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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 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz VI 



 
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 

 
 
 
 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz VII 



 
 
 
 
 
 

Strategienota 
TANZANIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar es Salaam, juli 2002 
 
 



1. Landoverzicht (zie ook Landprofiel in bijlage 1) 
 
1.1. Landprofiel:  
 
Tanzania is gelegen in het midden van de Oostafrikaanse kust, heeft een oppervlakte van 
945 090 km² en een bevolking die op 33,5 miljoen mensen geraamd wordt. 80% daarvan 
woont op het platteland.  
Het is één van de weinige Afrikaanse landen waar sedert de onafhankelijkheid (1961) 
politieke en maatschappelijke stabiliteit heerst. Het is een vreedzame natie, die meer dan 
100 stammen telt. 
Sedert het midden van de jaren 1990 kent het land een goede macro-economische 
stabiliteit, met een gemiddelde werkelijke BBP-jaargroei van 4,6%. De inflatie is volledig 
onder controle (5% in 2001). 
Met een BBP per inwoner van amper 259 USD (1999) blijft Tanzania één van de 
allerarmste landen. De HDI lag in 2001 op 0,423, waarmee het land op de 140ste plek 
komt op 162 landen. 
 
1.2. Korte geschiedenis van Tanzania: 
 
Het huidige Tanzania was eeuwen lang een doorvoerland voor Arabische handelaars 
(goud, ivoor, kruidnagel en slaven). In de 19de eeuw maakte Tanganika deel uit van het 
Duitse “Ost-Afrika”. Na de Eerste Wereldoorlog werd het een Brits protectoraat. 
Tanganika werd op 9 december 1961 op vreedzame wijze onafhankelijk van het VK. 
In 1962, kort na de onafhankelijkheid, smolten Tanganika en Zanzibar samen tot de staat 
Tanzania. Volgens het Chinese socialistische model ging de eerste president J. Nyerere 
van start met een gedurfd, idealistisch programma van sociale hervorming en 
economische ontwikkeling (Arusha Declaration - 1967). In het bijzonder het onderwijs 
haalde hoge standaarden. Omdat het radicale beleid in de ogen van het westen te dicht 
tegen het communisme aanleunde, kon het land tijdens de jaren '70 niet op 
ontwikkelingsgeld rekenen. Alleen China verleende steun. 
In 1992 maakte het parlement een einde aan drie decennia eenpartijregering en werd de 
socialistische staat ontmanteld. Economische liberalisering en privatisering volgden. In 
1995 en 2000 vonden verkiezingen plaats waaraan verscheidene partijen deelnamen. 
Het halfautonome statuut van Zanzibar en de volksoppositie hebben sinds 1995 geleid tot 
twee omstreden verkiezingen op de eilanden. Deze werden gewonnen door de heersende 
partij, ondanks het feit dat internationale waarnemers onregelmatigheden tijdens de 
verkiezingen meldden. 
 
1.3. Politieke context en vooruitzichten  
 
Nationaal 
 
Politieke instellingen:  
De Verenigde Republiek van Tanzania is een meerpartijendemocratie. Er is een nationale 
vergadering (de Bunge), die zetelt in de nieuwe politieke hoofdstad Dodoma, en er is een 
centrale regering. De president is tegelijk staatshoofd en regeringsleider. Volgens de 
grondwet dienen de president en de vice-president uit de twee verschillende delen van de 
unie te stammen (Tanganika en Zanzibar). Momenteel is de president afkomstig van het 
vasteland en de vice-president van Zanzibar.  
Uit de leden van de Bunge benoemt de president de ministers, inclusief de eerste minister.  
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Zanzibar geniet een zekere graad van onafhankelijkheid en heeft een eigen president, Huis 
van Afgevaardigden en regering, die instaat voor de lokale aangelegenheden. 
 
Het vasteland is ingedeeld in 20 administratieve gewesten en 113 districten. Zanzibar van 
zijn kant telt 5 gewesten en 10 districten.  
 
Politiek leven: 
Tanzania telt een twaalftal politieke partijen. De heersende CCM, die vroeger ook het land 
bestuurde tijdens het eenpartijstelsel, is nog steeds erg sterk en de oppositie zwak. 
De president, de vice-president en de parlementsleden worden bij algemene verkiezingen 
verkozen, telkens voor een termijn van vijf jaar. De laatste verkiezingen dateren van 29 
oktober 2000. B. W. Mkapa werd opnieuw tot president verkozen met 71,7% van de 
stemmen, tegen 16,3% voor de CUF-kandidaat, en 7,8% en 4,2% voor nog twee andere 
kandidaten.  
De Bunge is een eenkamerparlement met 274 zetels (232 verkozen leden, 37 vrouwen 
benoemd door de President en 5 zetels zijn bestemd voor leden van het Huis van 
Afgevaardigden van Zanzibar). De verkiezingen van oktober 2000 leverden de volgende 
zetelverdeling op: CCM 244, CUF 16, Chadema 4, TLP 3, UDP 2 en 5 van Zanzibar. Het 
Huis van Afgevaardigden van Zanzibar telt 50 verkiesbare zetels (34 voor CCM en 16 
voor CUF) plus negen benoemde vrouwen.  
Hoe vreedzaam de verkiezingen op het vasteland verliepen, des te chaotischer waren zij 
op Zanzibar. De oppositie betwistte de uitslag en tijdens het politieke geweld dat erop 
volgde, vielen talloze doden, vooral op het eiland Pembla. In oktober 2001 werd een 
overeenkomst voor een vreedzame oplossing van de politieke crisis in Zanzibar getekend 
tussen CCM en CUF. De uitvoering ervan is aan de gang. Sindsdien is de toestand 
genormaliseerd.  
 
Internationaal: 
 
De voormalige East African Economic Community (1967-’77) tussen Tanzania, Kenia en 
Oeganda werd in 2000 opnieuw tot leven gebracht als de East African Community. In 
november 2001 werd een nieuw wetgevend en juridisch orgaan gevestigd is Arusha. 
Binnenkort wordt een douane-unie een feit en komt er een Oost-Afrikaans paspoort. De 
kans is groot dat Kenia, met zijn veel sterkere economie, de EAC economisch en 
financieel zal domineren. 
 
Sinds zijn onafhankelijkheid heeft Tanzania actief steun verleend aan Afrikaanse 
bevrijdingsbewegingen. Diverse voormalige of zittende Afrikaanse presidenten vonden 
tijdens hun bevrijdingsoorlog een onderkomen in Tanzania. Uitgedaagd door Idi Amin 
viel Tanzania in 1979 Oeganda binnen en veroverde Kampala. Deze dure oorlog, die niets 
in ruil opleverde, heeft lange tijd de financiële draagkracht van het land ondermijnd.  
 
Tanzania draagt de last van de instabiliteit in Rwanda, Burundi en de DRC. Meer dan 
500.000 vluchtelingen uit deze landen verblijven momenteel in Tanzania. Ook wonen 
bijna 200.000 Burundese vluchtelingen uit 1972 in Tabora & Rukwa. De regering maakt 
zich steeds meer zorgen over de verslechterende politieke toestand in het gebied van de 
Grote Meren. Daarom zal zij alle inspanningen blijven steunen om de problemen in deze 
landen op te lossen, waarbij zij er tegelijk voor zorgt dat het eigen vluchtelingenprobleem 
bovenaan staat in de lijst van humanitaire bekommernissen van buitenlandse regeringen. 
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1.4. Sociale en menselijke context – vooruitzichten  
 
Tanzania blijft in de groep van minste ontwikkelde landen van de wereld met een human 
development index van amper 0,423 (2001). Deze index bedroeg 0,422 in 1990 en 
evolueert dus nauwelijks. In 2000 leefde 52,8% van de bevolking onder de 
basisbehoeftenarmoedegrens van 1 USD per dag, terwijl 31,5% van de inwoners onder de 
voedselarmoedegrens leefde. Deze toestand is bovendien verslechterd in vergelijking met 
tien jaar geleden: de HBS van 1991 kwam uit op waarden van respectievelijk 48,8% en 
28,3% (bron UNICEF & UNDP). 
 
Niettemin zijn er verbeteringen op het vlak van de niet-monetaire armoede-indicatoren: 
Tabel 1: 
 
Indicator 1975 1994 1999 doel 

2015 
Kindermortaliteit/1000 levend 
geboren kinderen  

129 85 95 - 

Mortaliteit < 5-jarigen /1000 
levend geboren kinderen  

218 160 161 48 

Levensverwachting (jaren) 46 50 45 47 
Toegang tot veilig water (%) 39 38 58 82 
Geen toegang tot sanitair 
Poverty headcount index (%) 

- 
52 

22 
42 

12 
38 

5 
24 

Alfabetisering (%) 62 67 75 100 
Alfabetisering bij vrouwen 
(leeftijd 15 – 24) 

34 59 64 100 

Vruchtbaarheidscijfer 6.8 5.9 5.4 3.0 
Bronnen: UNDP Poverty Report 2000/World Bank/Human Development Index/UNICEF 
 
Bovenstaande cijfers geven aan dat verbetering noodzakelijk is op het vlak van 
mortaliteit, AIDS-bestrijding en onderwijs. 
 
De Regional Poverty and Welfare Indicators in Bijlage 2 geven een goed beeld van de 
sterke verschillen die tussen de 20 gewesten van het vasteland bestaan. De VPO deelt 
deze in vier categorieën in: de 5 meest achtergestelde gebieden (Dodoma, Kagera, Lindi, 
Kigoma en Coast), de 5 zeer achtergestelde gebieden (Morogoro, Mara, Tanga, Mtwara 
en Rukwa), 7 met middelmatige armoede (Arusha, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Singida, 
Mbeya, Iringa) en de 3 minst achtergestelde (Kilimanjaro, Ruvuma en Dar es Salaam).  
 
De National Poverty Eradication Strategy (NPES), die de strategie en de doelstellingen 
inzake armoedebestrijding tot het jaar 2010 uittekent, is in 1997 tot stand gekomen. 
In het jaar 2000 dan werd het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) opgesteld tegen 
de achtergrond van het HIPC-initiatief. De krachtlijnen ervan zijn: (i) de 
inkomensarmoede verminderen, (ii) de levenskwaliteit en het sociaal welzijn verbeteren, 
en (iii) de kwetsbaarheid van de armste groepen verminderen. Het PRSP erkent het 
pervasieve karakter van de armoede in Tanzania en het feit dat de armoede vooral ruraal 
is. Het PRSP legt nogal wat nadruk op het behoud van de macro-economische stabiliteit 
en op strategieën om tot een grotere economische groei te komen. Aan de prioritaire 
sectoren werden verhoogde budgetten toegekend: basisonderwijs, eerstelijns 
gezondheidszorg, landbouwonderzoek en -uitbreiding, plattelandswegen, water, 
HIV/AIDS en rechtspleging. Bijkomende financiering voor deze sectoren moet komen uit 
de overheidsbegroting, HIPC schuldverlichting alsook van begrotings- en projectsteun 
vanwege multilaterale en bilaterale organisaties (voor details, zie bijlage 3). 
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1.5. Economische en financiële context en vooruitzichten (zie ook Bijlage 3 en 
4) 

 
Sinds 1995 kent Tanzania, na de overschakeling naar de markteconomie, een opvallende 
macro-economische stabiliteit. Het land ging van start met een indrukwekkend 
programma van institutionele en structurele hervormingen (overheidsadministratie en 
sociale sectoren). Hoofdopzet van de hervormingen van de regering is te zorgen voor een 
betere verstrekking van sociale diensten en bepaalde functies te decentraliseren en over te 
hevelen naar democratische plaatselijke overheden. Er zijn vragen gerezen over het feit 
dat de overheidsmiddelen niet transparant en efficiënt beheerd worden.  
 
