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VOORWOORD 
   

NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 
ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 

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



bij het programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een 
vermindering van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners 
werd teruggebracht tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën 
verduidelijkt van de Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de 
overheid de inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; 
onderwijs/vorming, landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en 
maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde 
en samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. 
De Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische 
strategieën voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de 
ontwikkelingsdimensie van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt 
een grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter 
bestrijding van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) 
genoemd. Het is in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in 
het ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat 
de capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het 
centraal of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor 
duurzaamheid en is medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden 
betrokken bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere 
betrokkenheid van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor 
armoedebestrijding. De aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk 
middenveld in de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat 
komt onder meer tot uiting in het programma van schuldkwijtschelding (High Indebted 
Poverty Countries - HIPC) van de Internationale Financiële Instellingen. Landen die in 
aanmerking willen komen voor zulke schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke 
wijze een ruimere maatschappelijke dialoog is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. 
“Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. Té veel echter wordt enkel lippendienst 
bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat het verbreden van zulk 
maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele oriënterende vragen 
daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
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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1 Profiel van het land 
 
1.1 Algemeen overzicht van het land: 
 
Senegal ligt in West-Afrika. De oppervlakte is 197.161 km2. In 2000 werd de totale 
bevolking van het land geschat op 9,5 miljoen inwoners, van wie er 2 miljoen in de 
hoofdstad Dakar wonen. Het land grenst aan Mauretanië, Mali, Guinea en Guinee-Bissau. 
Gambia vormt een enclave in het zuidelijke gedeelte van Senegal, waardoor Casamance 
geïsoleerd is van de rest van het land. De belangrijkste waterbronnen zijn de rivier de 
Senegal en de rivier de Gambia, de waterlopen van Casamance en het meer van Guiers. 
 
Het reliëf is over het algemeen vlak. Het klimaat is van het Sahel-type in het noorden tot 
in het midden van het land. Naar het zuiden toe wordt het tropisch. Bij de kust wordt het 
klimaat frisser en vochtiger, dankzij de invloed van de passaatwinden die van de oceaan 
komen. Het jaar is verdeeld in twee seizoenen: een regenseizoen van eind juni tot oktober, 
en een droog seizoen de rest van het jaar.  
 
Het land telt een twintigtal bevolkingsgroepen, waarvan de belangrijkste de Wolof (43%), 
de Pulaar (24%) en de Serer (15%) zijn. Ze leven vreedzaam samen. 
De officiële taal is het Frans, maar de meeste Senegalezen spreken Wolof. 
95% van de Senegalezen is moslim, 5% is katholiek. 
 
1.2 Historisch overzicht van het land: 
 
Senegal, sinds 1864 een Franse kolonie, werd op 4 april 1960 onafhankelijk. 
In 1963 werd een presidentieel regime ingesteld. Léopold Sédar Senghor werd verkozen 
tot eerste president van het land. Zijn eerste minister Abdou Diouf, die hem in 1981 
opvolgde, bleef tot 2000 aan de macht. 
In 1974 werd het meerpartijenstelsel ingevoerd. De socialistische partij blijft 40 jaar aan 
de macht. 
 
1.3 Politieke context en vooruitzichten: 
 
Op internationaal niveau: 
 
Buitenlands beleid: 
Het buitenlands beleid van het land is een ontwikkelingsdiplomatie, die wordt bekroond 
met een uitstekende positie binnen de internationale gemeenschap. 
President Wade ligt aan de basis van twee belangrijke initiatieven: het OMEGA-plan en 
het plan voor de strijd tegen terrorisme in Afrika na de gebeurtenissen van 11 september 
2001. 
Het OMEGA-plan gaf, samen met het MAP-plan ("Programme de Renaissance de 
l’Afrique pour le Millenium") van de presidenten van Algerije en Zuid-Afrika, aanleiding 
tot het Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), dat kon 
rekenen op de goedkeuring van verscheidene regeringen en internationale instellingen.  
 
Relaties met de buurlanden: 
Op subregionaal niveau zet Senegal zich vooral in voor de problematiek van de 
conflictpreventie en de instandhouding van de vrede. 
De relaties tussen Senegal en Guinee-Bissau, die in 1998-99 gespannen waren, zijn 
aanzienlijk verbeterd.  
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De relaties met Gambia en Mauretanië zijn genormaliseerd.  
 
Op nationaal niveau: 
 
Senegal is een rechtsstaat en is sinds zijn onafhankelijkheid over het algemeen politiek 
stabiel. Tijdens de laatste presidentsverkiezingen van maart 2000 werd Abdoulaye Wade 
verkozen tot president van de Republiek. 
Het beleid van de huidige coalitie (die verzameld is rond de liberale 
partij van de president, de PDS – Parti Démocratique Sénégalais) is 
gebaseerd op verandering ("sopi" in het Wolof).  
 
Op 7 januari 2001 werd bij referendum een nieuwe grondwet goedgekeurd. Hij geeft meer 
macht aan aan de eerste minister, terwijl de belangrijkste voorrechten voorbehouden 
blijven voor het staatshoofd. Hij schaft de senaat en de Sociaal-Economische Raad af, 
brengt het aantal afgevaardigden terug van 140 naar 120 en vermindert het mandaat van 
de president van de Republiek van zeven naar vijf jaar (één maal verlengbaar). 
 
Het conflict in Casamance is een grote bekommernis. Na rechtstreekse onderhandelingen 
met de gewapende tak van de Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance 
(MFDC) heeft de regering in december 2000 voor het eerst een officiële vergadering 
gehouden met de politieke tak van de onafhankelijkheidsbeweging. Niettemin ligt de 
grootste moeilijkheid in het feit dat er geen gesprekspartner is die echt representatief is 
voor de rebellenbeweging. 
 
1.4 Sociale en menselijke context en vooruitzichten: 
 
Volgens het laatste rapport over de menselijke ontwikkeling van het 
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) van 2001 staat Senegal op de 
145ste plaats in een rij van 162 landen wat zijn Human Development Index (HDI) betreft. 
Het land behoort tot de categorie van de Minst Ontwikkelde Landen (MOL). 
 
De bevolkingstoename (2,9%) is één van de hoogste van het continent. De bevolking, 
waarvan 60% op het platteland woont, is ongelijk verdeeld over de verschillende regio's. 
In de regio Dakar woont ongeveer 24% van de bevolking, op een oppervlakte van slechts 
0,3% van het nationale grondgebied. 
 
De demografie wordt gekenmerkt door een snelle groei van de stadsbevolking, aan een 
tempo van 4% per jaar. Dat veroorzaakt problemen met losbandigheid en onveiligheid, 
sanering, toename van de werkloosheid, vervuiling en mobiliteit.  
58% van de Senegalese bevolking is trouwens jonger dan 20 jaar. Deze meerderheid van 
jongeren zorgt voor een grote sociale vraag op het stuk van onderwijs, gezondheidszorg 
en werkgelegenheid. Deze zaken moeten in aanmerking worden genomen bij de keuzes 
van het politieke en sociale beleid van Senegal en zijn buitenlandse 
ontwikkelingspartners. Bijna 40% van de bevolking is werkloos. De meeste 
werkzoekenden zijn te vinden in de informele sector (1,2 miljoen mensen).  
 
De sociale indicatoren van het land zijn nog steeds onrustwekkend. Zo leeft 54% van de 
inwoners onder de armoedegrens.  
 
De arme gezinnen zijn zeer ongelijkmatig verdeeld over de verschillende regio's van het 
land. Buiten de regio Dakar, die zich onder het nationale gemiddelde situeert, rond de 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 2 



37%, zitten alle andere regio's boven dit gemiddelde: Ziguinchor (65,5%), Tambacounda 
(69,2%), Kaolack (75,7%), Louga (59,2%), Fatick (81,4%), Saint-Louis (65,7%), 
Diourbel (65,3%), Thiès (68,4%) en Kolda (79,2%). 
 

Sociale indicatoren 
 

Eenheid 1970-1980 1995-
2000 

Vooruitzichten 
2000 

Mortalité des enfants 
de moins de 5 ans 

Per 1.000 levendgeborenen 279 
(1970) 

118 
(1999) 

85 (2005) 
75 (2010) 

Espérance de vie à la 
naissance 

In jaren 41,8 
(1970-75) 

52,3 
(1995-

00) 

n/d 
 

Mortalité maternelle Per 100.000 levendgeborenen n/d 
 

560 
(2000) 

100 (2005) 
50 (2010) 

Accès à l’eau potable % n/d 
 

72,72 
(2000) 

100 
(2010) 

Consommation d’eau 
par jour 

liter/persoon/dag 7 
(1981) 

28 
(2000) 

35 
(2010) 

Population utilisant 
des équipements 
sanitaires appropriés 
(toilette, latrines) 

% n/d 
 

55,8 
(2000) 

n/d 
 

Indice de la pauvreté % pers. dat leeft onder de 
armoedegrens, uitgedrukt in 

caloriënverbruik (2.400 
cal/dag) 

n/d 
 

53,9 
(2001) 

45 (2005) 
35 (2010) 

Indice de pauvreté % bevolking dat minder dan 1 
USD 

per dag heeft (PPA) (%) 

n/d 
 

28,2 
(1995) 

n/d 
 

Indicateur de pauvreté 
humaine (IPH) 

Waarde (%) n/d 
 

45,9 
(1999) 

n/d 
 

Taux 
d’alphabétisation des 
adultes 

% van de bevolking ouder 
dan 15 jaar 

n/d 
 

39,1 
(2001) 

45 (2005) 
58 (2010) 

Taux 
d’alphabétisation des 
femmes 

 n/d 
 

28,9 
(2001) 

35 (2005) 
50 (2010) 

Alphabétisation 
féminine  

% de la population de 15 à 24 
ans 

n/d 
 

40,7 
(1999) 

n/d 
 

Taux de fécondité Indice synthétique de 
fécondité 1995-2000 

6,4 
(1970) 

5,6 
(1999) 

n/d 
 

Indicateur de 
développement 
humain (IDH) 

Valeur 
 

Rang sur 162 pays 

0,378 
(1990) 

 

0,473 
(1999) 

145 
(1999) 

n/d 
 

 
Bron: Rapport Mondial sur le Développement Humain 2001, PNUD, 2001 / Rapport National sur le Développement 
Humain au Sénégal 2001, PNUD, 2001 / Rapport sur le Développement dans le Monde 2000/2001, Banque mondiale, 
2001 / Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002 / EvaluationCommune de la Situation du Sénégal, PNUD-FNUAP, septembre 2001. 

                                                 
2 Dit percentage is 83,7% in de stad tegenover 67,9% op het platteland. 
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1.5 Economische en financiële context en vooruitzichten: 
 
De huidige macro-economische situatie van Senegal ziet er vrij gezond uit. De voorbije 
drie jaar was de economische groei immers krachtig: rond de 5% per jaar. In 2001 werd 
een groei van 5,7% bereikt dankzij de tertiaire sector.  
 
Niettemin is de inflatie gestegen van 0,6% in 2000 naar 2,9% in 20013, wat toch nog 
onder de drempel van 3% blijft die aanbevolen is door de Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en werd in het jaar 2001 een recorddeficit voor de 
staatsbegroting (zonder giften) van 129 miljard FCFA opgetekend. Dat was het gevolg 
van de sanering van de sectoren aardnoten en energie (verantwoordelijk voor meer dan 
80% van het tekort). 
 
De sanering van deze twee sectoren is een prioriteit voor de staat. De maatregelen die in 
de loop van het jaar 2001 werden genomen voor de aardnotensector zijn onder andere de 
ontbinding van SONAGRAINES en de privatisering van de SONACOS, die tegen 2003 
rond zou moeten zijn. 
 
In de energiesector is de belangrijkste maatregel die moet worden doorgevoerd de 
privatisering van de Sénélec. Een eerste privatisering die onder het oude regime werd 
uitgevoerd is op een mislukking uitgedraaid, zodanig dat de huidige regering het bedrijf 
opnieuw heeft genationaliseerd. 
 
Internationale handel: 
 
Ondanks de toename van de export en de import is er nog steeds een tekort op de 
handelsbalans.  
De belangrijkste exportproducten zijn vis, fosfaten en afgeleide producten, aardnoten en 
afgeleide producten. De import betreft voornamelijk duurzame productiemiddelen, olie en 
rijst.  
De belangrijkste handelspartner is nog steeds Frankrijk, dat goed is voor 30% van de 
import en voor 15% van de export. De Benelux neemt 3% van de import en 3,5% van de 
export voor zijn rekening. 
 
Investering: 
 
Het algemene klimaat is nog niet erg gunstig voor privé-investeringen. Dat is onder 
andere te wijten aan de hoge kostprijs van de productiefactoren (water, elektriciteit, 
vervoer). De banken passen hoge rentevoeten toe en verlenen praktisch geen kortlopende 
kredieten.  
 
Regionale economische integratie: 
 
Op 1 januari 2002 werd het Tarif Extérieur Commun (TEC) ingevoerd. Deze TEC zal 
zorgen voor een daling van de douane-ontvangsten en een zekere invloed hebben op de 
prijzen van de landbouwproducten.  

                                                 
3  De oorzaken van deze toename zijn de stijging van de olieprijzen en vooral de harmonisatie van de BTW tot een één 
enkel percentage. 
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Binnen de UEMOA legt Senegal de beste macro-economische resultaten voor. Zijn 
zwakke punt op regionaal niveau zijn de dure arbeidskrachten, de toestand van zijn 
wegennet en de prijs van olie en gas. 
Tijdens de top van de "Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest" 
(CEDEAO) kwam de wil tot uiting om tegen 2004 een eenheidsmunt in te voeren. 
 

Economische indicatoren 
 

1990-1993 1998-2000 

PIB par habitant (USD) 587 
(1995-1997) 

521 
(1999) 

Croissance du PIB (%) 3,1% 
(1980-1990) 

3,2% (1990-1999) 
5% (1995-2001) 

Dette extérieure (en millions de dollars) 3.732 (1990) 3.861 (1998) 
Internationale schuld: en cours de la dette  
(% du PIB) 

86,2% (1994) 71,3% (2000) 

Service de la dette internationale 
 (% exportations de biens et services) 

4,5% (1994) 12,7% (2000) 

Revenus fiscaux / PIB n/d 16,6% 
(1998-2000) 

Déficit fiscal / PIB hors dons n/d n/d 
Déficit fiscal / PIB dons compris n/d n/d 
APD/PIB 14% 

(1994-1996) 
9% 

(1997-1999) 
Consommation par habitant n/d n/d 
Taux d’inflation4 
 

4,1% 
(1995-1997) 

2,9% 
(2001) 

 
Bron: Rapport Annuel sur la Coopération pour le Développement au Sénégal – 1999, PNUD juin 2001 / Rapport 
sur le Développement dans le Monde 2000-2001, Banque mondiale 2001 / Document Stratégique de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, janvier 2002 / The Economist Intelligence 
Unit Limited 2001 - Sénégal, Country report - january 2001 / Jeune Afrique L’Intelligent N°2097, "Sénégal : 
l’alternance tranquille", 20-26 mars 2001. 
 
