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Lijst van afkortingen 
 
ACP : Afrika, Caraïben en Pacific (partner-ontwikkelingslanden van de E.U.) 
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (unie 

van democratische krachten voor de bevrijding van Congo, de 
regeringspartij) 

AIDS :  Acquiered Immuno-Deficiency Syndrome 
APEFE :  Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Formation à 

l’Etranger, asbl (vereniging ter bevordering van onderwijs en opleiding 
in het buitenland) 

ARV : Anti-Retro-Virus (anti-retro-viraal) 
ASF :  Avocats Sans Frontières 
AWEPA :  Association of Western European Parliamentarians for Africa 

(vereniging van West-Europese parlementariërs voor Afrika) 
BAD Banque Africaine de Développement (Afrikaanse ontwikkelingsbank) 
BBP :  Bruto Binnenlands Product 
BCECO :  Bureau Central de Coordination 
BCZS :  Bureaux Centraux des Zones de Santé (Centraal bureau van de 

gezondheidszones) 
BECR :  Bureau d’Etudes et de Coordination des Ressources (onderzoeks- en 

coördinatiedienst voor de natuurlijke hulpbronnen) 
BRK :  Belgische Rode Kruis 
BTC :  Belgische Technische Coöperatie (CTB in het Frans) 
BUNACODER : Bureau National de Coordination de la Démobilisation Réinsertion des 

Groupes Vulnérables (nationale coördinatie voor de demobilisering en 
reïntegratie van kwetsbare groepen) 

CARITAS :   Internationale hulporganisatie van Caritas Catholica 
CCRE :  Comité de Coordination des Ressources Extérieures 

(coördinatiecommité voor de buitenlandse middelen van de ministeries 
van Buitenlandse Zaken, van het Plan en van Financiën) 

CDE :  Centre pour le Développement de l’Entreprise 
CDF :  Munteenheid (franc) van de Democratische Republiek Congo 
CEREDIP :  Centre de Recherche en de Diffusion Pédagogique 
CIRE :  Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (coördinatie en 

initiatieven voor vluchtelingen en vreemden) 
CIUF :  Conseil Interuniversitaire Francophone (Franstalige interuniversitaire 

raad) 
CNONGD :  Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de 

Développement en DRC (nationale raad voor de NGO’s in Congo) 
CNS :  Commission Nationale Souveraine en DRC (in het Nederlands NSC: 

Nationale Soevereine Conferentie) 
COOPIBO :   Coöperatie Internationale Bouworde (Belgische erkende NGO) 
CPN :  Consultation pré-natale (prenatale raadpleging) 
CPS :  Consultation pré-scolaire (medische raadpleging voor peuters) 
CS :   Centre de santé (gezondheidscentrum) 
DAC Development Aid Committee (Comité voor ontwikkelingshulp van de 

OESO) 
D6 :  Onderwijzer (6 jaar pedagogische humaniora) 
DDRR :  Démilitarisation, Démobilisation, Repatriation, Réinsertion 

(demilitarisering, demobilisering, repatriëring, reïntegratie)   
DGCD :  Direction Générale de la Coopération au Développement (zie DGOS)  
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DGDC :  Directorate-General Development Cooperation (zie DGOS) 
DGOS :  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
DIC Dialogue Inter-Congolais (inter-Congolese dialoog) 
DRC :  Democratische Republiek Congo 
ECHO :  European Community Humanitarian Office (Humanitaire dienst van de 

Europese Gemeenschap) 
ECOFIN :  Secrétariat technique du comité interministériel chargé des questions 

économiques, monétaires en financières (technisch secretariaat van het 
interministerieel comité belast met economische, monetaire en 
financiële kwesties) 

EISA :  Electoral Institute of Southern Africa (verkiezingsinstituut voor 
zuidelijk Afrika) 

EU :  Europese Unie 
EUR :  afkorting die de banken gebruiken voor euro 
FAC :  Forces Armées Congolaises (het Congolese geregelde leger) 
FAZ :  Forces Armées Zaïroises (het Zaïrese geregelde leger) 
FEC :  Fédération des Entreprises du Congo (Congolees 

ondernemingsverbond) 
G3 :  Houder van een universitair diploma van graduaat (3 jaar na het 

secundair onderwijs) 
GDC :  Gouvernance et Démocratie Conseils (advies inzake bestuur en 

democratie) 
HCHR :  High Commissioner for Human Rights (hoog commissariaat voor de 

mensenrechten van de VN) 
HGR :  Hôpital Général de Référence (nationaal referentieziekenhuis) 
HIPC Heavily Indebted Poor Country – arm land met zware schuldenlast (in 

het Frans PPTE) 
HIV :  Human Immuno-deficiency Virus (AIDS-virus) 
IAB Internationaal Arbeidsbureau (Frans: BIT) 
IAO : Internationale arbeidsorganisatie 
IC :  Internationale Coöperatie 
ICRK :  Internationaal Comité van het Rode Kruis 
IDA :  International Development Association (Internationale 

ontwikkelingsorganisatie van de Wereldbank) 
IFCEPS :  Institut de Formation des Cadres de l’Enseignement Primaire et 

Secondaire (opleidingsinstituut voor kaders voor het basis- en 
secundair onderwijs uit Kisangani) 

IMF :  Internationaal muntfonds 
IMP/IMD :  Inspection Médicale Provinciale / Inspection Médicale de District 
INRB :  Institut National de Recherches Biomédicales (nationaal instituut voor 

biomedisch onderzoek) 
IOM :  Internationale Organisatie voor de Migratie 
I-PRSP :  Interim Poverty Reduction Strategy Paper (Interim-strategiedocument 

inzake armoedebestrijding) 
ITG : Instituut voor Tropische Geneeskunde (in Antwerpen) 
ITI :  Institut Technique Industriel 
L2 :  Houder van een universitair diploma van licentieniveau (2 jaar) 
LA :  Licentiaat-Aggregaat (L2+ Aggregatiediploma) 
LNR :  Laboratoire National de Référence (nationaal referentielaboratorium- 
ME :  Médicaments Essentiels 
MEMISA :  Medische Missie voor Samenwerking (internationale NGO) 
MIP :  Micro-Interventieprogramma 
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MONUC :  Mission de l’Organisation des Nations-Unies en la République 
Démocratique du Congo  

NCOS/11.11.11 : National Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
NGO :  Niet-Gouvernementele Organisatie  
OCHA :  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (VN-coördinatie 

van de humanitaire interventies) 
OESO :  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
OFIDA :  Office des Douanes en Assises (dienst douane en accijnzen in de DRC) 
PATI :  Programme Anti-Tuberculeux Intégré 
PMURR :  Programme Multi-sectoriel d’Urgence de Reconstruction et de 

Réhabilitation (multisectoraal noodprogramma van de Wereldbank 
gericht op de wederopbouw) 

PNLS :  Programme National de Lutte contre le SIDA (AIDS-bestrijding) 
PNLT :  Programme National de Lutte contre la Tuberculose (TBC-bestrijding) 
PRSP :  Poverty Reduction Strategy Paper (strategisch document rond 

armoedebestrijding) 
RCD :  Rassemblement des Congolais pour la Démocratie 
RCN :  Réseaux des Citoyens/ Citizens Network 
SENAREC :  Secrétariat National pour le Renforcement des Capacités 
SERNAFOR :  Service National de la Formation (in de DRC) 
SOA :  Seksueel Overdraagbare Aandoening 
SSP :  Soins de santé primaire (basisgezondheidszorg) 
TBC :  Tuberculose 
TSS :  Transitional Support Strategy 
UNDP :  Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties  
UNICEF :  United Nations Children’s Fund – Kinderfonds van de Verenigde 

Naties  
UNO :  United Nations Organisation (Organisatie van de Verenigde Naties) 
USA :  United States of America  
USAID :  United States Agency for International Development 
USD :  United States Dollar 
VLIR : Vlaamse Interuniversitaire Raad 
VVOB : Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand 
WB :  Wereldbank 
ZR :  Zaïre 
ZS :  Zone de santé (gezondheidszone in afgelegen gebieden in Congo) 

Strategienota DRC Blz v 



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 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
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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 
programmering van de hulp en de keuze van de partners aangepast dient te worden aan de 
dynamiek van de oplossing van het conflict. 
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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 
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 
                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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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Vooraf dient opgemerkt dat deze nota slechts rekening houdt met de politieke en 
economische situatie  in de Democratische Republiek Congo tot 15 december 2002 

 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING 
 
De Democratische Republiek Congo is een zeer uitgestrekt land met 52 miljoen inwoners. 
Het wordt door het UNDP qua menselijke ontwikkeling 142e gerangschikt op 162 landen. 
Bijna 80% van de bevolking slaagt er amper in op een menswaardige wijze te overleven. 
De DRC is verwoest als gevolg van de « eerste internationale Afrikaanse oorlog » en van 
jaren van crisis. Het land biedt dan ook het hoofd aan tal van interne en externe 
problemen : het herstel van zijn territoriale integriteit, de administratieve hereniging, het 
voltooien van zijn « inter-Congolese dialoog », het installeren van een krachtig en 
transparant staatsapparaat, het invoeren van overgangsinstellingen en representatieve 
staatsstructuren, het fysiek heraanleggen van de infrastructuur, het demobiliseren en 
sociaal reïntegreren van de gewapende groepen, het duurzaam en verantwoord beheer van 
zijn natuurlijke hulpbronnen en het voortzetten van de inspanningen voor de verbetering 
van het niveau van menselijke ontwikkeling voor het geheel van de Congolese bevolking. 
Het vredesproces moet voorts het herstel mogelijk maken van de toegang tot het hele 
grondgebied, waardoor ook de bevolking bereikt wordt in de gebieden die momenteel 
onder controle staan van de rebellen, zodat de handelsrelaties, het economische leven en 
de armoedebestrijding kunnen hervat worden. 
 
Het Belgisch beleid inzake ontwikkelingssamenwerking met de Democratische Republiek 
Congo, zoals uitgezet in het Actieplan getiteld « Vredesopbouw in de regio van de grote 
meren » is erop gericht bij te dragen tot het herstel van de vrede, de structurele stabiliteit 
en de ontwikkeling van het land en dat binnen het kader van de Akkoorden van Lusaka, 
Pretoria en Luanda. Daartoe schetst het Actieplan de grote assen van het Partnership 
towards peace and structural stability (partnership voor de vrede en structurele 
stabiliteit) dat België geleidelijk aangaat met zijn partners in Centraal-Afrika, teneinde te 
komen tot een Partnership in peace and structural stability.  
De fundamenten van de toekomstige Belgische samenwerking met de DRC betekenen om 
te beginnen een vorm van steun aan de stabilisering van het land, aan het consolideren van 
de vrede en aan de strijd tegen de armoede en dat via de verschillende interventies. Die 
interventies kunnen in de toekomst kaderen in het PRSP, dat de prioriteiten van de 
Congolese regering vastlegt en waarin wordt gestreefd naar vrede, goed bestuur en het 
uitroeien van de armoede.  
In de strategieën van de Belgische coöperatie zijn twee fasen te onderscheiden, 
afhankelijk van de evolutie van de interne situatie in de DRC: een samenwerking gericht 
op vrede en een samenwerking in vrede. 
 
Op korte termijn en in het kader van het Partnership in de richting van vrede, is de 
strategie van de Belgische coöperatie met de DRC gebaseerd op de volgende 
krachtlijnen :  
 
 Het voortzetten en uitbreiden van de activiteiten gericht op humanitaire actie ten bate 

van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die ook het meest onder de crisis te lijden 
hebben (in het bijzonder vrouwen en kinderen), voornamelijk in de oorlogsgebieden, 
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met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot de conflictzones en het 
symboliseren van de territoriale integriteit van de DRC ; 

 Steun aan de uitvoering van de verschillende luiken van de Vredesakkoorden van 
Lusaka, Luanda en Pretoria en het consolideren van de vrede, met inbegrip van 
specifieke steun voor het maatschappelijk middenveld en in het bijzonder bepaalde 
vrouwenverenigingen die een doorslaggevende rol spelen in het vredesproces en de 
heropbouw van het land ;  

 Het opzetten van een goed werkend, transparant en verantwoordelijk staatsapparaat, 
respect voor de mensenrechten, steun aan de economische heropleving, jobcreatie en 
het gezondmaking van de overheidsfinanciën 

 Het versterken van de samenwerking in de sociale sector en de armoedebestrijding 
(gezondheid, onderwijs, landbouw,…), zeker wat betreft sociale uitdagingen zoals 
DDRRR (en de problematiek van de kindsoldaten), het ontmijnen en de sociale 
reïntegratie van de slachtoffers. Het heropbouwen van het gezondheidssysteem, de 
steun aan de landbouwproductie en de plattelandsontwikkeling, het herstel van het 
onderwijs- en opleidingssysteem. 

 Het ondersteunen van plaatselijke of gemeenschapsinitiatieven gericht op 
ontwikkeling, met het oog op het stimuleren van dergelijke initiatieven, waardoor het 
sociaal-economische weefsel weer gaat herleven en bijdragen tot het terugdringen van 
de armoede. 

 
Wat zijn samenwerkingsstrategie in vrede en op lange termijn betreft, wil België zich 
inpassen in de sectorale programma’s voorgesteld door de DRC en dat in de prioritaire 
sectoren van onze coöperatie. Die grote lijnen worden ook vastgelegd in het I-PRSP dat 
prioritair gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden van de Congolezen, 
de armoedebestrijding, de vrede, goed bestuur, stabilisering en groei gericht op de 
armsten en de gemeenschapsdynamiek. 
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Inleiding 
In juni 2001 zette de Belgische regering haar beleid ten aanzien van de Grote meren 
uiteen in een document getiteld «Vredesopbouw in de regio van de Grote Meren: een 
Belgisch Actieplan». Daarin worden de grote lijnen bepaald van het «Partnership voor de 
vrede en de Structurele Stabiliteit» dat België met de partners in de regio wil aangaan. 
De samenwerkingsstrategie die België ten aanzien van Democratische Republiek Congo 
wil hanteren vertaalt het Actieplan in concrete interventies. Ze is gericht op het 
consolideren van de vrede en het uitroeien van de armoede, in overeenstemming met en 
aanvullend op zijn interventies in de andere partnerlanden van de regio :  
 
Een regionale aanpak : 
Het samenwerkingsbeleid van de Belgische regering ten aanzien van de verschillende 
landen van de regio van de Grote Meren kadert in een regionale lectuur van de crisis die 
deze regio al jaren teistert, Het houdt rekening met het grensoverschrijdend karakter van 
de conflicten die de betrokken landen treffen. De contouren van deze aanpak staan 
omschreven in het Belgisch actieplan van juni 2001. Dat actieplan bepaalt de 
doelstellingen en krachlijnen van een versterkte aanwezigheid in de regio van de Grote 
Meren. Het draagt bij tot het consolideren van de vrede en tot Structurele Stabiliteit en 
ontwikkeling van de subregio, door middel van een politiek van herstel na de crisis. 
 
De voorgestelde acties situeren zich op drie terreinen: ontwikkelingssamenwerking, 
financiële samenwerking en diplomatieke actie ter ondersteuning van de beide 
vredesprocessen (Lusaka en Arusha). Onze samenwerkingsstrategie moet daarom 
rekening houden met de politieke evoluties op regionaal niveau. Aan de drie landen die 
centraal staan in het Belgisch actieplan (D.R. Congo, Burundi, Rwanda), moeten we nog 
Oeganda toevoegen, dat tegelijk een belangrijke speler is in de regionale crisis en een van 
de concentratielanden van de Belgische ontwikkelingshulp. 
 
De stadia van de regionale crisis : 
De structurele oorzaken van de crisis in de regio van de Grote Meren, een van de rijkste 
ter wereld, zijn heel divers en hebben diepe wortels: sociale en etnische conflicten, 
afwezigheid van stevige politieke en staatsstructuren, endemische armoede, enz. Ze 
hebben geleid tot een nooit eerder geziene catastrofale humanitaire en sociale situatie voor 
de burgerbevolking die door de verschillende gewapende conflicten werd getroffen.  
De genocide in Rwanda,  de Congolese oorlogen van 1997 en 98, de burgeroorlog in 
Burundi zijn opvallende maar geen beslissende stadia. Ze hebben geleid tot een politieke 
en militaire versnippering en de vorming van complexe en kwetsbare allianties tussen 
verschillende landen van de regio. In die allianties kwamen Rwanda, Burundi en Oeganda 
tegenover de DRC te staan, die op haar beurt de steun kreeg van Zimbabwe, Angola en 
Namibië. In dit strategische spel neemt de DRC een centrale plaats in als bevoorrecht 
strijdperk. De motieven daarvoor zijn velerlei: veiligheidsoverwegingen, strategisch, 
economisch, enz. Door het begeleiden en ondersteunen van Congolese rebellen, hebben 
Rwanda, Oeganda en Burundi delen van het Congolese grondgebied ingenomen. 
Omgekeerd heeft de toenmalige Congolese regering steun verleend aan de Rwandese 
rebellen van de « Interahamwe » die in het Oosten van Congo op de vlucht waren, na de 
machtswissel van 1994 in Kigali. 
Ondertussen hebben die landen zich teruggetrokken uit de DRC. De inter-Congolese 
politieke dialoog bevindt zich in het eindstadium en Burundi maakt vooruitgang in zijn 
proces richting politieke stabiliteit en veiligheid.   
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Het vredesproces : 
Tegenover de almaar dramatischer situatie van de burgerbevolking, werden met de steun 
van de internationale gemeenschap, onder meer door België en door de E.U., Afrikaanse 
vredesinitiatieven genomen die zijn uitgemond in de Vredesakkoorden van Lusaka (1999) 
en Arusha (2000). De Akkoorden van Lusaka zetten een vredesstrategie uit voor het 
Congolese conflict, terwijl het Akkoord van Arusha erop gericht is een einde te maken 
aan de burgeroorlog die Burundi al jaren teistert. 
 
De Akkoorden van Lusaka : 
Die akkoorden berusten op een dubbel proces. Het ene is intern en gericht op een politiek 
akkoord tussen alle politieke betrokkenen in de DRC (Inter-Congolese dialoog), door het 
opzetten van een politieke overgang in het perspectief van vrije en democratische 
verkiezingen. Het andere is extern en heeft tot doel het terugtrekken van alle buitenlandse 
troepen uit de DRC via de weg van de regionale dialoog tussen de betrokken landen en 
het ontwapenen en neutraliseren van de «negatieve krachten» (gewapende groepen die 
banden hebben met de Rwandese genocide). Die dialoog moet resulteren in een stabiele 
vrede tussen de buurlanden. De internationale gemeenschap, België en de E.U. in het 
bijzonder, ondersteunen het proces diplomatiek en financieel. De belangrijkste en meest 
zichtbare bijdrage van de internationale gemeenschap aan het proces bestaat uit het 
opstellen van observatietroepen van de Verenigde Naties (MONUC) op het terrein, met 
als opdracht het toezicht op het staakt-het-vuren, de supervisie over de vrijwillige 
ontwapening van de strijdende partijen, en in het bijzonder de negatieve krachten, en het 
terugtrekken van de buitenlandse strijdkrachten. MONUC is een nieuwe fase ingegaan die 
voorziet in het opstellen van troepen in het oosten van de DRC, met het oog op het begin 
van de vrijwillige ontwapening van de gewapende groepen. Via resolutie 1445 van 
3/12/02, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 3/12/02 besloten om zijn 
totale troepensterkte op 8.700 soldaten te brengen.    
 
Op extern vlak werden twee bilaterale akkoorden afgesloten tussen de DRC en enerzijds 
Rwanda (Akkoord van Pretoria van juli 2002 ) en anderzijds Oeganda (Akkoord van 
Luanda van augustus 2002). Die akkoorden waren doorslaggevende stadia in de richting 
van de vrede. In de twee akkoorden, verbinden Rwanda en Oeganda zich ertoe hun 
troepen uit de DRC terug te trekken. In ruil staakt de DRC haar steun aan de gewapende 
groepen (negatieve krachten). Rwanda lijkt zijn verplichtingen na te komen, al moet de 
volledige terugtrekking nog bevestigd worden door het Controlemechanisme dat door het 
akkoord van Pretoria in het leven werd geroepen. Oeganda, daarentegen, behoudt een 
militaire aanwezigheid in Ituri waar de situatie zowel militair als humanitair nog altijd als 
zorgwekkend moet beschouwd worden. De DRC, ook al werden bepaalde positieve 
gebaren gesteld, wordt nog altijd met de vinger gewezen om haar steun aan de gewapende 
groepen in het oosten van het land. Daar staat tegenover dat de Zimbabwaanse en 
Angolese troepen zich effectief lijken terug te trekken.  
Een uitbreiding van MONUC en de effectieve geleidelijke ontplooiing ervan in het oosten 
zullen een betere controle op de effectieve uitvoering van de twee akkoorden mogelijk 
maken. 
 
Intern werd vooruitgang geboekt in het kader van de inter-Congolese dialoog, met het oog 
op het afsluiten van een overgangsakkoord. Na lange en moeizame onderhandelingen in 
Pretoria, onder het beschermheerschap van de Speciale Afgevaardigde van de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, de heer NIASSE, en met de steun van de Zuid-
Afrikaanse president Mbeki, kwam op 17 december 2002 een algemeen akkoord tot stand.  
De kwestie van de integratie van het leger en die van de beveiliging van Kinshasa moeten 
echter nog in een afzonderlijk luik worden geregeld. Tot ook hierover een consensus 
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wordt bereikt en vast staat dat de verschillende ondertekenaars hun afspraken nakomen, 
blijft voorzichtigheid geboden met betrekking tot het effectief in gang zetten van de 
overgang in de DRC.    
 