Dankzij gedane realisaties en de goedkeuring van een nieuwe PRS bereikte het HIPC in 
november 2001 zijn eindpunt. Dit zal zich vertalen in een netto vermindering met 45% 
van de buitenlandse schuld van Tanzania, die tot dan 7,6 miljard USD bedroeg. Vóór het 
HIPC ging 19% van het overheidsbudget naar het afbetalen van de buitenlandse schuld. 
Na het HIPC zal slechts 7,5% van het budget naar schuldaflossing gaan tijdens de periode 
2001-2010 en slechts 4,4% tijdens de periode 2011-2020 (vermindering van de jaarlijkse 
schuldendienst van 200 miljoen USD naar 50 miljoen USD). De buitenlandse schuld van 
Tanzania is als volgt samengesteld: 56% multilaterale en 36% bilaterale schuldeisers, 5% 
commerciële en 3% privé-schuldeisers.  
 
De doorgevoerde hervormingen en de macro-economische stabiliteit hebben zich voor de 
plattelandsbewoners alsnog niet vertaald in ingrijpende verbeteringen van de 
levensstandaard. 36% van hen leeft in volledige armoede. Het BBP per inwoner is nog 
steeds erg laag. De landbouw is met 55% van het BBP de ruggengraat van de 
Tanzaniaanse economie. Maar de groei ervan (3,4%) ligt onder de algemene BBP-groei 
van 4,9% in 2000. 
 
Tabel 2: Monetaire & economische indicatoren : 
 

Indicatoren 1990 1999 2001 
BBP (mia USD) 4,8 8,8 9,3 
BBP per inwoner (USD) 171 259 280 
BBP/inwoner in PPP (USD) 656 (1994) 

 
501  

BBP-groei (%) 2,7 4,7 5,6 
Totale buitenlandse schuld (% van het 
BBP) 

159 85  

Buitenlandse schuldendienst % van het 
BBP  

10,2 6,2  

Buitenlandse schuldendienst % van de 
export 

76,6 36,5  

Huidige begrotingstekort (% van het 
BBP) 

15 4,1 4,6 

Algemene betalingsbalans (miljoen 
USD) 

-382 (1995) 
 

-372 55 

Valutareserve in maanden import 1,6 (1995) 
 

4,2 6,0 

Binnenlandse schuld (% van het BBP) - 17,3  
Fiscaal inkomen /BBP (%) 12,5 11,5 12,2 
Fiscaal tekort / BBP vóór subsidies (%) -4,2 6,3 5,0 
Fiscaal tekort / BBP na subsidies (%) -0,5 3 1,5 
Totale ODA (mio USD) 820 990  
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Indicatoren 1990 1999 2001 
ODA als % van het BBP  27,5 11,3  
Inflatie (%) 35,8 7,7 5,2 
Consumptie (% van het BBP) 100 95  
Investeringen (% van het BBP) 26,1 15  

Bron: UNDP Human Development Reports; The Economist I.U., WB, MoF 
 
De inflatie werd volledig onder controle gebracht en gaat nog steeds naar beneden (4,8% 
in januari 2002). De binnenlandse consumptie blijft echter zeer hoog en de spaartegoeden 
laag. Ook de buitenlandse investeringen liggen laag (slechts 18% van de donorhulp in 
1999). Investeringsbeleid en -wetgeving van Tanzania zijn voor verbetering vatbaar wil 
men meer investeringen aantrekken.  
 
Het economisch programma van Tanzania blijft onder de koepel van het PRGF, in 2000 
in overleg met het IMF vastgelegd op een bedrag van 169 miljoen USD. In februari 2002 
stemde het IMF in met de resultaten van de vierde herziening van het PRGF van 
Tanzania. Bijgevolg werd een nieuwe afbetaling van 25 miljoen USD vrijgegeven, 
waardoor de totale trekking uitkomt op 125 miljoen USD. 
 
Tanzania lijkt de voorbije jaren een vrij sterke fiscale positie uitgebouwd te hebben, maar 
de algemene toestand wordt verdoezeld door de hoge donorbedragen. Zonder deze laatste 
zou Tanzania enorme fiscale tekorten geboekt hebben, in hoofdzaak vanwege de lage 
fiscaal inkomen/BBP-ratio en de kleine belastingbasis. In 2001 werd 37% van de 
begrotingsuitgaven gefinancierd door donoren. 
 
Alhoewel verwacht wordt dat de uitvoer gaat stijgen, zal de eveneens hogere invoer de 
komende jaren leiden tot grotere tekorten op de lopende rekening. 
 
 Tabel 3: Evolutie van de Tanzaniaanse shilling tegenover de USD: 
 

Jaar 1994 1996 1998 2000 april 2002 
TZsh/USD 510 580 665 800 970 
% ontwaarding  14 15 20 21 

 
De grote uitdaging van Tanzania is het terugdringen van de armoede, vooral in de 
landelijke gebieden, dit tegen een achtergrond van gevestigde macro-economische 
stabiliteit en een sterkere economische groei.  
 
1.6. Good Governance2 
 
Het bestuursbeleid van de Tanzaniaanse regering staat beschreven in het National 
Framework on Good Governance. Centraal staan de overheveling van 
bestuursverantwoordelijkheden naar de privé-sector en plaatselijke overheden, en de 
noodzakelijke strijd tegen corruptie, fraude en wanpraktijken in de openbare sector. 
 
Financiële good governance 
 
Tanzania streeft een voorzichtig monetair en fiscaal beleid na, dat bijdraagt tot goede 
macro-economische resultaten. Daarbij wordt gemikt op een jaarlijkse BBP-groei van 
5,5%, een inflatie van minder dan 4%, een stijging van de internationale leningen en 

                                                 
2 Gegevens volgens de laatste publicatie door de NGO “Transparency International”. 
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subsidies, valutareserves gelijk aan 5 maanden invoer en een marktgedreven TZsh-
wisselkoers.  
 
De MTEF voor 3 jaar werd eind 2000 opgesteld en de jaarlijkse PER (begrotingscontrole) 
wordt in mei gehouden ter voorbereiding van de nieuwe begroting. In de PER-werkgroep 
zetelen ook donoren, plaatselijke onderzoekers en vertegenwoordigers van de 
burgermaatschappij. 
 
Alhoewel de belastingbasis smal is en er sprake is van veel ontwijking, is de inning van 
belastingen de voorbije jaren verbeterd. Tijdens de tweede helft van het aanslagjaar 
2001/2002 werd de door het IMF in zijn PRGF vastgelegde doelstelling inzake 
belastinginning, met 1,5% overschreden. Dit is te danken aan gerichte maatregelen tegen 
belastingontwijking, wat geleid heeft tot een hogere inning van inkomstenbelastingen. 
Tijdens het huidige belastingjaar vallen de uitgaven lager uit dan verwacht omdat de 
regering haar aankopen van goederen en diensten uitgesteld heeft (nieuwe aankopenwet) 
en vanwege de minder dan verwachte uitkeringen van de buitenlandse hulp.  
De Tanzaniaanse regering heeft haar uitgavenbeheer verbeterd (zie bijlage 5). Haar fiscale 
discipline is beter geworden sedert de introductie van een cash-begrotingssysteem, dat de 
ministeries strenge uitgavenbeperkingen opgelegd heeft. Toch zal de controle op de 
uitgaven moeilijker worden aangezien de groeiende uitgaven voor sociale diensten 
gekanaliseerd moeten worden via plaatselijke overheidsstructuren, die erg zwak zijn. 
 
In Tanzania tiert de corruptie nog steeds welig. In zijn jongste publicatie rangschikt 
Transparency International Tanzania onder de 10 meest corrupte landen van de wereld. 
Dit ondermijnt niet alleen het rechtssysteem, het belemmert tegelijk de werking van het 
hele overheidsapparaat. 
Het rapport van de “Judge Warioba Commission on Corruption” uit 1996 is van 
uitstekende kwaliteit, maar blijft dode letter. Sindsdien heeft de regering diverse 
maatregelen genomen om de corruptie in te dijken: aanstelling van een minister van staat 
met verantwoordelijkheid voor good governance, versterking van het Prevention of 
Corruption Bureau, invoering van IFMS en decentralisering van de Schatkist. Elk 
ministerie heeft zijn eigen strategie uitgewerkt. Samen vormen zij de NACSAP. Deze 
inspanningen zijn lovenswaardig en gaan in de goede richting.  
Het PCD is gestart met een studie over de toestand inzake corruptie. Deze werd 
uitgevoerd door een onafhankelijke instelling. Het eerste rapport over het jaar 2001 is in 
maart 2002 verschenen. De belangrijkste bevindingen zijn: een beleid van nultolerantie 
inzake corruptie vanwege de President en de regering, het institutionele kader ter 
bestrijding van corruptie is in grote mate tot stand gebracht, corruptie is nog steeds wijd 
verspreid bij de overheid en er dient veel meer te gebeuren om resultaten in de praktijk te 
bewerkstelligen, de regering dient duidelijker blijk te geven van haar politieke 
engagement in de strijd tegen corruptie. 
 
Sociale good governance 
 
Juridisch systeem: 
Het systeem is gebaseerd op het Engelse gemeenrecht, de grondwetten van de Union uit 
1977 en van Zanzibar uit 1985, zoals geamendeerd. 
Er is de Court of Appeal, de High Court en verschillende lagere rechtbanken. De rechters 
van de eerste twee rechtbanken worden door de President benoemd. 
Het rechtssysteem heeft sedert het meerpartijentijdperk meer onafhankelijkheid gekregen. 
Advocaten waren nadrukkelijk aanwezig in de nieuw opgerichte oppositiepartijen, en 
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enkele belangrijke vonnissen en uitspraken gingen in tegen de regering. Toch moet de 
regering nog leren de gerechtelijke beslissingen consequent na te leven. 
Het rechtssysteem van Tanzania is overbelast en ondoeltreffend. Het wordt gehinderd 
door een lage moraal, die op zijn beurt toe te schrijven is aan de lage lonen, de 
onaangepaste rechtbankinfrastructuur, de verouderde kantoortechnologie en het tekort aan 
gekwalificeerd personeel. Ook corruptie is er algemeen.  
 