1.6 Goed bestuur: 
 
Senegal staat op de 65ste plaats (op 91) in het wereldklassement5. Dit schaadt het goede 
beheer van de publieke zaken en de economische en sociale ontwikkeling in het 
algemeen, leidt tot geldverspilling en verhindert de vrije concurrentie. De huidige regering 
probeert een goed bestuur te bevorderen en heeft een strategie uitgestippeld om corruptie 
te bestrijden via een versterking van de onafhankelijkheid van het gerecht en een 
verbetering van de goede werking ervan, een grotere doorzichtigheid en een betere 
controle op de gunning van overheidsopdrachten, en een hervorming van het openbaar 
ambt (modernisering van de administratie, motivering van de staatsambtenaren, 
verbetering van het beheer van de openbare financiën, hervorming van het 
belastingstelsel, decentralisatie). Een audit van alle staatsbedrijven en van de bedrijven die 
de staatsfondsen beheren werd door de regering aangekondigd. Met de NGO's werd 

                                                 
4 De inflatie kende in 1994 (jaar van de devaluatie) een piek van 32,3%. Ze bedroeg 0,5% in 1993 en 9,8% 
in 1995. 
 
5 Cijfers "Transparency International » van juni 2001.  Senegal heeft op de Corruptie Perceptie Index (CPI) 
een score van 2,9 behaald.  België staat op de 24ste plaats op 91 landen, met een score van 6,6.  In 2000 
stond Senegal nog op de 52ste plaats met een PCI-score van 3,5.  
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eveneens de oprichting van een nationale coalitie ter bestrijding van de corruptie 
besproken. 
 
Wat de mensenrechten betreft doet Senegal het beter dan de meeste Afrikaanse landen. 
Algemeen bekende verbeteringen die de voorbije jaren werden geregistreerd bevestigen 
dit gevoel: 
 
 wijziging van de teksten met betrekking tot voorlopige hechtenis, preventieve 

hechtenis en marteling teneinde de mensenrechten beter te respecteren (februari 
1999); 

 bekrachtiging van het Verdrag van Rome tot oprichting van een internationaal strafhof 
(september 1999); 

 de doodstraf staat nog steeds in het strafwetboek, maar de president verleent 
automatisch gratie aan alle veroordeelden. 

 
1.7 Belangrijke sectoroverschrijdende thema's: 
 
SOA/AIDS: 
 
Hoewel de bevolking zeer jong is, is Senegal één van de Afrikaanse landen bezuiden de 
Sahara waar HIV het minst voorkomt. Dat is onder andere te danken aan het snel opzetten 
van een voorlichtings,- onderwijs- en communicatiecampagne bestemd voor het grote 
publiek. 
 

Aantal gevallen van HIV 
 

1990 1999 Voorspellingen 2005 

Total n/d 79.0006 < 85.000 
Femme n/d 40.000 n/d 
Homme n/d 36.000 n/d 
Enfants  n/d 3.000 n/d 

 
Indicatoren 
 

Eenheid 1999 

Taux de prévalence du VIH chez les 
femmes de 15-24 ans  

% de 1,12 à 2,07 

Taux de prévalence du VIH chez les 
hommes de 15-24 ans  

% de 0,39 à 1,02 

Taux chez les adultes % 1,77 
 
Bron: Rapport sur l’Epidémie Mondiale de VIH/SIDA, ONUSIDA, juin 2000 / Sénégal 1999, Santé pour tous, 
Enquête sénégalaise sur les indicateurs de santé, Ministère de la Santé, juin 2000.  
 
Gender: 
 
De regeringsacties die worden gesteund door de programma’s voor 
ontwikkelingssamenwerking hebben bijgedragen tot de aanzienlijke vooruitgang op dit 
gebied. 

                                                 
6 Volgens sommige bronnen wordt dit percentage fel onderschat. 
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De Senegalese grondwet erkent de gelijkheid van mannen en vrouwen. Senegal heeft het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen 
(CEDAW) bekrachtigd en heeft deelgenomen aan alle wereldconferenties over de vrouw. 
In 1999 heeft Senegal een wet uitgevaardigd die genitale verminking bij vrouwen, 
ongewenste seksuele intimiteiten en partnergeweld bestraft. 
 
Dat alles heeft het dynamisme van de vrouwen bevorderd, maar de resultaten zijn nog 
steeds ondermaats en er is discriminatie op verscheidene gebieden. Uit een gezamenlijke 
studie die in 2000 door de regering van Senegal en Unicef werd uitgevoerd blijkt dat 
jonge vrouwen (adolescenten die gehuwd zijn en/of kinderen hebben) en vrouwen van 18 
tot 49 jaar de volgende problemen hebben: 
 
 een onvoldoende ontplooiing van hun capaciteiten; 

 te veel huishoudelijk werk; 

 een zwakke gezondheid, met inbegrip van de reproductieve gezondheid; 

 fysiek, seksueel en psychisch geweld, vooral tussen huwelijkspartners; 

 weinig economische kansen en een zwakke sociale, juridische en culturele status. 

 
Indicatoren 
 

1990 1999  1990 1999 

Alphabétisation féminine 
(% de la pop. de plus de 15 ans) 

n/d 26,7% masculine n/d 46,4% 

Taux d’alphabétisation des filles 
(% de la population féminine) 

n/d 73,9% garçons n/d 64,8% 

Importance des élèves – jeunes filles 
par rapport à la totalité (élémentaire) 

42,4% 
(1992) 

46,5% 
(2001) 

garçons 57,6% 
(1992) 

53,5% 
(2001) 

Importance des élèves – jeunes filles 
par rapport à la totalité (secondaire) 

n/d 24% 
 

garçons n/d 76% 

Taux brut de scolarisation des filles n/d 58,1% garçons n/d 73,1% 
 
Bron: Rapport Annuel sur la Coopération pour le développement au Sénégal – 1999, PNUD juin 2001 / Evaluation 
Commune de la Situation du Sénégal,  PNUD-FNUAP, septembre 2001. 
 
Milieu: 
 
Wat de milieuproblematiek in Senegal betreft zijn er grote verschillen tussen het 
platteland en de stad. 
De belangrijkste milieuproblemen zijn7:  
 
 de geleidelijke verdwijning van de natuurlijke bossen; 

 de verarming van de bodem (intense erosie door wind en/of water, verzilting en 
verzuring, culturele praktijken …); 

 de vermindering van de watervoorraden (minder neerslag, indringing van de zee, 
overexploitatie voor huishoudelijk gebruik en de ontwikkeling van productieve 
activiteiten, probleem van het onderhoud van de hydraulische installaties); 

                                                 
7 De bouw van de stuwdammen van Diarama en Manantali op de rivier de Senegal tijdens de jaren tachtig is 
rampzalig gebleken voor het milieu, de landbouw (verzilting en verzuring van de bodem) en de gezondheid 
van de bevolking (verschijnen van bilharziasis).  
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 de verarming van het visbestand; 

 de verslechtering van de levensomstandigheden in de stad (afwezigheid van een 
beheer inzake stedelijk en industrieel afval, luchtvervuiling, het niet beheersen van het 
proces van stadsplanning,  inplanting van fabrieken in woonzones …). 

 
Eén van de belangrijkste gevolgen op het platteland is de vermindering van de 
landbouwproductie per inwoner. 
 
Decentralisatie: 
 
Het decentralisatieproces dat vlak na de onafhankelijkheid8 van start is gegaan kampt nog 
met grote zwakheden die te maken hebben met de middelen van de plaatselijke 
gemeenschappen om het hoofd te bieden aan de vereisten en overgedragen bevoegdheden 
en aan het niet functioneren van de ondersteunende structuren.  
 
 Zwakheden op institutioneel niveau:  

 de territoriale eenheden zijn weinig leefbaar (regio's, departementen, 
arrondissementen, gemeenten en plattelandsgemeenschappen) en de manier 
waarop ze zijn ingedeeld strookt niet altijd met de economische realiteit; 
 er is een tekort op het niveau van de instellingen die instaan voor de opvolging 

van de decentralisatie; 
 de bevolking neemt nog zeer weinig deel aan het beheer van de regionale en 

plaatselijke aangelegenheden. 
 
 Zwakheden op organisatorisch niveau: 

 
De plaatselijke verkozenen hebben veel moeite om hun verantwoordelijkheden op te 
nemen wegens de hoge graad van analfabetisme en een gebrek aan opleiding. De 
plattelandsgemeenschappen beschikken niet over administratief personeel dat hen kan 
bijstaan bij hun taken en aldus de kwaliteit van de diensten die aan de 
plattelandsbevolking worden verleend, te verbeteren. 
 
 Zwakheden op het vlak van de financiële middelen:  

 
De budgetten van de plaatselijke gemeenschappen zijn bescheiden vergeleken bij de 
behoeften, en er is een duidelijk onevenwicht tussen de investeringsuitgaven en de 
werkingsuitgaven.  
De plattelandsbelasting, de belangrijkste bron van inkomsten voor de 
plattelandsgemeenschappen, wordt praktisch niet meer geïnd en de mechanismen van 
staatscompensatie om de gedecentraliseerde bevoegdheden correct uit te oefenen werken 
nog niet (het toelagenfonds van de decentralisatie volstaat niet om de kostprijs van de 
overgedragen lasten te dekken). 
 
 Zwakheden op het vlak van de formulering, de coördinatie en de bevordering van de 

plaatselijke ontwikkeling:  

                                                 
8 Met de hervorming van de gemeentelijke administratie in 1966, de oprichting van de plaatselijke 
gemeenschappen in 1972, de overdracht van het beheer van de administratieve overheden aan de 
burgemeesters en aan de voorzitters van de plattelandsraden in 1990 en ten slotte de overdracht van 
bevoegdheden naar de regio's, gemeenten en plattelandsgemeenschappen in 1997.   
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De instellingen die belast zijn met de uitvoering van deze taken (regionale 
ontwikkelingsorganen en economische en sociale comités) beschikken niet over de nodige 
financiële en menselijke middelen. 
 
 Terughoudendheid van verscheidene ministeries om de plaatselijke gemeenschappen 

hun rol ten volle te laten spelen inzake planning, beheer en opvolging van de 
activiteiten waarvan de bevoegdheden zijn overgedragen:  

 
In het onderwijs en de gezondheid spelen de plaatselijke gemeenschappen een geringe rol. 
 
We moeten dus constateren dat de balans verre van bevredigend is … 
 
Sociale economie:  
 
De regering heeft weinig aandacht voor deze sector, daar de meeste initiatieven met 
betrekking tot de invoering van gedecentraliseerde financiële systemen en van 
coöperatieve verzekeringen worden gedragen door de gemeenschap van geldschieters.  
Toch verdient het recente initiatief van de BCEAO en de UEMOA met betrekking tot de 
invoering van een Banque Régionale de Solidarité (waartegen trouwens bezwaar wordt 
gemaakt door de gemeenschap van geldschieters) en het initiatief van de post om een 
financiële filiaal op te richten, een vermelding.  
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2 Opties voor de ontwikkeling van senegal: strategie en beleid 
 
2.1 Ontwikkelingsplannen:  
 
De regering heeft verscheidene nationale strategieën en plannen uitgewerkt in 
samenwerking met de ontwikkelingspartners.  
 
Zij dragen op algemene wijze bij tot de sleutelstrategie van de regering die ernaar streeft  
de armoede-index met 50% terug te brengen tegen 2015. 
 
De belangrijkste nationale ontwikkelingsplannen, -strategieën en -programma’s zijn: 
 
Het "Dixième Plan d’Orientation pour le Développement Economique et Social" 
(2002-2007):  
 
Dit plan is bijna rond. Er werden zeven globale doelstellingen geïdentificeerd: 
 
 de verwezenlijking van een sterke groei; 

 het voorleggen van een draaglijk handelstekort; 

 de versterking van het concurrentievermogen van het productiesysteem; 

 de verbetering van de prestaties van het systeem van onderzoek; 

 de versterking van de plaatselijke ontwikkeling; 

 de bevordering van een goed bestuur; 

en 
 de vermindering van de armoede. 

 
Het "Document Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (DSRP)": 
 
Het DSRP is een document van economisch beleid dat geïnspireerd is door het "Dixième 
Plan d’Orientation pour le Développement Economique et Social" en de dimensie 
armoede integreert in de uitwerking van het macro-economische en sectorale beleid.  
 
Na de uitwerking van een tussentijds document werd Senegal toegevoegd aan de landen 
die in aanmerking kwamen voor bijstand in het kader van het versterkte initiatief van de 
armste landen met hoge schuldenlast (PPTE).  
Zo kan het land tijdens de tussenliggende periode profiteren van een grotere vermindering 
van zijn schuldenlast en ondertussen het definitieve DSRP voorbereiden. 
 
De strategie voor het terugdringen van de armoede rust op vier fundamentele pijlers:  
 
 het creëren van rijkdom; 

 de versterking van de capaciteiten en van de toegang tot de sociale basisdiensten; 

 de bescherming van de kwetsbare groepen; 

 het participatieproces voor uitvoering en opvolging-evaluatie. 
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De volgende doelstellingen werden bepaald: 
 
 de effecten van de armoede met de helft verminderen tegen 2015; 

 de toegang tot de essentiële sociale diensten veralgemenen voor 2010; 

 alle vormen van uitsluiting uitroeien en de gelijkheid van mannen en vrouwen 
invoeren op alle niveaus van het basis- en secundair onderwijs tegen 2015. 

 
Op korte termijn moeten deze doelstellingen worden gedragen door een gemiddelde groei 
van 7 tot 8% om het percentage armen met minstens 15% te verminderen gedurende de 
periode 2003-2005. Deze groei moet een belangrijk effect hebben op de verbetering van 
het inkomen op het platteland en moet ook werkgelegenheid scheppen. 
 