De Akkoorden van Arusha : 
Het vredesakkoord van Arusha, ondertekend op 28 augustus 2000, door 17 politieke 
partijen van Hutu’s en Tutsi’s, alsook door de regering en het parlement, heeft het 
mogelijk gemaakt vanaf 1 november 2001 in Burundi overgangsinstellingen in het leven 
te roepen. 
Vrede en stabiliteit konden vanwege de aanhoudende conflicten tussen gewapende 
groepen (FNL en FDD) niet onmiddellijk bereikt worden. Al maanden volgen de 
verschillende onderhandelingsrondes elkaar op, nu eens onder toezicht van Zuid-Afrika, 
dan weer in aanwezigheid van Tanzaniaanse en Gabonese bemiddelaars of op Regionaal 
initiatief. Akkoorden omtrent een staakt-het-vuren werden gesloten tussen de regering en  
het CNDD-FDD Ndayikengurukiye en Palipehutu-FNL Mugabarabona. Nieuwe 
onderhandelingen in oktober en december 2002 leidden op 3 december tot de 
ondertekening van een akkoord tussen de regering en FDD-Nkurunziza. FNL-Rwasa bleef 
tot op heden buiten de onderhandelingen.  
De geboekte vooruitgang is hoopgevend. Toch zal veel afhangen van de daadwerkelijke 
uitvoering van de ondertekende akkoorden. Een globaal akkoord blijft echter onmisbaar 
om de bevolking vrede en stabiliteit te bieden en de politieke verworvenheden van het 
akkoord van Arusha veilig te stellen. 
 
De regionale strategie 
Initiatieven op regionaal niveau kunnen dus maar een oplossing bieden voor zover ze 
gepaard gaan met veranderingen in de betrokken landen en dan vooral de DRC, Rwanda 
en Burundi. Voor de landen in kwestie en de internationale gemeenschap, waaronder 
België, moet in overleg op zoek gegaan worden naar oplossingen voor een regionale 
problematiek en de moeilijkheden waar de betrokken landen mee kampen. Deze 
gecombineerde aanpak is de enig mogelijke. 
 
Het Actieplan van de Belgische regering sluit aan bij deze aanpak en identificeert drie 
grote uitdagingen: het herstel van de territoriale integriteit van Congo, de uitbouw van 
democratische structuren en een goed werkend staatsapparaat voor de landen van de regio 
en tot slot de wederopbouw van de infrastructuur die door de crisis en de oorlog 
vernietigd werd, als noodzakelijke grondslag voor de economische heropleving van de 
regio. Daarom zijn de interventies van België op het stuk van de internationale 
samenwerking gericht op het intern en extern stabiliseren van de partnerlanden in de 
subregio, middels een regionale en tegelijk nationale aanpak. De bijdrage van België aan 
het DDRRR-programma van de Wereldbank (Multi-Country Demobilization and 
Reintegration Programme) kadert rechtstreeks in dat perspectief. 
Deze aanpak zal geleidelijk zijn en rekening houden met politieke evolutie en de 
veiligheid in de regio. Bovendien onderscheidt België, om zo adequaat mogelijk op de 
bestaande toestand in te spelen, twee stadia in de coöperatie: het partnership in de 
richting van vrede, gericht op het ondersteunen van het vredesproces en het lenigen van 
de noden van de bevolking die het slachtoffer werd van het geweld; en het partnership in 
vrede, dat de stabilisering wil bestendigen en de landen van de subregio en hun bevolking 
wil laten genieten van een vredesdividend, van de economische heropleving en een 
eerlijke en duurzame menselijke ontwikkeling. 

Strategienota DRC Blz 5 



1. De Democratische Republiek Congo in het kort 
 
1.1 Profiel van het land 
 
De Democratische Republiek Congo is een zeer uitgestrekt land met een grote natuurlijke 
rijkdom (goud, diamant, coltan, koper, uranium, kobalt, petroleum, niobium, hout, 
koffie…). Het telt 52 miljoen inwoners, verdeeld over meer dan 200 etnieën, wat uiteraard 
meespeelt in het conflict dat het land verscheurt. De DRC heeft van alle landen de op één 
na grootste oppervlakte aan tropisch regenwoud en een opmerkelijke biodiversiteit, zowel 
wat fauna als flora betreft2. Ondanks die immense natuurlijke hulpmiddelen rangschikt het 
UNDP de DRC op de 142e plaats (op 162) wat menselijke ontwikkeling betreft. Bijna 
80% van de bevolking moet zien te overleven in nauwelijks menswaardig te noemen 
omstandigheden...  
 
De DRC die het schouwtoneel was voor de « eerste Afrikaanse internationale oorlog », 
heeft af te rekenen met verschillende interne en externe uitdagingen : het herstel van zijn 
territoriale integriteit, zijn administratieve hereniging, het uitmonden van de « Inter-
Congolese dialoog » in een zo breed mogelijke consensus, de uitbouw van een goed 
draaiend staatsapparaat dat in staat is om de overgang naar een duurzame stabiliteit en het 
voortzetten van de verbetering van het menselijk ontwikkelingsniveau  van het geheel van 
de Congolese bevolking te begeleiden. 
 
De omvang en de aard van de interventies van de Belgische coöperatie in Congo zullen 
dus afhangen van de politieke en economische evolutie en van de veiligheidssituatie en 
moeten steunen op een aangepaste complementariteit van humanitaire actie, initiatieven 
ter versteviging van de samenleving en voor het opvoeren van de vredesinspanningen, 
steun aan de activiteiten van de onrechtstreekse en multilaterale organisaties en tot slot 
ook bilaterale programma’s. 
 
1.2 Historisch overzicht 
 
Sinds het land onafhankelijk werd, is de Congolese politieke context gekenmerkt door 
voortdurende instabiliteit, zwakheid van de staatsinstellingen en de politieke cultuur en 
buitenlandse inmenging.  
 
Schematisch kan de geschiedenis van het onafhankelijke Congo in vier perioden worden 
samengevat. 
 
De eerste gaat van de onafhankelijkheid, op 30 juni 1960, tot de machtsovername door 
generaal Joseph Désiré Mobutu, op 24 november 1965. Ze wordt gekenmerkt door een 
grote instabiliteit, die zowel te wijten is aan buitenlandse inmenging als aan de zwakheid 
van een jonge, slecht voorbereide, verdeelde en manipuleerbare Congolese politieke 

                                                 
2 De Democratische Republiek Congo is een uitgestrekt en zeer gediversifieerd land met een oppervlakte van 2.345.000 km2. Het 
bevindt zich pal op de evenaar en wordt gekenmerkt door een warm en vochtig klimaat in het centrum dat naar het zuiden en het 
noorden toe steeds tropischer wordt en een dichte en heel diverse vegetatie. De helft is evenaarsgebied en met woud begroeid. Het 
gedeelte dichter bij de keerkringen bestaat uit savanne. Ook het reliëf is vrij gevarieerd. Het centrum en het westen bestaat uit een 
uitgestrekte kom (met een hoogte tussen 300 en 500 m), begrensd door hoogvlakten (van 700 tot 1.200 m) in het oosten en het zuiden. 
Een dubbele keten van vulkanen (1.500 tot 5.000 m), onderbroken door meren, overheerst het reliëf in het oosten. Die keten scheidt het 
stroomgebied van de Congorivier van dat van de Nijl. 
De hydrografie is vrij dicht en omvat onder meer een dertigtal grote rivieren (met een lengte van alles samen meer dan 20.000 km). Al 
dat water mondt uit in de Congo, 4.700 km lang, die aan zijn monding op één na het grootste debiet ter wereld heeft (30.000 m3). Het 
land telt vijftien meren met een totale oppervlakte van meer dan 180.000 km2. 
Er valt veel neerslag maar met plaats- en seizoensgebonden verschillen (800-1.800 mm). 
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klasse. De Katangese afscheiding, het uitschakelen van Eerste minister Patrice Lumumba, 
afscheidingsbewegingen en het ontstaan van « provincietjes », de rebellie van Mulele en 
de opsplitsing van het land zijn enkele van de markantste politieke gebeurtenissen. 
 
Met de machtsovername door Joseph Désiré Mobutu begint een nieuw tijdperk, 
gekenmerkt door een relatieve stabiliteit die echter in de eerste plaats berust op repressie. 
Een sterk centraal gezag fnuikt elke politieke expressie. 
 
Vanaf het einde van de jaren 1970 begint het regime duidelijk te verzwakken. Dat hangt 
samen met het versneld afbrokkelen van de staatsinstellingen en het instorten van de 
overheidsfinanciën, gekenmerkt door een vergaande corruptie en een algemeen verspreid 
nepotisme. 
 
Toch is het nog wachten tot 1990 alvorens het land, in een klimaat van einde van de 
koude oorlog en onder druk van zowel de straat als de internationale gemeenschap, een 
nieuwe periode ingaat en een meerpartijenstaat wordt. Het proces van de overgang naar de 
democratie volgt de uitzichtloze en onwaarschijnlijke weg van de consensus, wat de facto 
de uitbouw van nieuwe, geloofwaardige instellingen en de heropbouw van het land op een 
gezonde basis onmogelijk maakt. De trage doodstrijd van het regime wordt nog 
onderbroken door de plunderingen van 1991 en 1993 en de toename van de spanningen en 
de interetnische conflicten, voornamelijk in Katanga en de Kivu. De Congolese politieke 
klasse is er nooit in geslaagd een consensus op te bouwen op basis waarvan het de hogere 
belangen van de natie zou kunnen vrijwaren. 
 
Met voorwaardelijke hulp probeert de internationale gemeenschap in de jaren 1990, 
terwijl het discours over goed bestuur opgeld maakt, tevergeefs een politieke vernieuwing 
af te dwingen en positief te wegen op het aan de gang zijnde proces. 
 
Halverwege het decennium moet vastgesteld worden dat het overheidsoptreden niet langer 
bestaat en geenszins de bevolking bereikt. 
Men noemt dit de Congolese paradox : het versneld instorten van het staatsapparaat leidt 
tot grote beroering met ongeëvenaarde menselijke, sociale en economische gevolgen. 
 
Met de zogeheten « bevrijdingsoorlog » van de Banyamulenge in het oosten van het land, 
in september 1996, meer onder de bescherming dan met de steun van een coalitie van 
buurlanden, wordt akte genomen van het opdelen van de Congolese staat. De gewapende 
basis is immers onder het regime uitgeslagen, nog zonder dat er sprake is geweest van 
gevechten.  
 
De hoop die even rees met het aan de macht komen van Laurent-Désiré Kabila is echter 
van korte duur, gezien de afwezigheid van enige politieke opening en streven naar een 
minimale consensus omtrent de wederop te bouwen staat. Incoherentie en inconsistentie 
in het beleid, concentratie, etnicisme en personalisering van de macht zorgen al snel voor 
de nodige ontevredenheid en tegenstellingen.  
 
Onenigheid met de interne maar vooral externe bondgenoten van gisteren, in de eerste 
plaats Rwanda en Oeganda, leidt tot het uitbarsten van de tweede oorlog, op 2 augustus 
1998. Tussenkomsten van Angola en Zimbabwe redden het nieuwe regime. De oorlog 
verzandt. Het land is sterk verdeeld en moordpartijen en vernielingen leiden tot massale 
volksverhuizingen. 
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Toch wordt, onder druk van de internationale gemeenschap, in juli en augustus 1999 in 
Lusaka een staakt-het-vuren ondertekend. Dat berust op drie pijlers:  
 
 het staken van de vijandigheden en de uitbouw van procedures voor het terugtrekken 

van de buitenlandse troepen; 

 het neutraliseren van de gewapende groepen in de DRC : soldaten van het voormalige 
Rwandese leger (FAR), milities van de interahamwe, Burundese en Angolese 
rebellen; 

 het organiseren van de inter-Congolese dialoog.  

 
De internationale gemeenschap heeft het proces diplomatiek en financieel ondersteund. 
Het ontplooien van een multinationale troepenmacht (MONUC) is de belangrijkste en 
meest zichtbare bijdrage van de internationale gemeenschap tot het proces. Die 
strijdmacht heeft als opdracht de controle op het staakt-het-vuren, de supervisie op de 
vrijwillige ontwapening van de strijdende partijen, in het bijzonder de negatieve krachten, 
en het terugtrekken van de buitenlandse troepen. Die terugtrekking heeft effectief 
plaatsgevonden tot 15 km aan beide zijden van de frontlijn, waardoor MONUC zijn 
troepen sneller kon ontplooien.  
Maar de uitvoering van de Akkoorden van Lusaka bleek van meet af aan zeer moeilijk. 
Begin 2001 was nog maar heel weinig vooruitgang geboekt. Na de moord op president 
Laurent-Désiré Kabila in januari 2001 en het aan de macht komen van zijn zoon Joseph 
Kabila, opent zich weer een perspectief om het land eindelijk uit de oorlog te halen en 
terug op de weg te zeggen van een terugkeer naar Structurele Stabiliteit. 
 
1.3 De politieke context en perspectieven 
 
In de loop van het jaar 2002 werd een bescheiden en broze maar niettemin reële 
vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de Akkoorden van Lusaka. Meer in het 
bijzonder het afsluiten van de Akkoorden van Pretoria (juli 2002) en Luanda (augustus 
2002) tussen enerzijds de DRC en Rwanda en anderzijds tussen de DRC en Oeganda 
vormen belangrijke stadia in het streven naar vrede.  
 
Volgens de beide akkoorden verbinden Rwanda en Oeganda er zich toe hun troepen uit de 
DRC terug te trekken. In ruil staakt de DRC elke steun aan de gewapende groepen (de 
negatieve krachten). Rwanda lijkt zijn verbintenissen na te komen, hoewel de volledige 
terugtrekking nog officieel moet bevestigd worden door het Controlemechanisme dat 
volgens het akkoord van Pretoria de naleving inspecteert. Oeganda daarentegen behoudt 
een militaire aanwezigheid in Ituri waar de toestand militair en humanitair nog altijd als 
zorgwekkend wordt bestempeld. De DRC heeft enkele positieve gebaren gesteld maar 
blijft onder druk staan omwille van zijn steun aan gewapende groepen in het oosten van 
het land. 
 
Het groter aantal manschappen van MONUC en de geleidelijke ontplooiing van de 
vredesmacht in het oosten moet een betere controle mogelijk maken op de effectieve 
toepassing van de twee akkoorden. Via zijn resolutie 1445 van 3/12/02 heeft de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten de getalsterkte op een totaal te brengen 
van 8.700 soldaten.    
De kwestie van de ontwapening van de strijdende partijen, zoals voorzien in het mandaat 
van MONUC, blijft niettemin een complexe en delicate aangelegenheid. Behalve het 
probleem te moeten optreden op basis van een voorwaardelijk mandaat (vrijwillige 
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ontwapening) is er ook nog de moeilijkheid van de lopende initiatieven van de 
verschillende betrokken organisaties voor de uitvoering van de volgende stadia 
(demobiliseren, repatriëren, hervestigen, herintegreren).  
 
Wat nu het politieke luik betreft van de Akkoorden van Lusaka, de inter-Congolese 
dialoog heeft inmiddels een reële vooruitgang gekend, via de etappes van Gaborone, 
Addis-Abeba en Brussel die zijn uitgemond in de organisatie van een plenaire zitting van 
de inter-Congolese dialoog. Deze vond plaats in Sun City (Zuid-Afrika), tussen 26 
februari en 19 april, maar heeft niet geleid tot een algemeen akkoord. Een gedeeltelijk 
akkoord tussen de regering en het MLC heeft niettemin voor een dynamiek gezorgd 
waardoor in Pretoria is verder gepraat, onder het beschermheerschap van de speciale 
vertegenwoordiger van de SG van de Verenigde Naties, de heer NIASSE, en met de 
actieve steun van Zuid-Afrika en zijn president Thabo Mbeki. Dat leidde op 17 december 
2002 tot een volledig akkoord. De kwesties van de integratie van het leger en van de 
veiligheid in Kinshasa moeten evenwel nog afzonderlijk geregeld worden. Tot daarover 
een consensus wordt bereikt en tot het concretiseren van de verbintenissen van de 
verschillende ondertekenaars van het akkoord, blijven we best enig voorbehoud koesteren 
ten aanzien van de effectieve realisatie van de vreedzame overgang in de DRC.    
 
Het herstel van de vrede en de structurele stabiliteit in de Democratische Republiek 
Congo en ruimer in de hele regio van de Grote Meren zal een proces van lange adem 
worden. Zich nu terugtrekken zou echter alleen maar tot nieuwe catastrofes leiden met 
onoverzienbare gevolgen voor de toekomst van dit land, de subregio en, in een context 
van globalisering, de hele internationale gemeenschap. Toch zijn er hoopvolle tekenen die 
al onze steun verdienen. 
 
1.4 Sociale en humanitaire context en perspectieven.  
 
De socio-economische gevolgen van het conflict zijn catastrofaal: minstens 3 miljoen 
mensenlevens, 4 miljoen ontheemden, 75.000 mensen onder de wapens, waaronder ten 
minste 15.000 kindsoldaten. We stellen ook een duidelijke achteruitgang vast van het 
inkomen en, hoewel een groot gedeelte van de Congolese economie niet-monetair is, 
schat het UNDP de achteruitgang op 0,20 USD per inwoner en per dag (78 USD per jaar). 
 
De veralgemeende verarming wordt gekenmerkt door een recordwerkloosheid in de 
steden, door het niet aanpassen of zelfs niet uitbetalen van de salarissen en door het 
inschrompelen van het inkomen uit arbeid in zijn geheel en vertaalt zich in enorme 
moeilijkheden voor de meeste gezinnen om zich van een minimale voeding te verzekeren. 
 
De achteruitgang van de landbouwproductie, gekoppeld aan de onveiligheid en aan de 
moeilijkheden die de afzet van de producten ondervindt, voornamelijk vanwege het 
blokkeren van de binnenscheepvaart door de oorlog, dragen bij tot de povere 
voedselveiligheid in de steden en de verarming op het platteland. 
 
De ondervoeding van de kinderen tussen 0 en 5 jaar kent daardoor een sterke stijging. 
Voor deze categorie constateren we een prevalentie van 13%, of ongeveer 1.350.000 
kinderen.  
 
Qua gezondheid is de situatie in de DRC al even somber. Zo steeg de sterfte in het 
kraambed van 500 naar 3.000 overlijdens per 100.000 geboorten. Er is een kindersterfte 
van 150 ‰, een opflakkering van malaria, van HIV/AIDS, tuberculose…  
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De armoede wordt in de gezondheidszorg elke dag aan den lijve ondervonden. De 
ziekenhuizen van de overheid hebben vaak onvoldoende apparatuur en geneesmiddelen 
voor de noodzakelijke zorgen. De toestand is van die aard dat hij leidt tot duidelijk 
criminele verschijnselen : de wildgroei van privégezondheidscentra zonder verzorging, 
het gijzelen van zieken, het achterhouden van goederen als onderpand, het weigeren van 
zorgen aan de inheemse bevolking, het zoeken van een uitweg in zelfmedicatie en 
twijfelachtige traditionele geneesmiddelen, enz . 
 
Het minimum dat de burgers van de staat kunnen verwachten is wel gratis basisonderwijs. 
Ten gevolge van de economische crisis van de jaren zeventig (petroleumcrisis en 
zaïrisering van de ondernemingen) gaat het met het lager onderwijs bergaf. Ondanks de 
doelstelling om na twee decennia onafhankelijkheid, tegen 1980 ongeveer, onder de 
Congolese kinderen een scholingsgraad van 100% te bereiken, blijft het basisonderwijs 
van het land achteruitboeren. De achteruitgang in kwantiteit en kwaliteit is een van de 
ergste van heel Afrika beneden de Sahara.  
 
De jaren 1980 werden, ondanks de bovenvermelde doelstelling gekenmerkt door een 
achteruitgang van de kwaliteit van het basisonderwijs, grotendeels als gevolg van de 
schaarser wordende middelen voor onderwijs en van de gebrekkige opleiding van de 
leerkrachten.  
Sinds 1990 gaat deze gevoelige achteruitgang van de kwaliteit, die het hele 
onderwijssysteem van het land hypothekeert, ook gepaard met een vermindering van het 
aanbod, waardoor het schoolbezoek gedaald is tot beneden de 50%.  
 
Sinds de economische ineenstorting van het land, is het basisonderwijs bijna helemaal ten 
laste van de ouders, waarvan het inkomen door de economische crisis al ernstig is 
aangetast. De bezoldiging van de leerkrachten, het uniform, de schriften en handboeken 
wegen zwaar op het gezinsbudget. Daar komen dan nog de uitgaven voor gezondheid bij, 
zodat de kinderen uiteindelijk met de totaliteit van het povere gezinsbudget gaan lopen. 
Het gevolg daarvan is dat de openbare scholen dicht blijven en men zich voor onderwijs 
tot de sekten wendt die in de steden een alternatief proberen te bieden voor de miserie. 
 