Mensenrechten: 
De Tanzaniaanse regering heeft zich duidelijk geëngageerd in verband met 
mensenrechten. De grondwet erkent de fundamentele rechten en vrijdommen van alle 
burgers. Het document Vision 2025 van het land plaatst democratie, empowerment en 
inspraak door het volk centraal in de ontwikkeling. De Tanzaniaanse regering heeft voorts 
diverse belangrijke mensenrechtenverdragen geratificeerd, waaronder het VN Verdrag 
betreffende de Rechten van het Kind en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen. Recente regeringsbeslissingen, waaronder het programma 
tot hervorming van de plaatselijke overheden, zijn bedoeld om de burger meer inspraak te 
verlenen in het bestuur en de ontwikkeling. In de praktijk echter is de inspraak van de 
burger zeer beperkt, onevenwichtig en van een lage kwaliteit. Vaak hebben gewone 
mensen geen toegang tot lokale raden en comités, die nogal eens slapend zijn of door 
enkele individuen overheerst worden.  
 
In maart installeerde de Tanzaniaanse President de “Human Rights and Good Governance 
Commission”. 
Vrijheid van pers en godsdienst zijn gewaarborgd, en de twee belangrijkste godsdiensten 
(christenen en moslims) leven vreedzaam samen. De Tanzaniaanse regering tolereert 
evenwel geen religieus extremisme.  
 
Overheidsapparaat:  
De regering is van start gegaan met een grootschalig “Civil Service Reform Programme”, 
dat bedoeld is om de overheidsdiensten doeltreffender te maken. Het bestaat uit drie 
fasen:  

1. Installatie van Performance Management Systems (2000-2004) 

2. Invoering van een Performance Management Culture (2005-2008) 

3. Invoering van Quality Improvement Cycles (2009-2011). 

Het aantal ambtenaren werd teruggeschroefd van 470.000 naar 270.000, maar 
vertragingen in de loonhervorming en een gebrek aan managementcapaciteiten hebben 
een negatieve invloed op de efficiëntie van het overheidsapparaat. Een “performance 
incentive fund” werd opgericht. 
 
Burgermaatschappij: 
Alhoewel er een groot aantal verenigingen, coöperatieven, vrouwen-, jeugd- en 
godsdienstorganisaties bestaan in Tanzania, is de burgermaatschappij nog vrij zwak en 
niet in staat een voortrekkersrol te spelen. Daarom ook speelt zij nog een vooraanstaande 
rol in het plannen en realiseren van de ontwikkeling. De meest actieve nieuwe 
organisaties worden opgericht door vrouwen.  
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1.7. Belangrijkste horizontale thema’s 
 
HIV/AIDS 
 
Naar schatting zijn momenteel 1,8 miljoen Tanzanianen op het vasteland ouder dan 15 
jaar, besmet met HIV/AIDS. Dit is 11% van de volwassen bevolking. Het meest 
alarmerende is dat 84% van de besmette mensen in de actieve groep van 15 tot 49 jaar zit. 
Nog een opvallend kenmerk van deze epidemie is dat 62% van de besmette personen 
vrouwen zijn. Meisjes en vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor de ziekte dan mannen, 
omdat zij meer blootgesteld zijn aan armoede, seksueel misbruik en prostitutie. Van de 
800.000 vrouwen die in 2000 in verzorgingsinstellingen in het hele land bevielen, was 
13,3% met HIV besmet. Zowat 90% van de HIV-besmette kinderen krijgen de ziekte door 
overdracht van moeder op kind. 
De evolutie van de leeftijdsgebonden prevalentie van HIV-infectie bij bloeddonoren, ziet 
er als volgt uit (voor de leeftijd van 15 en ouder):  
 
 Tabel 4: prevalentie van HIV-infectie bij bloeddonoren:  
 

 1990 2000 2015  1990 2000 2015 
Vrouwen 7,2% 13,3% <8% Mannen 5,8 % 9,2% <8% 

 
Ook jongeren zijn meer dan anderen door de epidemie getroffen. Alhoewel zij slechts 
20% van de totale bevolking uitmaken, maken zij zowat 60% van de nieuwe HIV-
infecties uit. Van zodra zij seksueel actief worden, hebben jongeren doorgaans diverse 
partners (85% voor jongens en 52% voor meisjes).  
Gevolg van de AIDS-epidemie is dat zowat 700.000 weeskinderen in moeilijke 
omstandigheden leven. Vanwege HIV/AIDS is de gemiddelde levensverwachting van 50 
jaar naar 45 jaar gedaald. 
 
De Wereldbank raamt dat AIDS de reële BBP-groei over de periode 1990-2010 met meer 
dan 1% zal drukken. Indien er niets aan gedaan wordt, is de epidemie van aard om de 
komende 15 jaar minstens 25% van de hele volwassen bevolking te doden.  
 
Gender  
 
Uit een analyse van de genderrelaties in Tanzania blijkt dat vrouwen op zowat alle 
belangrijke punten benadeeld zijn tegenover mannen. De genderrelaties zijn zo 
gestructureerd dat de mannen macht en rechten hebben over vrouwen, vooral wanneer het 
op het nemen van beslissingen en eigendommen aankomt. Zorgwekkende aspecten zijn 
vooral erfeniswetten, grondeigendom, besluitvormende bevoegdheden van vrouwen, 
opvoeding van meisjes, huiselijk geweld en werklast van vrouwen. 
 
De Tanzaniaanse regering en de NGO’s proberen iets te doen aan deze seksuele 
discriminatie. Een “Women-in-Development Policy” werd in 1992 aangenomen. Het 
werd in 2000 verbeterd door een nieuw “Gender and Development Policy”. Dit zijn 
nuttige instrumenten om seksuele aspecten in het nationale planningproces in te bouwen. 
De praktische uitvoering ervan wordt bij gebrek aan middelen tegengehouden. De Land 
Act van 1999 heeft de discriminatie van vrouwen bij de verwerving van grond, afgeschaft.  
In 1996 werd het “Gender Budget Initiative” opgezet door een coalitie van 10 
activistenorganisaties. Dit initiatief is bedoeld om vrouwen meer inspraak te geven in de 
beleidsvoering en het beheer van overheidsmiddelen, om de weerslag van macro-
economische maatregelen en begrotingen op vrouwen te analyseren en om te pleiten voor 
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een meer burgergerichte begroting. Bijgevolg heeft de Tanzaniaanse regering haar eigen 
“gender budget initiative” opgezet, werden het PRSP en PER geopend voor input door de 
gender, zodat deze laatste nu deel uitmaken van het besluitvormingsproces van de 
regering.  
 
Wat het onderwijs betreft geven de meeste indicatoren aan dat jongens en meisjes het in 
de eerste jaren even goed doen. Anders dan wat vaak gedacht wordt, is het aantal meisjes 
in basisscholen doorgaans vergelijkbaar met het aantal jongens, maar meisjes presteren 
minder goed dan jongens. De verschillen inzake aantal inschrijvingen worden duidelijk in 
de middelbare school en nemen verder in de onderwijsstructuur alleen maar toe. Eén van 
de grote problemen voor meisjes op het middelbare niveau is zwangerschap (tot 50% in 
sommige scholen, doorgaans armere meisjes). 
 
Tabel 5: Alfabetisering bij vrouwen: 
 
 1994 1999  1994 1999 
Alfabetisering bij vrouwen... 54% 66 % Alfabeti-

sering bij 
mannen 

80 % 84 % 

Vrouwelijke leerkrachten op het totaal 
(lager) 

53 % 40 % 

Vrouwelijke leerlingen op het totaal 
(lager) 

51 % 52% 

Vrouwelijke leerlingen op het totaal 
(lager middelbaar) 

44 % 46 % 

Vrouwelijke leerlingen op het totaal 
(hoger middelbaar) 

30% 36% 

Vrouwelijke studenten op het totaal 
(universiteit)  

10 % 18 % 

Bron: UNICEF, Children in Tanzania, 2001 
 
Milieu 
 
Tanzania bezit een grote natuurlijke rijkdom. 23% van het grondgebied is uitgeroepen tot 
beschermd gebied met de bedoeling de biologische diversiteit te beschermen (aan land, in 
de oceaan en in de meren). Sedert 1990 heeft Tanzania aanzienlijke vooruitgang geboekt 
bij het uitbouwen van een beleid en een strategie voor duurzame ontwikkeling. Toch zal 
het voor Tanzania, ondanks dit sterke beleidskader, uiterst moeilijk worden om de 
aftakeling van zijn natuurlijke rijkdommen om te keren, tenzij sterke vooruitgang geboekt 
wordt in de strijd tegen de armoede in landelijke gebieden. Armoede is de belangrijkste 
oorzaak voor de vernietiging van het milieu, aangezien de armen volledig afhankelijk zijn 
van het gebruik van natuurlijke rijkdommen maar niet over de middelen beschikken om 
deze op een duurzame wijze aan te wenden. Andere factoren zijn: onvoldoende 
institutionele omkadering voor coördinatie, beperkte capaciteit bij de overheid inzake 
milieubeheer, onvoldoende betrokkenheid van lokale overheden en gemeenschappen bij 
milieubeheer en -behoud.  
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Decentralisering  
 
Tanzania maakt ernstig werk van het decentraliseringsproces. De regering is gestart met 
een fundamentele herstructurering van zijn systemen voor het afleveren van basisdiensten 
aan de bevolking. De verantwoordelijkheid voor planning en voor het beheer van de 
dienstenverstrekking wordt van centrale ministeries naar plaatselijke overheden 
overgeheveld. Diverse donoren (zoals Ierland, Nederland en de EU) steunen dit 
decentraliseringsproces via het Local Government Reform Programme (LGRP). Dit 
programma wil de plaatselijke overheden herstructureren volgens de plaatselijke 
behoeften en de vraag naar diensten, met de bedoeling hen meer te responsabiliseren naar 
hun klanten. 
 
Maar de plaatselijke overheden staan op financieel vlak en gemeten naar personeel erg 
zwak. De machtsverdeling tussen de centrale en plaatselijke overheden is niet duidelijk 
afgebakend.  
Het LGRP zit globaal genomen op het goede spoor, maar meer maatregelen zijn 
noodzakelijk om de fiscale aangelegenheden tussen de centrale regering en de plaatselijke 
overheden op de middellange termijn te harmoniseren (b.v. taksen en heffingen op de 
landbouwproductie). De regering is gestart met het bekendmaken van de bedragen die 
dienen voor de financiering van onderwijs, gezondheid en andere diensten die in de vorm 
van globale subsidies naar de plaatselijke overheden overgeheveld werden. Evenwel zijn 
fiscaal beheer en transparantie op het plaatselijke vlak voor verbetering vatbaar. 
Inkomsten- en uitgavenrapporten op kwartaalbasis door de plaatselijke overheden zouden 
een goed begin zijn.  
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2. Ontwikkelingsopties in Tanzania:  
 
2.1. Ontwikkelingsplannen 
 
De “National Poverty Eradication Strategy”, die de strategie en doelstellingen voor de 
armoedebestrijding tot 2010 uittekent, werd in 1997 opgesteld. In 1999 werd “Vision 
2025”, de nationale visie op de lange termijn voor een volledige uitroeiing van de 
armoede tegen het jaar 2025, goedgekeurd: hoogkwalitatieve bestaansmiddelen, stabiliteit 
en eenheid, deugdelijk bestuur; een goed opgeleide en cognitieve samenleving; en een 
competitieve economie (minimale groei van 8% op jaarbasis) die kan zorgen voor 
duurzame groei en gedeelde winsten (zie ook de Ontwikkelingsdoelstellingen van 
Tanzania in Bijlage 6). 
 