Het "Programme Triennal d’Investissements Publics 2001-2003 (PTIP)":  
 
Deze wet voor een meerjarig programma op korte termijn definieert de voorziene 
overheidsinvesteringen voor de betreffende periode in de primaire, secundaire, tertiaire en 
quartaire sector. Hij vormt de meest operationele schakel van het planningssysteem. 
 
De hulp van de geldschieters is voor een groot deel geïntegreerd in het PTIP. 
Zo was in 2001 het grootste gedeelte (70%) van de middelen voor de uitvoering van deze 
investeringen afkomstig van een buitenlandse bron. Ze bestonden voor 69% uit leningen 
aan soepele of gunstige voorwaarden, de rest kwam van subsidies.  
 
Over het algemeen leiden de acties die worden uitgevoerd in het kader van het PTIP tot de 
bestrijding van de armoede. Zo worden de middelen die worden gehaald uit de 
vermindering van de schuld in het kader van het PPTE-initatief omgezet in 
investeringskredieten die bestemd zijn voor de sociale sectoren.  
 
Uit de verdeling van de investeringen tussen de verschillende concentratiesectoren ten 
opzichte van de vorige jaren blijkt een echte wil van de regering om meer belang te 
hechten aan de sectoren die bijdragen tot de toegang van de bevolking tot de sociale 
basisdiensten (d.w.z. gezondheid en onderwijs). 
 
Toch is Senegal nog ver verwijderd van de doelstellingen van het initiatief 20/20 van 
Kopenhagen dat door het land is onderschreven.  
 
Het "Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique" (NPDA of NEPAD):  
 
Dit initiatief werd bestempeld als "algemene stap voor de strijd tegen de armoede in 
Afrika" en vertolkt een wil om de macro-economische stabiliteit te herstellen en in stand 
te houden vertrekkende van de rijkdommen waarover het continent zelf beschikt.  
 
De globale doelstellingen van het NEPAD zijn de vermindering van de armoede tegen 
2015, de versterking van de basisinfrastructuren, goed bestuur, de vrede en het voorkomen 
van conflicten, de ontwikkeling van de landbouw, de versterking van de capaciteiten door 
de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de toegang tot de markt.  
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2.2 Sectoraal beleid: 
 
Dat krijgt concreet vorm in verschillende documenten die werden uitgewerkt door de 
technische ministeries van de regering. Het past in het "Plan d’Orientation pour le 
Développement Economique et Social" en in de verschillende nationale programma’s, en 
houdt rekening met de nationale strategie voor de strijd tegen de armoede.  
 
In de meeste gevallen werden de ontwikkelingspartners, evenals het maatschappelijk 
middenveld en soms de gecentraliseerde gemeenschappen, bij deze uitwerking betrokken.  
 
Men kan een onderscheid maken wat de sectoren en de sleutelthema's van de Belgisch-
Senegalese samenwerking betreft:  
 
Inzake gezondheid:  
 
Een betere toegang tot de sociale basisdiensten is één van de pijlers van de strategie van 
de strijd tegen de armoede. 
 
Senegal heeft een "Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDS) 1998–
2007" uitgewerkt.  
Het PNDS heeft verscheidene legislatieve en institutionele hervormingen op stapel gezet 
die voornamelijk betrekking hebben op de ziekenhuizen, de geneesmiddelen en de 
apotheken.  
Het krijgt in een eerste fase concreet vorm door een "Programme de Développement 
Intégré du Secteur de la Santé (PDIS), 1998-2002".   
 
De doelstelling van dit programma zijn: 
 
 de vermindering van de moedersterfte; 

 de vermindering van de kinder- en jongerensterfte; 

 de vermindering van de vruchtbaarheidsindex; 

 de verbetering van de levensomstandigheden van de armsten; 

 - de naleving van de WHO-normen inzake sociale dekking op het niveau van de 
basisinfrastructuren; 

 de reorganisatie van het ministerie van gezondheid; 

 de verbetering van de toegang tot de basisdiensten; 

 de toegankelijkheid van geneesmiddelen; 

 de hervorming van het ziekenhuiswezen. 

 
Inzake de strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen - SOA - en HIV/AIDS was 
Senegal het eerste Afrikaanse land dat een "Comité de Lutte contre le SIDA" (1986) in het 
leven heeft geroepen. Vervolgens werd een "Programme National de Lutte contre le 
SIDA" (PNLS) uitgewerkt, alsook een 'Plan Stratégique de Lutte contre le SIDA' (2002-
2006).  
 
Het doel van dit laatste is de verworvenheden van de strijd tegen AIDS kapitaliseren, 
gedurende de periode 2002-2006 de prevalentie van HIV onder de 3% houden, de 
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levenskwaliteit van mensen die met HIV leven, verbeteren en de socio-economische 
impact van HIV/AIDS verminderen. 
 
Inzake basisinfrastructuren:  
 
Waterbouwkundige werken op het platteland: 
De sector waterbouwkundige werken op het platteland bekleedt een belangrijke plaats in 
de strategie van economische en sociale ontwikkeling van het land en wordt beschouwd 
als één van de sleutels van de strategie voor groei en vermindering van de armoede.  
 
Een "Plan National Directeur" inzake waterbouwkundige werken op het platteland wordt 
op dit ogenblik uitgewerkt.  
 
De doelstellingen die, naast de waterbevoorrading van 35l/inwoner/dag zoals aanbevolen 
door de Wereldhandelsorganisatie (WHO), worden nagestreefd zijn: 
 
 de verbetering van de levensomstandigheden (verlichting van de werklast van 

vrouwen inzake het aandragen van water) en de gezondheidstoestand van de 
bevolkingen, zodat ze voldoende toegang hebben tot drinkbaar water; 

 de bevrediging van de behoeften aan water voor het vee en de landbouwproductie met 
de uitbouw van winstgevende activiteiten rond waterpunten; 

 een beter beheer en een afdoende bescherming van de waterbronnen; het geleidelijk 
aan dragen door de bevolking van de kosten voor de exploitatie en de vernieuwing van 
de bemalingsuitrusting; 

 de uitvoering van een doeltreffend beleid inzake het onderhoud van 
waterbouwkundige werken met het oog op het voortbestaan van de dienst; 

 de vertraging van de uittocht uit het platteland.  

 
Afvalverwijdering (in de steden): 
A) Vloeibaar: 
Een grotere toegang van de bevolking tot de rioleringsnetwerken is één van de prioritaire 
doelstellingen op het gebied van het beheer van het milieu, dat deel uitmaakt van het 
DSRP.  
 
Een nationale strategie voor de verwijdering van vloeibaar afval wordt reeds door de 
regering bekrachtigd. Het "Projet Sectoriel Eau" (PSE), 1996-2003, en het "Projet Eau 
Long Terme" (PELT), 2003-2030, die werden uitgewerkt op basis van de Lettre de 
Politique Sectorielle, ondertekend in 1995, zijn gestoeld op die strategie. 
 
Het "Office National de l’Assainissement du Sénégal" (ONAS) is belast met het geven 
van de opdracht voor de rioleringswerken, en met de exploitatie en het onderhoud ervan. 
 
De nagestreefde doelstellingen zijn: 
 
 de concentratie van de aansluitingen op het bestaande rioleringsnetwerk; 

 de verbetering van de dienstverlening in de zones waar reeds collectieve 
rioleringsnetwerken zijn aangelegd; 
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 de algemene verspreiding van alternatieve en geschikte autonome rioleringssystemen 
in de wijken net buiten de stad, waarbij tegelijkertijd de werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van kleine bedrijfjes wordt gestimuleerd. 

 
B) Vast: 
De toenemende toegang van de bevolking tot netwerken voor ophaling van huishoudelijk 
afval is één van de prioritaire doelstellingen op het gebied van het beheer van het milieu, 
dat deel uitmaakt van het DSRP.  
 
Het "Plan National d’Action pour l’Environnement" (PNAE) stelt de problemen van de 
verslechtering van de levensomstandigheden van de bevolking aan de orde, doordat de 
ophaling en verwerking van huishoudelijk afval zwak, zelfs onbestaande is.  
Eén van de acties die door het plan worden voorgesteld is de verbetering van de hygiëne 
in de stad. 
 
Inzake onderwijs: 
 
Een betere toegang tot de sociale basisdiensten is één van de pijlers in de strategie van de 
strijd tegen de armoede. 
 
Senegal heeft een "Programme Décennal d’Education et de Formation (PDEF) 2001-
2010" uitgewerkt. 
Eén van de voornaamste doelstellingen van dit tienjarenprogramma is de verhoging van 
het brutopercentage kinderen dat naar school gaat: in 2010 zouden alle kinderen naar de 
basisschool moeten gaan.  
De uitgewerkte strategie steunt onder andere op de bouw van tweeduizend klassen per 
jaar, de aanwerving van een voldoende aantal leraars en het kosteloos ter beschikking 
stellen van schoolboeken.   
De andere doelstellingen betreffen de hertoewijzing van 49% van de nationale 
onderwijsbegroting aan het basisonderwijs, de verbetering van de toegang tot alle niveaus 
van het onderwijs voor meisjes, en de verlenging van de duur dat ze naar school gaan, een 
grote toegang van leerlingen tot het middelbaar en secundair onderwijs en de verbetering 
van de kwaliteit van het universitair onderzoek. 
 
Inzake landbouw: 
 
De landbouw wordt in het DSRP beschouwd als één van de sleutelelementen voor de 
groei van de economie. 
Hij verschaft op dit ogenblik werk aan 70% van de actieve bevolking en draagt voor 17% 
bij tot het Bruto Binnenlands Product (BBP).  
 
Een "Plan Stratégique Opérationnel" werd onlangs goedgekeurd. Er bestaan verschillende 
soorten overheidsbeleid: Het "Programme d’Ajustement du Secteur Agricole" (PASA), 
het "Programme des Services Agricoles et d’Appui aux Organisations de Producteurs" 
(PSAOP), het "Programme National d’Infrastructures Rurales" (PNIR) en het 
"Programme Spécial de Sécurité Alimentaire" (PSSA) in het kader van de "Déclaration de 
Politique de Développement Agricole de 1995" … 
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De doelstellingen van deze beleidslijnen zijn onder andere: 
 
 de toename en de diversificatie van de landbouwproducten; 

 de verbetering van de voedselveiligheid9; 

 het scheppen van werkgelegenheid en de verhoging van de inkomsten op het 
platteland;  

 de vorming van het hele natuurlijke milieu. 

 
Binnen het maatschappelijk middenveld op het platteland is er een sterke dynamiek, met 
de goed gestructureerde en zeer actieve plattelandsorganisaties. 
Binnen haar DSRP streeft de regering ernaar een strategie uit te voeren om de 
beroepsorganisaties op het platteland te versterken om er de belangrijkste beheerders van 
de plattelandseconomie van te maken. 
 
Inzake milieu: 
 
Het "Plan National d’Action pour l’Environnement" (PNAE) van 1997 doet dienst als 
referentiekader. 
In het DSRP heeft Senegal de volgende prioritaire doelstellingen bepaald: 
 
 het behoud van het milieu en de strijd tegen armoede; 

 de bescherming van de fauna en flora; 

 de opwaardering van de plantenrijkdom; 

 de vergroting van de toegang van de armen tot de rioleringsnetwerken en de 
netwerken voor de ophaling van huishoudelijk afval; 

 het gemeentelijke beheer van de beschermde gebieden; 

 de versterking van de capaciteiten voor het beheer van de natuurlijke rijkdommen en 
het milieu; 

 de opwaardering van de ongerepte rijkdommen; 

 de verbetering van de levensomstandigheden in de stad en op het platteland; 

 
Inzake gender: 
 
Een "Plan d’Action National de la Femme" werd eind 1996 uitgewerkt. 
De bescherming van de kwetsbare groepen vormt één van de pijlers van het DSRP. Zo 
zullen programma’s worden uitgevoerd om de factoren van sociale uitsluiting te 
verminderen, met name ten gunste van de vrouwen, opdat zij dezelfde kansen zouden 
hebben op toegang tot de sociale basisdiensten.  
 

                                                 
9 Wat het verbruik van landbouwproducten betreft is Senegal nog steeds in grote mate afhankelijk van het 
buitenland. Dit tekort kan als structureel worden beschouwd (met onder andere de onaangepastheid van het 
bodemstelsel, de ontoereikendheid van het politieke en institutionele kader, de slechte 
klimaatomstandigheden, de verslechtering van de natuurlijke rijkdommen, …). 
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Inzake decentralisatie: 
 
De overheid, die zich bewust is van de vele zwakheden waaronder het 
decentralisatieproces lijdt, streeft ernaar dit proces voort te zetten door de 
stimulering van een echte regionale en plaatselijke administratie door de volgende 
middelen in te zetten: 
 
 aanpassing van het belastingstelsel teneinde de plaatselijke gemeenschappen in staat te 

stellen middelen vrij te maken voor de financiering van overheidsinvesteringen; 

 uitbreiding en versterking van hun bevoegdheden; 

 een meer rationele indeling van het grondgebied. 

 
2.3 Begroting 
 
Globale begroting: 
 
Het volume van de begroting bedroeg in 2000 meer dan 950 miljoen EUR, en was goed 
voor 20% van het BBP.  
De gewone uitgaven vertegenwoordigden 13% van het BBP, terwijl de kapitaaluitgaven 
6% van het BBP bedroegen. In 2000 werd 45% van de kapitaaluitgaven gefinancierd uit 
buitenlandse bronnen.  
  
Verdeling van de globale begroting (investeringen) per sector: 

 
Sector 1999/2000 

% 
2000/02 

% 
2001/03 

% 
(gepland) 

 
Transports 17,02 16,80 18,05 
Agriculture (+ élevage, pêche) 17,87/24,81 16,09/22,37 13,21/18,88 
Education 5,92 8,64 8,79 
Santé 7,85 8,19 9,04 
Développement social 3,35 2,10 3,23 
Hydraulique urbaine et assainissement 10,21 10,56 11,59 
Hydraulique rurale 2,98 2,46 1,85 
Renforcement institutionnel 5,79 7,72 7,74 
Ressources naturelles et environnement 3,65 3,37 363 
Autres10 18,42 17,79 17,2 
Total: 100 100 100 

 
Bron: Programme Triennal des Investissements 2001-2003, Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, octobre 
2000. 
 