Overal gaat ook de toegang tot andere openbare diensten zoals drinkbaar water, 
elektriciteit, riolering, vervoer... er voortdurend op achteruit. Ook de toegang tot 
huisvesting wordt almaar bedenkelijker. 
 
Hierdoor komt het gezin onder druk te staan. We zien een duidelijke omkering van 
waarden : er is kinderarbeid maar dat niet alleen. Kinderen (en anderen) gaan zich ook 
prostitueren. Andere fenomenen zoals straatkinderen, bedelarij, hekserij, kleine en grote 
delinquentie nemen hand over hand toe. 
 
Hoe algemeen deze verslechtering van de toestand ook is, in grote stukken van het 
grondgebied, ingesloten en/of onveilig, is de situatie nog dramatischer. Vooral de 
ontheemde bevolking, waarvan sommige groepen voortdurend onderweg zijn, blijkt 
bijzonder kwetsbaar. 
 
Een vergaande ongelijkheid, ook inzake rechten, tussen mannen en vrouwen is in de 
Democratische Republiek Congo gewoon de regel. Dat heeft met de invloed van de 
traditie te maken maar ook met een onaangepaste wetgeving en zelfs met schendingen van 
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bestaande wetten. Zeden en gewoonten blijken in veel gevallen weer de overhand te 
halen3.  
 
Zowel de gezinswet van 1987 als de zeden en gewoonten gaan uit van de autoriteit van de 
man over de vrouw, in het gezin. Gehuwde vrouwen worden daardoor juridisch 
handelingsonbekwaam. Ze kunnen niet eens een contract ondertekenen, een bankrekening 
openen, reizen, goederen verwerven, zonder de toestemming van hun man. In de praktijk 
zal een werkgever zelfs vaak de toestemming van de echtgenoot eisen, alvorens een 
arbeidscontract kan ondertekend worden. 
Zo heeft slechts 4 % van de gehuwde vrouwen het recht om eigen goederen te beheren en 
10 % beschikt over een eigen inkomen. Op het platteland staat de vrouw nochtans in voor 
75 % van de landbouwproductie en voor 60 % van de kleinhandel, zonder te kunnen 
genieten van de opbrengsten van die activiteit, aangezien die van rechtswege de man 
toekomen. Die ongelijkheid heeft een rechtstreekse weerslag op de socio-economische 
situatie van de vrouwen. 44 % van de vrouwen zit zonder inkomen tegenover slechts 22 % 
van de mannen. 
 
Meisjes worden ook vaak benadeeld als moet worden gekozen welke kinderen van 
onderwijs zullen genieten, een pijnlijke selectie waartoe veel Congolese ouders helaas 
gedwongen zijn. Bovendien moet worden vastgesteld dat meisjes de school vaak opgeven 
omdat ze op jonge leeftijd zwanger raken of huwen. 
 
Heel wat vrouwen en jonge meisjes worden het slachtoffer van seksueel geweld, een 
probleem dat er door de oorlog zeker niet op verbeterd is. Prostitutie is wijd verspreid en 
ook zeer jonge meisjes ontsnappen er niet aan. 
 
De vertegenwoordiging van vrouwen in staatsinstellingen zowel als in politieke partijen 
of in de representatieve organen van het maatschappelijk middenveld is doorgaans niet 
meer dan symbolisch te noemen. Vrouwen zijn daarenboven zo goed als afwezig in alle 
instanties waar beslist wordt over economische programma’s en scenario’s voor 
ontwikkeling. 
 

                                                 
3 Veelzeggend zijn in dat verband de cijfers van een enquête uit 1999, georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken, met de 
steun van UNICEF : 

o 62 % van de vrouwen is gehuwd volgens het traditionele gewoonterecht (de zeden en gewoonten). 25 % is wettelijk 
gehuwd. In 32 % van de gevallen kozen de ouders of andere leden van de familie de echtegenoot en in 16 % van de gevallen 
was er sprake van een verplicht huwelijk met een verwant. Maar het huwelijk kan ook door de familie ontbonden worden 
(22 %) of door de man (53 %) of er kan gekozen worden voor polygamie.  

o 76 % van de vrouwen doet bij de dood van de man alleen een beroep op de traditionele zeden en gewoonten, tegenover 
slechts 7 % dat het geschreven recht volgt. 

o Bij conflicten over grond zal 47 % van de vrouwen alleen een beroep doen op het gewoonterecht en slechts 25 % alleen op 
het geschreven recht. 

o 44 % van de vrouwen doet bij slagen en verwondingen alleen een beroep doen op het gewoonterecht en slechts 34 % alleen 
op het geschreven recht. 

o 69 % van de vrouwen doet bij een erfenis alleen een beroep doen op het gewoonterecht en slechts 13 % alleen op het 
geschreven recht.  
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1.5 Economische en financiële context 
 
Enkele indicatoren : 4 
 

 2001 2000 1999 1998 1997 
      
BNP/capita (in lopende 
USD) 

78,0 99,1 112,3 128,8 127,6 

Groei van het BNP -4,20 % - 8,81% - 9,76% 4,37% - 2,78 % 
Inflatie 135,1 

% 
511,2% 483,7% 134,8% 198,52% 

Handelsbalans (mln. USD) n.b. 89,3 180,8 320,1 679,2 
Buitenlandse schuld 9,673 9,610 9,541 8,696 7,997 
Reserves van de Centrale 
bank (mln. USD) 

-0,64 1,52 3,48 n.b. n.b. 

Begrotingsverschil (% van 
het BNP) 

-1,00% -2,96% -5,23% n.d n.b. 

Wisselkoers 350 140 25 3,65 1,10 
 
Wat de intrestvoet betreft, bedroeg de discontovoet van de Centrale Bank 120 %, terwijl 
de commerciële intrestvoet zich ergens tussen 160 en 200 % bevond. 
 
Op 15 mei 2000 bedroeg de officiële wisselkoers 50 CDF voor 1 USD. Toen de 
wisselmarkt in juni 2001 geliberaliseerd werd, volgde een devaluatie tot 345 CDF. 
 
De oorlogstoestand en de rampzalige overheidsadministratie zijn de voornaamste 
oorzaken voor een nooit geziene economische crisis. Afgezien van de illegale exploitatie 
van de natuurlijke hulpbronnen is de uitvoer sterk achteruit gelopen, als gevolg van de 
onveiligheid, de problemen van toegankelijkheid en de algemene staat van verval van de 
transportinfrastructuur. 
 
Op basis van sociale en economische indicatoren komt het land in aanmerking voor een 
programma van het type TSS « Transitional Support Strategy », een speciaal programma 
van de Wereldbank, gefinancierd door de IDA, op voorwaarde dat de situatie politiek en 
militair in de goede richting blijft evolueren. 
 
Om opnieuw in aanmerking te komen voor de programma’s van de Bretton Woods-
instellingen, heeft de Congolese regering van 1 juni 2001 tot 31 maart 2002, een 
« Versterkt overgangsprogramma » gevolgd, dat een herstel van de geloofwaardigheid 
van het regime beoogde. Voornaamste doelstelling van het programma bestond erin de 
hyperinflatie een halt toe te roepen door het herstel van de begrotingsdiscipline. Daartoe 
moet beter nagegaan worden wie wat betaalt : beperken van het aantal uitgavenposten en 
een maandelijks uitgavenprogramma gebaseerd op het reële incasso. Daarnaast heeft de 
regering een aantal dringende structurele hervormingen op het spoor gezet, waaronder de 
liberalisering van de uitvoer van diamant, de liberalisering van de petroleumsector, het 
verlaten van het regime van vaste wisselkoersen, het oprichten van handelsrechtbanken, 
het uitwerken van een nieuwe mijnbouwwet en een nieuwe investeringswet en een reeks 
van hervormingen in de banksector die op dit ogenblik volledig in de vernieling ligt. 
Enkele extra aanbevelingen ten spijt, oordeelde het IMF in maart 2002 dat de Congolese 
regering voldeed aan de prestatievereisten die eerder waren gesteld en die zelfs 
overschreed. Tijdens de periode van toepassing van het Versterkt overgangsprogramma  
                                                 
4 OESO, CAD. 
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gingen verschillende geldschieters ook akkoord om hulp te geven teneinde de DRC in 
staat te stellen om de sociale gevolgen van de shocktherapie wat te verzachten. Zo heeft 
de Wereldbank in september 2001, een gift uitbetaald van 50 miljoen USD voor 
verschillende dringende projecten.  
 
Het voorafgaand regelen door de DRC van zijn achterstallen aan de internationale 
financiële instellingen was de tweede voorwaarde voor het hervatten van de programma’s. 
De kwestie van de achterstallen aan het IMF en de BM — in totaal respectievelijk 500 en 
300 miljoen USD — werd opgelost via een herschikking van het krediet met België en 
Frankrijk. Wat de BAD betreft, blijft het tekort van 800 miljoen USD bestaan, alsook de 
kwestie van het consolideren van de uitstaande schuld van Congo aan de BAD, al wordt 
er gewerkt aan een oplossing voor de achterstallige betalingen. 
  
Derde voorafgaande voorwaarde voor een terugkeer naar de IFI was de herschikking en 
zelfs de kwijtschelding van een belangrijk gedeelte van de buitenlandse schuld die de 
DRC momenteel niet kan afbetalen. Het akkoord dat op 13 september werd afgesloten 
met de club van Parijs heeft de weg geopend naar een herschikking. Bilaterale akkoorden 
werden al afgesloten met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje, Canada en 
België. De onderhandelingen met de andere betrokken landen worden voortgezet. De 
doelstelling bestaat erin de DRC begin 2003 het beslissende punt te laten bereiken voor 
het HIPC-initiatief.  
 
Om de Congolese economie weer op dreef te krijgen, heeft de Wereldbank een 
«Multisectoraal urgentieprogramma voor wederopbouw en herstel» (PMURR) 
ontwikkeld. Dat voorziet in een bedrag van 1,7 miljard USD (waaronder 450 miljoen ten 
laste van de IDA), verspreid over drie jaar. Het programma beoogt belangrijke 
investeringen in de infrastructuur maar ook aanzienlijke kredieten voor sectoren die 
doorgaans als prioritair worden beschouwd, zoals onderwijs, gezondheid en landbouw. 
Op de bijeenkomst van de «Groupe Consultatif» die plaatsvond in Parijs, op 4 en 5 
december 2002 bevestigden de voornaamste geldschieters van het programma hun steun 
en werd nog eens gedrukt op de noodzaak van het voortzetten van de inspanningen om tot 
een allesomvattend politiek akkoord te komen dat de terugkeer naar een duurzame vrede 
moet mogelijk maken. 
 
Het Internationaal muntfonds van zijn kant heeft zijn steun toegezegd aan het 
Overgangsprogramma voor armoedebestrijding van de Congolese overheid, via het 
toekennen van een bedrag van 750 mln. USD (Poverty Growth Reduction Facility 
Arrangement). Ook dat programma is gespreid over drie jaar en wil vooral een 
ondersteuning betekenen voor de betalingsbalans. Het is in de eerste plaats bestemd voor 
de aanleg van een voorraad aan deviezen door de Centrale Bank van Congo en gericht op 
de wederopbouw van een bankcircuit die naam waardig.  
 
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank (Banque Africaine de Développement) ondertekende 
overeenkomsten met de regering waarbij ze een gedeelte van de verschuldigde 
terugbetalingen recupereert. In afwachting van nieuwe kredieten, geeft ze institutionele 
steun op het vlak van schuldbeheer, beheer van de Centrale Bank en het ministerie van het 
Plan en van de wederopbouw. Ze ondersteunt ook de voorbereiding van een Interim-
strategiedocument inzake armoedebestrijding (I-PRSP). Met deze laatste operatie werd 
gestart in augustus 2001. 
 
De DRC beschikt uiteraard over een enorm potentieel om een economische groei en een 
snelle ontwikkeling te realiseren. Helaas zijn dezelfde natuurlijke rijkdommen ook een 
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belangrijke factor in de criminalisering van de Congolese economie. Die vertaalt zich in 
de context van het huidige conflict in een ongeoorloofde exploitatie door alle bij het 
conflict betrokken partijen, waardoor het conflict zichzelf bekostigt en de toepassing van 
de Akkoorden van Lusaka in het gedrang gebracht wordt. 
 
1.6 Goed bestuur 
 
Goed economisch bestuur, beheer van overheidsaangelegenheden 
 
Goed financieel bestuur is nooit een kenmerk geweest van de opeenvolgende regimes in 
Zaïre en vervolgens de DRC. 
 
Sinds Joseph Kabila aan de macht kwam en vooral na het akkoord met het IMF voor de 
uitvoering van het tijdelijk herstelplan, valt een zekere wil te onderscheiden om tot een 
rigoureus financieel beheer te komen (cf. 1.5). Er blijft echter nog een hele weg af te 
leggen. 
Uit het syntheserapport van de audits uit de zomer van 2001, op vraag van de President, in 
de financiële beslissingscentra van de staat en in de overheidsbedrijven, blijkt het 
hardnekkig voortbestaan van de nefaste praktijken uit het verleden. 
 
De goedkeuring, op 4 januari 2002, van een begroting voor het jaar 2002, de eerste onder 
het regime van de AFDL, is een positief element en een gevolg van het streven naar een 
grotere strengheid en transparantie. Toch gebeuren nog altijd veel transacties, zowel bij de 
uitgaven als de inkomsten, buiten de begroting om. 
 
De strijd tegen de corruptie vergt een vastberadenheid en een grote politieke wil vanwege 
de regering. Een dergelijke uitdaging veronderstelt het verwijderen van malafide 
ambtenaren en een nieuw overheidsoptreden, gebaseerd op een kleine kern van integere, 
toegewijde en competente ambtenaren die voldoende betaald worden om integer en 
onafhankelijk te blijven. Het bestrijden van de corruptie veronderstelt ook het einde van 
het regime van straffeloosheid en een kordatere houding van de donorgemeenschap. Het 
feit dat de Wereldbank een deskundige in corruptiebestrijding bij de overheid naar 
Kinshasa gestuurd heeft is een positief signaal aan het adres van de DRC dat de 
geldschieters de verduistering en fraude uit het verleden niet langer zullen tolereren. 
 
De conclusie is dat belangrijke inspanningen zullen moeten geleverd worden voor het 
saneren van een situatie die het gevolg is van tientallen jaren van gepersonaliseerd beheer 
van de overheidsfinanciën. De hele wetgeving rond de economische activiteiten moet 
gemoderniseerd worden, met de bedoeling om tot een grotere transparantie te komen.  
  
In verband met de bezette gebieden in het oosten van Congo moet ook dringend een einde 
gemaakt worden aan de illegale uitbating van de natuurlijke rijkdommen. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde mijnconcessies in gebieden die onder controle staan van de administratie in 
Kinshasa. De invoering van de vrede, het terugtrekken van buitenlandse troepen en de 
toepassing van een nieuwe wetgeving inzake mijn- en bosuitbating zijn de 
basisvoorwaarden om een einde te maken aan het plunderen van ’s lands natuurlijke 
rijkdommen. 
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Goed sociaal en politiek bestuur, de mensenrechten 
 
Het juridisch systeem  
De veralgemeende juridische en gerechtelijke onveiligheid is al jaren een belangrijk 
kenmerk van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo. 
 
Het ontbreken van een proces, haastige afwikkeling van processen, soms in afwezigheid 
van de verdachte, misbruik van procedures, vervalsing van exploten en verslagen, 
veroordelingen voor feiten waarnaar geen onderzoek gebeurde of waarvoor geen akte van 
inbeschuldigingstelling werd opgemaakt, veroordelingen van de aanklager, 
onbevoegdheidsverklaringen, uitstellen van zaken zijn schering en inslag in het 
gerechtelijke leven van het land. Het gevolg is dat de nieuw opgerichte 
handelsrechtbanken, waar alle commerciële of economische geschillen worden behandeld, 
bijna uitsluitend met lekenrechters werken, waarbij de zittende magistratuur nog slechts 
een formele rol vervult. 
 
Zelfs voor ernstige feiten is straffeloosheid inmiddels veeleer regel dan uitzondering. 
 
Hiërarchisch afgezwakt als het gerechtelijk apparaat is, aangetast in zijn symbolen, 
mensen en werking en geconfisqueerd door de uitvoerende macht, boezemt het al jaren 
geen enkel vertrouwen meer in. Andere vormen van gerecht zijn inde plaats gekomen : het 
gewoonterecht waar heel wat mensen op het platteland maar ook in de steden een beroep 
op doen en andere vormen van parallelle justitie buiten de staat om. Bepaalde van die 
alternatieven zullen wel opgericht zijn door verenigingen, om tegemoet te komen aan het 
falen van het officiële systeem, maar andere hangen eerder samen met fenomenen van 
corruptie, privatisering en georganiseerde straffeloosheid. 
 
De diagnose is niet nieuw en wordt nauwelijks nog door iemand in twijfel getrokken : 
 
 zware lacunes, tegenstrijdigheden en incoherenties in de geldende wetteksten, 

waarvan sommige volledig achterhaald zijn ; 

 volledige afwezigheid van onafhankelijke rechterlijke macht ; 

 catastrofale arbeidsomstandigheden : belabberde infrastructuur, ontbreken van 
apparatuur, onvoldoende of zelfs afwezige referentieteksten (wetboeken en 
jurisprudentie), totaal ontbreken van enig budget voor werkingskosten; 

 niet-uitbetaling van gerechtelijk personeel, intrinsiek verbonden met het fenomeen van 
de privatisering, de corruptie en de willekeur ; 

 ontoereikende of verouderde opleiding van het gerechtelijk personeel en verlies aan 
kennis, aangezien de opleidingsinstituten al jaren niet meer functioneren. 

 
Bovenop die algemene situatie van falende justitie entten zich naderhand nog de 
voortdurende oorlogstoestand die sinds 1996 in Congo heerst en de verdeeldheid van het 
land. 
 
De werking van het « Cour d’Order Militaire » de militaire uitzonderingsrechtbank die in 
augustus 1997 werd opgericht, blijft ernstige problemen stellen wat betreft het respect 
voor de mensenrechten (toenemend aantal doodsvonnissen, verwarring tussen burgerlijke 
en militaire procedure, politieke misdrijven, systematische schendingen van de procedures 
en rechten van de verdediging, afwezigheid van beroepsprocedures, inmenging door de 
uitvoerende macht). 
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De straffeloosheid waarvan daders van oorlogsmisdaden en andere misdaden tegen de 
menselijkheid in het hele land tot nog toe genoten hebben, vereist een aangepast antwoord 
vanwege de internationale gemeenschap. 
 
Mensenrechten 
Het blokkeren van het proces van democratisering, het verval van de staatsstructuren, de 
catastrofale economische en sociale situatie hebben al jaren een zeer negatieve impact op 
het geheel van de mensenrechten in de DRC. Het recht op de meest elementaire veiligheid 
voor personen en goederen wordt overal in de Democratische Republiek Congo zwaar 
met voeten getreden. 
 
Willekeurige arrestaties en gevangenneming, folteren en andere wreedheden, 
mensonwaardige, vernederende behandeling, plunderingen en afpersing werden de 
voorbije jaren vastgesteld, zowel in de gevangenissen van de politie als van de andere 
veiligheids- en ordediensten en in clandestiene opsluitingskampen  overal in het land. 
 
Een van de kenmerken van de oorlog zijn de talrijke uiteenlopende gewapende groepen en 
strijdkrachten die de situatie duidelijk nog erger maken. Gevallen van slachtpartijen onder 
burgers, systematische verkrachtingen, standrechtelijke executies zonder vonnis, 
gedwongen rekruteringen, ook van kindsoldaten, ontvoeringen, gedwongen hervestiging 
van de bevolking, opzettelijke vernietigingen, plunderingen en andere roofpraktijken met 
betrekking tot openbare en privébezittingen zijn helaas dagelijkse realiteit. De rol van de 
strijdkrachten en andere gewapende groepen en veiligheidsdiensten in de ernstigste 
schendingen illustreert zowel het belang van het DDRRR-proces van ontwapening, 
demobilisering en reïntegratie, als de noodzaak van een hervorming van de strijdkrachten 
en aanverwante diensten. 
Sinds 2001 gaat het wat de ernstigste schendingen betreft wat beter, maar die vooruitgang 
is relatief en blijft labiel en sterk afhankelijk van het verdere verloop en de consolidering 
van het vredesproces. 
 
Het ontbreken van een gerechtelijk apparaat, gecombineerd met de oorlog stelt heel 
scherp het probleem voor de DRC van bet bestrijden van de straffeloosheid van die 
misdaden. 
 
Bij de ernstigste misdaden van de laatste tien jaar zijn de etnische slachtpartijen in het 
oosten van de Democratische Republiek Congo die samenhangen met een andere 
problematiek. Congo telt meer dan 200 etnieën die makkelijk door hun leiders en door de 
politici te manipuleren zijn, wat in het verleden herhaaldelijk resulteerde in gewelddadige 
conflicten, volksverhuizingen en slachtpartijen (Kasaï, Katanga, Masisi...). De huidige 
oorlog heeft aanvankelijk de spanningen tussen de Nijlbevolking en de Bantoes 
verscherpt. Momenteel is het terugkerende geweld voornamelijk geconcentreerd in het 
oosten van het land. 
 