In de loop van het jaar 2000 werden het Tanzania Assistance Strategy (TAS) en het PRSP 
tegelijk ontwikkeld op basis van Vision 2025 en het NEPS. De TAS is een initiatief van 
de Tanzaniaanse regering dat bedoeld is voor het herstellen van plaatselijk ownership en 
leiderschap in het ontwikkelingsproces. Deze strategie wil partnerschap bij het ontwerpen 
en uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s bevorderen. De strategie is bedoeld voor een 
periode van vijf jaar en schept een breed, nationaal strategisch kader waarbinnen het 
PRSP functioneert. 
Het PRSP, een strategie voor armoedebestrijding op de middellange termijn, is tot stand 
gekomen in het kader van het HIPC-initiatief. Het PRSP-proces werd gekenmerkt door 
diverse innovaties. Het was inspraakgebaseerd (inclusief landelijke consultatie van 
overheids- en privé-organisaties) en gesteund door de regering, die verregaand betrokken 
was bij het formuleren van de inhoud en het vastleggen van de doelstellingen. Het koppelt 
doelstellingen aan vrijgemaakte middelen en controleprocessen.  
 
2.2. Sectorale beleidsmaatregelen 
 
Gezondheid: 
 
In 2000 werd een “Health Sector Development Strategy” uitgewerkt, gevolgd door een 
“Health Sector Support Programme”. De Tanzaniaanse regering en een groep van 9 
donoren riepen een basketfonds in het leven voor het financieren van prioritaire 
activiteiten door het MoH en de District Councils. De planning en realisatie op het 
plaatselijke vlak gebeuren in samenwerking met PO-RALG. Dit proces heeft geleid tot 
een sterk gevoel van partnership tussen donoren en regering, en heeft een beweging op 
gang gebracht weg van versnipperde initiatieven in de gezondheidssector en in de richting 
van een meer samenhangende, op samenwerking gebaseerde aanpak. Via een jaarlijkse 
“Health Sector Review” volgen beide partners samen de uitvoering van het 
sectorprogramma en de prioritaire toewijzing van middelen uit de begroting van de 
Tanzaniaanse regering en het basketfonds op. Uit deze doorlichting ontstaan 
aanbevelingen voor een betere planning en uitvoering.  
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Onderwijs:  
 
In 2001 heeft de Tanzaniaanse regering een “Education Sector Development Programme” 
(ESDP) opgesteld, waarin de verstrekking van kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen 
centraal staat. Doel van het PEDP, dat loopt over 5 jaar (2002-2006), is tot UPE te komen 
tegen 2015.  
De Tanzaniaanse regering is de middelen voor het basisonderwijs sterk aan het optrekken 
(1,8% van het BBP in 2001 en 2,2% van het BBP in 2001, een verhoging met 29%). Deze 
middelen kwamen neer op 1 USD per leerling per jaar; bedoeling van het plan is dit 
bedrag tot 10 USD op te trekken en fondsen naar scholen door te sluizen via plaatselijke 
overheidsstructuren. De regering heeft zich ertoe verbonden om blijvend 25% van zijn 
recurrente uitgaven te besteden aan onderwijs. 62% daarvan zal naar het basisonderwijs 
gaan. Evenwel is niet duidelijk of de resterende financieringskloof, die op 720 USD over 
vijf jaar geraamd wordt, gedicht zal kunnen worden (zie ook Bijlage 7). 
Dé grote uitdaging voor de Tanzaniaanse regering is om via een beter beheer van 
bestaande en nieuwe middelen, een ommekeer te bewerkstelligen in de doeltreffendheid 
van de overheidsuitgaven in de onderwijssector.  
 
HIV/AIDS 
 
Het NACP werd in 1988 opgesteld binnen het MoH en is momenteel bezig met de 
uitvoering van zijn 3de SMTP ter preventie en controle van HIV/AIDS en SOA’s voor de 
periode 1998-2002. De nadruk werd daarbij gelegd op bewustmaking: 95% van de 
seksueel actieve Tanzanianen zijn doorgaans op de hoogte van HIV/AIDS en 
contraceptie, maar heel weinig ervan gebruiken condomen (amper 5% van de vrouwen 
met een lagere opleiding dan secundair melden gebruik te maken van condomen (bron: 
UNICEF). 
 
TACAIDS werd in 2001 bij wet opgericht. Opdracht van deze commissie is het 
coördineren van alle inspanningen in de strijd tegen de HIV/AIDS, inclusief de verdeling 
van fondsen. 
 
De Nationale TACAIDS-Commissie werd in maart 2002 door de President geïnstalleerd. 
2/3 van de commissieleden komt uit de burgermaatschappij. In nauwe samenwerking met 
de donorgroep voor HIV/AIDS en vanuit een multisectorale benadering is zij nu bezig 
met het opstellen van een strategisch plan. Krachtlijnen zijn:  
 
 integreren van de AIDS-problematiek in de beleidsvoering; 

 scheppen van een gunstiger wettelijke omgeving voor AIDS-controle; 

 integreren van de AIDS-problematiek in sectorale en districtplannen; 

 oprichten van een samenhangend, institutioneel kader voor multisectorale 
betrokkenheid bij AIDS-controle; 

 verhogen van de betrokkenheid van de burgermaatschappij bij AIDS-controle; 

 ontwikkelen van programma’s voor capaciteitsopbouw, monitoring en mobilisatie van 
middelen.  
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Milieu:  
 
Sedert 1990 heeft Tanzania aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het uitbouwen van een 
strategie voor duurzame ontwikkeling. Een “National Environmental Action Plan” werd 
opgesteld in 1994 en een “National Environmental Policy” werd goedgekeurd in 1997. 
Een nieuw “Forest Policy” werd goedgekeurd in 1999 en het “Forestry Master Plan” in 
2001. Datzelfde jaar werd de “National Strategy for Sustainable Development” voltooid. 
Een “National Biodiversity Strategy and Action Plan” bestaat sedert 1999. Ondanks dit 
sterke beleidskader is de milieuproblematiek evenwel in het PRSP-proces niet echt 
uitgebouwd. Opdrachten van het MNRT zijn: uitbouwen van beleid en strategie, advies en 
regelgeving. De NEMC, onder het VPO, is verantwoordelijk voor milieubescherming en 
duurzame aanwending van natuurlijke rijkdommen.  
 
Landbouwontwikkeling: 
 
Een “Agriculture Sector Development Strategy” werd opgesteld in 2001. De 
Tanzaniaanse regering wil de bevordering van de landbouwontwikkeling als doelstelling 
vervangen door het stimuleren van landbouwgroei op basis van privé-investeringen.  
 
Plattelandsontwikkeling: 
 
Een “Rural Development Strategy” is in de maak. Deze vereist de integratie van 
verschillende sectorstrategieën (landbouw, water, onderwijs, toevoerwegen, hervorming 
van de plaatselijke overheden) en kan dus alleen voltooid worden wanneer er voldoende 
vooruitgang geboekt is bij de uitvoering van deze sectorstrategieën.  
 
Plaatselijke overheden: 
 
Het LGRP is in volle uitvoering in de eerste 30% van de districten. Hiertoe werden een 
actieplan en een budget opgesteld voor de periode 1999-2004. Diverse donoren dragen bij 
tot een basketfonds voor het LRGP. Ook IFMS werd op het plaatselijke vlak ingevoerd. 
Een onderzoek door de Tanzaniaanse regering en de donoren kwam tot het besluit het dat 
het programma loopt zoals gepland. Daarna werd de tweede groep districten in het 
programma opgenomen.  
 
Juridische sector: 
 
Het “Legal Sector Reform Programme” werd in december 1999 opgestart. Alhoewel 6 
donoren in mei een basketfonds opgericht hadden om een Quick Start in de hand te 
werken, is vooralsnog weinig vooruitgang geboekt. 
 
2.3. Proces van ownership- en donorcoördinatie: 
 
Voor de voorbereiding van Vision 2025 en het NPES werd een grootschalige, landelijke 
consultatie opgezet, die gebaseerd was op een gevoel van nationale betrokkenheid.  
 
Sinds de publicatie in Tanzania van het Helleiner-rapport in 1995 waren er verregaande 
inspanningen binnen de donorgemeenschap en tussen de regering en haar donorpartners 
om de hulpcoördinatie te verbeteren en de doeltreffendheid van de ontwikkelingsbijstand 
op te trekken. Bijzondere aandacht ging daarbij naar de betrokkenheid en het leiderschap 
van de regering in verband met het armoedebestrijdingsprogramma en naar het verlagen 
van de transactiekosten bij het verlenen van hulp.  
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De partnershipgebaseerde aanpak om de impact van de hulp te vergroten, wordt 
geïllustreerd door de “Tanzania Assistance Strategy” (TAS), die nationale prioriteiten 
alsook de taak van de ontwikkelingsbijstand uittekent. Zij vertolkt de wens vanwege de 
regering naar bijstand, die verleend wordt op een manier die de transactiekosten tot een 
minimum beperkt, en haar sterke voorkeur voor financiering via begrotingssteun en 
SWAps. Tegelijk weerspiegelt zij de noodzaak om de resultaten te toetsen, niet alleen in 
verband met de vooruitgang die de regering boekt naar een sterker beheer van de 
ontwikkelingshulp, maar ook naar de donoren toe, vooral in verband met het versterken 
van de mogelijkheden van Tanzania.  
Zij vindt verder ook een neerslag in het PRSP, dat strategieën en kostenprogramma’s 
voorstelt om van deze prioriteiten werk te maken.  
De regering heeft ook aanzienlijke inspanningen geleverd om het begrotingsproces te 
versterken en een MTEF tot stand te brengen voor omvattende middelentoewijzingen en 
sectorplanning.  
 
Daadwerkelijke betrokkenheid vanwege de regering en hulpcoördinatie zijn mogelijk via 
een aantal processen: PER/MTEF, doorvoering van SWAps, trimestriële 
sectorconsultaties, PRBS, basketfondsen, jaarlijkse CG-vergadering en maandelijkse 
DAC-coördinatievergaderingen.  
 
In 2001 richt de DAC-Donors Group samen met de regering de “Independent Monitoring 
Group” (IMG) op, bestaande uit een team van hooggekwalificeerde onafhankelijke 
deskundigen.  
 
De DAC Donors Group legt heel wat nadruk om de harmonisering van donorpraktijken.  
 