Uit de tabel blijkt de duidelijke wil van de regering om meer belang te hechten aan de 
sectoren die bijdragen tot de verbetering van de toegang van de bevolking tot de sociale 
basisdiensten (gezondheid, onderwijs). Hoewel de landbouwsector door de regering was 

                                                 
10 Tussen 1993 en 1998 bedroeg het aandeel van de nationale in de gewone uitgaven gemiddeld 12,3%, 
gemiddeld (het aandeel van gezondheid bedroeg gemiddeld 5,1% en dat van onderwijs 24,5%). De 
loonmassa blijft beheerst onder de 43%. 
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bestemd om het grootste deel van de groei van het BBP te dragen in het kader van haar 
DSRP, zijn de overheidsinvesteringen in de landbouw voortdurend gedaald.  
De begroting voor gezondheid zal de norm van de 9% van de nationale begroting halen, 
zoals aanbevolen door initiatief 20/20.  
 
Begroting voor de vermindering van de armoede (2003-2005): 
 
Het totaalbedrag dat voorzien was voor het programma van prioritaire maatregelen 
(investeringen) 2003-2005 in het kader van het DSRP is 925 miljoen EUR. 
 

Ressources
Gouvernementales 

Aide globale des bailleurs

Ressources PPTE

 
Bron: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, 
Dakar, janvier 2002. 
 
Verdeling per sector van de begroting die wordt toegewezen aan de vermindering van de 
armoede: 
 

Sector 1997/1998 
% 

2000/01 
% 

2002/03 
% 

(gepland) 
 

Transports n/d n/d 13,1 
Agriculture (+ élevage, pêche) n/d n/d 17,86/21,35 
Education n/d n/d 8,33 
Santé n/d n/d 9,72 
Développement social n/d n/d 12,23 
Hydraulique urbaine et assainissement n/d n/d 2,18 
Hydraulique rurale n/d n/d 6,23 
Renforcement institutionnel n/d n/d N/d 
Ressources naturelles et environnement n/d n/d 15,67 
Autres n/d n/d 11,19 
Total: n/d n/d 100 

 
Bron: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
2.4 Proces van goedkeuring en coördinatie van de geldschieters: 
 
Goedkeuring: 
 
De goedkeuring van de samenwerkingsstrategieën en -tussenkomsten door het partnerland 
en de begunstigden is één van de criteria die door het "'Comité d’Aide au 
Développement" (CAD) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) zijn vastgelegd voor een duurzame menselijke ontwikkeling. 
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Zo werd het DSRP uitgewerkt via een ruim participatief proces dat de goedkeuring door 
Senegal van de strategie en van de uitvoering ervan, en de uitbouw van partnerschappen 
tussen de staat, de plaatselijke spelers en de ontwikkelingspartners heeft aangemoedigd. 
 
In dit kader moet het strategische niveau worden losgekoppeld van het operationele 
niveau van de uitvoering het beleid.  
De Belgische tussenkomsten zullen aldus volledig onder controle staan van de technische 
ministeries via gemengde overlegstructuren, d.w.z. de "Comités de Pilotage" 
(begeleidingscomités), en de geschikte uitvoeringsmodaliteiten. De instrumenten die 
hiertoe bijdragen zijn: het medebeheer en het participatieve beheer door alle spelers te 
betrekken bij de identificatie en uitvoering van de projecten (vandaar een echte 
doorzichtigheid tussen de partners). 
Dit zou moeten leiden tot een beter evenwicht van de machtsverhoudingen tussen de twee 
landen, een betere aanpassing van de tussenkomsten, een geleidelijke overdracht van de 
verantwoordelijkheden naar het land en een duurzaamheid van de tussenkomsten.  
 
Coördinatie: 
 
Daar het planningssysteem draait rond de verschillende zesjarige oriëntatieplannen voor 
de economische en sociale ontwikkeling en de driejarige investeringsprogramma's is het 
PTIP het kader dat ten grondslag ligt aan de coördinatie van de hulp aan Senegal11. Het 
PTIP is het referentiedocument van de regering inzake overheidsinvesteringen en vormt 
hierdoor het centrale instrument van de coördinatie van de hulp.    
Er bestaan ook andere coördinatiemechanismen: gemengde commissies, vergaderingen 
van technische opvolgingscomités, en in het kader van onze tussenkomsten, 
begeleidingscomités (of gemengde plaatselijke overlegstructuren). 
 
De geldschieters komen op hun beurt regelmatig bij elkaar in themagroepen (gezondheid, 
overheidsfinanciën en begrotingshulp, landbouw en voedselveiligheid, microfinanciën …) 
waarvan een geldschieter het voorzitterschap op zich neemt. De regering wordt er op ad 
hoc-basis bij betrokken.  
 
Er bestaat ook ad hoc-overleg, met name in het kader van het "Programme de 
Relancement des Activités Economiques et Sociales en Casamance" (PRAESC). 
 
Ten slotte, wat de sectoren betreft waar de Belgische hulp geconcentreerd is: 
 
Inzake gezondheid: De "Cellule d’Appui et de Suivi du PNDS" (CAS) is belast met de 
begeleiding van het geheel van het PDIS.  
Inzake de strijd tegen AIDS: een nationaal coördinatie-orgaan werd opgericht, de 
"Commission Mixte de Suivi et de Coordination", voorgezeten door het UNDP en 
uitgebreid naar de ministeries van economie en financiën, en van gezondheid.  
 
Er bestaat geen overlegkader op het niveau van de waterbouwkundige werken op het 
platteland, noch op het niveau van de stadsriolering. 
 
Over het algemeen zorgt de samenwerking tussen geldschieters niet voor problemen in 
Senegal.  
 

                                                 
11 Zo kadert 70% van de APD in het PTIP. Niettemin ontsnapt een groot gedeelte van de hulp nog steeds aan 
het PTIP. Het gaat onder andere om de middelen die zijn toegekend via de NGO's. 
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2.5 Vooruitzichten: 
 
Belangrijkste beperkingen: 
 
Ze zijn voornamelijk van economische aard.  
 
Op binnenlands structureel vlak betreffen ze: het gewicht van de schuldendienst, de 
zwakke absorptiecapaciteit, de sterke afhankelijkheid van de inkomsten uit export voor 
enkele producten (aardnoten, vis, fosfaten), de toenemende kloof tussen inkomsten en 
productie als gevolg van de massale toevlucht tot buitenlandse financiering12, de 
overheidsfinanciering van de chronische tekorten van bepaalde overheids- en semi-
overheidsinstellingen (zoals SONACOS, SENELEC …), de zwakke absorptiegraad van 
de economie over het algemeen en een regelgevende en financiële omgeving die 
ongunstig is voor de uitbreiding van de productieve sector (zoals het bodemstelsel13 en 
andere) …  
Andere belangrijke beperkingen zijn de verontrustende klimaatomstandigheden in de 
Sahel, de schraalheid van de bodem, de druk op de rijkdommen (bos, visserij …), de 
aanwezige corruptie en de straffeloosheid ervan14, de neiging tot een te grote centralisatie 
ten opzichte van de regio's, de sterke demografische druk, de insluiting van de 
plattelandsgebieden … 
 
De toenemende invloed van religieuze broederschappen op het politieke leven kan 
eveneens een rem op de ontwikkeling blijken. De Senegalese overheid heeft altijd 
toegekeken op een strikte neutraliteit ten opzichte van religieuze vraagstukken. Toch gaat 
de invloed van de Mouride-broederschap (de belangrijkste in Senegal) verder dan het 
strikt religieuze domein. Ze geniet bepaalde voordelen (vrijstelling van bepaalde rechten 
en belastingen) en mengt zich vaak op buitensporige wijze in de beslissingen van de 
plaatselijke gemeenschappen (cfr. de heilige stad Touba: verzet van de maraboets tegen de 
bouw van een technische school). 
 
Ten slotte vormt het aanhoudende conflict in Casamance een politieke factor met 
belangrijke socio-economische gevolgen voor de duurzame ontwikkeling van de regio en 
heeft het een niet te verwaarlozen weerslag op de begroting (onder andere op het vlak van 
defensie). De crisis heeft een grote invloed op de activiteiten van de regio, zoals het 
toerisme, de visvangst en de landbouw (en dus onrechtstreeks ook op de staatsinkomsten), 
en brengt ze een reële maatschappelijke kost met zich mee. 
 
Uitdagingen en opportuniteiten: 
 
De grootste uitdaging voor de regering voor de komende jaren is zeker de terugdringing 
van de armoede in het land. 
 
In het kader hiervan beschikt Senegal over verscheidene troeven. 

                                                 
12 De afhankelijkheid van Senegal ten opzichte van de buitenlandse hulp kan worden beschouwd als een externe 
beperking op zijn keuzes inzake ontwikkeling en investeringen. 
13 De vermindering van de onzekerheid omtrent het grondbezit is onontbeerlijk om de ontwikkeling van de 
privé-investeringen mogelijk te maken. 
14 Eén van de grootste problemen van Senegal, aan de orde gesteld door verscheidene leden van het maatschappelijk 
middenveld, is de geringe toepassing van de wetten en reglementen, zelfs het ontbreken ervan. 
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De politieke stabiliteit, het bestaan van een rechtsstaat die weinig gelijken kent in Afrika, 
de duidelijke wil van de regering om structurele hervormingen15 door te voeren en het 
bestaan van vele bekwame menselijke hulpbronnen zijn niet te verwaarlozen factoren.  
Andere opportuniteiten zijn het feit dat Senegal in aanmerking komt voor het PPTE-
initiatief en de aanvaarding ervan bij de PMA, waardoor het land bepaalde voorrechten 
kan genieten. 
 
Anderzijds kent Senegal sinds verscheidene jaren een macro-economische stabiliteit, een 
absolute voorwaarde voor elke strategie die streeft naar een duurzame economische groei.  
 
Ten slotte maakt Senegal deel uit van de enkele landen ter wereld die een Officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) krijgen die aanzienlijk groter is in verhouding tot hun 
demografisch en economisch gewicht16. 
Er is weinig kans dat de "goodwill" van de geldschieters tegenover Senegal in de 
toekomst zal afnemen17 …   
 
2.6 Algemene en kritische analyse van de situatie: 
 
Ondanks de prestaties van de macro-economische indicatoren is de armoede de voorbije 
jaren nog verergerd. Niettemin hoopt de regering de armoede met 50% verminderen tegen 
2015; 
 
Om deze doelstelling te behalen is de regering uitgegaan van een (zeer optimistische) 
schatting van een groei van het BBP van 7% tot 8% per jaar, die voornamelijk wordt 
ondersteund door de primaire sector en de vergroting van de landbouwproductiviteit en 
door een verhoging van het niveau van financiering uit het buitenland. 
 
Deze groei laten dragen door de primaire sector18 is geen oog hebben voor de ernstige 
crisis waarin de landbouwsector al decennialang verkeert en voor de endogene en exogene 
druk waarmee hij wordt geconfronteerd en waaraan de regering weinig zal kunnen doen 
(steeds minder neerslag, verslechtering van de bodem, daling van de prijzen die aan de 
producenten worden betaald, daling van de rendementen, verouderd materiaal, verarming, 
slechte omkadering, onaangepaste reglementering, decentralisatie voor de plaatselijke 
gemeenschappen zonder dat hen de geschikte middelen ter beschikking worden 
gesteld,…).  
 
Zestig procent van de bevolking leeft weliswaar op het platteland, maar men kan zich 
afvragen waarom de regering niet meer aandacht heeft geschonken aan de tertiaire sector, 
die in het verleden sterk heeft bijgedragen tot de verhoging van het BBP19. 
Bovendien zijn de voorspellingen van de economische groei gebaseerd op een reeks 
hypothesen die een stijging van de overheidsinvesteringen20 en privé-investeringen 
                                                 
15 Voor de uitwerking van de begroting 2001 heeft de Senegalese regering verscheidene maatregelen 
doorgevoerd, waaronder het opgeven van de scheiding van de werkingsbegroting en de 
investeringsbegroting en de invoering van "begrotingen voor welbepaalde doelstellingen of programma's ». 
16 De grote capaciteit om buitenlandse fondsen te mobiliseren kan niettemin als een zwakheid worden 
beschouwd, omdat de regering niet wordt aangezet om de nodige hervormingen aan te vatten. 
17  Niettemin zou de zwakke absorptiegraad bepaalde geldschieters (zoals de EU) ertoe kunnen aanzetten 
hun steun af te bouwen. 
18 De primaire draagt voor minder dan 20%  bij tot het BBP. 

19 Bovendien steunt de groeistrategie op de interventionistische acties van de staat, waarvan de inherente grenzen 
bekend zijn. 
20 In het kader van hiervan moeten er voldoende middelen worden voorzien voor de werking, d.w.z. voor het 
onderhoud, dat in het verleden vaak werd verwaarloosd. 
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verwachten na een verhoging van de APD en de rechtstreekse investeringsstromen uit het 
buitenland. 
Toch is de APD jaar na jaar voortdurend blijven dalen en het gebrek aan invoering van 
overtuigende maatregelen door de regering doet twijfels rijzen over haar wil, zelfs over 
haar vermogen om maatregelen te nemen inzake reglementering, beheer van de 
overheidsfinanciën, strijd tegen de corruptie, het scheppen van een klimaat dat gunstig is 
voor privé-investeringen, privatisering en de terugtrekking van de staat ... allemaal zaken 
die noodzakelijk en essentieel zijn voor de ontwikkeling van het land. 
 
Wat trouwens in het verleden al te vaak gebeurde is dat bepaalde maatregelen die door de 
Senegalese staat werden genomen lijnrecht ingingen tegen het advies van de partners en 
tegen de aangegane verbintenissen. 
Deze maatregelen tartten vaak elke economische logica21 , vermoedelijk om electorale 
redenen of om de sociale vrede te bewaren.  
 
Ten slotte werd er geen rekening gehouden met de sterke bevolkingstoename, die steeds 
meer volgehouden inspanningen vergt en die sterk weegt op de staatsbegroting, en met 
verscheidene externe factoren die een grote weerslag hebben, zoals een nieuwe droogte, 
een stijging van de brandstofprijzen, een wereldwijde recessie, …   
Het blijft dus te hopen dat het DSRP, waarvan de operationaliteit nog moet worden 
bewezen maar dat terecht een grondig denkproces over de armoede op gang heeft 
gebracht, geen dode letter zal blijven. 
 
In elk geval moeten de geldschieters bijzonder waakzaam en veeleisend zijn, en 
ondertussen mogen de praktische moeilijkheden voor de invoering van de vereiste 
institutionele hervormingen door de regering, niet uit het oog worden verloren. Voor 
sommige van die hervormingen moet de regering immers blijk geven van een grote 
handigheid en vastberadenheid.  
 
Ten slotte zal Senegal een grote doorzichtigheid aan de dag moeten leggen bij het beheer 
van zijn zaken en zijn overheidsfinanciën. 
 