In de Kivu ziet de Rwandees sprekende bevolking en dan vooral de Tutsi’s, geleidelijk 
haar bestaansrecht zelf in het land in vraag gesteld worden. Politieke rechten hebben ze al 
langer niet meer, wat samenhangt met het collectieve verdacht maken van hun 
nationaliteit. Ook in Ituri heeft het manipuleren van geschillen over grond tussen Hema en 
Lendu geleid tot moordpartijen en een vicieuze cirkel van aanslagen en represailles. 
 
Ondanks duidelijke vooruitgang binnen de regeringspartij blijft wat burgerrechten en 
politieke rechten en het uitoefenen van de vrijheden betreft de grootste waakzaamheid 
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geboden en dit des te meer naarmate men zich verder van de steden en dichter bij de 
frontlijn bevindt. 
 
In het grondgebied dat onder controle staat van de rebellen worden voortdurend 
schendingen genoteerd van het recht van vergadering, de vrijheid van vereniging en de 
persvrijheid. De aanwezigheid van MONUC en de humanitaire organisaties speelt 
anderzijds een zeer welkome bemiddelende rol. 
 
De desastreuze economische en sociale toestand, zoals de slechte staat van de 
overheidsdiensten en staatsfinanciën, nog versterkt door de oorlog, de vernielingen en het 
monopoliseren van de middelen hebben voor gevolg dat in de Democratische Republiek 
Congo geen enkel economisch of sociaal recht echt gegarandeerd is. 
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2. Ontwikkelingsopties voor de DRC 
 
2.1. Samenwerkingsplannen voor de DRC 
 
De oorlogscontext waarin de Democratische Republiek Congo zich bevindt maakt de 
uitwerking en uitvoering van het ontwikkelingsbeleid uitermate moeilijk. Overigens blijft 
de toepassing tot op vandaag sterk afhankelijk van de hereniging van het grondgebied van 
het land dat momenteel nog versnipperd is over 3 administraties. Daarnaast hebben de 
ministeries die betrokken zijn bij het sectorale ontwikkelingsbeleid, door hun 
institutionele zwakheid en door het ontbreken van communicatiemiddelen, de grootste 
problemen om tot bij de rurale bevolking te geraken buiten de grote steden in 
regeringsgebied.  
Bovendien is het vroegere beleid achterhaald door de radicale wijziging van het regime, 
na de val van Mobutu. Alle factoren verklaren waarom de DRC niet over 
ontwikkelingsplannen beschikte, ten minste niet tot het opstellen van het Interim-
strategiedocument inzake armoedebestrijding (I-PRSP), onder auspiciën van de 
Wereldbank, waarvan de eerste versie in maart 2002 openbaar werd gemaakt. 
 
De uitwerking van het I-PRSP 
 
Sinds het eerste trimester van 2001 heeft de regering er zich resoluut toe verbonden de 
vrede te herstellen en een moderne staat op te bouwen, de macro-economische 
on(???)evenwichten weg te nemen en de groei te hervatten. In haar mededeling van 
oktober 2001, ter gelegenheid van de internationale week van de armoedebestrijding, 
heeft de regering duidelijk haar engagement uitgesproken om « …haar schaamte en de 
uitdaging die erin vervat zit om te zetten in een opportuniteit, om voor eens en voor altijd 
het virus en de pandemie van de armoede in ons land te lijf te gaan (…) en om van de 
armoedebestrijding de zaak van iedereen te maken, de zaak van alle Congolezen, man en 
vrouw … ». Opgemerkt moet worden dat ondanks de precaire situatie van het land, een 
jaar na de ambtsaanvaarding van Joseph Kabila, een tussentijdse versie van het PRSP tot 
stand is gekomen. 
Het I-PRSP, gebaseerd op het « Versterkt overgangsprogramma » (Programme 
Intérimaire Renforcé of PIR) van het IMF en het « Multisectoraal urgentieprogramma 
voor wederopbouw en herstel » (Programme Multisectoriel Urgent de Reconstruction et 
de Réhabilitation, afgekort PMURR) van de Wereldbank, heeft een brede verspreiding 
gekend onder de nationale en internationale actoren van de ontwikkeling. 
 
De prioritaire krachtlijnen van het I-PRSP 
 
Op lange termijn bestaat de doelstelling van het PRSP erin de levensomstandigheden van 
de bevolking te verbeteren. Het verwezenlijken van die doelstelling vereist een geheel van 
tussenstappen die het land op de weg kunnen zetten van die nagestreefde objectieven, die 
rond drie grote pijlers gegroepeerd kunnen worden : 
 
 vrede en goed bestuur 

 stabilisering en groei ten bate van de armsten 

 de dynamiek van de gemeenschappen 
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De eerste pijler van vrede en goed bestuur omvat vier grote krachtlijnen : 
 
 Herstellen en consolideren van de binnenlandse vrede : zonder vrede, respect voor 

mensenrechten en de fundamentele vrijheden zijn ontwikkeling en duurzame groei 
zonder meer uitgesloten. De regering heeft van het behoud van de vrede en van 
conflictpreventie de voorafgaande voorwaarden gemaakt voor haar strategie van 
armoedebestrijding en voor de aanzet naar een duurzame ontwikkeling. Dat vertaalt 
zich in de feiten in uiteenlopende acties die bij voorbeeld gericht zijn op de 
interetnische vrede, de reïntegratie van kindsoldaten, het vreedzaam samenwonen van 
de gemeenschappen, het promoten van een cultuur van vrede en tolerantie… 

 Zorg voor de slachtoffers van de conflicten : de conflictsituatie die het land nu al 4 
jaar treft kostte veel mensenlevens en heeft ernstige sociale gevolgen gehad : massale 
volksverhuizingen, belangrijke materiële vernielingen, achteruitgang van de 
infrastructuur en ontwrichting van de sociale en economische circuits. Om de 
armoede, nog verergerd door de conflicten en de aanvalsoorlog, beter te kunnen 
bestrijden, overweegt de regering een post-conflict-programma op te zetten voor de 
wederopbouw en de economische heropleving, essentiële factoren voor het welslagen 
van het vredesproces. In hetzelfde perspectief werd ook een breed DDRRR-
programma, met de steun van de Wereldbank en in partnership met het IAB, Unicef, 
het UNDP en een aantal bilaterale partners, waaronder België.  

 Garanderen van de stabiliteit aan de grenzen en het bevorderen van stappen voor een 
goed nabuurschap. De acties die in dit verband overwogen worden zijn van tweeërlei 
aard : dialoog over de gemeenschappen heen met de in het conflict betrokken 
buurlanden ; de organisatie onder de vlag van de UNO van een conferentie over vrede 
en stabiliteit in de landen rond de Grote Meren. 

 Verzekeren van een goed administratief, politiek en gerechtelijk bestuur: De regering 
overweegt in het kader van de Akkoorden van Lusaka een aantal stappen, waaronder 
de organisatie van vrije en democratische verkiezingen op alle niveaus, het uitwerken 
en in de praktijk brengen van een Grondwet die alle fundamentele rechten en 
vrijheden garandeert en bijdraagt tot een democratisch beheer van het nationaal 
patrimonium… In het kader van het bevorderen van een goed administratief en 
gerechtelijk beheer worden onder meer de volgende acties voorgesteld : de uitbouw 
van een plaatselijke administratie binnen de lokale overheid bevoegd voor duurzame 
menselijke ontwikkeling, het invoeren van een mechanisme voor het beheer en het 
verdelen van de gedecentraliseerde financiële middelen, een hervorming van het 
gerechtelijk systeem, de professionalisering van de ordediensten, het uitvaardigen van 
een wet tegen corruptie, fraude en nepotisme, de oprichting van een instituut voor de 
opleiding van hogere kaders voor het openbaar ambt. 

 
De tweede pijler, de macro-economische stabilisering, het herstel en de groei ten 
voordele van de armsten, mikt op de algemene doelstelling van een stabiel macro-
economisch kader, de liberalisering van de economie, het herstel van de infrastructuur en 
het opnieuw op weg helpen van de productieve sectoren. Die algemene doelstellingen 
concretiseren zich rond 9 grote krachtlijnen : 
 
 Stabiliseren en saneren van de macro-economische omgeving : de prioritaire 

doelstelling van het programma bestaat erin het proces van verloren gaan van macro-
economische evenwichten te keren, door het onder controle krijgen van de inflatie, de 
terugkeer naar een normaal begrotingsproces en de liberalisering van de economie. 
Om die doelstellingen te bereiken voorziet het PRSP onder andere: het centraliseren 
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van alle fiscale en niet-fiscale inkomsten op het niveau van de Centrale Bank, het 
informatiseren van de circuits voor het innen van de bedragen, het vlotter toekennen 
en het transparanter beheren van de begrotingsmiddelen, het opstellen van een 
maandelijkse financiële planning…  

 Beschikken over een realistisch macro-economisch kader, dat het bepalen 
veronderstelt van doelstellingen voor de groei en de stabiliteit van de prijzen, rekening 
houdende met de capaciteit van de nationale economie om de vereiste aanpassingen 
door te voeren. 

 Bevorderen van het sparen en investeren in groei ten bate van de armen. Het 
ontwikkelen van de productieve privésector is de basis voor de groeistrategie. Om die 
doelstelling te halen, zal het nodig zijn een wettelijk systeem in het leven te roepen 
voor het bevorderen en beveiligen van privé-investeringen, mechanismen voor het 
aanmoedigen van het privésparen en het invoeren en strikt naleven van de procedures 
met betrekking tot de staatsuitgaven… 

 Ontwikkeling van de werkgelegenheid. De regering stelt zich op korte en middellange 
termijn tot doel om het creëren van duurzame werkgelegenheid en inkomens te 
bevorderen. Dat zal gebeuren door het tot stand brengen van een gunstige omgeving 
voor de activiteiten van de privésector, het valoriseren van de plaatselijk beschikbare 
mensen, een aangepaste opleiding die erop gericht is tegemoet te komen aan de 
behoeften van de bevolking, het ontwikkelen en beschermen van de werkgelegenheid, 
het mobiliseren van personeel voor arbeidsintensieve jobs en voor het werk met de 
gemeenschappen… 

 Wederopbouw en herstel van de infrastructuur, in het bijzonder het de nationale 
verbindingswegen, spoorwegen, waterwegen, luchtverkeer en toegangswegen voor het 
transport van landbouwproducten ; voorts de watervoorziening en de productie en 
distributie van elektriciteit. 

 Ontwikkelen van de export en de productieve sectoren. Daartoe neemt de staat de 
optie om een normatieve en regelende rol te spelen en zal hij het privé-initiatief 
aanmoedigen en ondersteunen, vooral in de meest beloftevolle groeisectoren : 
landbouw, veeteelt, visvangst, mijnen, industrie en handel. In dat perspectief is een 
van de stappen die overwogen worden het herzien van de mijnwetgeving, de 
investeringswet en het fiscale en douanesysteem. 

 Herstellen en heropbouwen van het socio-economisch levenskader van de arme 
bevolking. Om de groei in dienst te stellen van de armen, is het noodzakelijk dat 
specifieke inspanningen gericht worden op de sector van de landbouw, het onderwijs, 
de gezondheid en de verbetering van de levensomstandigheden. Die inspanningen 
zullen onder meer de vorm aannemen van een verhoging van de capaciteit van de 
landbouw, veeteelt en visserij ; het bevorderen van de toegang van de vrouwen tot de 
grond ; het verbeteren van de productiviteit van de landbouw ; het toekennen van 
10 % van de staatsbegroting aan onderwijs ; het herstel van de schoolinfrastructuur en 
-uitrusting ; toewijzen van ten minste 15 % van de nationale begroting aan de 
gezondheidssector ; het versterken van de capaciteit van het land bij de verspreiding 
van ziekten ; een regelmatige toevoer van de meest essentiële geneesmiddelen en 
ander materiaal ; het starten van een proces van elektrificatie en uitbouw van 
telecommunicatie op het platteland ; de uitbouw van een rationele en duurzame 
sanering en beheer van het milieu met onder meer het inrichten van stortplaatsen en 
het organiseren van afvalverwerking… 

 Zorg voor de slachtoffers van natuurrampen. Aangezien het voornamelijk om erosie 
en grondverzakkingen in een stedelijke omgeving gaat, voorziet het PRSP de 
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inrichting van nieuwe woonzones, de regelmatige distributie van humanitaire hulp, de 
uitbouw van een nationaal beleid ter preventie van catastrofes… 

 Bevorderen van de bilaterale en multilaterale samenwerking. Deze as houdt rekening 
met de noodzaak om de relaties van de DRC met de internationale gemeenschap te 
regulariseren en te onderhandelen over een rechtvaardige regeling rond de 
buitenlandse schuld ; ingaan op een stabiliseringsprogramma met de Bretton Woods-
instellingen ; respecteren van de internationale rechtsregels.  

 
De derde pijler, de dynamiek van de gemeenschappen heeft op korte termijn te maken 
met de volgende vier voornaamste krachtlijnen : 
 
 Verbeteren en consolideren van het institutioneel kader en het bestuur aan de basis 

(Gemeenschapscharter) ; deze doelstelling zal het mogelijk maken de slaagkansen van 
alle latere steun te verhogen aan de hand van een reeks van stappen waaronder de 
organisatie van de opleiding met het oog op een participatief proces voor het 
uitwerken van strategieën voor de armoedebestrijding ; het selecteren van prioritaire 
stappen en sectoren … 

 Oprichten van een kader voor het mobiliseren van de dynamiek van de 
gemeenschappen. Daarbij zal het onder meer gaan om het ontwikkelen van 
omkaderings- en participatiestructuren van het type « Plaatselijke comités voor 
duurzame menselijke ontwikkeling » op het niveau van de provincies en de 
plaatselijke gemeenschappen … 

 Een nationaal  organisme oprichten voor ondersteuning aan de communautaire 
dynamiek. Dat legt op alle organisatorische niveaus de rechten en plichten vast en zal 
gebaseerd zijn op een vrij, democratisch, participatief en verantwoordelijk partnership. 

 De basis leggen voor een rechtvaardige groei en een duurzame ontwikkeling. Dat 
vertaalt zich in het betrekken van de plaatselijke bevolking bij het beheer van het 
beleid inzake duurzame ontwikkeling in de onder de tweede pijler vermelde sociale 
sectoren.  

 
2.2. De begroting 
 
In het kader van het herwinnen van de geloofwaardigheid bij de belangrijkste 
multilaterale en bilaterale geldschieters, heeft de Congolese regering in de loop van 2001 
belangrijke inspanningen geleverd om de begrotingsdiscipline te herstellen. Die 
inspanningen worden aangemoedigd door het IMF. Het parlement heeft op 4 januari 2002 
een begroting goedgekeurd. Het ging om de eerste begroting die werd voorgesteld, sinds 
het nieuwe regime op 17 mei 1997 aan de macht kwam. Overeenkomstig de IMF-
maatregelen voor het terugdringen van de armoede en het stimuleren van de groei, moest 
de begroting voor 2003 klaar zijn in september 2002. We noteren dus een trend tot 
normaliseren van de begrotingstoestand, maar de budgettaire orthodoxie vereist dat 
helemaal komaf wordt gemaakt met uitgaven en inkomsten buiten de begroting. 
 
2.3. Verlichting van de armoede 
 
Bij gebrek aan begroting de voorbije jaren, is het moeilijk om een precies idee te krijgen 
van de besteding van het overheidsgeld. Toch is duidelijk dat de sociale sectoren slechts 
met een zeer klein gedeelte gaan lopen zijn.  
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Zo werd volgens de meeste schattingen voor onderwijs amper 1 % van de totale 
overheidsbestedingen uitgetrokken. 
 
De strategieën van de regering, in samenwerking met onder meer de Wereldbank en de 
organismen van de Verenigde Naties, zijn tot op vandaag dode letter gebleven, vanwege 
de onrealistische verbintenissen die van de partners verwacht worden, zowel met 
betrekking tot de ernstige beheersproblemen die het land kent als met het blokkeren van 
het vredesproces. 
 
Zoals eerder vermeld hebben recente ontwikkelingen, volgend op de missie van de 
autoriteiten van de Wereldbank en het IMF, de regering de nodige assistentie bezorgd 
voor het opstellen van een Interim-strategiedocument inzake armoedebestrijding (I-
PRSP).  
 
2.4. Perspectieven 
 
Belangrijke beperkingen 
 
De speelruimte voor de internationale samenwerking in de DRC was tot voor kort relatief 
beperkt. Dat had te maken met volgende belangrijke beperkingen : 
Op korte termijn : 
 
 de politiek-militaire situatie en de onveiligheid die er het gevolg van was, gekenmerkt 

door de aanwezigheid van allerhande min of meer gecontroleerde gewapende groepen, 
ook buitenlandse, vooral in het oosten van het land, maar overal in wisselende mate en 
moeilijk te voorspellen. De gevolgen voor de samenwerking situeren zich 
voornamelijk op het vlak van de moeilijkheden inzake planning en de problemen van 
toegankelijkheid ; 

 de subregionale dimensie en de onderlinge verwevenheid van de problemen die 
verband houden met de crisis ; 

 de verdeeldheid van het land over verschillende zones met een ander bestuur, de 
concurrentie tussen die vormen van bestuur en de mogelijke instrumentalisering van 
bepaalde interventies ; 

 het gebrek aan legitimiteit, in uiteenlopende mate, van de verschillende overheden ; 

 het gebrek aan representativiteit van de plaatselijke autoriteiten, in sommige gevallen 
zelfs van het maatschappelijk middenveld ; 

 belangrijke volksbewegingen ; 

 het niet beschikbaar zijn van instrumenten voor de samenwerking : rechtstreekse 
begrotingssteun, medebeheer, institutionele steun in de gebieden onder controle van 
de rebellen. 

 
Op middellange termijn en los van de crisis : 
 
 de beperkte institutionele en menselijke capaciteit van mogelijke partners, 

administratie en maatschappelijk middenveld : 

 verbonden met de zwakheid van het institutionele en wettelijke kader, 
 verbonden met het algemene verval van het staatsapparaat,  
 verbonden met de wildgroei van niet-gouvernementele organisaties, 
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 vertaalt zich in een belangrijk tekort, in termen van capaciteit bij het formuleren, 
coördineren, beheren en mobiliseren van de middelen ; 

 de vernieling van een groot gedeelte van de basisinfrastructuur, de vervallen staat van 
de rest en de bijna algehele afwezigheid van communicatiemiddelen ; 

 het wegvallen van zo goed als alle productieve sectoren waarop de economie van het 
land berustte ; 

 het roven van de natuurlijke rijkdommen van het land, een gevolg van de diepe en 
oude banden tussen de criminalisering van de economie en de privatisering van de 
instrumenten van het staatsapparaat, en met name het leger ; 

 de enorme schuld die weegt op de overheidsfinanciën ; 

 een enorm groot aandeel van de bevolking die onder de absolute armoedegrens leeft. 

 te rigide en weinig aangepaste instrumenten om de reële maar kwetsbare 
opportuniteiten aan te grijpen 

 een vaak moeilijke coördinatie van de geldschieters, vanwege de polarisering van de 
eigen belangen. 

 
Uitdagingen en opportuniteiten 
 
De uitdagingen waarmee de DRC en zijn partners geconfronteerd worden zijn tweeërlei : 
de onmiddellijke uitdagingen, die rechtstreeks samenhangen met de militaire en politieke 
situatie van het land, en de meer structurele, die los staan van de politieke conjunctuur.  
 
Conjuncturele uitdagingen : 
 
 De institutionele tekortkomingen en andere problemen van bestuur, zoals de traagheid 

van het proces van terugkeer naar vrede en structurele stabiliteit, zijn factoren die tot 
nog toe de mogelijkheden van een partnership voor onze coöperatie beperkt hebben, 
ondanks de immense behoeften van het land. Het zal er dus om gaan de overgang te 
maken naar een stabiel en goed werkend staatsapparaat dat zijn taken naar behoren 
vervult. 

 Sinds het begin van het jaar 2001 lijkt zich in de DRC een nieuwe dynamiek af te 
tekenen met het hervatten van de Inter-Congolese dialoog (DIC), waarvan het meest 
betekenisvolle resultaat geboekt werd na het afsluiten van het gedeeltelijk akkoord van 
Sun City. Die vooruitgang is echter onvoldoende en er blijven tal van problemen die 
moeten overwonnen worden om tot een volledige overgang te komen.  

 Het terugtrekken van de buitenlandse troepen moet worden voortgezet. Daarbij moet 
bijzondere aandacht besteed worden aan de ontwapening, het demobiliseren en het 
herintegreren van wat de "negatieve krachten" genoemd worden. 

 De vooruitgang in het vredesproces moet het ook mogelijk maken de fysieke toegang 
tot het hele grondgebied te herstellen, zodat handelsrelaties kunnen hersteld worden, 
de hulp efficiënter kan worden georganiseerd en een einde komt aan de vicieuze cirkel 
van de armoede.  

 Het geleidelijk opvoeren en uitdiepen van de hulp, afhankelijk van de wil van de 
Congolese partners om stappen te zetten in de richting van vrede en het proces van 
politieke en economische vernieuwing voort te zetten. 
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Structurele uitdagingen :  
 
 het algemeen herstel van de levenskwaliteit, armoedebestrijding, en het duurzaam 

invullen van de menselijke behoeften van de bevolking. 

 het herstel en de heropbouw van het land, in het bijzonder de infrastructuur en het 
wegennet. 

 op institutioneel vlak de uitbouw van een goed draaiend, economisch 
verantwoordelijk en transparant staatsapparaat in dienst van de ontwikkeling.  

 een verantwoordelijk beheer van de overheidsfinanciën gericht op een nieuwe 
economische dynamiek (handelsstromen, aangepast beheer van de natuurlijke 
rijkdommen en mineralen,…) via een efficiënte werking van de douaneadministratie 
en de belastinginning. 