2.4. Vooruitzichten  
 
Belangrijke problemen 
 
Enkele belangrijke problemen zijn: 
 
 beleidsmaatregelen en regelgeving die de ontwikkeling van de privé-sector  

belemmeren 

 moeizame privatisering van grote parastatalen; 

 lage productiviteit van de landbouw; 

 beperkte diensten voor plattelandsfinanciering; 

 lage spaarquota en lage belastingsinning; 

 groeiende inkomenskloof tussen stedelijke en landelijke gebieden; 

 de groeiende gevolgen van HIV/AIDS.  

 
Uitdagingen en opportuniteiten 
 
Aangezien Tanzania in grote mate afhankelijk is van de landbouw, is het voor de 
Tanzaniaanse regering belangrijk om de ASDS werkzaam te maken. De sector kende een 
veel tragere groei dan de Tanzaniaanse economie in haar geheel (3,4% tegen 4,9% in 
2000). Tegenvallende groeicijfers van 1,5% en 2,3% werden genoteerd in 1997 & 1998. 
Redenen hiervoor waren weersfactoren (El Niño) en de scherpe daling van de 
exportprijzen van de traditionele exportgewassen (koffie, katoen en cashewnoten).  
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Er vindt een volledige conceptuele verschuiving plaats van pogingen om alle landbouwers 
zowat op voet van gelijkheid naar voor te stuwen, naar het scheppen van een omgeving 
die de groei van privé-landbouw wil aanwakkeren. Een belangrijke stimulans zou het 
afschaffen van taksen en heffingen op de landbouwproductie kunnen zijn. Alleen wanneer 
het land erin slaagt de productie in de landbouwsector op te trekken, zal het de groei halen 
die minimaal nodig is om de armoede uit te roeien. 
 
Op sociaal vlak zijn de uitvoering en financiering van het HSSP en ESDP belangrijk. Dit 
betekent ook dat de dienstlevering en verantwoordelijkheid op het terrein moeten 
verbeteren, wat op zijn beurt inhoudt dat de mogelijkheden van de plaatselijke overheden 
moeten verbeteren. Het LGRP draagt tot dit opzet bij. 
 
De strijd tegen AIDS is van het allergrootste belang. Politieke én godsdienstige leiders 
hebben zich onlang volledig op dit punt geëngageerd. De institutionele omkadering en 
financieringskanalen bestaan. Nu moet actie volgen.  
 
Tanzania moet zijn inkomenscijfer verbeteren (aanhoudend laag op 11,5% van het BBP 
tegenover 18% voor SSA), de spaarquota van zijn bevolking optrekken en zijn 
afhankelijkheid van donorbijstand verminderen. 
 
De strijd tegen corruptie blijft belangrijk. De institutionele omkadering (PCB, Ministerie) 
en de strategieën (NACSAP, ministerieel niveau) bestaan. De resultaten moeten in de lijn 
liggen van het engagement van alle leiders. 
 

Globale kritische analyse: 
 
Het is duidelijk dat Tanzania een haven van vrede is temidden een turbulent Centraal-
Afrikaanse regio en het de voorbije jaren vrij goed gedaan heeft: een aanhoudend hoge 
economische groei (5%) en een blijvend terugvallende inflatie (15% in januari 1998 naar 
4,8% in januari 2002). De begroting is in evenwicht en de uitgavendiscipline is groot 
dankzij de invoering van een kasbegroting. De Bank of Tanzania heeft buitenlandse valuta 
in reserve ter waarde van 5 maanden import. Decentraliserings- en 
democratiseringsprocessen komen op gang en de deelneming vanwege de bevolking 
neemt toe, zij het traag. 
 
Niettemin groeit het BBP per inwoner niet snel genoeg, wat in hoofdzaak toe te schrijven 
is aan de ongelijke verdeling van de economische groei en de lage productiviteit van de 
landbouw. Een verdubbeling van het huidige groeicijfer in de landbouw (3,4%) is 
noodzakelijk om de armoede op het platteland gevoelig terug te dringen (zie ook Bijlage 
8). 
 
De afhankelijkheid van donorbijstand blijft groot (38% van de recurrente 
overheidsbegroting) en de buitenlandse schuld is zeer groot (85% van het BBP). Aan de 
andere kant blijven de belastinginning (slechts 11,5% van het BBP) en de spaarquota laag. 
Binnenlandse en buitenlandse investeringen dienen te stijgen om een hogere groei van de 
economie te ondersteunen. 
 
Aanhoudende groei is noodzakelijk om volledige “debt sustainability” te halen. 
Overeenkomsten tot schuldenverlichting moeten gesloten worden met schuldeisers die 
niet tot de Club van Parijs behoren en met commerciële schuldeisers. Nieuwe leningen 
vanwege de overheid dienen grondig doorgelicht te worden om na te gaan in hoeverre zij 
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bijdragen tot de economische groei, de realisatie van PRS-doelstellingen en een verhoging 
van de “debt sustainability”. 
 
De gevolgen van HIV/AIDS voor het sociale en economische leven nemen met de dag 
dramatischer vormen aan. Alle institutionele, wetgevende en financiële regelingen zijn 
aanwezig om deze plaag te bestrijden, maar meer actie is vereist. 
 
De uitvoering van het PRS is van start gegaan met hogere financiële verbintenissen 
vanwege de Tanzaniaanse regering, financiering vanuit het HIPC-initiatief, 
begrotingssteun en diverse basketfondsen van bilaterale donoren. 
De geringe menselijke capaciteiten op district- en dorpsniveau om de verhoogde 
budgetten die aan de plaatselijke overheden toegewezen werden, doeltreffend op te 
slorpen, zetten een zware rem op de verbetering van het basisonderwijs en de 
basisverzorging. 
Ook de hoge overheidsuitgaven vergen verhoogde aandacht vanwege de Tanzaniaanse 
regering in verband met de opvolging van de uitgaven, waarbij ervoor gezorgd wordt dat 
alle fondsen toekomen bij de belangrijkste verstrekkers van diensten. 
 
Corruptie – op alle niveaus – moet grondiger aangepakt worden mede dankzij een 
duidelijker engagement vanwege alle overheden. Zowel de Tanzaniaanse bevolking als de 
internationale gemeenschap zouden hier graag meer praktische resultaten zien. De 
hervorming van het rechtssysteem moet een nieuwe impuls krijgen, waardoor het zijn rol 
in de strijd tegen corruptie ten volle kan spelen. 
 
Op het politieke vlak is het belangrijk dat de uitvoering van het akkoord over Zanzibar 
tussen de twee partijen, op snelheid blijft om de nodige positieve gevolgen te genereren 
vóór de volgende verkiezingen. 
 
De Tanzaniaanse regering dient krachtige actie te ondernemen in verband met de 
uitgestelde privatisering van grote parastatale nutsbedrijven.  
 
 Aanpak – evaluatie – oriëntaties van donoren m.b.t. de instrumenten voor 
ontwikkelingshulp: 
 
De voorbije jaren tekenen zich duidelijke trends af in de hulpverleningsmodaliteiten, 
waarbij projectbijstand moet wijken voor toenemende begrotings- en 
betalingsbalanssteun. Het aandeel projectbijstand is teruggelopen van 60% van het totaal 
in 1996 tot 40% in 2000. Begrotings- en betalingsbalanssteun zag zijn aandeel groeien 
van 12% in 1996 tot 30% in 2000. Technische samenwerking (losstaand) en technische 
bijstand (investeringsgebonden) zijn samen goed voor 25%. De belangrijkste donoren 
voor technische samenwerking en bijstand zijn Duitsland (100% van zijn steun), UNDP 
(100%), Frankrijk (81,5%), de VS (80%) en UNICEF (75%). Een andere situatie vinden 
wij bij de belangrijkste donoren van Tanzania, die slechts tussen 52% (Japan) en 15% 
(Denemarken) van hun steun via technische samenwerking en bijstand kanaliseren. In 
1999 kanaliseerde België 41,5% van zijn steun via deze weg. 
(bron: UNDP Dev. Coop. Report) 
 
Ook de technische bijstand verlegt het accent van rechtstreekse uitvoering van projecten 
naar adviestaken, vaak op ministerieel vlak. In april 2002 ging het IMF in Dar es Salaam 
van start met zijn “Africa Regional Technical Assistance Centre”. Dit centrum wil landen 
in Oost-Afrika via een team van residente deskundigen helpen om lokale capaciteit voor 
economisch en financieel beheer uit te bouwen.  
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De Tanzaniaanse regering heeft alle partners gevraagd hun bijstand via 
regeringsmechanismen en het Schatkistsysteem te kanaliseren. Momenteel is zowat 50% 
van alle bijstand terug te vinden in de nationale begroting en de donoren worden 
aangemoedigd met de regering samen te werken om het aandeel hulp in de begroting op te 
trekken. 
 
De sectorbaskets (gezondheid, hervorming van de plaatselijke overheden) ontvingen in 
het boekjaar 2001/02 en 2002/03 respectievelijk 35 en 31 mio euro van bilaterale donoren. 
Andere basketfondsen zijn in de maak: basisonderwijs, hervorming van de rechtssector. 
In sommige sectoren (gezondheid, hervorming van de plaatselijke overheden) organiseren 
de Tanzaniaanse regering en de donoren samen doorlichtingen en hetzelfde wordt voor 
andere sectoren (onderwijs) gepland.  
 
Naast de gebruikelijke rechtstreekse sponsors van de begroting (WB-150 mio euro & 
AfDB-28 mio euro) dragen momenteel 10 donoren bij tot het Poverty Reduction Budget 
Support systeem: 
 
  Tabel 6: Poverty Reduction Budget Support systeem 
 

donor Boekjaar  
2001/02 

(in mio euro) 

Boekjaar 
2002/03 

(in mio euro) 
EU 38 38 
VK 53 53 
Nederland  17 34 
Denemarken  11 16 
Noorwegen  13 11 
Zweden 9 9 
Ierland  7 7 
Zwitserland  5 5 
Japan 3.5 3.5 
Finland 2 2 
TOTAAL 158.5 178.5 

   Bron: MoF 
 
Dit PRBS zorgt voor cofinanciering van de 7 prioritaire sectoren. De vrijgave van 
afbetalingen is gekoppeld aan de vooruitgang die de Tanzaniaanse regering boekt bij de 
uitvoering van het PRS. In 2001/02 financiert het PRBS 25% van de begroting van de 7 
PRS prioritaire sectoren. 
 
De Tanzaniaanse regering en de donoren staan samen in voor de MTEF-controle en 
organiseren de PER.  
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3. Analyse van de Belgische hulp 
 
België kan terugkijken op een lange ontwikkelingsrelatie met Tanzania, die teruggaat tot 
het midden van de jaren '70. Tussen 1975 en 2000 bedroeg het gemiddelde jaarbedrag 11 
miljoen euro. 
Aangezien Tanzania een SADC-land is, kan het ook rekenen op de Belgische SADC 
Ontwikkelingssamenwerking. 
 