2.7 Diverse benaderingen van de geldschieters en oriëntaties naar de 

instrumenten van ontwikkelingshulp: 
 
Er bestaan diverse instrumenten voor ontwikkelingshulp, waarop de verschillende 
geldschieters in meerdere of mindere mate een beroep doen. 
Het gaat om: 
 
 technische bijstand; 

 de financiering van projecten; 

 "basket funding"; 

 begrotingshulp. 

 

                                                 
21 In 2001 werd het tekort van de SONACOS overgenomen door de Senegalese staat en bedroeg het 10% van de 
begroting van de staat. Zo bestaat er een bepaald gevaar dat de PPTE-middelen worden gebruikt om de behoeften 
van de SONACOS te dekken…  
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Technische bijstand: 
 
Dit is één van de traditionele hervormingen van de APD. 
 
Niettemin in ziet men sinds 1997 een zekere achteruitgang in de financiering ervan, in het 
hele systeem van de Verenigde Naties en andere geldschieters. Dat wordt verklaard door 
de invoering van het principe van nationale uitvoering, dat ernaar streeft de essentie van 
de samenwerkingsprogramma’s te laten uitvoeren door nationale deskundigen, en een 
beroep te doen op gespecialiseerde internationale knowhow voor gericht overleg.  
 
De projecten voor (Belgische bilaterale) samenwerking maken vaak gebruik van 
technische bijstand als instrument voor hulp door het principe van medebeheer in te 
voeren in een geest van participatieve benadering. Dit medebeheer wordt zeer op prijs 
gesteld door de Senegalese partij en maakt een betere aanpassing van de projecten, een 
doeltreffender beheer en een grotere doorzichtigheid mogelijk. 
 
Financiering van projecten: 
 
De hulp aan de investeringsprojecten is veruit de belangrijkste van de APD. Dit type hulp 
wordt sterk bevoorrecht door de geldschieters en heeft de voorbije vijf jaar voortdurend 
aan belang gewonnen22.  
Het wordt op dit ogenblik door België bevoorrecht voor zover het past binnen het 
sectorale beleid van de regering. De verlening van technische bijstand (zie § 2.7.1) hoort 
er vaak bij. 
 
"Basket funding": 
 
Deze vorm van hulp, de deel uitmaakt van de begrotingshulp (zie § 2.7.4), wordt nog (te) 
weinig gebruikt. Toch vormt ze wel degelijk een mogelijkheid, die het verdient te worden 
onderzocht. Eén van de troeven ervan is de harmonisatie van de procedures van 
verscheidene geldschieters.  
 
Begrotingshulp: 
 
De begrotingshulp als ontwikkelingsinstrument is controversieel. 
 
In 1999 werd slechts 9% van de APD in de vorm van giften toegekend aan begrotingshulp 
(met inbegrip van hulp aan de betalingsbalans en hulp aan de programma’s).  
Toch voorziet het geheel van de financiële verrichtingen van Senegal een aanzienlijke 
verhoging van dit soort hulp tijdens de komende jaren. 
De vraag is evenwel niet opgelost binnen de Senegalese regering. Sommigen geven de 
voorkeur aan dit soort hulp, anderen scharen zich achter de UEMOA, die eerder een 
begrotingsdiscipline vanwege haar lidstaten steunt. 
 
De EU beschouwt begrotingssteun als een instrument waaraan de voorkeur moet worden 
gegeven bij de tenuitvoerlegging van haar hulp. De invoering van dit instrument hangt 
echter af van de betrouwbaarheid, de doorzichtigheid en de doeltreffendheid van de 
overheidsuitgaven van het land. De begrotingshulp zou kunnen evolueren in etappes, 
namelijk projecthulp, gerichte begrotingshulp en niet-gerichte begrotingshulp.  
 
                                                 
22 In 1999 was het goed voor 73% van de APD. 
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Voor België is dit type hulp nog niet operationeel.  
Zolang de uitvoeringsprocedures van de overheidsuitgaven en de bijbehorende controles 
niet gerationaliseerd zijn, de hervorming van de reglementering met betrekking tot de 
overheidsopdrachten niet voldoende wordt toegepast en de straffeloosheid van de 
corruptie niet afdoende wordt aangepakt, moet België de (zelfs gerichte) begrotingshulp 
als ontwikkelingsinstrument immers met grote voorzichtigheid gebruiken. 
 
Bij de andere geldschieters zijn de meningen verdeeld. Frankrijk, Duitsland en Spanje 
stellen zich terughoudend op. Canada en Oostenrijk onderzoeken de mogelijkheden van 
een gerichte begrotingshulp. Nederland ten slotte voegt zich bij het gunstige advies van de 
EU, de Wereldbank (WB) en het International Muntfonds (IMF). 
 
Als laatste vermelden we nog de recente oprichting van een themagroep "Openbare 
financiën en begrotingssteun" onder het voorzitterschap van de Europese Unie. 
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3 Analyse van de Belgische hulp 
 
3.1 Globale hulp van België:  
 
De ontwikkelingshulp (in miljoen EUR) van België aan Senegal, alle giften en leningen 
bij elkaar genomen, is de laatste tien jaar lichtjes gestegen. 
 
Evolutie van de Belgische hulp / (EUR) 
 

 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total Evolution 
APD  (Euro) 5.843.592 7.865.163 6.886.728 9.910.537 8.669.082 6.224.602 8.028.060

 
Bron: Jaarverslagen DGOS 2002. 
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3.2 Rechtstreekse bilaterale samenwerking eind 2001: 
 
Financiële aspecten: 
 

Année Totaal 
in duizend EUR

Rechtstreeks 
bilateraal in duizend 

EUR 

Rechtstreeks 
bilateraal % 

1990 5.580 n/d n/d 
1991 5.400 n/d n/d 
1992 4.980 1.410 28 
1993 5.300 2.060 39 
1994 6.070 2.110 35 
1995 5.843 1.951 33 
1996 7.865 4.752 60 
1997 6.886 2.756 40 
1998 9.910 2.706 27 
1999 8.669 3.958 45 
2000 6.224 1.493 24 
2001 8.028 2.570 32 

 
Bron: Jaarverslagen van de activiteiten AGCD/DGOS 1990-2002. 
 
Uit deze tabel blijkt een zekere stijging van de rechtstreekse bilaterale hulp, met een 
topjaar in 1996 (dankzij een operatie van schuldverlichting voor een bedrag van 100 
miljoen BEF), en een daling van het volume en het percentage van de rechtstreekse 
bilaterale hulp in 2000 en 2001.  
 
Juridische aspecten: 
 
De bilaterale samenwerking tussen Senegal en België is officieel van start gegaan met de 
ondertekening van het Accord Général van 1 juli 1968. 
De uitvoering ervan vond plaats via Arrangements Particuliers (AP). 
 
Een nieuwe Convention Générale werd op 19 oktober 2001 ondertekend in Dakar. 
De uitvoering ervan vond plaats via Conventions Spécifiques (CS). 
 
De juridische situatie van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de projecten van rechtstreekse bilaterale coöperatie, werd 
gedefinieerd door de uitwisseling van brieven. 
 
De laatste Gemengde Commissie dateert van de maand oktober 2001. Bij die gelegenheid 
werd een Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) op korte termijn goedgekeurd. Dit 
laatste kadert in een Belgische strategie inzake samenwerking. 
 
Lopende tussenkomsten van bilaterale hulp23 (met Convention Spécifique): 
 
De lopende bilaterale tussenkomsten passen perfect binnen de strategie van de strijd tegen 
de armoede 
In de concentratiesector gezondheid ("Projet Appui à la Région Médicale de Diourbel II – 
ARMD II") is België op dit ogenblik, samen met Duitsland, de enige bilaterale 
                                                 
23 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
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geldschieter die op algemene en structurele wijze actief is in de regio Diourbel, een regio 
waar de Belgische hulp geconcentreerd is. De twee geldschieters vullen elkaar aan.  
Het "Projet MST/SIDA" heeft als voornaamste doelstelling de strijd tegen AIDS en 
seksueel overdraagbare aandoeningen in de vorm van de aankoop van geneesmiddelen.  
 
De landbouwsector is geen concentratiesector in de echte zin van het woord (zie 
hoofdstuk 5). Het "Projet de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Horticoles 
(PPMEH)", dat in hoofdzaak gericht is naar de tuinbouwsector, draagt bij tot de strategie 
van verhoging van de inkomsten voor de landbouwexploitanten via de verbetering van 
hun toegang tot krediet, met name via de tenuitvoerlegging van maatregelen die gunstig 
zijn om de ontwikkeling van aangepaste financieringssystemen op gang te brengen en te 
begeleiden.  
 
Het "Fonds de Contrepartie Belgo-Sénégalais" (FCBS) werd geheroriënteerd naar de 
gedecentraliseerde financiële systemen (SFD). Dit past perfect binnen de strategie van de 
regering, die een betere toegang van kleine ondernemers en boeren tot kredieten 
bevordert. 
 
Er zijn op dit ogenblik verscheidene studies over de financiering van het Fonds d’Etudes 
et de Consultations (FEC) aan de gang of in voorbereiding. Ze zijn geconcentreerd in de 
prioritaire sectoren van de Belgische samenwerking.  
 
Tussenkomsten van bilaterale hulp24 (met Convention Spécifique) in voorbereiding:  
 
Het "Projet Amélioration et Renforcement des Points d'Eau dans le Bassin Arachidier 
(PARPEBA)" in de regio's Diourbel en Kaolack-Fatick, in de concentratiesector 
basisinfrastructuren (component waterbouwkundige werken op het platteland), wordt op 
dit ogenblik geformuleerd.  
 
Zo zal België de belangrijkste bilaterale geldschieter in deze sector zijn, die tussenkomt in 
de regio's Diourbel en Kaolack-Fatick.  
België stond in 2001 op de 2de plaats na Frankrijk. De EU was de grootste geldschieter, 
alle hulp bij elkaar genomen (bilateraal en multilateraal). 
Het "Projet Réhabilitation, Renforcement et Equipement de Sites de Forage en Milieu 
Rural (RRESFMR)", dat op dit ogenblik is afgesloten, wordt door de Senegalese partner 
trouwens beschouwd als een pilootproject25 dat als voorbeeld dient. 
 
Dit past perfect binnen de huidige strategie van de regering voor een universele 
verbinding op het platteland, en zal bijdragen tot de doelstelling van 35l/inwoner/dag van 
de WHO.  
De bevordering van de waterbouwkundige werken op het platteland is één van de sleutels 
tot de groeistrategie en de vermindering van de armoede. Ze wordt vertaald door de 
invoering van een programma voor het beheer en het onderhoud van de 
waterbouwkundige werken, de opwaardering van putwater, de bouw van waterputten die 
ook de behoeften van de landbouw kunnen dekken en de stimulering van de oprichting 
van waterbouwkundige gemeenschappen in de dorpen.  
Het project "Appui à l’assainissement de la Ville de St Louis" word op dit ogenblik 
geformuleerd. Dit project past binnen de strategie met betrekking tot de sanering en de 

                                                 
24 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
25 Het gaat om de verwezenlijking van uitgeruste waterputten in een geest van ontwikkelingspool om, vanaf 
een waterpunt, uitgerust met boring en watertoren, een maximaal aantal satellietplaatsen te bevoorraden. 
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verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, die als specifieke 
doelstellingen heeft de verbetering van de toegang tot systemen voor de verwijdering van 
huishoudelijk afval en de verandering van het gedrag en de houding van de begunstigde 
bevolking.  
 
Verscheidene andere afvalverwerkingsprojecten worden nu geïdentificeerd. 
 
De andere sectoren waar België actief is betreffen de landbouw en het onderwijs. 
Tussenkomsten zouden kunnen worden gefinancierd volgens de budgettaire 
beschikbaarheden en op voorwaarde dat ze niet binnen de sectorale programma’s passen. 
 
Programma van micro-tussenkomsten26: 
 
Het programma is gericht op het subsidiëren van activiteiten die bij de 
concentratiesectoren horen en die gesitueerd zijn in de prioritaire regio's van de Belgische 
samenwerking in Senegal. 
 
De eerste overeenkomst voor de levering van de prestaties inzake samenwerking 
"Programme de Micro-Interventions" voor Senegal tussen de Belgische staat en de BTC 
werd op 20 juli 2001 ondertekend. 
 
Ze is gedurende 15 maanden geldig. Het bedrag dat voorzien is voor de uitvoering van het 
voorwerp van de overeenkomst is 50.000 EUR.  
 
Overlevingsfonds27: 
 
Er lopen op dit ogenblik twee projecten: het "Project PESA/DKT" en het "Project Sénégal 
III - Louga". 
 
De doelstelling van het Programme PESA/DKT (consortium WAAW) is een 
ontwikkeling te bevorderen vertrekkende vanuit renovatie en het beheer van de middelen 
in de dorpen, terwijl wordt bijgedragen tot de beheersing van het water door de 
plattelandsbevolking, de voedselveiligheid en de verhoging van de inkomsten van de 
boeren. 
Het project stelt zich eveneens tot taak de technische bekwaamheid en de 
beheersbekwaamheid van de partner-boerenverenigingen te versterken en een 
bewustmaking van de bevolking over het beheer van de natuurlijke rijkdommen te 
bevorderen. 
 
Het project Sénégal III - Louga (NGO AQUADEV) ijvert voor een versterking van de 
beheers- en onderhandelingscapaciteiten van de dorpsgemeenschappen en verenigingen, 
voor een ondersteuning van de activiteiten die opbrengsten genereren (sectoren landbouw, 
veeteelt, visserij en cultuur) en het opzetten van infrastructuren ter ondersteuning van de 
ontwikkelingsacties. Het programma helpt de bevolking zijn bodem beter te beheren en 
steunt haar initiatieven op dit gebied. Een tweede fase wordt op dit ogenblik 
geïdentificeerd.  
 

                                                 
26 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
27 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
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Studie- en stagebeurzen28: 
 
De vragen die binnenkomen bij de prioritaire sectoren van de Belgisch-Senegalese 
samenwerking krijgen een voorkeursbehandeling. 
 
Rechtstreekse financiering van de plaatselijke NGO's: 
 
Teneinde bij te dragen tot de versterking van de capaciteiten van het maatschappelijk 
middenveld en tot de ontwikkeling van Senegal in het algemeen werd in 2002 een 
kredietlijn voor Senegal in het leven geroepen, voor een bedrag van 750.000 EUR over 
een periode van vier jaar. Die maakt de rechtstreekse financiering van de organisaties van 
het maatschappelijk middenveld mogelijk. 
 