 
Naast die grote uitdagingen zal het belangrijkste voor Congo en het geheel van de 
internationale gemeenschap erin bestaan nu onmiddellijk te beginnen met de 
voorbereiding van de periode na het conflict en de heropbouw van het land. 
 
2.5. Aanpak en instrumenten voor samenwerking van de internationale 

geldschieters  
 
Tijdens het Mobutu-tijdperk, van 1965 tot 1990, werden de hulpprogramma’s van de 
geldschieters systematisch verlengd, met onder meer een opeenvolging van structurele 
aanpassingsprogramma’s van de Wereldbank, en dat ondanks duidelijke signalen van 
corruptie, wanbeheer en schendingen van de mensenrechten. Aan het einde van de koude 
oorlog en sinds de crisis van de jaren 1990, kende de internationale hulp een brutale 
terugval, om jarenlang beperkt te blijven tot humanitaire hulp en uitgebreide humanitaire 
hulp. Vanwege de enorme corruptie en verduistering van hulp, blijven de programma’s in 
een eerste stadium geconcentreerd op rechtstreekse steun aan de sociale sectoren en aan 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en wordt de economische en financiële hulp 
beperkt.  
Op 6 juni 1991 zet België op een beslissing van President Mobutu zijn structurele 
samenwerking met Zaïre stop. Tegelijk besluiten verschillende andere donorlanden 
waaronder Canada, Japan en Duitsland om hun hulp op te schorten. Tot slot schorst ook 
de Europese Commissie in 1992, op basis van artikel 366 van Lomé IV, eenzijdig zijn 
structurele hulp aan Zaïre. De meeste geldschieters heroriënteren hun programma dan 
maar in de richting van humanitaire hulp via het kanaal van de humanitaire organisaties 
en NGO’s. Na het aan de macht komen van Laurent Désiré Kabila, keren Canada, de V.S. 
en de E.U. terug in het land, maar zonder dat dit een formele hervatting van de hulp 
betekent.  
 
De oorlog heeft het fenomeen van hulp gericht op de bevolking nog versterkt. Dit 
gebeurde door rechtstreekse steun aan de sociale sectoren. De humanitaire hulp nam toe 
en er was een duidelijke terugloop merkbaar van de structurele hulp, tot de regering van 
Joseph Kabila aan de macht kwam. Ondanks de immense economische behoeften, behoort 
de internationale hulp aan de DRC per capita tot de allerlaagste. Gezien het voortduren 
van de oorlogssituatie, zijn de geldschieters verplicht om ten aanzien van de DRC een 
dubbele aanpak te blijven hanteren, afhankelijk van het feit of ze actief zijn in het gebied 
onder controle van de regering of in het oosten van het land. Door de afwezigheid van 
institutionele partners in het oosten van het land en door de humanitaire crisis, zien ze 
zich immers verplicht zich te beperken tot noodhulp, en zelfs uitgebreide humanitaire 
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hulp. Toch hebben bepaalde geldschieters zoals België en de Europese Commissie 
momenteel een aantal programma’s lopen die vanuit Kinshasa georganiseerd worden en 
getuigen van een structurele aanpak onder meer gericht op het versterken van de 
instellingen. Een van de kenmerken van de Congolese crisis is dat de verschillende 
streken van het land ook in verschillende mate geconfronteerd worden met de 
onveiligheid en de economische gevolgen. Bepaalde geldschieters waaronder België, de 
FAO, het ICRK en UNICEF spelen met  aangepaste programma’s op die verschillen in. 
Wat de politieke dimensie van de samenwerking betreft, verbonden met de chronische 
crisissituatie, onderstreepten de meeste geldschieters, waaronder de E.U., sinds het begin 
van de jaren 1990 in hun politieke verklaringen en in de programmadocumenten, de 
dringende noodzaak van een democratisering, een beter bestuur en het belang van het 
oplossen van de institutionele crisis. Het aan de macht komen van de nieuwe regering van 
Joseph Kabila, door de geldschieters beschouwd als een «window opportunity», heeft 
aanleiding gegeven tot een globale aanpak van de coöperatie met een duidelijke dimensie 
van bevorderen van de mensenrechten, transparantie van de overheidszaken en 
democratie. Alle geldschieters erkennen de Akkoorden van Lusaka als enige 
referentiekader voor hun interventies gericht op het oplossen van de regionale crisis. De 
opvallendste interventies in dat verband zijn de ontplooiing van de waarnemingstroepen, 
de Mission d’Observation des Nations Unies pour la République Démocratique du Congo, 
kortweg MONUC en de uitbouw van een programma van Ontwapening, demobilisatie, 
repatriëring, reïntegratie en reclassering (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, 
Réintégration, Réinsertion, afgekort DDRRR) door de Wereldbank en zijn partners 
(Unicef, IAB,…). We wijzen ook nog op de resoluties van de Veiligheidsraad en de 
bijdrage van de Europese Raad en heel in het bijzonder op de aanstelling in februari 1996 
van een Speciale Gezant voor de regio van de Grote Meren, de heer Aldo Ajello, en de 
verschillende Gemeenschappelijke Standpunten van de Raad.  
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3. Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1. Evolutie van de Belgische hulp aan de DRC 
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Bron: DGOS – De Belgische coöperatie in cijfers 1997-2001 – juli 2002 
 
De rechtstreekse bilaterale samenwerking 
 
De rechtstreekse samenwerking heeft zich in 2001 resoluut op het structurele gericht, door 
de ondertekening van vier projecten die momenteel in uitvoering zijn. Ze had in 2002 
betrekking op een totaal bedrag van 10,7 miljoen EUR. 
Het project « Herstel van de infrastructuur in Bandundu » werd ondertekend op 12-12-
2001 en is effectief gestart. Het voorziet in een budget van 5,7 miljoen EUR, te verdelen 
over de periode 2002-2004. 
Het project « Steun aan de gezondheidssector in de Bas-Congo » is gestart en voorziet in 
activiteiten voor een bedrag van 5 miljoen EUR. 
Aan het «Programma voor strijd tegen AIDS» (Programme national de lutte contre le sida, 
kortweg PNLS), goed voor een bedrag van 5,6 miljoen EUR wordt de laatste hand gelegd. 
Het zou officieel moeten ondertekend worden in de loop van het eerste kwartaal van 2003. 
 
Conflictpreventie en steun aan het maatschappelijk middenveld 
 
De in de begroting van 2002 goedgekeurde acties zijn voor het grootste gedeelte 
uitgevoerd, voornamelijk door gespecialiseerde NGO’s (Avocats sans frontières, Réseau 
des citoyens, AWEPA, Rode kruis,…). Het ging over een totaal van 1 miljoen EUR. 
 
De onrechtstreekse samenwerking 
 
In het kader van de vijfjarenprogramma’s die eind 2002 afliepen, blijven langs onze 
onrechtstreekse coöperatie via NGO’s aanzienlijke hoeveelheden hulp naar het land gaan. 
In 2002 ging het om een bedrag in de orde van grootte van 9 miljoen EUR. 
De coöperatie via de universiteiten was in 2002 goed voor een bedrag van 7,7 miljoen 
EUR. 
 

Strategienota DRC Blz 26 



De multilaterale samenwerking 
 
Talrijke multilaterale interventies hebben een breder regionaal karakter en mikken op de 
hele regio van de Grote Meren. Hoewel het moeilijk is om na te gaan hoeveel precies naar 
welk land ging, wordt geschat dat Congo in dat verband in 2002 zo’n 7,1 miljoen EUR 
heeft ontvangen. 
 
Humanitaire hulp en voedselhulp 
 
Dit soort hulp blijft van groot belang, gezien de maatschappelijke catastrofe die het land 
blijft kenmerken (oorlogen, natuurrampen, allerhande plunderingen). Ze bedroeg in 2002 
6,5 miljoen EUR. 
 
3.2. Korte historiek van de Belgisch-Congolese coöperatie. 
 
Belangrijke verdragen en data 
 
 Algemeen verdrag dat de relaties regelt tussen het Koninkrijk België en de Republiek 

Zaïre ; 

 Samenwerkingsakkoord 

 Protocol van overeenstemming met betrekking tot het statuut van het Personeel van de 
Belgische coöperatie 

 Bijzondere regeling met betrekking tot het bilateraal Ontwikkelingsfonds. 

 
Sinds Zaïre op 22 juni 1990, na de gebeurtenissen op de campus van Lubumbashi, alle 
Samenwerkingsakkoorden verbrak, hetgeen geleid heeft tot het opschorten van de 
structurele coöperatie, hebben zich in de Belgisch-Congolese coöperatie de volgende 
evoluties voorgedaan : 
 

8 september 1992 Volledige opheffing van alle vergeldingsmaatregelen die 
op 22 juni 1990 door de Zaïrese regering tegen België 
werden genomen. 

11 maart 1994 De ministerraad bereikt een akkoord om deel te nemen 
aan de financiering van bepaalde humanitaire 
interventies van de UNO ten voordele van de bevolking. 

22 december 1995 De ministerraad beslist tot een intensivering van de 
onrechtstreekse samenwerking. 

26 juli 1996 De ministerraad bereikt een akkoord om 4 
onrechtstreekse bilaterale coöperatie-interventies te 
financieren. 

25 mei 1999 Kaderwet omtrent de Belgische internationale 
samenwerking waarin de DRC weerhouden is als een van 
de 25 programmalanden en daardoor een partner wordt 
van de Belgische coöperatie. 

Mei 2000 Eerste actieplan voor de DRC. 
Oktober 2000 Installatie van het bureau van attachés op de ambassade 

in Kinshasa. 
Installatie van de plaatselijke vertegenwoordiger van de 
BTC in Kinshasa  

Juni 2001 Tweede Actieplan voor de DRC 
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4. Lessen voor de internationale gemeenschap. 
 
4.1. Welke lessen kunnen we trekken? 
 
Vanwege het opschorten van de hulp tijdens de jaren 1990, de geleidelijke veranderingen 
in de aanpak van de internationale coöperatie en de voortdurende instabiliteit in de DRC 
sinds de crisis, werden niet veel lessen getrokken uit de voorbije interventies. De crisis 
van de jaren 1990 heeft de dringende noodzaak duidelijk gemaakt om de coöperatie-
interventies in te passen in een algemene context van steun aan de democratisering, goed 
beheer van de overheidsaangelegenheden en het uitbouwen van een goed draaiende staat. 
De geldschieters die momenteel opnieuw aanwezig en actief zijn in de DRC, afgezien van 
de humanitaire hulp, doen dat resoluut vanuit de optiek van structurele steun aan de 
wederopbouw van de staat en het verstevigen van de rechtsstaat, conditio sine qua non 
voor een duurzame ontwikkeling van de DRC. 
 
Bij de wijzigingen in de aanpak van de geldschieters, heeft het concept van de uitgebreide 
humanitaire hulp in situaties van chronische crisis bewezen zeer flexibel te zijn en zich 
vlot aan te passen aan een voortdurend veranderende situatie op het terrein. Die 
programma’s van uitgebreide humanitaire hulp zijn erop gericht een antwoord te bieden 
op een situatie van aanhoudende crisis, onder andere in afwezigheid van institutionele 
partners in het oosten van Congo. De regering in Kinshasa controleert immers niet langer 
de provincies die in handen gevallen zijn van de rebellengroepen en heeft dus haar rol van 
institutionele partner in het kader van een klassieke coöperatie niet ten volle kunnen 
spelen. 
 
Ondanks het feit dat deze programma’s plaatsvinden in een toestand van oorlog, blijken 
ze in verschillende gevallen toch meer impact te hebben en duurzamer te zijn dan de 
klassieke noodhulpprogramma’s (bij voorbeeld op het vlak van de kleine 
wegeninfrastructuur).  
 
4.2. De coördinatie van de hulp 
 
Zoals al aangestipt blijft de hulp aan de DRC voor het ogenblik overwegend humanitair. 
Wat de humanitaire organisaties betreft en ongeacht de zone waar ze opereren, speelt de 
dienst van de Verenigde Naties die belast is met de humanitaire coördinatie (OCHA) een 
belangrijke rol bij het verzamelen van informatie en de planning van de interventies maar 
ook bij de publicatie van de jaarlijkse “Geconsolideerde Oproep” en de follow-up ervan. 
Op het terrein gebeurt de operationele coördinatie door de verschillende organisaties van 
het systeem van de V.N. (bij voorbeeld UNICEF in Goma, het Wereldvoedselprogramma 
in Bukavu). 
 
Wat het structurele betreft lijken de geldschieters (bilaterale coöperatie, E.U., WB) 
voortaan te opteren voor een gemeenschappelijke visie en coördinatie, zowel bij de 
verdeling van de interventiezones als binnen een gestructureerd normatief kader dat zo 
dicht mogelijk moet zien te komen bij de verschillende nationale sectorale beleidslijnen 
(zoals het geval is voor het I-PRSP).  
 
Inspanningen om tot coördinatie te komen worden vooral sector per sector geleverd, 
tussen de verschillende interveniërende partijen en vaak op initiatief van de Verenigde 
Naties of de E.U. Op het stuk van de mensenrechten hebben bij gebrek aan formele 
coördinatie regelmatig vergaderingen plaats op initiatief van het bureau van het Hoog 
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Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHCHR). Wat de 
pogingen betreft om tot een coördinatie te komen op het vlak van steun aan justitie, wordt 
gewacht op de start van het programma dat de Europese Unie terzake gepland heeft.  
 
In verband met de demobilisering werd door verschillende organisaties (UNICEF, België, 
IAB, MONUC) lokaal heel wat uitwisseling georganiseerd, voornamelijk gericht op het 
demobiliseren van de kindsoldaten en andere kwetsbare groepen maar door het hervatten 
van het vredesproces zijn recent de perspectieven weer geëvolueerd en werden door de 
Wereldbank, in samenwerking met zijn partners en MONUC, coördinatiemechanismen 
opgezet, tot op het regionale en internationale niveau. In de toekomst zullen de DDRRR-
operaties gecoördineerd worden door het gespecialiseerd bureau van MONUC in 
Kinshasa. 
 
Ook het hervatten van de activiteiten van de Wereldbank, de start van het nationaal 
indicatief programma van de E.U. en de activiteiten van het UNDP op het stuk van 
institutionele ondersteuning zullen ongetwijfeld aanleiding geven tot de oprichting van 
verschillende coördinatieorganismen. 
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5. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
5.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), opgericht binnen het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Volgens de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, is 
de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s, opgezet op basis van 
het beleid en via de kanalen die hieronder worden geschetst. 
 
A) Beleid 
 
De Belgische internationale samenwerking stelt zich in het algemeen tot doel de armoede 
terug te dringen en streeft naar een duurzame ontwikkeling. De specifieke objectieven die 
bijdragen tot deze algemene doelstelling moeten beperkt blijven tot : 
 
Vijf sectoren: 

 Basisgezondheidszorg, met inbegrip van de pre- en postnatale gezondheidszorg; 
 Opleiding en onderwijs; 
 Landbouw en voedselveiligheid; 
 Basisinfrastructuur; 
 Maatschappelijke consolidatie. 

 
Drie transversale thema’s: 

 Harmonisering van rechten en kansen voor mannen en vrouwen; 
 Respect voor het leefmilieu; 
 Sociale economie. 

 
B) Kanalen 
 
De Belgische internationale coöperatie opereert via verschillende kanalen: 
 
B.1. De bilaterale intergouvernementele samenwerking: 25 gouvernementele partners 

werden geselecteerd;  

 Het uitwerken van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van de Partner en de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS); 
 Het identificeren van de vraag naar samenwerking is het werk van de Partner en 

de bevoegde attaché op de ambassade van het Koninkrijk België; 
 De uitvoering van de bilaterale intergouvernementele samenwerking is de 

exclusieve verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC), een sociaal georiënteerde naamloze vennootschap van publiek recht, met 
de Belgische Federale overheid als enige wettelijke aandeelhouder. 
De BTC zorgt voor de uitvoering, samen met de bevoegde overheidsinstantie in 
het Partnerland.  

 

B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Een zevental 
verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
DGOS gesubsidieerd worden : 

 Zo’n 123 Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s); 
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 Niet-gouvernementele (NGO’s) van bepaalde Partnerlanden; 
 Twee technische hulporganisaties : 

 
- De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB); 
- De Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à 

l’Etranger (APEFE). 
 

 Twee interuniversitaire raden : 
 

- De Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR); 
- De conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF). 

 
 Het Instituut voor Tropische geneeskunde; 
 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA); 
 De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

 Met de organisaties van de Verenigde Naties en de Ontwikkelingsbanken.  
22 partners werden geselecteerd; 
 Met de Europese Gemeenschap. 

 
B.4. De Samenwerking via het Belgische Overlevingsfonds. 19 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 Vereniging voor Investering in ontwikkelingslanden (BIO). 

 
5.2. Globale strategie 
 
De terugkeer naar de vrede en de Structurele Stabiliteit in de Democratische Republiek 
Congo en meer in het algemeen in de regio van de Grote Meren, zal een proces van lange 
duur zijn maar is een onvermijdelijke voorwaarde voor armoedebestrijding en een 
duurzame menselijke ontwikkeling. 
Het welslagen van de Inter-Congolese dialoog, het oprichten van overgangsinstellingen en 
representatieve staatsstructuren, de politiek van demobiliseren en herintegreren (DDRRR) 
van de zogeheten « negatieve » krachten, gericht op reële perspectieven voor de 
plaatselijke economische heropleving en het herstel van de integriteit van het grondgebied 
zijn stuk voor stuk noodzakelijke evoluties voor het instellen van de vrede. Het 
vredesproces moet voorts het herstel van de fysieke toegang tot het hele grondgebied van 
het land mogelijk maken, zodat ook de bevolking kan bereikt worden die nu in gebieden 
woont onder controle van de rebellen. Op die manier kunnen de handelsrelaties hervat 
worden, kan de economie herleven en wordt het mogelijk om de armoede te bestrijden. 
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Tot slot zal voor de stabilisering en ontwikkeling van de DRC een geleidelijke uitbouw 
nodig zijn van een staatsapparaat, een goed werkende en transparante 
overheidsadministratie en een duurzaam en verantwoordelijk beheer van de natuurlijke 
rijkdommen. 
 
De Congolese autoriteiten hebben onmiskenbaar inspanningen geleverd om een proces 
van politieke en economische hervorming op gang te brengen en een regime in te stellen 
van integratie en samenwerking, via de vooruitgang binnen de Inter-Congolese dialoog. 
Daardoor openen zich nieuwe perspectieven, zij het broos en onzeker, die België dient te 
volgen en te ondersteunen.  
 
Het Belgische beleid inzake coöperatie met de Democratische Republiek Congo zoals 
uitgestippeld in het Actieplan getiteld « Vredesopbouw in de regio van de Grote Meren » 
is erop gericht bij te dragen tot de wederopbouw van de vrede, tot Structurele Stabiliteit 
en ontwikkeling. Daartoe schetst het Actieplan de grote lijnen van het Partnership in de 
richting van vrede en Structurele Stabiliteit dat België geleidelijk probeert aan te gaan 
met zijn partnerlanden in Centraal-Afrika, om uiteindelijk te komen tot een Partnership in 
vrede en Structurele Stabiliteit. In die optiek van stabiliseren en opbouw van de vrede, 
bepaalt het Actieplan de basis van het beleid van de Belgische coöperatie ten aanzien van 
zijn drie partners in de regio van de Grote Meren. Dat beleid blijft « sterk gehecht aan de 
Akkoorden van Lusaka en van Arusha » en wil « door zijn uitwerking bijdragen tot de 
uitvoering van die akkoorden ». 
De fundamenten van de toekomstige Belgische coöperatie met de DRC liggen om te 
beginnen op het stuk van de stabilisering van het land, het consolideren van de vrede en 
de strijd tegen de armoede, en dat in al zijn interventies. Die interventies kunnen zich in 
de toekomst inschrijven in het kader van het PRSP, dat de prioriteiten van de Congolese 
regering vastlegt en op zijn beurt streeft naar vrede, goed bestuur en uitroeien van de 
armoede. Elk van de Belgische interventies in Congo, uitgewerkt in overleg met de 
partner, houdt rekening met de lopende interventies van andere interveniërende instanties.  
 
De strategieën van de Belgische coöperatie kunnen, op basis van de evolutie van de 
interne situatie in de DRC, in twee stadia worden onderverdeeld: een coöperatie in de 
richting van en een coöperatie in vrede. 
 
Op korte termijn en in het kader van het Partnership in de richting van vrede, 
onderscheiden we in de strategie van de Belgische coöperatie tegenover de DRC vier 
grote lijnen :  
 
 Het voortzetten en uitbreiden van de activiteiten van de humanitaire actie ten behoeve 

van de bevolking en de meest kwetsbare slachtoffers van de crisis (in het bijzonder 
vrouwen en kinderen), en meer concreet in de gebieden onder controle van de 
rebellen, waardoor de toegang tot de conflictzones vergemakkelijkt en de territoriale 
integriteit van de DRC al is het symbolisch hersteld wordt ; 

 Steun aan de uitvoering van de verschillende luiken van de Vredesakkoorden van 
Lusaka en het consolideren van de vrede, ook via een specifieke steun aan het 
maatschappelijk middenveld en zeker bepaalde vrouwenverenigingen die een 
vooraanstaande rol spelen in het vredesproces en de heropbouw van het land ;  

 Het versterken van de coöperatie in de sociale sectoren en de armoedebestrijding, 
zeker wat betreft de sociale uitdagingen zoals DDRRR (en de problematiek van de 
kindsoldaten), ontmijnen en de sociale reïntegratie van de slachtoffers. 
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 De opbouw van een goed werkend, transparant en verantwoordelijk staatsapparaat. 

