 
Staatssecretaris, ondertekening van een specifieke Conventie na het bekomen van de volle 
machten, verbintenis, Conventie voor het implementeren ervan door de BTC …) blijven 
de meest trage van alle partners die actief zijn in Burkina. 
 
Samenhang en synergieën tussen de rechtstreekse en onrechtstreekse bilaterale steun van 
België: 
 
De huidige synergieën zijn zwak en gekoppeld aan specifieke gevallen (hulp aan een 
gezondheidsdistrict, zowel door een BTC project als door een Belgische NGO; steun voor 
de decentralisatie in het kader van een BTC project en een APEFE actie…) 
Een meer systematische samenwerking is wenselijk en zou in een eerste fase kunnen 
worden bekomen door de vertegenwoordigers van de Belgische NGO en de actoren van 
de universitaire samenwerking samen te betrekken bij de werkzaamheden van de 
gemengde Commissie.  
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