3.3 Onrechtstreekse bilaterale samenwerking (eind 2001): 
 
Via de Belgische NGO's29 (behalve het Overlevingsfonds): 
 
Er zijn vele Belgische NGO's aanwezig in Senegal. Ze zijn actief in uiteenlopende 
sectoren zoals gezondheid, plattelandsontwikkeling, sociale economie, opleiding, 
versterking van de capaciteiten ...  
Ze worden voor 85% gefinancierd door de DGOS, voor een bedrag van gemiddeld één 
miljoen EUR per jaar (cijfers 1997-2000).  
 
Via de "Association pour la Formation et l’Enseignement à l’Etranger" (APEFE)30 : 
 
Op 1 januari 2002 steunde de APEFE 17 tussenkomsten op voorspraak van 
gespecialiseerde technische assistenten. Het gaat om een structurele steun die 
voornamelijk wordt verleend via opleidingsstructuren, ministeries en internationale 
programma’s.  
 
De APEFE in Senegal is in volle herstructurering teneinde de relevantie van de 
tussenkomsten te verbeteren. 
 
Via VLIR / CIUF31: 
 
Voor het academiejaar 2001-2002 werden, naast de beurzen van de CIUF (Conseil 
Interuniversitaire Francophone) en de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), eveneens 
stagebeurzen uitgereikt door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) van 
Antwerpen en stagebeurzen van Belgische privé-instellingen zoals A.D. Gembloux, 
CEFOP, ISTE, CELABOR en CIRGA. 
 

                                                 
28 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
29 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
30 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd.  
31 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
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3.4 Multilaterale samenwerking32: 
 
De door België gesteunde projecten dragen bij tot de sociale dialoog in Franstalig Afrika 
(PRODIAF), tot de invoering van een systeem van sociale bescherming voor de mensen 
van de informele sector op het platteland en in de stad (STEP), tot de verbetering van de 
kwalificatie van de kaderleden in de havens, tot de deelname van de boeren aan het beheer 
van de bodem en tot de vermindering van de luchtvervuiling veroorzaakt door 
motorvoertuigen. Deze projecten worden uitgevoerd via het Bureau International du 
Travail (BIT), de Organisatie voor voedsel en landbouw van de Verenigde Naties (FAO), 
de WB, de UNIFEM en de Conferentie van de Verenigde Naties over handel en 
ontwikkeling (UNCTAD).  
 
Ten slotte financiert de DGOS een technische bijstand in het kader van het VN-
Vrijwilligersprogramma. 

                                                 
32 Een lijst van tussenkomsten wordt als bijlage toegevoegd. 
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4 Lessen die werden geleerd betreffende hulp en de coördinatie van de 
hulp 

 
4.1 Vanuit het oogpunt van Senegal: 
 
Positieve aspecten: 
 
 de aanwezigheid van België sinds meer dan dertig jaar en het behouden van Senegal 

bij de 25 prioritaire landen van de Belgische internationale samenwerking; 

 de kwaliteit van de samenwerkingsprojecten: bepaalde projecten (zoals het project 
RRESFMR in de regio's Kaolack - Fatick en het "Projet de Soins de Santé Primaires 
en Zone Péri-urbaine" 1986-1995 in Pikine, in de regio Dakar) worden beschouwd als 
pilootprojecten, waarvan de resultaten hebben gediend voor de uitwerking van een 
sectoraal beleid van het land; 

 de concentratie van de hulp, zowel op geografisch als op sectoraal vlak;  

 het principe van medebeheer en de participatieve benadering, wat een betere 
aanpassing van de Senegalese partij, een doeltreffender beheer en een grotere 
doorzichtigheid mogelijk maakt. 

 de invoering van de BTC, wat het heeft mogelijk gemaakt de financiële en 
operationele opvolging van de projecten te verbeteren. 

 
Negatieve aspecten: 
 
Jegens België:  
 het gebrek aan informatie over bepaalde procedures ("Fonds d'Etudes et de 

Consultations", PRIMA). 

een seminar met betrekking tot de procedures inzake de projectcyclus en de werking 
van het FEC zal worden georganiseerd. 

 
Jegens de geldschieters in het algemeen: 
 de verscheidenheid van de soms zeer zware procedures van de geldschieters;  

 België gaat zich meer toeleggen op de harmonisatie van de verschillende procedures. 
 
 de verplichting van Senegal om een beleid toe te passen dat streeft naar de verbetering 

van de macro-economische situatie van het land zonder rekening te houden met de 
sociale gevolgen.  

nieuwe beleidslijnen en initiatieven33 inzake internationale samenwerking proberen dit 
probleem te verhelpen. 

 

                                                 
33 Het gaat onder andere om het PPTE-initiatief en het akkoord van Cotonou. 
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4.2 Vanuit het oogpunt van de geldschieters: 
 
Positieve aspecten: 
 
 de recente verbetering van de coördinatie tussen de meeste geldschieters;  

 de uitwerking van het DSRP dat, ondanks de kritieken die door verschillende 
geldschieters werden geformuleerd, een belangrijke etappe vormt naar een betere 
bewustwording en de aanpak van de armoede door het land.  

 
Negatieve aspecten: 
 
 de zwakke coördinatie tussen de regering en de geldschieters in het algemeen; 

 het gebrek aan coördinatie met bepaalde geldschieters, met name zij die geen deel 
uitmaken van het comité voor ontwikkelingshulp van de OESO; 

 de moeilijkheden in de mobilisatie van de ter beschikking gestelde financiële 
middelen34; 

 het gebrek aan doorzichtigheid en goed beheer van de overheidsfinanciën; 

 de ontoereikende operationele capaciteit aan menselijke en logistieke hulpbronnen van 
de regeringsdiensten, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak.  

 
4.3 Vanuit het oogpunt van België: 
 
Positieve aspecten: 
 
 het principe van medebeheer dat zorgt voor een betere aanpassing door de Senegalese 

partij van de tussenkomsten en een grotere doeltreffendheid bij de uitvoering van de 
projecten mogelijk maakt. 

 de concentratie van de hulp, zowel op geografisch als op sectoraal vlak;  die zal onze 
samenwerking coherenter maken en zou moeten zorgen voor een groter effect; 

 de afschaffing van de gebonden hulp, een systeem dat in het verleden zeer duur en 
vaak contraproductief is gebleken voor de ontwikkeling.  

 de verbetering van de financiële en operationele opvolging van de projecten sinds de 
invoering van de BTC. 

 
Negatieve aspecten:  
 
Negatieve aspecten jegens de Senegalese partij: 
 de zwakke beheersing van bepaalde procedures ("Fonds d'Etudes et de Consultations", 

PRIMA) door de Senegalese partij. 

op dit ogenblik wordt onderhandeld over een nieuwe Convention Spécifique over het 
FEC, die beter aangepast is aan de behoeften doordat ze rekening houdt met de recente 
institutionele wijzigingen binnen de Belgische samenwerking, terwijl een seminar over de 
procedures inzake de projectcyclus en de werking van het FEC zal worden georganiseerd. 
 

                                                 
34 Zo bedroeg de uitbetalingsgraad van de fondsen van het 9de FED in 2001 slechts 8%. 
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 de ontoereikende institutionele capaciteit van de regeringsdiensten. 

Dat zorgt voor administratieve traagheid en tot zwakke prestaties bij de identificatie van 
projecten die in aanmerking komen voor financiering.  
 
inzake menselijke hulpbronnen zal België ernaar streven de plaatselijke 
beheerscapaciteiten te versterken en een globale studie financieren teneinde te bepalen 
welke de behoeften zijn. 
 
 het gebrek aan doorzichtigheid en goed beheer van de overheidsfinanciën; 

 de algemene straffeloosheid ten opzichte van wetten en reglementen.  

 
Negatieve aspecten die deel uitmaken van de Belgische partij: 
 de Belgisch-Senegalese samenwerking wordt in essentie uitgevoerd in de vorm van 

projecten;  

in de toekomst moeten de tussenkomsten van België gericht zijn op een sectorale 
benadering, in samenhang en in complementariteit met haar andere tussenkomsten en die 
van de andere geldschieters, en vooral passend binnen de nationale plannen van de 
Senegalese regering. Onze internationale samenwerking moet worden beschouwd als een 
dynamisch denkproces over het gevoerde beleid, over de manier waarop het in de praktijk 
wordt gebracht en over de kwaliteit ervan. 
 
 het gebrek aan coördinatie tussen de verschillende spelers van de Belgische 

samenwerking; 

de spelers van de Belgische samenwerking die in het land aanwezig zijn zullen eerst met 
elkaar overleggen teneinde de complementariteit van hun respectieve acties te versterken. 
 
 de ontoereikendheid van de menselijke hulpbronnen, zowel op kwantitatief niveau35 

als op het niveau van de specifieke bekwaamheden die vereist zijn op het niveau van 
het bureau van de attaché, en ten opzichte van de vereisten die eigen zijn aan de 
functie en de rechtsmacht36. 

de decentralisatie en de internationale samenwerking moeten gepaard gaan met een 
versterking van de capaciteiten op het terrein (cfr. de recente herstructurering van de 
Vertegenwoordiging van de Commissie van de Europese Unie (EU) in Senegal).  
 

                                                 
35 Het bureau van de attaché in Dakar bestaat uit een attaché, een ajdunct-attaché en een secretaris. 
36 De rechtsmacht van Senegal omvat ook Guinea, Guinee-Bissau, Mauretanië, Gambia en Cap Vert. 
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5 Toekomstige strategie van de Belgische samenwerking 
 
5.1 Belgisch wettelijk kader: 
 
De hulp aan de Belgische ontwikkeling wordt georganiseerd door de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die werd opgericht binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Conform de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische 
internationale samenwerking is de DGOS verantwoordelijk voor de 
samenwerkingsprogramma's die worden opgesteld volgens de volgende beleidslijnen en 
kanalen: 
 
A) Beleid: 
 
De algemene doelstelling van de Belgische internationale samenwerking is de verlichting 
van de armoede en de duurzame ontwikkeling.  
De specifieke doelstellingen die tot deze algemene doestelling bijdragen moeten beperkt 
zijn tot vijf sectoren: 
 

 Basisgezondheidszorg, met inbegrip van de reproductieve gezondheid; 
 Onderwijs en opleiding; 
 Landbouw en voedselveiligheid; 
 Basisinfrastructuur; 
 Versteviging van de maatschappij. 

 
en drie sectoroverschrijdende thema's: 
 

 Het herstellen van het evenwicht van de rechten en kansen voor mannen en 
vrouwen; 

 Respect voor het milieu; 
 Sociale economie.  

 
B)Kanalen: 
 
De Belgische ontwikkelingssamenwerking functioneert via verschillende 
uitvoeringskanalen: 
 
B.1. Bilaterale intergouvernementele samenwerking; 25 partnerlanden werden 

geselecteerd;  

 Het opstellen van de intergouvernementele samenwerkingsprogramma’s is de 
verantwoordelijkheid van het partnerland en de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS); 

 De behandeling van samenwerkingsaanvragen is de verantwoordelijkheid van 
het partnerland en de samenwerkingsattaché bij de Ambassade van het 
Koninkrijk België; 

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

 Zowat 123 Belgische niet-gouvernementele organisaties (NGO’s); 
 Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in sommige partnerlanden; 
 Twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
- De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische 

Bijstand (VVOB); 
- L'Association pour la Promotion de Education et de la Formation à 

l'Etranger (APEFE) 
 

 Twee interuniversitaire raden : 
 

- De 'Conseil Interuniversitaire de la Communauté française' (CIUF); 
- De Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR); 

 
 Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG); 
 Het Koninklijk Museum van Centraal-Afrika (KMMA); 
 De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten. 

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

 Met de Europese Gemeenschap. 
 
B.4. Samenwerking via het Belgisch Overlevingsfonds; zo'n 20 Afrikaanse partnerlanden 

werden geselecteerd. Voor de uitvoering zijn drie kanalen mogelijk:  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

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

mogelijk:  

 Intergouvernementeel; 
 Niet-gouvernementeel; 
 Multilateraal. 

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

 
5.2 Doelstelling van de samenwerking: 
 
De algemene doelstelling van de strategie van samenwerking van België aan Senegal zal 
zich op één lijn stellen met de strategie van terugdringing van de armoede in Senegal: 
 
Algemene doelstelling: Vermindering van het aandeel van de bevolking dat in 
armoede leeft 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 34 



Dit zal worden verwezenlijkt in nauwe samenwerking met de regering en samen met de 
andere geldschieters en spelers in de ontwikkelingssamenwerking. 
In zijn DSRP heeft Senegal voor zichzelf een aantal indicatoren37 vastgelegd die zullen 
dienen om de vooruitgang te evalueren die werd geboekt bij het behalen van die 
doelstelling.  
 
De volgende impactindicatoren zullen dienen om de vooruitgang te evalueren die werd 
geboekt bij het behalen van deze doelstelling: 
 
 toename van het BBP per hoofd; 

 armoedegraad; 

 levensverwachting bij de geboorte; 

 alfabetisatiegraad van de bevolking ouder dan 6 jaar; 

 menselijke ontwikkelingsindex. 

 
Deze indicatoren38 geven een overzicht van de veranderingen van de dimensies van de 
armoede en dienen om de gevolgen van de macro-economische en sociale maatregelen te 
evalueren die werden genomen op het vlak van het welzijn van de bevolking (en die aldus 
een globaal overzicht geven van de vermindering van de armoede). Ze worden aangevuld 
met resultaatindicatoren die het effect van de tussenkomsten op het welzijn van de 
bevolking op korte termijn meten en met de tussentijdse indicatoren (waarvan sommige 
kaderen in het initiatief 20/20 van Kopenhagen), die nauw verbonden zijn met het 
actieplan en die het mogelijk maken de opvolging te verzekeren op het vlak van de 
middelen die worden toegewezen aan de sectorale diensten en aan de programma’s die de 
vermindering van de armoede als voorwerp hebben. 
 
5.3 Samenwerkingsstrategie en specifieke doelstelling: 
 
Teneinde onze internationale samenwerking in Senegal te optimaliseren bestaat de 
strategie die zal leiden tot het behalen van bovengenoemde doelstelling erin om, in 
eerste instantie, zich te ervan te vergewissen dat de tussenkomsten stroken met de 
verschillende internationale akkoorden en de inschrijving daarvan in het 
regeringsbeleid. 
 