Daartoe worden op korte termijn een bepaald aantal specifieke doelstellingen 
nagestreefd : 
 
 Het consolideren van de vrede en de overgang naar een democratisch en goed 

draaiend staatsapparaat, respect voor de territoriale integriteit en de mensenrechten ; 
rekening houdende met het belang van de regionale dimensie in de strijd voor een 
duurzame vrede en structurele stabiliteit.  

 Het lenigen van de noden van de getroffen bevolking, vooral in de gebieden die door 
de rebellen gecontroleerd worden, door een uitbreiding van de humanitaire hulp, voor 
zover noodzakelijk, het verbeteren van de toegang tot de meest kwetsbare bevolking 
en de veiligheid van de inwoners. 

 De bijdrage tot het herstel van het staatsapparaat, vanuit de verschillende 
perspectieven van herstel van de essentiële functies, ontstaan van een van burgerzin 
doordrongen staatsmentaliteit (de overheid in dienst van het algemeen welzijn) en 
respect voor de autoriteit van de staat via steun aan de instellingen. 

 Zoveel mogelijk verdelen van de interventies over het geheel van het grondgebied, 
afhankelijk van de behoeften van de bevolking, rekening houdende met de diversiteit 
van de realiteit op het terrein en de noodzaak van een zekere geografische 
concentratie, gezien het enorme grondgebied. Zo zal tijdens de overgangsfase de 
meeste aandacht gaan naar de meest kwetsbare slachtoffers van de oorlog. Vanuit dat 
perspectief werd op 30 juni 2001 in Kisangani een bureau van de Coöperatie geopend 
dat op termijn ook zijn activiteiten wil uitbreiden naar de andere provincies in het 
oosten van het land. 

 Steun aan de initiatieven van het maatschappelijk middenveld, zowel bij het 
verzekeren van de duurzaamheid van het democratisch proces als bij het herstel van 
het land. 

 Steun aan plaatselijke of communautaire ontwikkelingsinitiatieven teneinde tot meer 
overleg te komen tussen de autoriteiten en de verschillende sociale actoren, het 
stimuleren van ontwikkelingsinitiatieven en/of het opnieuw tot leven brengen van het 
socio-economische weefsel, om zo bij te dragen tot het terugdringen van de armoede 
(bvb.: verbindingswegen naar de landbouwgebieden – microkredieten) 

 
Bovendien zijn andere specifieke doelstellingen gericht op de lange termijn, in vrede : 
 
 Het versterken van de plaatselijke capaciteit, wat voor de bevolking een positieve 

hefboom zal betekenen om het socio-economische herstel in eigen handen te nemen. 

 Steun aan het opzetten van een verantwoordelijk beheer van de overheidsfinanciën, 
het financieel en fiscaal beleid, het exportbeleid en het strakke en verantwoordelijke 
beheer van de natuurlijke rijkdommen van het land, onder meer om de staatskas te 
vullen via de strategische economische stromen die door de natuurlijke rijkdommen 
en bodemschatten gegenereerd worden. Het is ook van primordiaal belang dat de 
douane en de belastingadministratie efficiënt werken, bij voorbeeld via het uitwerken 
van wetboeken over douane, fiscaliteit, mijn- en bosbouw. 

 steun aan de hervorming van de overheidsondernemingen voor een grotere 
economische efficiëntie, waardoor een economische heropleving van het land 
mogelijk moet worden.  
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 Steun aan het organiseren door de staat van een sociale basisdienstverlening 
(onderwijs, gezondheid, justitie) in het kader van een heroriëntering op de meest 
essentiële functies. 

 
De complexiteit van het werk in de oorlogszones of in de conflictgebieden, die al te vaak 
gekenmerkt zijn door de afwezigheid van een behoorlijk werkend staatsapparaat, vereist 
adequate administratieve voorzieningen, doorgedreven vormen van overleg, transparantie, 
samenwerking en een functionele coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus en 
actoren achter de ontwikkeling. Binnen deze aanpak moet ook rekening worden gehouden 
met de actieve betrokkenheid van het plaatselijke maatschappelijk middenveld, door een 
bijzondere aandacht te schenken aan de vrouwen.  
 
Welke de gevolgde strategie ook moge zijn, de acties die eruit voortvloeien hebben de 
betrokken bevolkingsgroepen iets te bieden. Indien mogelijk worden ze ook uitgevoerd in 
samenwerking met en met goedkeuring van die bevolking, waardoor de interventies 
overigens ook een maximum aan duurzaamheid krijgen. Voor de geleverde inspanningen 
worden verschillende wegen gevolgd, waarbij echter toegezien wordt op een wederzijdse 
versterking : 
 
 Uitgebreide humanitaire en voedselhulp (een onderdeel van de voorbereiding van de 

overgang); 

 rechtstreekse structurele samenwerking wat resulteert in een versterking van de 
actiemiddelen van de openbare diensten in de sociale sectoren (onderwijs, gezondheid, 
voedselveiligheid, sociale economie); 

 onrechtstreekse coöperatie via de NGO’s en plaatselijke verenigingen die zich wensen 
in te schrijven in het Actieplan; 

 -  samenwerking met de multilaterale instanties. 

 
5.3. Strategische keuzes voor de toekomstige Belgische coöperatie op de 

voornaamste terreinen waar ze tussenbeide komt 
 
In het kader van een samenwerkingsstrategie in de richting van vrede en op korte termijn, 
wenst België, via een combinatie van maatregelen, bij te dragen tot een verbetering van de 
sociaal-economische situatie : 
 
De dringendste humanitaire noden lenigen 
 
Talrijke streken van het land blijven lijden onder de oorlog en de gevolgen van een 
rampzalig beheer door de overheid, de vervallen staat van de infrastructuur, de 
verpaupering van een steeds groter gedeelte van de bevolking. Een groot aantal 
vluchtelingen en ontheemden (voornamelijk vrouwen en kinderen) vereisen bovendien 
een blijvende of zelfs toenemende humanitaire bijstand en noodhulp. 
 
De algemene principes van de Belgische humanitaire hulp (en de uitgebreide humanitaire 
hulp) aan de DRC zijn de volgende : 
 
 steun aan het vredesproces door gerichte interventies, zonder de humanitaire hulp 

evenwel afhankelijk te maken van de evolutie van dat proces  

 steun aan de OCHA-coördinatie (humanitaire coördinatie van de VN) 
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 ondersteuning van symbolische acties zoals de Boboto-projecten 

 verspreiding over het hele grondgebied en in het bijzonder het oosten 

 versterken van de plaatselijke capaciteit 

 stimuleren van de plaatselijke economie (daarbij zoveel mogelijk de voorkeur gevend 
aan aankopen ter plaatse) 

 prioriteit geven aan de meest kwetsbare en gevoelige doelgroepen. 

 
Binnen de humanitaire interventies kunnen drie soorten worden onderscheiden : 
 
 preventie, met inbegrip van het beheer van de reactiecapaciteit (al dan niet medisch) 

bij dringende humanitaire missies en natuurrampen en de epidemiologische 
monitoring. 

 Hulp aan de meest kwetsbare bevolking 

 Herstelmaatregelen op korte termijn (gezondheid, water en riolering, 
voedselveiligheid en voeding, basisonderwijs, huisvesting, transport over het water en 
plaatselijke economie). 

Op korte termijn bestaat de strategie erin de humanitaire actie en de activiteiten ten bate 
van de meest kwetsbare bevolking en slachtoffers van de crisis voort te zetten en uit te 
breiden, in het bijzonder in die gebieden in het oosten die onder controle staan van de 
rebellen, teneinde ook de toegang tot die conflictzones te vergemakkelijken. Zo zal 
worden gepoogd om de gevolgen van de crisis op de voedselsituatie te beperken en om de 
zwakke plekken in de bestaande systemen van sociale basisdienstverlening (gezondheid, 
onderwijs, huisvesting…) te verbeteren. Ook wordt ernaar gestreefd de voorwaarden 
inzake veiligheid te creëren die nodig zijn voor een terugkeer en voor de herintegratie van 
de ontheemden, verzoening en respect voor de mensenrechten tot stand te brengen, jobs te 
creëren en de inkomens op te trekken. Bijzondere aandacht zal gaan naar de meest 
kwetsbare groepen (kinderen, vrouwen, ontheemde groepen). Dit soort interventies 
gebeurt via de organisaties van de Verenigde Naties, internationale hulporganisaties en 
gespecialiseerde NGO’s.  
Om haar aanwezigheid in het oosten van het land te behouden en verder de bevolking te 
bereiken die het meest te lijden had onder de oorlog, zet de Belgische coöperatie haar 
interventies op het terrein van de uitgebreide humanitaire hulp voort, tenminste zolang 
geen hervatting van de structurele hulp in het verschiet ligt. 
 
Inzake gezondheid, moet de geografische actieradius vergroot worden. Dat kan door de 
reactiesnelheid op te voeren, via de aanleg van strategisch gelokaliseerde voorraden van 
voedingswaren, basisgoederen, geneesmiddelen, enz.. 
 
Tegelijk hebben we alle redenen om onze steun aan de instanties en multilaterale 
organisaties (bij voorbeeld de ECHO-programma’s van de E.U., het OCHA-programma 
van de V.N.) voort te zetten. Via onderaanneming door de onrechtstreekse sector bereikt 
die steun talrijke Gezondheidszones waar de structurele ontwikkelingmogelijkheden 
uiterst beperkt zijn en steun voornamelijk de vorm aanneemt van herstel. 
 
De wederopbouw van de staat en het herstel van de sociale basisinfrastructuur 
 
De wederopbouw van de staat is een absolute voorwaarde voor elke vorm van 
stabilisering en ontwikkeling van de DRC. Overigens zal het herstel van de sociale 
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basisinfrastructuur de eerste onvermijdelijke stap zijn van elke interventie in het kader van 
de coöperatie. Daarom vormen de wederopbouw van de staat en de restauratie van de 
sociale basisinfrastructuur twee domeinen die de Belgische coöperatie als transversaal 
beschouwt en als essentiële onderdelen van elke samenwerkingsstrategie, ongeacht de 
sector waarop de interventie gericht is. Het zijn essentiële voorafgaande voorwaarden 
voor de uitvoering van een nationaal plan voor duurzame ontwikkeling. 
Parallel met de uitbouw van de instellingen moet het hele staatsapparaat herdacht en 
heropgebouwd worden en dat geldt voor de hele fysieke infrastructuur van het land. Die 
twee bekommernissen kenmerken alle sectoren waar onze coöperatie intervenieert, ook al 
kan de Belgische coöperatie door de enorme omvang van de behoeften, niet in elk van die 
sectoren dezelfde rol spelen en zal die eerder afhankelijk zijn van haar specifieke troeven 
en die van de andere partners van het land. Met dat doel voor ogen omvatten alle sectorale 
interventies van België een specifiek luik van institutionele steun aan de technische 
ministeries. Vanuit die optiek werd een onderzoek goedgekeurd gericht op het 
voorbereiden van de onvermijdelijke en dringende steun aan een hervorming van de 
overheid, terwijl de wederopbouw en het herstel van de sociale basisinfrastructuur een 
inherent onderdeel vormt van elke interventie met het oog op ontwikkeling (bij voorbeeld 
de toegangswegen naar de landbouwgebieden, scholen, gezondheidscentra…).. 
 
Strategie wat betreft het verstevigen van de samenleving 
 
Een interventie «met beperkingen» 
Rekening houdend met de sterk wisselende politieke en militaire situatie in de DRC, 
zullen de mogelijke interventies met het oog op het verstevigen van de samenleving 
afhankelijk zijn van de situatie en van het programma van een overgangsregering.  
Elk Belgisch samenwerkingsinitiatief in deze veeleer politieke sector zal afhankelijk zijn 
van het engagement van de Congolese partner en plaatsvinden in een kader van nauw 
overleg met het geheel van de internationale gemeenschap. Wat de sociale reïntegratie van 
de voormalige strijdende partijen betreft, zal de samenwerking ook afhangen van het 
mandaat dat MONUC in de toekomst krijgt en de capaciteit die de vredesmacht aan de 
dag legt om dat mandaat ook uit te oefenen. 
 
Democratisering en goed bestuur 
 
Goed politiek bestuur : 
Het Belgisch Actieplan voorziet in steun aan de toepassing van de Akkoorden van 
Lusaka. In het kader van onze strategie in de richting van vrede, vormt de inter-Congolese 
dialoog een van de stadia die moeten bijdragen tot het dichter bij elkaar brengen van de 
standpunten en de geleidelijke uitbouw van representatieve structuren die de politieke 
stabiliteit van het land ten goede moeten komen. Naarmate het proces opschiet, kunnen 
interventies in die richting overwogen worden. De acties die België in dat verband 
overweegt dekken de verschillende sleuteletappes die een internationale mobilisatie 
vergen : de organisatie van vrije en democratische verkiezingen, de uitbouw van een 
Overgangsparlement, technische steun bij het uitwerken van een grondwet, 
mensenrechtenprogramma’s, enz. 
Bij de voorbereiding van dat electorale proces, kan overigens ook aan steun worden 
gedacht voor het heroprichten van de diensten van de staat.  
De inter-Congolese dialoog is een geleidelijk proces. Het afsluiten van de 
onderhandelingen is eigenlijk maar de eerste etappe. Daarom is ook steun voorzien bij de 
uitvoering via onze strategie in vrede die als eerste doel heeft het stabiliseren van het land 
en het consolideren van de vrede. 
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Een van de voornaamste kenmerken van het slechte bestuur in de Democratische 
Republiek Congo was altijd al het zeer gecentraliseerde karakter van de besluitvorming, 
met als gevolg dat de bevolking er niet aan participeert, dat met de reële behoeften ter 
plaatse amper rekening wordt gehouden en dat het beleid en de interventies van de staat 
en de coöperatie niet erg ver strekken. In het kader van de steun aan de invoering van een 
gedecentraliseerde besluitvorming en financieel beheer, stelt België voor om zijn steun 
aan de plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven met het ministerie van het Plan voort te 
zetten. Andere vormen van steun aan de gemeenschapsdynamiek, zoals voorgesteld door 
het Interim-strategiedocument inzake armoedebestrijding (I-PRSP), zijn gericht op het 
versterken van de provinciale structuren van het ministerie van het Plan, steun aan de 
regionale planning en versterking van de capaciteit van de plaatselijke autoriteiten (bij 
voorbeeld het stedelijke sociaal fonds voor de stad Kinshasa). Die interventies komen 
bovenop de steun aan de al vermelde hervorming van de overheid.  
 
Uiteindelijk heeft België een fonds voor rechtstreekse financiering ter beschikking gesteld 
van de Congolese NGO’s die zich bezighouden met het consolideren van de vrede, 
nationale verzoening, structureren van het maatschappelijk middenveld en de 
basisgemeenschappen en activiteiten met een grote weerslag voor de minst begunstigde 
groepen. Die steun heeft ook tot doel de verenigingen en andere niet-overheidsinstellingen 
te helpen, de toegang tot en het uitwisselen van informatie en de technische en 
organisatorische knowhow te verbeteren en tot slot het responsabiliseren van de actoren 
op het terrein. Die steun komt bovenop de andere vormen van financiering die tot nog toe 
werden gehanteerd (cofinanciering, vrede en conflicten, rechtstreeks bilateraal van het 
type steun aan plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven en Stedelijk sociaal fonds, 
multilateraal) en bovenop de interventies van andere geldschieters en de andere 
internationale NGO’s die de lokale NGO’s ondersteunen.  
 
Die steun ten voordele van goed bestuur en democratisering zal worden opgevoerd, 
naarmate de omstandigheden het toelaten en in het kader van onze strategieën in vrede. 
 
Goed economisch bestuur : 
Om een toename van de hulp mogelijk te maken en met name opnieuw aan te knopen bij 
een klassiekere bilaterale coöperatie, moeten belangrijke inspanningen geleverd worden 
op het terrein van de overheidsfinanciën. Die interventies zullen uiteraard passen binnen 
de strategische kaders die door de IFI zijn ontwikkeld en erop gericht zijn die aan te 
vullen. De interventies van de Internationale Financiële Instellingen gebeuren in het kader 
van de krachtlijnen van het I-PRSP waarvan de doelstelling van stabilisering van de 
macro-economische omgeving prioritair gericht is op het stopzetten van de verslechtering 
van de macro-economische onevenwichten door het onder controle krijgen van de inflatie, 
de terugkeer naar een normaal begrotingsproces en toezicht op de monetaire financiering 
van het tekort in de overheidsfinanciën.  
Aanvullend daarbij komt België ook tussen ten bate van een beter beheer van de 
overheidsfinanciën, dit door het versterken van de rol van de Algemene Inspectie van 
Financiën, het Rekenhof en de Algemene Belastingadministratie. De Belgische coöperatie 
steunt ook het invoeren van een fiscaal en uitvoerbeleid, van een streng en 
verantwoordelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen van het land en van een politiek 
gericht op een efficiënte werking van de douaneadministratie en de inning van bijdragen 
via, onder meer, het opstellen van een wetgeving rond douane, fiscaliteit, bos- en 
mijnbouw. 
Wat de overheidsschuld van de DRC betreft, zal België te zijner tijd de opheffing 
overwegen, conform de HPIC-modaliteiten en niet vóór het land daarvoor in aanmerking 
komt. In die optiek heeft de Club van Parijs, waarvan ook België lid is, onlangs beslist tot 
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een schuldvermindering van 67 % (op het gedeelte dat de DRC in 1983 verschuldigd was 
- de bepalingen van Napels), wat neerkomt op 9,15 miljard dollar. Het saldo wordt 
herschikt over 23 jaar met 6 jaar uitstel voor de commerciële kredieten  en over 40 jaar 
met 16 jaar respijt voor de officiële ontwikkelingshulp. Bovendien heeft de Club van 
Parijs ook beslist dat de schuldvermindering kan opgetrokken worden tot 90 %, zodra 
Congo over het HIPC-statuut beschikt. 
 
Herstel van de rechtsstaat en van justitie en strijd tegen de straffeloosheid 
Een van de eerste gevolgen van een oorlogssituatie is de straffeloosheid en de 
rechtsweigering. De hele regio van de Grote Meren lijdt onder dat dubbele euvel, dat in de 
eerste plaats verband houdt met de oorlog en de talrijke ongecontroleerde gewapende 
groepen, regelmatig en onregelmatig, die verantwoordelijk zijn voor allerhande vormen 
van machtsmisbruik. Daarbij komt nog het zwakke gerechtelijke systeem en de ronduit 
onaanvaardbare toestand in de gevangenissen. De DRC kent vandaag, door het verval van 
zijn instellingen en de aanhoudende oorlog, over zijn hele grondgebied een toestand van 
ernstige straffeloosheid en afwezigheid van rechtsstaat. De meest verontrustende 
symptomen zijn daarom de fundamentele onveiligheid die heerst in het land en de 
herhaalde schendingen van de fundamentele mensenrechten, met als logisch gevolg dat 
het bijna onmogelijk blijkt een enigszins werkende justitie in stand te houden of voor de 
Congolese bevolking de orde te handhaven.  
De strategie van de Belgische coöperatie bestaat er dus allereerst in om in het hele land de 
rechtsstaat te herstellen, door institutionele ondersteuning en hulp bij de uitbouw van de 
instellingen en het herstel van de infrastructuur, zodat weer een onafhankelijke en goed 
werkende gerechtelijke macht ontstaat. Die strategie vloeit voort uit de regionale 
Belgische strategie van strijd tegen de straffeloosheid inzake oorlogsmisdaden, genocide 
en misdaden tegen de menselijkheid in Congo, Rwanda en Burundi. 
Vertaald in interventies gaat het om institutionele steun aan de gerechtelijke autoriteiten, 
hulp bij de opleiding van het gerechtelijk personeel, met inbegrip van de 
professionalisering van de ordediensten in het hele land ; herstel van de infrastructuur 
(rechtbanken, parketten, opleidingsinstituten) ; hulp bij het organiseren van de 
rechtsbijstand ; informatie en oriëntatie van de justitiabelen ; steun aan initiatieven gericht 
op het concretiseren van het recht op verdediging voor iedereen en tenslotte hulp bij het 
verbeteren van de omstandigheden van de gevangenen en de mensen in voorhechtenis.  
Het herstel van een goed functionerende rechtsstaat en een eerlijk en onafhankelijk 
gerecht is een doelstelling op lange termijn, die zal moeten voortgezet en uitgediept 
worden binnen de strategie in vrede.  
 