3.1. Alle Belgische hulp 
 
Belgische ontwikkelingshulp aan Tanzania, alle subsidies en leningen inbegrepen 
 Grafiek 1:  
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Totaal Evolutie ODA  8.619.451 7.853.516 6.497.286 54.991.957 17.546.152 10.096.043 18.013.754
 
Bron: DGOS - De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers 1997-2001 – Juli 2002.  
 
Voor een uitsplitsing per categorie in miljoen euro: zie bijlage 7. 
 
Doorgaans wordt de Belgische hulp verleend via Belgische NGO’s, het Belgische 
Overlevingsfonds in samenwerking met IFAD, overheidsleningen en schuldverlichting. 
De uitzonderlijke hoge uitgaven in 1998 zijn voor 87% toe te schrijven aan 
schuldverlichting (Delcredere 43 mio euro). Ook in 1999 bedraagt de schuldverlichting 
70%, tegen 65% in 2001. 
 
In mei 2000 heeft de Belgische regering beslist dat Tanzania één van de 25 partnerlanden 
blijft voor directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking.  
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3.2. Directe bilaterale samenwerking  
 
Bijlage 7 toont dat de directe bilaterale samenwerking op jaarbasis gemiddeld slechts 32% 
van de totale samenwerking tussen de twee landen uitmaakt. En zelfs in de piekjaren 
(1999 en 2001) gaat het leeuwendeel van de directe bilaterale samenwerking naar 
schuldverlichting. 
 
Aangezien Tanzania één van de 25 partnerlanden is, bestaat de uitdaging erin een 
samenhangend programma voor directe bilaterale samenwerking uit te werken dat op 
jaarbasis minstens 50% van het totale samenwerkingsprogramma uitmaakt. 
 
Bilaterale projecten 
 
De bilaterale samenwerking tussen Tanzania en België is gebaseerd op de Algemene 
Overeenkomst voor Ontwikkelingssamenwerking, die op 3 januari 1984 in Dar es Salaam 
ondertekend werd en geldt voor 5 jaar. Tot op vandaag werd deze overeenkomst telkens 
stilzwijgend verlengd. Doel van de overeenkomst is om via specifieke projecten en 
beurzen bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van Tanzania. De 
uitvoering van de Algemene Overeenkomst wordt via Specifieke Overeenkomsten 
georganiseerd.  
 
Een nieuwe Algemene Overeenkomst, met erin het specifieke beleid en de strategische 
prioriteiten van beide landen, wordt in 2002 ondertekend. 
 
Op basis van het goedgekeurde verslag van de jongste Gezamenlijke Commissie van 
1994, zoals gecontroleerd in juli 1996, zijn de volgende bilaterale interventies (met 
Specifieke Overeenkomst) aan de gang: 
 
Tabel 7: Lopende bilaterale projecten : 
 

Sector Titel Opmerkingen mio euro  
Plattelandsontwik-
keling 

Kagera Community 
Development Programme 

Watercomponent voltooid, Banana 
verbeteringscomponent aan de gang, 
Primary Health Care component en Oxen 
traction component gaat van start in 2002 

7,0 

Basisinfrastructuur  TRC wissels – Levering, 
Installatie en Onderhoud 

Levering, installatie en onderhoud van 
240 + 40 wissels voor de spoorweg Dar 
es Salaam - Kigoma Railway 

7,3 

 TRC - Technische bijstand  Detachering van Ass. Director General-
Operations bij TRC (5 jaar) 

0,87 

Algemeen Tanzanian-Belgian Study & 
Consultancy Fund 

Financiering van studies en 
adviesopdrachten ter voorbereiding van 
bilaterale samenwerking  

0,62 

 
Onderstaande interventies worden momenteel voorbereid:  
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Tabel 8: bilaterale interventies in voorbereiding 
 

Sector Titel Opmerkingen mio euro  
Basisgezondheid  Steun voor het National 

Aids Control Programme 
Opleiding van medisch personeel 
en levering van AIDS-
geneesmiddelen in 2 regio’s op 
het vasteland 

0,53 

Onderwijs en opleiding  HIV/AIDS-opvoeding in 
het basisonderwijs 

Bewustmaking in verband met 
HIV/AIDS in basisscholen in Dar 
es Salaam City 

0,4 

Landbouw  Verbetering van de 
bananenoogst in Kagera 
en Kibondo 

Uitdieping van de interventie in 
de streek van Kagera en 
uitbreiding tot het Kibondo 
District in de streek van Kigoma 

0,8 

Basisinfrastructuur  Watervoorziening in de 
rand van Dar es Salaam 

Verbetering van de 
watervoorziening in arme delen 
van Dar es Salaam City 

1,5 

Maatschappelijk werk National Income 
Generating Programme 

Financiering van basisinitiatieven 
voor het scheppen van duurzame 
inkomens (tweede fase van het 
project) 

0,75 

 
Schuldverlichting 
 
Via de Club van Parijs draagt België elk jaar bij tot de schuldverlichting van Tanzania. De 
voorbije jaren werden de volgende bijdragen geleverd: 
 
Tabel 9:  

datum DGOS-bijdrage in 
mio euro  

% 
schuldverlichting  

in mio euro 
7/12/98 5,51 50% van 11,03 
30/3/99 1,53 50% van 3,05 
10/7/99 4,15 50% van 8,30 
5/7/00 1,04 25% van 4,17 
13/12/01 3,97 50% van 7,94 
Totaal 1998-2001 16,20 34,49 

 
Micro-Interventieprogramma 
 
Het MIP-programma voor 2001 financiert 7 basisinitiatieven tegen een gemiddelde van 
7.140 euro/project (zie Bijlage 8). 
De voorbije twee jaar is het MIP-programma overgeschakeld van steun voor 
productiegebaseerde projecten (die oneerlijke concurrentie in de hand werken en via 
krediet gefinancierd zouden moeten worden) naar sociale en culturele projecten. Deze 
projecten kunnen geen middelen krijgen van kredietinstellingen.  
 
Het Belgische Overlevingsfonds (BOF) 
 
Het BIF cofinanciert diverse projecten in Tanzania via IFAD en Belgische NGO’s: 
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Tabel 10: BOF-gefinancierde projecten : 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen mio euro 
Water-, sanitair- en 
gezondheidsprogramma in 
marginale gebieden 

IFAD/Dodoma 
& Kondoa 
Districten 

In de streek van Dodoma; loopt 
ten einde in december 2002; het 
BOF fungeert alleen als externe 
cofinancieringsorganisatie  

7,44 

Mara – Farmers Initiative Project IFAD/Mara 
Regio 

Het BOF financiert de 
gezondheidscomponent, project 
loopt in juni 2003 ten van einde 

1,63 

Kagera Agricultural & 
Environmental Management 
Programme 

IFAD/ Kagera 
Regio 

Het BOF financiert de 
gezondheids- en 
watercomponent, project loopt 
in december 2003 ten einde 

2,12 

Same-Agricultural Improvement 
Project 

VECO & 
plaatselijke 
NGO’s in Same 
District 

verbeterde voedselproductie en 
verkoop; microkrediet voor 
vrouwen (2001-2005) 

1,26 

 
In 2000 liepen twee VECO landbouwprojecten ten einde in de regio van Mbeya (Isangati 
en Mbozi-Ileje, totaal 1,63 mio euro) en één ACT-project in de streek van Arusha (1,56 
mio euro)  
 
Conflictpreventie (zonder Specifieke Overeenkomst)  
 
Momenteel financiert de DGOS drie projecten:  
 
A. Ontwikkeling van africhtingsmethodologieën en -technieken en de africhting zelf van 
Afrikaanse hamsterratten voor het opsporen van landmijnen. Het project loopt aan de 
Sokoine University of Agriculture in Morogoro.  
 
Tabel 11: APOPO-financiering: 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen mio euro  
Africhting van ratten in het 
opsporen van landmijnen, fase 1 
& 2 (1997-2001) 

APOPO & 
SUA 

ontwikkeling van technologieën 
voor het africhten en kweken van 
ratten 

1.48 

Africhting van ratten in het 
opsporen van landmijnen, fase 3 
(2002-2003) 

APOPO & 
SUA 

africhten van ratten in reële 
omstandigheden; 
kweekactiviteiten  

0.82 

 
B. Financiering van de Society for International Development (SID, gevestigd in Rome) 
voor het project “Shaping Common Future: Scenarios for Tanzania”. Deze think-
tankorganisatie brengt een keure van mensen bijeen uit de industrie en de 
burgermaatschappij om na te denken over de beste alternatieven voor de ontwikkeling van 
het land. De oefening is in september 2001 gestart en zal eind 2002 ten einde lopen. Er is 
een budget voor uitgetrokken van 190.000 euro.  
 
C. Steun van 115.000 euro in 2002 aan UNICEF voor opvoeding over vrede, verzoening 
en reïntegratie ten behoeve van kinderen van Burundese vluchtelingen in Tanzaniaanse 
kampen.  
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Voedselhulp 
 
België verstrekte middelen voor voedselhulp aan Tanzania tot in 1999. Momenteel 
gebruikt het WFP het saldo van twee vroegere bijdragen (305.000 euro) voor 
schoolvoedselprogramma’s in door droogte getroffen gebieden.  
 
Humanitaire bijstand 
 
Op het vlak van Humanitaire Bijstand heeft België altijd bijgedragen aan het UNHCR ten 
behoeve van de vluchtelingen in Tanzania. Naast de bijdrage van 1 mio euro voor de 
overheadkosten van de VN-organisatie, werd in 2001 nog eens 2 mio euro extra 
uitgetrokken voor de vluchtelingen in de streek van de Grote Meren. België draagt voor 
dezelfde humanitaire behoeften ook bij via ECHO. 
 