Zo zal het gaan om de algemene naleving van: 
 
 het akkoord van Cotonou39, met een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld; 

 de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de norm 20/20 van Kopenhagen; 

 de Algemene Overeenkomst tussen België en Senegal; 

                                                 
37 Bron: Etudes des Mécanismes de Mise en Oeuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, groupe 
thématique n°5, Ministère de l’Economie et des Finances, octobre 2001 / Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, janvier 2002. 
38 Het dient opgemerkt dat zowel de betrouwbaarheid van de sociale indicatoren als de relevantie van 
sommige ervan een reëel probleem veroorzaakt. Er zal eveneens onderscheid moeten worden gemaakt naar 
geslacht en regio. 
39 Op 01/01/2002 had Senegal dit akkoord nog niet bekrachtigd. 
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 de verbintenissen die zijn aangegaan tijdens de 10de Belgisch-Senegalese Gemengede 
Commissie, en die concreet vorm kregen door het Indicatief 
Samenwerkingsprogramma. 

Senegal zal toezien op de naleving van: 
 
 het DSRP dat werd uitgewerkt in het kader van het PPTE-initiatief; 

 het PTIP; 

 het "Xème Plan d’Orientations Stratégiques pour le Développement Economique et 
Social 2002-2007"; 

 de verschillende sectorale beleidslijnen van de regering; 

 de verbintenissen die binnen de UEMOA zijn aangegaan. 

 
Rekening houdend met de verplichtingen van de Senegalese regering om de in zijn 
DSRP vastgelegde doelstellingen te behalen en met naleving van de normen die zijn 
vastgelegd voor de Belgische bilaterale samenwerking in de wet van 25 mei 1999 zal 
de Belgische rechtstreekse bilaterale samenwerking zijn Indicatief 
Samenwerkingsprogramma verdelen tussen een projecthulp, een sectorale hulp en 
een hulp aan het maatschappelijk middenveld. 
 
Projecthulp:    
 
Samen met de andere spelers in ontwikkeling zal België ernaar streven een meetbare 
invloed te hebben in de twee zones die drie geografische regio's omvatten en in twee 
concentratiesectoren. 
 
Zo zullen de tussenkomsten van België geografisch geconcentreerd zijn in één zone, die 
bestaat uit drie regio's40 waar de armoede zeer groot is (d.i. de regio's Diourbel, Fatick, 
Kaolack) en zeer specifiek in de zone waar de stad St Louis ligt.  
Het dient opgemerkt dat deze zones de huidige of toekomstige administratieve indeling 
van bovengenoemde regio's niet noodzakelijk recupereren. 
 
In Senegal zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de verbetering van de 
basislevensomstandigheden van de bevolking op het platteland41, die bijzonder moeilijk 
zijn in het Sahelgebied. 
Deze aanpak zou ertoe moeten bijdragen dat de uittocht uit het platteland van de mensen 
naar de stad, en dan vooral naar Dakar, zoveel mogelijk wordt afgeremd.  
 
Het is belangrijk te benadrukken dat, over het algemeen voor België, het "platteland" in 
kwestie ook regionale steden omvat.  
De verbetering van de levensomstandigheden in de regionale steden (d.i. Diourbel, 
Kaolack, Fatick en zeer specifiek de stad St. Louis) moet eveneens bijdragen tot de 
beperking, gedeeltelijk en onrechtstreeks, van de uittocht uit het platteland naar de stad.  
 

                                                 
40 In deze drie regio's zijn er meer arme gezinnen dan gemiddeld: zo bedraagt het armoedepercentage in 
Kaolack 75,7%, terwijl de regio's Fatick en Diourbel een percentage van respectievelijk 81,4% en 65,3% 
hebben.   
41  Geschat wordt dat de armoede op het platteland schommelt tussen 72 en 88%, terwijl ze in de stad schommelt 
tussen 44 en 59%. 
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Om een verspreiding van de tussenkomsten te vermijden en hun efficiëntie en 
doeltreffendheid te verzekeren zal België zich voornamelijk beperken tot twee 
complementaire sectoren waarin het een zekere deskundigheid heeft verworven en die 
bijdragen tot de vermindering van de armoede en tot het welzijn van de armsten: de 
gezondheidssector en de sector basisinfrastructuren (d.w.z. waterbouwkundige werken op 
het platteland en stadsriolering).  
 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de versterking van de plaatselijke 
beheerscapaciteiten.  
 
De specifieke doelstelling zal dus zijn: 
 
Specifieke doelstelling: De verbetering van het welzijn van de plattelandsbevolking, 
in twee concentratiezones, die drie regio's omvatten, d.w.z. de regio's Diourbel, Fatick en 
Kaolack, en de stad St Louis en via tussenkomsten in de twee concentratiesectoren, d.w.z. 
de gezondheidssector en de sector basisinfrastructuren (waterbouwkundige werken op het 
platteland en stadsriolering) 
 
 
Deze concentratie staat de consolidatie van op dit ogenblik lopende 
samenwerkingsprojecten (zoals het project PPMEH in de Niayes, zie § 3.2.3), niet in de 
weg.  
 
Elk project zal in medebeheer worden uitgevoerd, onder de verantwoordelijkheid van de 
Senegalese overheid, en de resultaten ervan zullen worden geëvalueerd op basis van de 
impactindicatoren, resultaatindicatoren en tussentijdse indicatoren zoals hoger 
gedefinieerd. Deze indicatoren zullen worden verfijnd naargelang de aard van het project 
in het technische en financiële dossier van elk project. 
 
Inzake gezondheid passen de Belgische tussenkomsten in het beleid van Senegal zoals 
dat gedefinieerd is in hoofdstuk § 2.2.1 
België legt de nadruk op de versterking en de toegankelijkheid van de 
basisgezondheidszorg en op de noodzaak om de activiteiten inzake reproductieve 
gezondheidszorg te integreren in de primaire gezondheidszorg. De prioriteit op het gebied 
van reproductieve gezondheid zal worden gegeven aan gezinsplanning, aan de verzorging 
van moeder en kind en aan de strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen - SOA - 
en HIV/AIDS. 
 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de nieuwe oriëntaties op het vlak van 
gezondheid (d.w.z. volksgezondheid), aan de versterking van de preventie (d.w.z. de 
bouw van latrines en toegang tot drinkbaar water) en aan de kwaliteit van het bloed. 
De nadruk zal worden gelegd op een meer aandacht van de bevolking voor haar eigen 
gezondheid.  
 
De tussenkomsten zullen geconcentreerd zijn in de zone die bestaat uit de regio's 
Diourbel, Fatick en Kaolack, die bijzonder zwaar getroffen worden door een hoog 
sterftecijfer en veel ziekten. 
 
De volgende indicatoren (* = resultaatindicator) zullen onder andere dienen om de 
vooruitgang te evalueren die werd geboekt bij het behalen van deze doelstelling: 
 
 ziekte: toegang moeras (ref. 2001: 25% / 2015: 1%); 
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 Aantal gevallen van AIDS (ref. 2000: 80.000 / 2015: < 95.000); 

 moedersterfte op 100.000 levendgeborenen (ref. 2000: 510 / 2015: 20)*; 

 kindersterfte op 1.000 levendgeborenen (ref. 2000: 60 / 2015: 30)*; 

 jongerensterfte op 1.000 levendgeborenen (ref. 2000: 98 / 2015: 50)*; 

 vaccinatiegraad (ref. 1998: 48% / 2015: 100%); 

 graad van toegang tot de medische diensten op het platteland (ref. 2001: 42% / 2015: 
90%). 

 
Bron: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Deze indicatoren zullen in het bijzonder worden gemeten ten opzichte van de 
kwantitatieve gegevens van de concentratiezone. 
 
Er bestaan eveneens verscheidene tussentijdse indicatoren. 
 
Inzake basisinfrastructuren: passen de Belgische tussenkomsten in het beleid van Senegal 
zoals dat gedefinieerd is in hoofdstuk § 2.2.2 
 
Waterbouwkundige werken op het platteland: 
De nadruk zal worden gelegd op het duurzame beheer van het water door een betere 
toegang van de bevolking tot kwaliteitswater te bevorderen en ervoor te zorgen dat deze 
bevolking beter voor haar eigen bevoorrading kan instaan, en op de betrokkenheid van de 
privé-sector. 
 
De tussenkomsten zullen geconcentreerd zijn in de zone die bestaat uit de regio's 
Diourbel, Fatick en Kaolack, waar de mensen minder toegang hebben tot drinkwater 
vergeleken bij het gemiddelde. 
 
De volgende indicatoren (* = resultaatindicator) zullen dienen om de vooruitgang te 
evalueren die werd geboekt bij het behalen van deze doelstelling: 
 
 waterverbruik per dag en per persoon (ref. 2000: 28l / 2015: 35l); 

 toegang tot drinkwater op het platteland (ref. 2001: 63% / 2015: 100%)*. 

 
Bron: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Deze indicatoren zullen in het bijzonder worden gemeten ten opzichte van de 
kwantitatieve gegevens van de concentratiezone42.  
 
Er bestaan eveneens verscheidene tussentijdse indicatoren. 
 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de gevolgen voor het milieu van de 
Belgische tussenkomsten. 
 

                                                 
42 In 2000 bedroeg het aansluitingspercentage van Diourbel, Fatick en Kaolack respectievelijk 64%, 64% en 54%, 
terwijl de toegang tot drinkbaar water voor deze drie regio's respectievelijk 75%, 47% en 46% bedroeg. 
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Verwijdering van vloeibaar afval: 
België onderschrijft de hervorming van de subsector van de waterbouwkundige werken in 
de stad en steunt de uitvoering van de nationale strategie van riolering die reeds door de 
regering is bekrachtigd.  
 
De Belgische tussenkomsten zullen geconcentreerd zijn in de zone die bestaat uit de 
regio's Diourbel, Fatick en Kaolack43 en, zeer specifiek, in de zone waarin de stad St Louis 
ligt. 
 
De toegang tot de stadsriolering op nationaal vlak (die op dit ogenblik 37% bedraagt) zou 
tegen 2015 moeten verdubbeld zijn. 
 
In de stad St Louis bedraagt is slechts 29% van de bevolking erop aangesloten. Er zullen 
werken moeten worden gestart om het netwerk van afvalwater dichter te maken en uit te 
breiden. 
 
Verwijdering van vast afval: 
Die zal zeer specifiek geconcentreerd zijn in de zone waar de stad St Louis ligt. 
 
Op dit ogenblik wordt slechts 59% van het huishoudelijk afval in negen wijken van de 
stad opgehaald door Groupements d’Intérêt Economique privés (GIE). Op termijn moet 
85% van het huishoudelijk afval door de GIE’s worden opgehaald in zeventien wijken van 
de stad. 
 
Sectorale hulp: 
 
De sectorale hulp zal, volgens de modaliteiten die geval per geval moeten worden 
gedefinieerd, nationale programma’s van de Senegalese regering inzake de ontwikkeling 
van de landbouw en de versterking van het basisonderwijs steunen. Deze assen zijn reeds 
geïntegreerd in het ISP 2001-2005 dat werd goedgekeurd tijdens de Gemengde 
Commissie van oktober 2001.  
 
Landbouw;  de Belgische tussenkomsten passen in het beleid van Senegal zoals dat 
gedefinieerd is in hoofdstuk § 2.2.4 
Ze zullen geconcentreerd zijn in de zone die bestaat uit de regio's Diourbel, Fatick en 
Kaolack, die bijzonder zwaar getroffen worden door armoede44.  
 
De volgende indicatoren zullen dienen om de vooruitgang te evalueren die werd geboekt 
bij het behalen van deze doelstelling: 
 
 ondertewerkstelling op het platteland (tussentijdse indicator);  

 armoedegraad op het platteland (impactindicator);  

 toename van het BBP per hoofd op het platteland (impactindicator);  

 
Bron: Etudes des Mécanismes de Mise en Oeuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, groupe thématique n°5, 
Ministère de l’Economie et des Finances, octobre 2001. 
                                                 

43 In 2000 was slechts 8,6% van de gezinnen in Senegal aangesloten op de riool. De steden Diourbel en Fatick zijn 
niet aangesloten.  

44 Zo bedroegen de ontwikkelingsindicatoren (IDH) en de armoede-indicatoren (IPH) voor de regio's 
Diourbel, Fatick en Kaolack in 1999 respectievelijk 0,364%, 0,399% en 0,404%  (nationaal gemiddelde 
0,429% ) en 51,58%, 53,82% en 49,72% (nationaal gemiddelde 43,83%). 
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Deze indicatoren zullen in het bijzonder worden gemeten ten opzichte van de 
kwantitatieve gegevens van de concentratiezone. Er bestaan eveneens verscheidene 
tussentijdse indicatoren.  
 
De Belgische tussenkomsten zullen er eveneens naar streven om, via de rechtstreekse 
financiering van de plaatselijke NGO's, onder andere de capaciteiten van de 
plattelandsorganisaties te versterken en de dialoog van deze laatste met de regering te 
bevorderen. 
 
Onderwijs:  de Belgische tussenkomsten passen in het beleid van Senegal zoals dat 
gedefinieerd is in hoofdstuk § 2.2.3 
Ze zullen geconcentreerd zijn in de zone die bestaat uit de regio's Diourbel, Fatick en 
Kaolack. Deze regio's hebben een grote achterstand ten opzichte van het nationale 
niveau45.    
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de toegang van meisjes tot de school, en er 
zal ook voor worden gezorgd dat ze de basisschool helemaal doorlopen.  
 
De volgende indicatoren (* = resultaatindicator) zullen onder andere dienen om de 
vooruitgang te evalueren die werd geboekt bij het behalen van deze doelstelling: 
 
 alfabetisatiegraad (ref. 2001: 39% / 2015: 73%)*; 

 alfabetisatiegraad bij vrouwen (ref. 2001: 29% / 2015: 70%); 

 scholingsgraad voor de basisschool46 (ref. 2001: 70% / 2015: 98%)*; 

 scholingsgraad voor meisjes in de basisschool (ref. 2001: 65% / 2015: 98%)*; 

 toegang tot het basisonderwijs op minder dan 30 minuten op het platteland (ref. 2001: 
72% / 2015: 100%).; 

 inschrijvingsgraad in het basisonderwijs (ref. 2001: 82% / 2015: 100%)*. 

 
Bron: Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP), Ministère de l’Economie et des Finances, Dakar, 
janvier 2002. 
 
Deze indicatoren zullen in het bijzonder worden gemeten ten opzichte van de 
kwantitatieve gegevens van de concentratiezone. Er bestaan eveneens verscheidene 
tussentijdse indicatoren.  
 