Consolideren van de vrede 
Zoals in het Actieplan staat zijn de fundamenten van de toekomstige Belgische coöperatie 
met de DRC om te beginnen de steun aan het stabiliseren van het land en het consolideren 
van de vrede in het kader van de uitvoering van de verschillende luiken van de Akkoorden 
van Lusaka, Luanda en Pretoria. Wat de coöperatie betreft, wil dat in een eerste fase 
zeggen dat de steun met het oog op het welslagen van de inter-Congolese dialoog wordt 
voortgezet en gericht is op een proces van ontwapening, demobilisering, repatriëring, 
reclassering en reïntegratie (DDRRR) van de gewapende groepen, met bijzondere 
aandacht daarbij voor de kindsoldaten, en dat in het kader van een geïntegreerde aanpak 
van een rechtvaardige reïntegratie van de ontheemden, gedemobiliseerden en andere 
slachtoffers binnen de plaatselijke gemeenschappen. 
 
De inter-Congolese dialoog is een van de stappen bij de geleidelijke uitbouw van 
representatieve en allesomvattende politieke structuren. Naarmate vooruitgang wordt 
geboekt, zal België ook de volgende etappen van het proces ondersteunen, zoals de 
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uitbouw van een Overgangsparlement en de organisatie van vrije en democratische 
verkiezingen.  
 
Een ander luik van de Akkoorden van Lusaka houdt verband met het DDRRR-proces, dat 
een gecoördineerde actie veronderstelt tussen MONUC (verantwoordelijk voor 
ontwapening en demobilisering), de Wereldbank en de verschillende betrokken 
organismen van de Verenigde Naties (UNDP, IAB, Unicef,…) en de bilaterale 
geldschieters. De lacunes in het mandaat van MONUC – dat een observatieopdracht heeft 
— in het licht van de toevertrouwde taak en de complexiteit op het terrein enerzijds, en de 
gebrekkige capaciteit om zijn mandaat tot een goed einde te brengen anderzijds, vormen 
een hinderpaal voor de interventies van de verschillende geldschieters. De Belgische 
initiatieven inzake DDRRR worden langs twee soorten wegen voortgezet : 
 
 Enerzijds door een wezenlijke bijdrage aan het Multi-Country Demobilization and 

Reintegration Program van de Wereldbank (MDRP), bestemd voor de verschillende 
(on)regelmatige gewapende krachten in de DRC en de bij de Congolese crisis 
betrokken buurlanden (7 in totaal5). Het MDRP voor de DRC schenkt een heel 
bijzondere aandacht aan het oosten van Congo en de grensoverschrijdende kwesties 
van de terugkeer van de vluchtelingen en de reïntegratie van buitenlandse groepen. 

 Anderzijds via meer gerichte interventies, onder meer door bilaterale steun aan de 
plaatselijke actoren en via de Belgische en internationale NGO’s.  

 
Bij al zijn interventies op het vlak van reïntegratie van de gedemobiliseerden, verkiest 
België de aanpak via de gemeenschappen. Dat lijkt de heropleving van de plaatselijke 
economie ten goede te komen en laat de gemeenschappen, die gedemobiliseerde 
opvangen, meegenieten van het vredesproces en de verzoening.  
 
België zet bovendien ook zijn prioritaire inspanningen voor het demobiliseren en 
reïntegreren van alle kindsoldaten en de strijd tegen de handel in lichte wapens verder.  
 
Steun voor economische heropleving, jobcreatie en herstel van de sociale 
basisinfrastructuur 
 
Door de oorlog, het voortdurend wanbeheer en het ontbreken van overheidsinvesteringen, 
verkeert de Congolese infrastructuur (basisscholen, gezondheidscentra, markten en andere 
collectieve voorzieningen) in een dramatische staat van vernieling en verval en dat geldt 
heel in het bijzonder voor de wegverbindingen. In die omstandigheden kunnen technisch 
en financieel ondersteunde plaatselijke initiatieven de dringendste noden helpen lenigen. 
 
België komt niet meer tussen bij het herstel van de grote infrastructuur (de voornaamste 
wegen en rivieren, spoorwegen, elektriciteitscentrales, havens, enz.), hoe belangrijk die 
ook is voor het hervatten van een normale economische activiteit. Dat soort 
tussenkomsten is wel opgenomen in de programma’s van de Wereldbank en de Europese 
Unie en wordt door België ten zeerste aangemoedigd. 
 
In het kader van de armoedebestrijding, het verbeteren van de levensomstandigheden en 
de inkomensstijging van de bevolking, ondersteunt België ook de heropleving van de 
economie, via initiatieven voor de heropbouw van de sociale basisinfrastructuur, door 
arbeidsintensieve programma’s en microkredieten ter ondersteuning van de privésector.  

                                                 
5 De RDC, Angola, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo Brazzaville, Rwanda en Oeganda.  
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De steun aan de dynamiek van de gemeenschappen verloopt via de wederopbouw van de 
sociale basisinfrastructuur, door een participatieve aanpak en arbeidsintensieve 
programma’s die jobs creëren en bijdragen tot de beroepsopleiding en het herstel van de 
onmisbare infrastructuur voor een duurzame heropleving van de plaatselijke economische 
activiteit (de toegangswegen naar de landbouwgebieden, basisscholen, gezondheidscentra, 
waterputten en bronnen, markten…). Die programma’s worden in de steden opgezet bij de 
sanering van volksbuurten (zoals het geval is in Kinshasa met het stedelijk sociaal fonds) 
en in de landelijke gebieden (in de eerste plaats die welke door de oorlog getroffen zijn). 
De keuze van prioritaire werken houdt rekening met aspecten van duurzaamheid (o.a. 
onderhoud en mobiliseren van plaatselijke middelen), milieu (plaatselijke materialen) en 
toegang voor vrouwen. Een ander belangrijk criterium is de bijdrage van die infrastructuur 
tot de ontsluiting en een hervatting van de uitwisseling naarmate de hereniging van het 
land vordert. 
 
Strategie inzake gezondheid 
 
De gevolgen van de oorlog en van de crisis voor de gezondheidszorg zijn zeer zwaar, 
hoewel moeilijk kan veralgemeend worden, gezien de grote verschillen van streek tot 
streek. Elke reactie op die situatie moet uitgaan van een precieze kennis van de 
plaatselijke behoeften. 
Behalve een bijzonder lage vaccinatiegraad (schattingen tussen 20 en 30 %), zijn vooral 
de kindersterfte in de orde van 150 ‰ en de kraambedsterfte van 3.000 gevallen per 
100.000 levend geboren kinderen alarmerend. 
 
De perspectieven voor de bevolking zijn ook somber voor wat betreft plagen als 
HIV/AIDS, tuberculose, malaria, slaapziekte en ondervoeding. 
De Democratische Republiek Congo behoort tot de Afrikaanse landen die het ergste 
getroffen zijn door HIV/AIDS. Minstens 2.840.000 personen, overwegend vrouwelijk en 
in de leeftijdscategorie 20-49, zijn besmet met het virus. Hoewel de prevalentie rond de 
5% blijkt te draaien, laten enkele steekproeven in het land hogere cijfers vermoeden, wat 
de epidemiologische toestand nog dramatischer zou maken. In Lubumbashi en Matadi, bij 
voorbeeld, evolueren de cijfers van 4,8 % naar 8,6 % in Lubumbashi en van 5,60 % naar 
10,0 % in Matadi. In het oosten van de DRC, zoals in Goma, is het cijfer op minder dan 
twee jaar naar bijna 20 % geklommen. 
 
Ook wat tuberculose betreft liggen de officiële cijfers van 70 gevallen per 100.000 
inwoners wellicht ver beneden de realiteit van 200, misschien 300 gevallen per 100.000 
inwoners. De genezingsgraad van 58 % lijkt gezien de beperkingen nog mee te vallen 
maar het blijft te weinig en vooral de vele niet geregistreerde gevallen vragen om grotere 
inspanningen. 
 
Het nationaal beleid is gericht op de toegang voor iedereen tot een goede 
basisgezondheidszorg (SSP of soins de santé primaires), in een perspectief van duurzame 
ontwikkeling van staatsinstellingen (ministerie van Volksgezondheid – medische 
inspectie, nationale programma’s – Institut National de Recherches Biomédicales/INRB) 
en sanitaire installaties, en op het verstevigen van de plaatselijke beheerscapaciteit en het 
valoriseren van de beschikbare mensen. 
De Belgische strategie voor steun aan de volksgezondheid en de basisgezondheidszorg 
gebeurt conform de strategienota gezondheid die is opgemaakt door de Belgische 
coöperatie, en sterk complementair is met de Belgische interventies op het vlak van 
humanitaire hulp en gezondheid (zie hoger). Die twee assen lopen de facto gelijk met een 
geografische verdeling die erop gericht is, overal waar mogelijk, de weg te effenen voor 
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een efficiënt nationaal beleid inzake basisgezondheidszorg, met behoud evenwel van de 
humanitaire hulp, daar waar de beleidsstructuren verdwenen zijn. 
 
De strategie van de Belgische coöperatie in de DRC volgt drie grote assen : 
 
Ten eerste het versterken van het nationaal beleid van uitvoering van de SSP door een 
sterke steun aan de operationele eenheden van het gezondheidssysteem van de zones (ZS 
of zones de santé), met als doel om de openbare diensten waar een goede 
basisgezondheidszorg wordt verstrekt toegankelijk te maken voor de meest benadeelde 
bevolking. 
Het versterken van de basisgezondheidszorg impliceert een omkadering op drie niveaus : 
centraal, de tussengelegen gebieden (Provinciale medische inspectie) en de rand (de ZS). 
De inspanningen zullen de vorm aannemen van structurele technische hulp bij het goed 
functioneren van de gedecentraliseerde en nationale organen, het herstel van de fysische 
infrastructuur, de levering van apparatuur, opleiding en het verhogen van de capaciteit 
van het medisch personeel, hulp bij de bevoorrading en de verdeling van geneesmiddelen, 
door aankoopcentrales op te richten, steun aan de integratie van de strijd tegen 
overdraagbare aandoeningen in de tussengelegen gebieden en in de rand. 
 
De inspanningen op het centrale niveau vertalen zich vooral in de institutionele 
versterking van het ministerie van Volksgezondheid, voornamelijk met het oog op zijn rol 
in onderzoek en planning. 
 
Ten tweede is de Belgische strategie gericht op het opvoeren van de strijd tegen de grote 
pandemieën, door een operationele en technische steun aan de werking van 
coördinatiebureaus/antennes van de geïntegreerde verticale programma’s. Bovendien 
overlegt België met het oog op een betere toegankelijkheid van een goede dienstverlening 
met de Congolese autoriteiten en de andere geldschieters, om oplossingen te vinden voor 
de problemen van de betaling van het gezondheidspersoneel en de financiële 
toegankelijkheid van de diensten voor de bevolking. In dat perspectief zijn specifieke 
programma’s voor bestrijding van slaapziekte, tuberculose, HIV/AIDS en andere 
besmettelijke ziekten prioritair. Dat gaat gepaard met hulp voor veilige bloedtransfusies, 
voor het diagnosticeren van de patiënten, hun behandeling en de preventie van besmetting 
moeder-kind, via investeringen en uitrusting voor de gebieden in de rand,… 
 
Ten derde is er een substantiële steun aan het medisch onderzoek onder de vorm van 
apparatuur en producten voor nieuw onderzoek naar het diagnosticeren van gevallen van 
slaapziekte (trypanosomiasis) en hemorragische koorts en naar de resistentie tegen de 
klassieke middelen tegen malaria.   
 
Strategie voor de landbouw, de veeteelt, de voedselveiligheid en het milieu 
 
Sinds 1936 hebben de opeenvolgende regeringen geprobeerd de Congolese landbouw te 
moderniseren, eerst door de oprichting van de « paysannats », vanaf 1956 door de 
invoering van landbouwcoöperatieven en vervolgens door over te schakelen op een 
intensieve productie, aangevuld door de ontwikkeling van niet-landbouwactiviteiten 
(toegangswegen, medische centra, scholen, enz…). 
 
In de DRC ontbreekt het niet aan grond maar de vruchtbare grond is niet gelijk verdeeld 
over het hele grondgebied. Andere problemen zijn het voortbestaan van het traditionele 
grondregime en de hoge bevolkingsdichtheid in bepaalde provincies (Kivu, Beneden-
Congo, Ituri, en de gebieden rond de steden). Bovendien loopt het mis, door het ontbreken 
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van een centrale planning aan inputzijde (zaaigoed, geselecteerd plantenmateriaal), met 
als gevolg een spectaculaire terugval van de productie. Door de belabberde toestand van 
de transport- en communicatie-infrastructuur, raken veel gebieden hun productie niet meer 
kwijt, waardoor de bevolking zich terugplooit op een subsistentie-economie. Ook de 
verspreiding van landbouwtechnieken is haast onbestaande. 
 
De toename in de voedselproductie (2 %) ligt ten minste 1 % beneden de demografische 
groei (3 %). In bepaalde streken is het verschil als gevolg van de oorlog nog groter. De 
landbouwproductie voor de export (palmproducten, cacao, thee, katoen, rubber en koffie) 
is flink gedaald. Bijgevolg moet het land om de tekorten aan te vullen voortdurend een 
beroep doen op commerciële en humanitaire import.  
 
De voedselonveiligheid die daar een gevolg van is situeert zich op drie niveaus : dat van 
de armste stadsbevolking (uiterst lage koopkracht), de bevolking (veelal ontheemden) in 
de buurt van de frontlinies en bepaalde geïsoleerde plattelandsgemeenschappen.  
 
In de huidige context is het niet mogelijk om een nationaal landbouwbeleid uit te werken, 
hoewel dit met het oog op de toekomst absoluut noodzakelijk is. Zoals op andere terreinen 
is het van belang om op korte termijn te kunnen reageren op de dringendste behoeften. 
Maar voor de voedselonveiligheid in de landelijke gebieden en zeker in stedelijk gebied, 
kan geen enkele duurzame oplossing worden geboden, zolang er geen echte vrede heerst 
en de economie weer aantrekt.    
 
Landbouw en veeteelt zijn traditioneel de sectoren die in de landelijke gebieden voor de 
meeste inkomens zorgen en de bevolking in staat stellen in hun belangrijkste behoeften te 
voorzien. In een macro-economisch evenwichtige omgeving bieden landbouwactiviteiten 
de mogelijkheid te sparen, hetgeen de basis kan vormen voor een stabiele en 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling.  
 
In de huidige omstandigheden en voor een overgangsperiode, zal de 
samenwerkingsstrategie zich vooral concentreren op de onderstaande assen. Dit gebeurt 
met de bedoeling op korte termijn de voedselveiligheid te verzekeren en de kleine boeren 
terug in te schakelen in het commercieel circuit, waardoor ook het opnieuw aansluiten van 
de landelijke gebieden bij de geldeconomie bevorderd wordt : 
 
 continuïteit van onze steun bij het herstellen van de toegangswegen tot de 

landbouwgebieden ;  

 ontwikkeling van de tuinbouw en van kleine kwekerijen (ook viskwekerijen) in en 
rond de steden ; 

 samenwerking aan nationale programma’s voor de productie, de verspreiding en de 
distributie van veredelde zaden voor bepaalde culturen die als basisvoedsel dienen 
voor de Congolese bevolking (maniok, maïs, bonen, weegbree, rijst en 
arachidenoten) ; 

 steun voor de plaatselijke landbouworganisaties en coöperatieven, onder de vorm van 
micro-interventies, bilaterale of multilaterale projecten ; versterken van de interactie 
tussen de nationale overheid, de plattelandsorganisaties en de plaatselijke autoriteiten 
op het stuk van voedselveiligheid. 
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Inzake voedselveiligheid en gezondheid, zal bij de interventies humanitaire en 
ontwikkelingssamenwerking systematisch  worden gestreefd naar een zo groot mogelijke 
complementariteit en waar mogelijk gebruik worden gemaakt van plaatselijke producten.  
 
Strategie inzake milieu en beheer van natuurlijke rijkdommen 
De DRC beschikt over enorme natuurlijke rijkdommen die een belangrijke troef vormen 
bij het nastreven van een duurzame socio-economische ontwikkeling.  
 
Over het algemeen heeft de DRC veel geschikte grond voor landbouw, veeteelt, 
bosbouw... In bepaalde streken echter — het bergachtige Kivu, de Beneden-Congo en 
rond de grote steden — heeft de demografische druk geleid tot een grote versnippering en 
een achteruitgang van de kwaliteit van de grond. Daarbij komt nog een ernstige erosie die 
vooral de arme stadsbuurten bedreigt.  
 
De DRC beschikt over 171 miljoen hectare oerwoud, omgerekend 10 % van het totale 
oppervlak aan tropisch regenwoud op de wereld en ruim 47 % van het oppervlak in 
Afrika. 60 miljoen hectare is geschikt voor een duurzame productie van constructiehout. 
Het woud herbergt ook een schat aan flora en fauna en onder meer bepaalde zeldzame en 
unieke soorten. Dankzij de huidige ontoegankelijkheid blijft de schade door een niet 
duurzame ontginning of door de oorlog beperkt tot de gebieden die door vluchtelingen of 
buitenlandse troepen zijn ingenomen (vooral in het oosten). In de nog relatief 
toegankelijke gebieden (Beneden-Congo) is de toestand ernstiger. Er wordt gewerkt aan 
een nieuwe wet op de bosbouw. België overweegt steun bij de invoering van die wet en 
ten voordele van een duurzame landbouwactiviteit in bosrijke gebieden. 
 
De milieuproblemen in de grote steden zijn voornamelijk te wijten aan het ontbreken van 
riolering voor het evacueren van regen- en afvalwater. Enig beheer van vaste afvalstoffen 
is zo goed als onbestaande. De verschillende factoren samen zorgen vaak voor catastrofes 
(epidemieën, overstromingen, erosie en grondverschuivingen). 
 
Rond de stad Goma zorgen vulkanen regelmatig voor lavastromen. Ook 
vulkaanuitbarstingen en aardbevingen vormen een constante dreiging, niet alleen rond 
Goma en de vulkanen maar voor alle bewoners van de oevers van het Kivumeer. Gas dat 
in het meer zit opgesloten (voornamelijk CO2) zou bij een verstoring van het bestaande 
evenwicht kunnen vrijkomen. 
Ondanks de aanwezigheid, binnen de huidige regering, van een vice-ministerie voor 
leefmilieu, dat ook bevoegd is voor bossen en toerisme, worden op het terrein maar enkele 
projecten gerealiseerd, voornamelijk door internationale organisaties of NGO’s. De 
conflictsituatie en vooral de oorlogseconomie hebben milieubescherming naar het 
achterplan gedrongen en dat zowel in Kinshasa als in de bezette gebieden. Op het hele 
grondgebied van de DRC, is het ongeoorloofd exploiteren van natuurlijke rijkdommen 
een courante praktijk. De meeste natuurparken en reservaten zijn ingenomen. En door het 
volkomen ontbreken van administratie of aangepaste wetgeving is er van enige controle 
helemaal geen sprake.  
 
Verschillende internationale instanties zijn al actief op terreinen die met 
milieubescherming te maken hebben. Een van opmerkelijkste initiatieven is het Panel van 
de Verenigde Naties rond illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen in de DRC. Dit 
initiatief kader perfect in ons beleid en verdient een stevige ondersteuning. In het kader 
van zijn Multisectoraal Noodprogramma voor herstel en wederopbouw (PMURR), heeft 
ook de Wereldbank initiatieven genomen om tot een sluitende wetgeving inzake mijn- en 
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bosbouw te komen. Op het internationale toneel werkt België bovendien mee aan het 
« Kimberley-proces » dat de herkomst van diamant transparant wil maken. 
 
België geeft in dit verband institutionele steun aan het oprichten en versterken van 
aangepaste organismen voor milieubeheer, zowel centraal als in de meer afgelegen 
gebieden. Zoals eerder vermeld ondersteunt België ook het opstellen van een specifieke 
fiscale en douanewetgeving en van een wet op de bos- en mijnbouw en op het 
grondgebruik. Via de UNESCO wordt al gewerkt aan het uitbouwen van de coöperatie bij 
het beheer van de nationale parken en het behoud van fauna en flora, teneinde dit unieke 
patrimonium te bewaren. Die initiatieven moeten in de toekomst verdergezet en uitgebreid 
worden. In stedelijk gebied moeten de inspanningen bij de aanleg van riolering en de 
strijd tegen bodemerosie worden voorgezet, via de ILD (Plaatselijke 
ontwikkelingsinitiatieven) en door middel van microinterventies. Ze vormen immers een 
noodzakelijk aanvulling bij de grote infrastructuurwerken die door de E.U. en de 
Wereldbank zullen worden uitgevoerd. 
 
Strategie inzake onderwijs 
 
Het Congolese schoolsysteem wordt geregeld door de kaderwet van 1986, waarin de 
fundamentele opties van de onderwijsinspanningen van de staat staan opgesomd : 
 
 Onderwijs is dé prioriteit ; 

 Basisonderwijs voor iedereen ; 

 Partnership met betrekking tot onderwijs ; 

 Professionalisering van het onderwijs ; 

 Integreren van culturele waarden ; 

 Decentraliseren van het onderwijssysteem ; 

 Permanente vorming ; 

 Strijd tegen de ongelijkheid met betrekking tot onderwijs ; 

 Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs. 

 
Er wordt gewerkt aan nieuwe teksten (waarbij vooral wordt uitgekeken naar de 
uitvaardiging van een herziening van de kaderwet van 2000), geïnspireerd door de 
besluiten van de werkzaamheden van de Staten-Generaal over Onderwijs die in 1996 in 
Kinshasa werd gehouden (gefinancierd door de UNESCO) en de ronde tafel over het 
hoger en universitair onderwijs van 1998, ook in Kinshasa.  
 