Studiebeurzen en -toelagen 
 
Elk jaar verstrekt België middelen voor studiebeurzen ter plaatse (BSc & MSc) en voor 
studiebeurzen in België (MSc en PhD). Daarnaast worden studietoelagen toegekend voor 
gespecialiseerde korte cursussen (3 tot 4 maanden) zowel in België als in Tanzania. De 
studies dienen rechtstreeks verband te houden met de prioritaire sectoren in de bilaterale 
samenwerking tussen de twee landen.  
De meest recente cijfers zien eruit als volgt: 
 
Tabel 12: Bilaterale studiebeurzen in 2001 & 2002 : 
 

Soort Opleiding   2001   2002 
 Aantal beurzen euro  Aantal beurzen euro 

MSc in België  5 75.000  8 110.000 
Gemengde PhD in België  4 60.000  6 75.000 
Studietoelagen in België  20 man/maanden 74.500  4 man/maanden 10.000 
BSc & MSc in Tanzania 12 66.630  25 132.000 

Studietoelagen in 
Tanzania  

21 man/maanden 18.590  20 
man/maanden 

19.250 

Totaal  294.720   346.250 
 
Sedert 1997 financiert de DGOS, uit een afzonderlijk budget, het hoger onderwijs van 
Burundese vluchtelingen in Tanzania. In dit pakket zitten recht, geneeskunde, landbouw, 
financieel beheer, economie en journalistiek. Doel is deze jonge vluchtelingen voor te 
bereiden op een vlottere integratie in de Burundese maatschappij wanneer de vrede 
hersteld zal zijn, waardoor zij op positieve wijze kunnen bijdragen tot de heropbouw van 
hun land. In 2000 studeerde 52 vluchtelingen aan verschillende universiteiten en 
instellingen voor een totaal bedrag van 106.165 euro. In 2001 hebben in totaal 79 
vluchtelingen het academiejaar aangevat, tegen een totale kostprijs van 347.000 euro. 
Voor 2002 is een budget uitgetrokken van 208.000 euro om studenten hun studie te laten 
voortzetten en 182.500 euro voor nieuwe studenten. 
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3.3. Indirecte bilaterale samenwerking  
 
Via Belgische NGO’s3 
 
Vijf Belgische NGO’s werken nauw met lokale partners samen: 
 VECO voor plattelandsontwikkeling & capaciteitsopbouw 

 ACT voor plattelands- en KMO-ontwikkeling  

 DMOS voor beroepsopleiding 

 IVA voor landbouwontwikkeling  

 Broederlijk Delen voor boerenopleiding 

 
Tabel 13: Financiering Belgische NGO’s: (zie gedetailleerde lijst in Bijlage 9) 
 

Sector Aantal 
interventies 

Opmerkingen mio euro 

Onderwijs en opleiding  5 in 4 Don Bosco-scholen 1,828 
Landbouw  5 in 5 verschillende Regio’s 3,905 

Maatschappelijk werk 1  0,420 
 
Via de VLIR 
 
De VLIR doet aan institutionele samenwerking met de twee grote universiteiten van 
Tanzania: de Sokoine University of Agriculture (SUA) in Morogoro en de University of 
Dar es Salaam (UDSM). 
 
De samenwerking met de SUA begon in 1997 voor een periode van 6 jaar en beschikt 
over een budget van 3,35 mio euro. Zij slaat op de volgende gebieden: installatie van een 
computernetwerk, uitbouw van de bibliotheek, uitbouw van onderzoekscapaciteit, 
voedseltechnologie, versterking van het departement basiswetenschappen en 
plattelandseconomie. De huidige Belgische coördinator is Prof. W. Decleir van 
Antwerpen. 
 
De samenwerking met de UDSM begon in 1998 voor een periode van 5 jaar en beschikt 
over een budget van 2,79 mio euro. Zij slaat op de volgende gebieden: ontwikkeling van 
een computergesteund zelfstudieprogramma, studie van geneeskundige planten, uitbouw 
van het instituut voor ontwikkelingsstudies, van het college voor land- en architectonische 
studies, van de faculteit voor handel en management, en van de school voor 
informatiestudies en onderzoek in mariene biologie. De huidige Belgische coördinator is 
Prof. R. Embrechts van Antwerpen. 
 
Een “eigen initiatief” loopt tussen de Faculteit Landbouwkunde van de K.U. Leuven en 
het Naliendele Agricultural Research Station in Mtwara over “Soil Conservation 
Management in Southeast Tanzania” (2002-2006, 309.000 euro).  
 

                                                 
3 Een lijst met alle interventies vindt u in bijlage 9. 
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3.4. Multilaterale samenwerking  
 
Alhoewel de multilaterale financiering in het geval van Tanzania niet vrij omvangrijk is, 
geeft onderstaande tabel een overzicht van de lopende interventies: 
 
Tabel 14: Lopende multilaterale financiering 
 

Organisatie  Interventie Budget in 
mio euro 

Periode  

UNAIDS Basisgeneesmiddelenpakketten voor 
AIDS-slachtoffers 

2,48 2002-2004  

UNHCR Steun aan Vluchtelingen  1,25 jaarlijks  
ILO, WFP, 

UNHCR, enz. 
JPO’s: gemiddeld 3 personen 0,3 jaarlijks  
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4. Tanzaniaans Ontwikkelingsbeleid en -strategie  
 
4.1. Globaal budget : 
 
Het totale budget voor het jaar 2001-02 bedraagt 1.717 mia TZSh (momenteel 2,02 mia 
euro).  
In vergelijking met de voorgaande 2 budgetten zien wij de volgende veranderingen: 
 
Tabel 15: Vergelijking tussen 3 budgetten : 
 

 1999-00 2000-01 
% stijging van het totale budget 2001-02 in 

vergelijking met  
28 24 

% stijging van het binnenlands product 2001-02 in 
vergelijking met  

24 11,5 

 
Deze tabel geeft aan dat het budget van de Tanzaniaanse overheid steeds meer met 
externe middelen wordt gefinancierd en uit projecties blijkt dat dit de komende jaren zal 
aanhouden.  
 
Voor de periode 2001-2005; zijn belangrijkste kenmerken: 
 
 een toename met 43,8% tussen 2001/02 en 2002/03 en stabilisatie daarna; evenwel is 

dit in hoofdzaak toe te schrijven aan een stijgende opname van projectmiddelen in de 
begroting en vormt niet echt een stijging van de begroting; 

 een gemiddelde jaarlijkse groei van het binnenlandse product met 11,7%; 

 de projectfinanciering gaat in 2002-03 in hoofdzaak naar wegen (150 mia TZsh), 
onderwijs (115 mia TZSh) en gezondheid (66 mia TZSh). 

 
Zowat 38% van het recurrente budget en 95% van het ontwikkelingsbudget wordt door 
externe middelen gefinancierd. 
 
Naar sector uitgesplitst recurrent budget als % van het BBP: 
 
Tabel 16: 
 
Sector BJ96 BJ98 BJ00 BJ01 BJ02 Budget 
Administratie  2.1 1.6 2.1 2.3 5.0 
Defensie en Veiligheid  2.4 2.2 2.0 2.2 2.1 
Sociale Diensten  3.5 3.6 3.6 4.4 4.5 
Economische Diensten  0.2 0.4 0.7 1.0 0.8 
Productieve Diensten  0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 
Sectoraal 8.7 8.2 8.6 10.1 12.7 
Consolidated Fund Services 3.7 4.9 4.2 3.5 4.0 
Totale Recurrente Uitgaven 12.5 13.1 12.8 13.6 16.6 
Bron: MoF: Appropriation Accounts, Expenditure Release Reports 
 
De sociale sectoren omvatten onderwijs, gezondheid, water, samenlevingsopbouw en 
arbeids- & jeugdontwikkeling. 
Administratie in 2002 omvat vereffening van achterstallen aan leveranciers die door alle 
ministeries opgelopen werden en gestegen uitgaven voor controlewerkzaamheden in de 
openbare sector (OCAG, Rechtssysteem, Hervorming van het Overheidsapparaat, 
Hervorming van de Plaatselijke overheden). 
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De tabel geeft aan dat de uitgaven voor sociale sectoren sneller stijgen dan voor andere 
sectoren. 
 
4.2. Budget voor armoedebestrijding  
 

Grafiek 2:  

Middelen voor armoedebestrijding - 2000/01

13%

49%

35%
3%

HIPC relief savings

GoT Resources

General donor support

Earmarked donor
support

  
 
Tabel 17: HIPC Schuldverlichting als % van het BBP 
 

 BJ 00 BJ 01 BJ 02 
Totale HIPC Schuldverlichting  0,8 1,9 1,8 

HIPC Debt Relief in de vorm van 
subsidies 

0,1 0,7 0,7 

  Bron: MoF, PER 2002 
 
Naar sector uitgesplitst budget voor armoedebestrijding  
 
Uitgaven voor prioritaire sectoren, BJ00-BJ02 als % van de totale discretionaire 
recurrente uitgaven: 
 
 Tabel 18: 
 

 
Sector 

BJ 00 
% 

 BJ 01 
% 

Projectie BJ 
2002 
% 

Wegen 6,3 7,8 7,4 
 waarvan plattelandswegen en –
werken 

 2,3  2,7  2,9 

Landbouw  2,0 1,0 1,7 
Onderwijs 23,8 24,2 25,7 
 waarvan basisonderwijs   14,4  19,2  18,1 
Gezondheid 8,1 9,0 9,6 
 waarvan eerstelijns gezondheid   4,3  6,8  5,7 
Water 0,8 1,0 1,6 
Rechtssysteem 1,2 1,1 1,5 
HIV/AIDS 0,0 0,6 0,8 
Totaal prioritaire sectoren  42,2 44,7 48,3 

 Bron: MoF, PER 2002 
 
Sinds de publicatie van het PRSP in augustus 2000 (zie Bijlage 3), is het aandeel van de 
uitgaven voor prioritaire sectoren in de totale discretionaire uitgaven (totale recurrente 
uitgaven minus CFS) gestegen van 42,2% in BJ00 tot 44,7% in BJ01 en 48,3% in BJ02. 
Voorts zijn de uitgaven voor prioritaire zaken binnen de prioritaire sectoren gestegen van 
23,8% van de discretionaire uitgaven in BJ00 tot 31,8% in BJ01 (voor meer details over 
het PRSP, zie bijlage 3). 
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5. Lessen in verband met hulp en hulpcoördinatie  
 
5.1. Vanuit het Tanzaniaanse standpunt 
 
In 2001 was er sprake van een sterke terugval van de externe bijdrage tot de 
regeringsbegroting, wat geleid heeft tot een 20% snoei in de overheidsuitgaven. Daarom 
moet de Tanzaniaanse regering haar inkomsteninspanningen optrekken om te zorgen voor 
een stevige ondersteuning van haar aanpassings-, hervormings- en 
armoedebestrijdingsprogramma. Aan de andere kant zouden de donorengagementen in de 
tijd gehonoreerd moeten worden. Vanwege het tijdsverschil tussen de toewijzing van 
steun en de uitbetaling ervan, moest de Tanzaniaanse regering een beroep doen op 
leningfinanciering. 
 
De belastingbasis blijft beperkt en dat geldt ook voor de belastinginning. Gevolg is dat het 
land verregaand van donorsteun afhankelijk blijft voor het financieren van zijn sociale 
basisdiensten; donoren maken hiervan soms misbruik om het beleid te sturen. 
 
De Tanzaniaanse regering wil de doeltreffendheid van de hulp optrekken. Zo moeten de 
transactiekosten naar beneden, moet er een betere voorspelbaarheid zijn van de 
hulpstromen, moeten de controlesystemen versterkt worden, en is er nood aan technische 
bijstand zodat er meer steun is voor de opbouw van plaatselijke capaciteit.  
 