Zonder in dit stadium de hoogte van de jaarlijkse uitgaven ten gunste van Senegal vast te 
leggen zal de Belgische samenwerking in het bijzonder zorgen voor een continuïteit in de 
hulp, of die nu sectoraal of geografisch gericht is, teneinde de Senegalese regering in staat 
te stellen het beheer van de inbreng uit het buitenland te plannen. Hiervoor zal ze zeer 
regelmatig overleg plegen met alle geldschieters die actief zijn in Senegal. 

                                                 
45 De scholingsgraad voor het basisonderwijs in Afrika bezuiden de Sahara bedraagt 75%. De bruto 
scholingsgraad in de regio's Diourbel, Kaolack en Fatick bedraagt respectievelijk 35,5%, 39,95% en 
55,85%, vergeleken bij een gemiddelde van 65,6% op het niveau van het land.  

46 Idem. 
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Hulp aan het maatschappelijk middenveld: 
 
Daar het maatschappelijk middenveld in Senegal niet beschikt over een goed uitgebouwd 
en onafhankelijk netwerk van plaatselijke NGO's dat zijn belangen behartigt, kan een 
rechtstreekse hulp voor dit middenveld een aanvulling zijn op de bilaterale programma’s 
van staat tot staat. Het spreekt dus voor zich dat de potentiële capaciteiten beter kunnen 
worden ontwikkeld, onder andere door een rechtstreekse financiering van deze 
plaatselijke organisaties. 
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6 Samenhang en complementariteit van de belgische samenwerking 
 
6.1 Hulp aan de ontwikkeling van Senegal: 
 
In 1999 bedroeg de APD van de geldschieters aan Senegal 376.332.000 USD. Dit 
vertegenwoordigt 8% van het BBP. Ongeveer 55% van dit bedrag wordt toegekend bij 
wijze van gift, de rest bestaat uit leningen aan gunstige voorwaarden. 
De gemiddelde buitenlandse hulp aan de ontwikkeling van Senegal tijdens de periode 
1995-1999 bedroeg ongeveer 460.000 USD en is in de loop der jaren voortdurend 
gedaald. Dat sluit aan bij de internationale trend. 
 
Een meer gedetailleerd overzicht van de buitenlandse hulp en de verdeling ervan wordt in 
onderstaande tabel gegeven: 
 

Jaar Totaal 
Mio USD 

% 
leningen 

% 
giften 

% VN 
Systemen 

% 
bilateraal 

% multi 
niet VN47 

 

% 
NGO48 

 
1995 542 n/d n/d 30,5 57,2 12,3 0,02 
1996 551 57 43 36,4 52,8 10,8 0,02 
1997 371 43 57 29,3 56,8 13,9 0,02 
1998 454 44 56 29,6 60,0 10,4 0,02 
1999 377 45 55 24,3 59,1 16,6 0,02 

 
Bron: Rapport Mondial sur le Développement humain 2001, PNUD, 2001. 
 
De sectoren die in 1999 van de belangrijkste hulp hebben genoten zijn: 
 
 Landbouw, bosbouw en visserij (17% van het totaal van de hulp); 

 Sociale ontwikkeling (16% van het totaal van de hulp); 

 Opwaardering van de menselijke hulpbronnen (15% van het totaal van de hulp); 

 Beheer van de economie (10% van het totaal van de hulp); 

 Regionale ontwikkeling (10% van het totaal van de hulp); 

 Gezondheid (8% van het totaal van de hulp); 

 

                                                 
47 Voornamelijk EU, Fonds Africain de Développement, Banque Arabe pour le Développement de l’Afrique. 
48 Het dient opgemerkt dat de meeste geldschieters de financiering van de NGO's integreren in de bilaterale 
hulp. Deze cijfers moeten dus met grote voorzichtigheid worden bekeken. 
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6.2 Geldschieters in 1999: 
 
In 1999 waren de tien belangrijkste geldschieters, in volgorde van belangrijkheid: 
 
Frankrijk:       20,83%  
Japan:      14,75% 
Wereldbank/IDA:    12,94% 
Duitsland:     6,75% 
EU:      5,97% 
IMF:      5,18% 
Fonds Africain de Développement:  4,71% 
Taiwan:      4,21% 
USA:      3,1% 
Canada:      2,99% 
 
De belangrijkste bilaterale geldschieter is Frankrijk, gevolgd door Japan en Duitsland. 
Met gemiddeld 6 miljoen EUR per jaar (1995-1999) kan België worden beschouwd als 
een kleine geldschieter; ons land neemt de 9de plaats in.  
De hulp van België vertegenwoordigt 0,16% van het BBP van Senegal. 
De belangrijkste multilaterale geldschieter is de Internationale Ontwikkelingsassociatie 
van de WB, gevolgd door de EU en het IMF. 
 
6.3 Complementariteit tussen de Belgische samenwerking en het 

ontwikkelingsbeleid van Senegal (DSRP) en de internationale hulp (in 
het bijzonder de hulp van de EU) die wordt ontvangen van de 
gemeenschap van geldschieters: 

 
Teneinde het gebruik van de begrotingsenvelop te optimaliseren is het belangrijk dat de 
tussenkomsten van België plaatsvinden in complementariteit en in samenhang met de 
tussenkomsten van de andere geldschieters, in het bijzonder de EU. Dat wordt gedeeltelijk 
bereikt, daar 70% van de APD zich situeert op het niveau van het PTIP dat het centrale en 
belangrijkste instrument van de coördinatie van de hulp is. 
 
Door zich op één lijn te zetten met de strategie voor de vermindering van de armoede 
zoals die door Senegal is uitgewerkt, past de Belgische samenwerking op een algemene 
manier binnen de strategie en de oriëntaties inzake samenwerking van de EU. 
 
Volume van de benodigde hulp: 
 
Rekening houdend met het engagement van de Belgische regering om 0,7% van het bruto 
nationaal product uit te geven aan ontwikkelingshulp (tot nog toe werd er iets meer dan 
0,3% aan toegewezen) moet de begroting van 6,2 miljoen EUR per jaar die tijdens de 
laatste Gemengede Commissie aan Senegal werd toegewezen, op termijn worden 
opgetrokken. Dat strookt met de recente raming van de WB en het IMF dat de APD 
minstens het dubbele moet zijn van wat hij nu is om de doelstelling van vermindering van 
de armoede met 50% tegen 2015 te halen. 
 
Op lange termijn, teneinde deze aldus verhoogde envelop beter te absorberen en de 
regering van het land meer verantwoordelijk te maken, wordt aanbevolen dat er meer 
aandacht gaat naar begrotingshulp. 
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Het is eveneens belangrijk schaalvoordeel te bereiken door budgetten van een bepaalde 
omvang toe te wijzen aan een beperkt aantal tussenkomsten. Dat moet garant staat voor 
een duurzame impact van de tussenkomsten. 
 
Samenhang en synergie tussen de rechtstreekse en onrechtstreekse hulpstromen van 
België: 
 
Met het oog op de samenhang jegens de Senegalese partner is het wenselijk dat alle 
spelers van de Belgische samenwerking die in Senegal aanwezig zijn meer met elkaar 
overleggen om de complementariteit van hun respectieve acties te versterken. 
 
Zo zouden de onrechtstreekse acties (NGO's, APEFE, universiteiten…) meer moeten 
worden geïntegreerd in de strategie voor de strijd tegen de armoede in Senegal en in de 
strategie van de Belgische regering inzake ontwikkeling (d.w.z. bij voorkeur in de 
concentratieregio's en -sectoren). Een overleg en een uitwisseling van ervaringen op het 
terrein zijn een eerste stap in deze richting (in dit kader zou de attaché een proactieve rol 
moeten spelen). 
 
Diezelfde spelers zullen immers blijven genieten van een zekere onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Belgische tussenkomsten.  
De NGO's spelen namelijk een belangrijke rol bij de vorming van een tegenmacht en zijn 
een kritische waarnemer van het ontwikkelingsbeleid van de Belgische regering.  
 
Onlangs werd van start gegaan met een initiatief om een platform van de Europese NGO's 
te vormen die in Senegal aanwezig zijn. Gezien het grote volume van de onrechtstreekse 
bilaterale hulp (die sommige jaren bijna 25% van de Belgische bilaterale hulp aan Senegal 
opslorpte), moeten de NGO's worden beschouwd als een volwaardige 
ontwikkelingspartner. Hiertoe zal België de deelname van dit platform aan bepaalde 
vergaderingen van de geldschieters bevorderen. 
 
Ten slotte is de rechtstreekse financiering van de plaatselijke NGO's een niet te 
verwaarlozen instrument voor de versterking van de capaciteiten van het maatschappelijk 
middenveld in Senegal.  
Met het oog op de complementariteit en samenhang zullen de acties op een algemene 
manier passen binnen de Belgisch-Senegalese samenwerkingsstrategie en zullen ze de 
bilaterale programma’s aanvullen. 
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Bijlage 1:  Lijst van lopende bilaterale tussenkomsten (eind 2001) 

 (met Convention Spécifique): 
 

Sector Aantal 
interventies 
(elk type) 

Opmerkingen EUR 
(duizend) 

Santé primaire 2 Projet MST/SIDA, 
Projet ARMD II 

370 
8.210 

Education et 
formation 

   

Agriculture 1 Projet PPMEH 1.240 
Infrastructures de base    
Société civile    
Autres … 2 Fonds de Contrepartie belgo-

sénégalais, 
Fonds d’Etudes et de Consultations 

p/m 
1.120 

Total:   10.940 
 
Bron: Arrangements Particuliers AGCD-DGCI/Sénégal. 
 

Bijlage 2: Lijst van bilaterale tussenkomsten in voorbereiding (eind 2001) 
 (met Convention Spécifique) 

 
Sector Aantal 

interventies 
(elk type) 

Opmerkingen EUR 
(duizend)

Santé primaire    
Education et 
formation 

   

Agriculture    
Infrastructures de base 2 Projet PARPEBA (formulation) 

Projet Nettoiement St Louis (formulation) 
14.970 
1.980 

Société civile    
Autres …    
Total:   16.950 

 
Bron: Conventions Spécifiques DGCI/Sénégal. 
 

Bijlage 3 : Programma van micro-tussenkomsten (jaar 2001)  
lijst van tussenkomsten 

 
Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Union Jaboot/Enda Graf CTB Teinture / Dakar 5.500 
Atelier Rafete CTB Artisanat / Dakar 4.600 
Association Femmes et 
Progrès de Gossas 

CTB Aviculture / Kaolack 7.300 

GRAIDE CTB Renforcement des capacités / Dakar 7.900 
Total:   25.300 
 
Bron: Interne documenten DGOS. 
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Bijlage 4: Overlevingsfonds – lijst van tussenkomsten (eind 2001) 

 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
(duizend) 

Programme PESA/DKT Consortium Vredeseilanden-Coopibo,
NCOS, Broederlijk Delen, Bevrijde 

Wereld 

1998-2002 2.900 

Sénégal III - Louga  Aquadev 1999-2002 1.200 
Total:   4.100 

 
Bron: Interne documenten DGOS. 
 

Bijlage 5 : Studie- en stagebeurzen (jaar 2001) - lijst van tussenkomsten 
 
 

Titel Uitvoerder Aantal Sector EUR 
Bourses de stage 
en Belgique 

CTB 28 homme/mois Santé 
Gestion des ressources hydriques 

79.800 

Bourses d’études 
en Belgique 

CTB 4 Informatique 
Appui et gestion PME/PMI 

Gestion des eaux 
Prévisions et prospectives 

démographiques 
Soins infirmiers 

112.000 

Bourses d’études 
locales 

CTB 6 Gestion – CESAG 29.700 

Bourses de stage 
locales 

CTB 2 Assainissement 
Agriculture 

4.100 

Total:     225.600 
 
Bron: Interne documenten DGOS. 
 

Bijlage 6: Lijst van tussenkomsten van de Belgische NGO's  
(buiten Overlevingsfonds) (eind 2001) 

 
Sector Aantal 

interventies 
 (elk type) 

Opmerkingen EUR 
 

Education et 
formation 

3 Consortium DTS, Enfance Tiers 
Monde 

76.500 

Agriculture 1 SOSFaim 188.900 
Infrastructure de base    
Société civile 6 Consortia DTS, Itinerans, Salto, SITNS 268.500 
Pêche 1 Aquadev 38.400 
Coordination 2 Consortia Atifa, DTS 85.400 
Artisanat 1 Delipro 54.800 
Micro-finances 2 Aquadev, WSM 212.500 
Cultures & loisirs 1 Consortium WAAW 257.200 
Total:   1.182.200 

Bron: Interne documenten DGOS. 
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Bijlage 7: Lijst van tussenkomsten via APEFE (eind 2001) 
 
 

Sector Aantal 
interventies
(elk type) 

Opmerkingen EUR 

Santé  1 Formation en cours d’emploi 60.000 
Education et 
formation 

4 Formation de formateurs et enseignement 
supérieur technique 

240.000 

Agriculture 5 Formation en cours d’emploi 300.000 
Environnement 2 Formation en cours d’emploi 120.000 
Infrastructure de 
base, consolidation 
de la société civile 

5 Formation en cours d’emploi, formation 
initiale, recherche appliquée 

300.000 

Total: 17  1.020.000 
 
Bron: Interne documenten DGOS. 
 

Bijlage 8: Lijst van tussenkomsten via VLIR/CIUF (eind 2001) 
 
 

Sector Aantal 
interventies 
(elk type) 

Opmerkingen EUR 
 

Santé primaire    
Education et formation 34 Bourses et stages 402.000 
Agriculture    
Infrastructure de base    
Société civile    
Total:   402.000 

 
Bron: Interne documenten DGOS. 
 

Bijlage 9: Lijst van tussenkomsten van multilaterale samenwerking (eind 2001) 
 
 

Sector Aantal 
interventies 
(elk type) 

Opmerkingen EUR 
(duizend) 

Santé primaire    
Education et formation 1 Projet Cadres Portuaires (CNUCED) (partim)   400 
Agriculture 1 Projet Gestion du Terroir (FAO) 930 
Infrastructure de base    
Société civile 2 Projet STEP (BIT) 

Projet PRODIAF (BIT) 
(partim)1.430 
(partim)   350 

Autres … 3 Projet Clean Air Initiative (BM) 
Projet UNIFEM 
Volontaires NU 

(partim)   320 
(partim)     50 

112 
Total:   4.042 

 
Bron: Interne documenten DGOS. 
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