De economische ineenstorting van het land heeft ervoor gezorgd dat men zich op alle 
punten heel ver van de ideale toestand bevindt zoals die in de kaderwet is omschreven. De 
onderwijsbegroting is gedaald van 30 % in 1960 tot 1 % in 1990. In 2000 bedraagt ze in 
de provincies onder controle van de centrale regering nog weinig meer dan nul percent 
(enkel de loonmassa a rato van iets meer dan 5 dollar per leerkracht) en is ze in de 
provincies onder controle van de rebellen gelijk aan nul.  
Sinds een tiental jaar wordt het onderwijs overgenomen door de ouders, zowel in het 
officieel onderwijs als in het onderwijs in afspraak met de kerken (katholiek, protestants, 
kimbangistisch en islamitisch), waardoor van onder tot boven nog nauwelijks verschil 
bestaat tussen het privéonderwijs dat helemaal ten laste is van de ouders en het openbaar 
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onderwijs. De staat beperkt zich, afgezien van het magere salaris van de leerkrachten, tot 
het verzekeren van de administratieve omkadering en het uitreiken van diploma’s. 
Die geleidelijke vermindering van de begroting heeft voor een verlies aan kwaliteit 
gezorgd, nog verergerd door de toename (continu tot 1990) van het aantal kinderen in de 
schoolgaande leeftijd  enerzijds en een almaar gebrekkiger opleiding van de leerkrachten 
anderzijds. De staat kan enkel rekenen op een gedemotiveerde en overvraagde 
onderwijswereld die vaak ondergekwalificeerd is en niet kan beschikken over enige vorm 
van bijscholing. Het onderwijs is dan ook niet meer aantrekkelijk, tenzij voor de minst 
dynamische groepen op de arbeidsmarkt. 
Daarbij komt nog dat de huidige socio-economische situatie van Congo gekenmerkt wordt 
door een totaal gebrek aan investeringen, waarbij oorlog en onveiligheid in meer dan de 
helft van het land duidelijk een ontradend effect hebben. Daardoor gaat ook de toestand 
van de schoolinfrastructuur er snel op achteruit. Bovendien is er zeker in de steden vaak 
sprake van dubbel gebruik en ook het onderhoud laat zwaar te wensen over, aangezien het 
weinige beschikbare geld naar de lonen van de leerkrachten gaat. 
Ondanks de crisis en ondanks de beperkte uitwegen op de arbeidsmarkt, blijft de 
belangstelling van de Congolese jeugd voor het onderwijs vrij hoog. Het aantal 
universiteiten neemt hand over hand toe (al meer dan dertig in de stad Kinshasa alleen).  
 
De meest zorgwekkende indicatoren betreffen het basisonderwijs : de scholingsgraad ligt 
beneden de 50 % (op basis van de inschrijvingen, niet het schoolbezoek, want als de 
eerste dagen van de maand om zijn, worden flink wat leerlingen naar huis gestuurd omdat 
ze de premie aan de leerkracht niet kunnen betalen). Ook krijgen de leerkrachten zelden 
een aangepaste opleiding en moeten ze het bijna altijd zonder didactisch materiaal doen. 
Het gebrek aan handboeken en schoolmateriaal is zo goed als algemeen. Het aantal 
schoolverlaters vóór het einde van de basisschool is gestegen, van 50 % in 1978 tot 75% 
in 1995. We moeten eraan toevoegen dat meisjes in een dergelijke context nog 
kwetsbaarder zijn dan jongens.  
 
Na een onderbreking van zes jaar, die in zekere mate heeft bijgedragen tot de algemene 
aantasting van het systeem, heeft de Belgische coöperatie in 1996 haar activiteiten 
hernomen, onder de vorm van humanitaire bijstand : gerichte acties ten voordele van de 
basis- en secundaire scholen ; steun aan het technisch onderwijs ; verspreiding van 
schriften, handboeken en programma’s voor het basisonderwijs en administratieve 
bijstand. Parallel met die steun aan de lagere niveaus zien we vanaf 1998 ook een 
bescheiden hervatting van de universitaire coöperatie, op basis van partnerships tussen 
Belgische en Congolese universiteiten, alsook het weer op gang brengen van het dubbel 
systeem van beurzen (rechtstreeks en onrechtstreeks). 
 
Vanaf 1999 schuift het ministerie van Nationale Opvoeding de volgende prioritaire 
dossiers naar voor. Ze hebben allemaal te maken met lacunes die dringend moeten 
opgevuld worden met het oog op het herstel van het Congolese onderwijssysteem : 
 
 hervorming van de leerprogramma’s; 

 uitgeven van schoolboeken; 

 versterking van de institutionele capaciteit van het ministerie; 

 herstel van de schoolinfrastructuur; 

 opnieuw inrichten van de onderwijsinstellingen (meubelen en didactisch materiaal); 

 bijscholen van leerkrachten, inspecteurs, beheerders; 
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 versterken van het toezicht en de controle op de  scholen (in het bijzonder het 
staatsexamen); 

 steun aan het technisch en beroepsonderwijs; 

 oprichten van documentatiecentra; 

 versterken van het corps van docenten aan universiteiten en hogescholen. 

 
Rekening houdende met de bevoorrechte positie van België binnen de samenwerking van 
de geldschieters, als gevolg van zijn lange samenwerking met Congo inzake onderwijs en 
zijn grote kennis van het terrein en de bevolking, kunnen we binnen de Belgische strategie 
de volgende krachtlijnen onderscheiden : 
 
 Fundamentele institutionele steun die het ministerie van Nationale Opvoeding in staat 

moet stellen om alle disfuncties op te sporen en manieren uit te denken om eraan 
tegemoet te komen ; en vervolgens ook om de beschikbare nationale en internationale 
middelen op een doordachte manier aan te wenden. Het is in dat verband dat een 
project werd uitgewerkt voor de oprichting van een Bureau d’études et de 
coordination des ressources (BECR), dat beleidsondersteunend werkt ten opzichte 
van het ministerie ; 

 Een doorslaggevende inbreng in het basisonderwijs, onder de vorm van 
onderwijsmiddelen die van aard zijn om iets te doen aan de tekortkomingen van de 
leerkrachten, tijdens de moeilijk periode van de economische en politieke crisis, om 
aan de basis de eenheid van het land te versterken, om elke leerling de beschikking te 
geven over een minimaal leerinstrument, om de essentie door te geven van traditionele 
vakken zoals Frans, rekenen, wetenschappen, burgeropvoeding en nieuwe vakken, 
zoals levensonderwijs, respect voor het leefmilieu en voor het humanitaire… In die 
geest werd ook de Filière des livres uniques (FLU) uitgewerkt – één handboek per 
leerling en per jaar van de basisschool met een overzicht van alle stof op het 
programma van dat jaar). 

 Voortzetten, na een lange onderbreking van de coöperatie, van het programma van 
(gemengde) beurzen voor het afleggen van een doctoraat op proefschrift, waardoor 
iets kan gedaan worden aan de duidelijke lacunes in het corps van 
universiteitsdocenten. 

 
Vervolgens zal het de taak van het BECR zijn om pistes uit te zetten voor de toekomstige 
rechtstreekse bilaterale samenwerking met België op het niveau van het basis- en 
secundair onderwijs. De interventies van België zullen kaderen in een nationaal beleid en 
onder meer tegemoet komen aan de grote lijnen die in 1999 door het ministerie zijn 
uitgezet. In het kader van een hernieuwde structurele coöperatie overweegt België ook 
steun aan de universitaire sector. 
 
In het kader van een samenwerkingsstrategie in vrede en op lange termijn heeft 
België de ambitie om zich in te schrijven in de door de DRC voorgestelde sectorale 
programma’s en dat in de prioritaire sectoren van onze coöperatie. Die grote assen 
zullen ook omschreven staan in het I-PRSP dat prioritair mikt op een verbetering 
van de levensomstandigheden van de Congolezen, armoedebestrijding, vrede en goed 
bestuur, stabilisering en groei ten bate van de armsten en de 
gemeenschapsdynamiek. 
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6. Coherentie en complementariteit van de Belgische bilaterale 
coöperatie. 

 
6.1. De ontwikkelingshulp aan de DRC  
 
Het totaal van de buitenlandse hulp aan de DRC (met inbegrip van de humanitaire hulp) 
bedroeg tussen 1995 en 1999 gemiddeld 276 miljoen euro per jaar. In het schema 
hieronder wordt een gedetailleerd voerzicht gegeven. 
 
De meest geholpen sectoren zijn : 
 
 Noodhulp (38 % van het totaal) 

 Gezondheid (24 % van het totaal) 

 Sociale sectoren (8 % van het totaal) 

 
Tabel : Buitenlandse hulp en verdeling* 
 

Jaar Totaal mio 
euro 

% gift % V.N.-
systeem 

% 
bilateraal 

% multi 
niet V.N. 

1995 397 100 46 11 43 
1996 364 100 61 12 28 
1997 261 100 23 37 40 
1998 139 100 41 37 22 
1999 220 100 39 42 19 
 
1 USD= 1 ;13 EUR. ; bron UNDP-rapport 1999, Kinshasa. 
 
6.2. De voornaamste geldschieters van de DRC 
 
In 1999 waren de voornaamste geldschieters in die volgorde : de V.S. (27 %), België 
(24 %), Canada (16 %), Zweden (6,8 %) en Nederland en Duitsland elk 5,3 %. 
 
Datzelfde jaar was het systeem van de V.N. de grootste donor (39 %), gevolgd door de 
E.U. (19 %). 
 
Tijdens de periode 1995-99 neemt België, met een gemiddelde bijdrage van 22 miljoen 
euro per jaar, geregeld de kop van het peloton van bilaterale geldschieters. 
 
6.3. Complementariteit van de Belgische coöperatie met de DRC in het kader 

van het PRSP en de totale hulp die het land heeft ontvangen. 
 
Op dit ogenblik speelt België de facto al de leidersrol binnen de gemeenschap van 
bilaterale geldschieters en zeker in sociale sectoren, zoals gezondheid, onderwijs, 
voedselveiligheid en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Deze positie 
wordt alom erkend door de lidstaten van de E.U. en de andere bilaterale en internationale 
organismen. 
 
België speelt ook wat een pioniersrol inzake ontwikkelingshulp aan de DRC en wordt in 
dat verband regelmatig door de andere geldschieters geraadpleegd. Aangezien de eerste 
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sneuveltekst van het PRSP pas in februari 2002 verscheen, is het te vroeg om een oordeel 
te vellen over de impact die onze coöperatie op dat punt kan hebben. 
 
Afspraken en coördinatie tussen donoren. 
 
Tussen donoren 
 
De afwezigheid van een daadwerkelijk nationaal beleid, wat zich vertaalt in de armoedige 
documenten die circuleren, bemoeilijkt een partnership-benadering waardoor de 
begunstigden de projecten en programma’s naar zich toe zouden kunnen trekken. 
 
Wat de Belgische coöperatie betreft, werken de betrokken ministeries intensief samen bij 
de voorbereiding, van het stadium van de pre-identificatie tot de definitieve formulering 
van de bilaterale projecten. Vooral vanwege de beperkte human resources die ze kunnen 
mobiliseren en de ontreddering van de diensten, is dit gedeelte van de projectcyclus in de 
DRC bijzonder zwaar.  
 
Tot nog toe proberen maar weinig partners van de DRC binnen een 
langetermijnperspectief te werken en de eigen Congolese capaciteit op te trekken. Met de 
komst van de Wereldbank en de ondertekening van het Nationaal Indicatief Programma 
(NIP) van de Europese Commissie mogen we ons aan een nieuwe houding verwachten. 
 
In de sectoren die gevoeliger zijn voor interventie, is in de kwesties van de reële wil van 
de partner en de legitimiteit van het partnership een voorzichtiger houding aangewezen, 
hetgeen zich tot nog toe vertaald heeft in een streven naar een dialoog met alle 
betrokkenen, naast de onrechtstreekse steun. 
 
Momenteel situeert de coördinatie tussen donoren zich op verschillende niveaus : 
 
 de verantwoordelijken van de coöperatie komen minstens één keer per jaar bij elkaar 

voor overleg. Het Verenigd Koninkrijk is zelden aanwezig op die vergaderingen. De 
algemene vergaderingen worden op vraag van de leden aangevuld door 
themabijeenkomsten. Daarop worden ook de andere geldschieters, die geen lid zijn 
van de E.U. uitgenodigd. 

 OCHA, belast met de coördinatie van de humanitaire actie, publiceert ook elk jaar in 
november de geconsolideerde oproep van het humanitair programma van de 
internationale organisaties. Elke week organiseert OCHA een informatievergadering 
met alle partners die op dat terrein actief zijn. 

 Het UNDP overweegt, samen met het ministerie van het Plan en van de 
Wederopbouw, de institutionele steun te coördineren. Dat project bevindt zich 
momenteel in de startfase. 

 De contacten met andere landen van buiten de E.U. zijn wisselend : frequent wat 
Canada en Zwitserland betreft en eerder occasioneel in het geval van USAID).  
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Op nationaal niveau bestaan verschillende coördinatieorganismen : 
 
Coördinatie EU/Akkoorden van Cotonou 
 
Het uitgebreid comité van deskundigen belast met de follow-up van de coöperatie DRC-
ACP-UE en INTRA-ACP : 
Het ministerie van Financiën en Begroting, het ministerie van het Plan en van de 
Wederopbouw, het ministerie van Economie, Handel en Industrie, het ministerie van 
Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking ; de Centrale Bank van Congo, 
OFIDA. Voor de privésector : FEC, de Afgevaardigde van het Centre pour le 
Développement de l’Entreprise (CDE) in de DRC. Voor het maatschappelijk middenveld : 
CNONGD. 
 
Interministeriële coördinatie 
 
 ECOFIN : Het technisch secretariaat van het interministerieel comité belast met 

economische, monetaire en financiële kwesties. De presidentiële diensten, de 
ministeries van het Plan, van Economie en van Financiën. Dit comité blijkt dienst te 
doen als « oppergezag ». 

 CCRE : Coördinatiecomite buitenlandse middelen (ministeries van Buitenlandse  
Zaken, van het Plan en van Financiën). 

 
 Het technisch secretariaat van het interministerieel comité belast met infrastructuur. 

 
 Het technisch secretariaat van het interministerieel comité belast met de coördinatie 

van de sociale bescherming. 

 
 Technische cel voor coördinatie en planning betreffende de mijnbouw. 

 
Operationele coördinatie. 
 
SENAREC : Secrétariat National pour le renforcement des capacités. Opgericht begin 
1998 bij Ministerieel Besluit (nummer 003/CAB/MIN.PL/98 van 21/02/989 en nummer 
017/99 van 14/05/99), met de steun van het UNDP. Deze instelling leidt momenteel het 
PNCR en wordt zelf gecoördineerd door het ministerie van het Plan. 
 
BCECO : Bureau Central de Coordination. Deze nieuwe instelling (10/*200), 
gefinancierd door de WB heeft tot doel het verwezenlijken van het EF, het PUUR. Het 
BCECO houdt zich bezig met de aanbestedingen in het kader van deze programma’s en 
draagt daarnaast ook bij tot het implementeren van het PMURR en zou eventueel de 
verwezenlijking ervan op zich kunnen nemen. (Algemeen Directeur is de heer Patrice 
Dibobol). 
 
Enkele de twee laatstgenoemde organismen zijn gemengd DRC-donoren. 
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Ontwikkelingsplannen (documenten en documentatie) 
 
In de Democratische Republiek Congo bestaan geen strategische ontwikkelingsplannen 
op lange termijn. De enige documenten waarover we kunnen beschikken zijn van 
toepassing op een overgangsperiode. We geven hieronder de recentste : 
 
Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Getting back on the Road to 
Development; The Challenges of Recovery Paris, Donor Information Meeting, Paris, juin 
2001. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Stratégie opérationnelle et actions 
prioritaires pour le développement du secteur rural en RDC, note de synthèse, Kinshasa, 
août 2001. 
 
PNUD-OCHA (2001), Chronique d’une crise humanitaire, Kinshasa. 
 
PNUD-OCHA (2001), Consolidated Appeal Programme for RDC, OCHA, Kinshasa 
 
Système des Nations Unies (2001), Bilan commun de Pays  
 
The World Bank (2001), Transitional Support Strategy for the DRC, Report  
N° 22499-ZR. 
 
PNUD Plan National d’Action environnemental. 1997 
 
The World Bank (2001), Future programme multi-sectoriel d’urgence de reconstruction et 
de réhabilitation (PMURR), Kinshasa, octobre 2001 et février 2002. 
 
Sectoraal beleid 
 
DRC (2001), Suivi du sommet mondial de l’alimentation – projet de stratégie pour le 
développement agricole national, horizon 2010, Draft, Kinshasa. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de Santé (2001), Missions 
d’évaluation urgente de la situation humanitaire en RDC, Kinshasa, février, 2001. 
 
Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de la Santé (2001)  
Plaidoyer pour l’atténuation des effets de la guerre d’agression dans le secteur de la santé, 
Kinshasa, mars 2001. 
 
Banque Centrale du Congo : Historique de la situation macro-économique de la 
République Démocratrique du Congo et perspectives d’avenir. Juin 2001. 
 
DRC Document intérimaire de stratégies de Réduction de la Pauvreté février 2002. 
 
OMS Stratégie de Coopération en RDC février  2002. 
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Geselecteerde bibliographie 
 
 Banque Centrale du Congo (2001), Condensé d’informations statistiques – mensuel, 

Kinshasa. 

 Belgische Regering (2001), Vredesopbouw in de regio van de grote meren – Een 
Belgisch Actieplan. 

 Eddy Boutmans  (2000), Kwaliteit in solidariteit. – Partnership vooor een duurzame 
ontwikkeling. Beleidsnota ontwikkelingssamenwerking, Brussel, maart 2000. 

 Commission Européenne (2000), Document de stratégie de Coopération pour le 2ème 
Protocole financier Lomé IV-RDC- Réhabilitation en appui au processus de paix et 
réconciliation. 

 DGOS (2001), Belgische samenwerking in de DRC - Voorstellingsnota, Brussel. 

 DGOS-(2001), Verslag van de vergadering van Belgische en Congolese experts ter 
voorbereiding van het bezoek van zijn Excellentie de eerste minister van België aan de 
DRC, van 29 juni tot 1 juli 2001, Ambassade van België in Kinshasa. 

 Divers (2001), Consultations on the humanitarian situation in the DRC, Geneva, 9-10 
juli 2001. 

 DRC (2001), Suivi du sommet mondial de l’alimentation – projet de stratégie pour le 
développement agricole national, horizon 2010, Draft, Kinshasa. 

 Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de Santé (2001),  

 Missions d’évaluation urgente de la situation humanitaire en RDC, Kinshasa, februari 
2001. 

 Gouvernement de salut public de la RDC, Ministère de la Santé (2001) Plaidoyer pour 
l’atténuation des effets de la guerre d’agression dans le secteur de la santé, Kinshasa, 
maart 2001. 

 Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Getting back on the Road to 
Development; The Challenges of Recovery Paris, Donor Information Meeting, Paris, 
juni 2001. 

 Gouvernement de salut public de la RDC (2001), Stratégie opérationnelle et actions 
prioritaires pour le développement du secteur rural en RDC, note de synthèse, 
Kinshasa, août 2001. 

 Jonathan Haughton (1998), The Reconstruction of a War-torn  Economy: The next 
Steps in the DRC. Technical paper, Harvard Institute for International Development. 

 Joseph Maton et Henri-Bernard Solignac Lecomte (2001), Congo 1965-1999. Les 
espoirs déçus du « Brésil africain »; Centre de Développement de l’OCDE. 
Documents techniques N° 178. 

 Médecins Sans Frontières (1999), Survivre en RDC-un diagnostic humanitaire, 
Kinshasa. 

 Reginald Moreels (2001), “Boboto-Amani” vredesplan, Buitenlandse Zaken, Brussel. 

 NCOS/11.11.11-Broederlijk Delen (1999), Un nouveau souffle pour la politique belge 
en Afrique Centrale 

 PNUD (2001), Indicateurs des Progrès du Développement économique et social, 
PNUD Kinshasa. 
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 PNUD-OCHA (2001), Chronique d’une crise humanitaire, Kinshasa. 

 PNUD-OCHA (2001), Consolidated Appeal Programme for RDC, OCHA, Kinshasa 
(Draft document). 

 Save the Children et autres (2001), Aucune perpective en vue - La tragédie humaine 
du conflit en RDC. 

 Système des Nations Unies (2001), Bilan commun de Pays  

 Eric Tollens (2001), Food Security in Kinshasa, better than expected – In the war 
zones, worse than imagined; voorlopige versie, Leuven. 

 USAID, Food Security and Restored Livelihoods Action Plan, Kinshasa , september 
2001 (voorlopige versie) . 

 The World Bank (2001), Transitional Support Strategy for the DRC, Report N° 
22499-ZR. 

 The World Bank (2001), Futur programme multi-sectoriel d’urgence de reconstruction 
et de réhabilitation (PMURR), Kinshasa, oktober 2001 en februari  2002-  

 RDC Document intérimaire de stratégies de réduction de la pauvreté ;- février 2002 

 OMS Stratégie pour la République Démocratique du Congo – februari 2002 
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