Een groot deel van de externe bijstand wordt nog steeds niet weerspiegeld in de 
regeringsbegroting, maar de toestand verbetert geleidelijk aan. Grote delen van de 
bilaterale hulp gaan naar begrotingsondersteuning en basketfondsmechanismen voor 
SWAp’s. Dit weerspiegelt het vertrouwen in beter wordende systemen voor financieel 
beheer van de Tanzaniaanse regering.  
Niettemin moet deze laatste bij deze aanpak voorzichtig blijven, aangezien donoren 
geneigd zijn hun mogelijkheden tot uitbetaling en uitvoering van programma’s en 
projecten te overschatten. Bovendien worden projectfondsen niet uitbetaald via de 
begroting. Bijgevolg kunnen uitgaven alleen geregistreerd worden op voorwaarde dat 
donoren (inclusief NGO’s, universiteiten, enz.) de projectuitgaven aan het MoF meedelen. 
Over het algemeen geeft het PBRS zijn middelen erg snel vrij, terwijl buitenlandse 
leningen erg moeilijk af te sluiten zijn. Aan de andere kant keren projectsubsidies grote 
bedragen uit maar zijn moeilijk als uitgave te boeken. 
 
Het erg open PER-proces heeft de jongste jaren een stevige grondslag gekregen, met de 
volledige medewerking van de donorgemeenschap. Er is nood aan meer betrokkenheid 
vanwege de ministeries. Het PER is gestart met de harmonisering van processen en bouwt 
daarbij op analytisch werk in het kader van PER- en andere sectorprocessen.  
 
De opvolging van de armoedebestrijding is doorslaggevend voor een gedegen 
budgettering en medewerking door de donoren. Het “poverty monitoring master plan” 
werd eind 2001 opgestart. Een “participatory poverty assessment” (PPA) is eveneens 
gestart. In 2002 zal een “poverty and human development report” gepubliceerd worden, 
met erin actuele gegevens over stedelijke armoede, macro-micro verbanden, geografische 
spreiding van de armoede, HBS, PPA en kwetsbaarheid. 
 
Verhoogde integratie van de donorfinanciering in het begrotingsproces van de 
Tanzaniaanse regering onderstreept het gebrek aan menselijke capaciteit in het 
departement externe financiën van het MoF.  
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5.2. Vanuit het donorstandpunt 
 
De Tanzaniaanse regering blijft zich zorgen maken over het feit dat grote bedragen 
ontwikkelingshulp buiten de begroting blijven en heeft gevraagd dat alle middelen via de 
begroting zouden gaan, zodat er beter werk gemaakt kan worden van planning, uitvoering 
en controle. Gelet op de vaak hoge transactiekosten bij de verlening van hulp, heeft de 
Tanzaniaanse regering ook vastgesteld dat sommige modaliteiten de harmonisering van 
procedures verhinderen: van de hulpmiddelen die in de begroting weerspiegeld worden, is 
doorgaans 60% in de vorm van projecten, die helemaal niet door de Tanzaniaanse 
regering uitgevoerd worden. 
 
Binnen de sectorprogramma’s is rangschikking van behoeften, toewijzing van middelen 
en activiteiten van de administratie erg belangrijk om haalbare doelstellingen te 
formuleren en resultaten te behalen, die op het einde van elk jaar getoetst kunnen worden. 
Dit moet de directie van elk departement de mogelijkheid bieden departements- en 
programmahoofden aansprakelijk te stellen voor de resultaten. 
 
Sedert 1995 is de hulpverlening transparanter geworden en is er meer controle op de 
aanwending ervan. Donoren nemen regelmatig deel aan macro-economische en 
sectoroverkoepelende vergaderingen onder de leiding van de regering. 
 
Donoren, in het bijzonder de WB, hebben de uitvoeringscapaciteit overschat, in het 
bijzonder in sectorministeries.  
 
Bilaterale donoren zijn het eens dat leningen van de WB en subsidies elkaar zouden 
moeten versterken. Bovendien moet de aanzienlijke technische expertise van de WB beter 
benut worden. Modaliteiten voor het mobiliseren en coördineren van middelen moeten 
tussen donoren en de Tanzaniaanse regering besproken worden. Dit moet deel uitmaken 
van de besprekingen over harmonisering. Het is belangrijk over nauwkeurige en volledige 
gegevens over subsidiefinanciering te beschikken om een idee te hebben van de 
financieringskloof en de eruit voortvloeiende behoefte aan leningfinanciering.  
 
Sedert de start van de PRS-implementatie probeert de Tanzaniaanse regering de lijst van 
prioritaire sectoren die inbegrepen zijn in het PRS-budget, uit te breiden. Dit moet van 
nabij opgevolgd worden.  
 
Meer begrotingssteun betekent minder voorwaardelijke banden, betere voorspelbaarheid 
van uitbetalingen en meer harmonisering voor de donoren.  
 
Donoren hebben langetermijnpartnerships uitgebouwd met de Tanzaniaanse regering en 
doen er alles aan om de nieuwe tools voor financieel beheer te steunen en de 
internalisering ervan te bevorderen. Alhoewel er tussen de Tanzaniaanse regering en de 
donoren hardnekkige meningsverschillen bestaan over hulpadministratie en -coördinatie, 
hebben nieuwe bijeenkomsten voor dialoog en schuldverlichting de relatie verbeterd. 
De donoren hebben zich geëngageerd om het PRSP met zijn nadruk op de sociale 
sectoren, volledig te steunen.  
 
De capaciteiten op het lokale vlak zijn erg zwak. Dit belemmert elke snelle verbetering in 
de verstrekking van sociale diensten aan de plattelandsbevolking.  
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5.3. Vanuit het Belgische standpunt 
 
Bijlage 9 geeft aan dat de directe bilaterale samenwerking tussen de twee partners het 
voorbije decennium slechts 32% uitmaakte van de totale Belgische hulp aan Tanzania en 
gemiddeld slechts 4,9 mio euro per jaar bedroeg. Dit bedrag (van de directe bilaterale 
samenwerkingshulp) komt overeen met amper 0,5% van alle donorbijstand aan Tanzania. 
De bijstand was bovendien versnipperd over investeringsprojecten en 
plattelandsontwikkeling. Bijgevolg moet deze steun aanzienlijk opgedreven en toegespitst 
worden op enkele van de belangrijkste deelgebieden van de armoedebestrijding.  
 
 
Tanzania heeft een uitstekend PRSP uitgewerkt. De uitvoering ervan is in 2000 begonnen 
en zal pas tegen 2010 voltooid zijn. Naast de steun vanwege België voor de milieusector, 
die niet tot de prioritaire sectoren van het PRSP hoort, past de Belgische 
samenwerkingsstrategie goed in deze strategie van de Tanzaniaanse regering, die in de lijn 
ligt van de Belgische prioriteiten inzake Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Gelet op de mogelijke input vanwege de Belgische bilaterale samenwerking, de 
uitgewerkte sectorale strategieën en de bestaande financieringskloven in de begroting op 
middellange termijn, de Belgische expertise en de mogelijke toegevoegde waarde, zou de 
nieuwe strategie zich moeten toespitsen op de volgende twee hoofdsectoren en drie 
horizontale thema’s: basisonderwijs en juridische sector, strijd tegen HIV/AIDS, 
duurzaam milieubeheer en steun aan districtontwikkeling. Betreffende dit laatste thema 
zou België een leidende donor kunnen worden in de besprekingen tussen de Tanzaniaanse 
regering en donoren over gedecentraliseerde ontwikkeling, aangevuld met de strategieën 
van NGO’s en BOF. 
 
Rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden van België is deelname aan directe 
begrotingssteun via het PBRS niet aangewezen. Deelname aan basketfondsen voor 
SWAp’s is aangewezen wanneer deze bestaan en goed functioneren. 
 
Door de nadruk te leggen op enkele hoofdsectoren en -thema’s zal de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking meer conceptuele input krijgen in de politieke en 
strategische besprekingen tussen de donoren en met de Tanzaniaanse regering.  
 
Bilaterale beurzen, zowel ter plaatse als in België, zouden meer capaciteit in de sectoren 
en thema’s van onze samenwerking moeten scheppen. Deze zullen gekanaliseerd worden 
via de geëigende Tanzaniaanse overheidsstructuren maar beschikbaar zijn voor zowel 
ambtenaren als voor kandidaten uit de privé-sector.  
 
Belgische bijdragen tot multilaterale initiatieven zouden complementair moeten zijn met 
binnenlandse prioriteiten. De financiering door UNAIDS voor 
Basisgeneesmiddelenpakketten voor AIDS-slachtoffers is een goed voorbeeld4. 
 
 
 

                                                 
4 In 1996 vroeg de Belgische overheid de uitlevering aan van dhr. Tramontano, een Tanzaniaanse 
ingezetene, wegens verdenking van misbruik van Belgische steun. Evenwel werd dhr. Tramontano tot 
tweemaal toe vrijgesproken, in 2000 door de Kinondoni Resident Magistrate Court en in 2001 door de High 
Court of Dar Es Salaam. In 2002 trok de Tanzaniaanse Staat uiteindelijk zijn beroep tegen de vrijspraak van 
de verdachte in. 
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6. Toekomstige Belgische samenwerkingsstrategie 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale Samenwerking van 
25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
volgens de volgende beleidsnormen en kanalen uitgewerkt worden: 
 
A) Beleidsnormen : 
 
Doel van de Belgische Internationale Samenwerking is armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. 
De realisatie van dit doel werd beperkt tot  

vijf sectoren:  

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

 

en tot drie sectoroverschrijdende thema’s: 

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

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

geselecteerd): 

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

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

 De uitvoering van de intergouvernementele samenwerking is de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
naamloze vennootschap naar publiek recht, waarvan de federale Staat de enige 
wettelijke aandeelhouder is.  
De BTC staat in voor de uitvoering in samenwerking met de 
verantwoordelijke entiteit van de partner. 

 
B.2. Bilaterale samenwerking via niet-gouvernementele initiatieven. Zo’n 7 

verschillende Belgische en plaatselijke niet-gouvernementele kanalen kunnen door 
de DGOS gesubsidieerd worden : 

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

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en 

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

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

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

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

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

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

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

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel 
 multilateraal. 

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

mogelijk:  

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel 
 multilateraal. 

 
B.7. De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). 
 
Noot: Dit hoofdstuk is niet de IPC maar vormt alleen de grondslag op basis waarvan het IPC opgesteld en ingevuld moet worden. 
 
 
6.2. Bilaterale intergouvernementele samenwerking tussen Tanzania en 

België  
 
Doel en opzet van de Belgische ontwikkelingsstrategie in Tanzania zal zijn:  
 
Doel: met Tanzania samenwerken om ervoor te zorgen dat het deel van de bevolking dat 
in absolute armoede leeft, tegen 2015 tot minder dan 15% daalt. 
 
Dit dient te gebeurt via nauwe samenwerking met de regering en de burgermaatschappij 
en ook samen met andere donoren. Onderliggende bedoeling is ervoor te zorgen dat de 
nationale spelers (zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel) de initiatiefnemers, 
voortrekkers en uitvoerders worden van het ontwikkelingsproces.  
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Onderstaande indicatoren zullen de vooruitgang naar dit doel meten: 
 
 verhoging van de economische groei per inwoner 

 vermindering van het aantal mensen die in absolute armoede leven 

 verhoogde uitgaven van de Tanzaniaanse regering in de sociale sectoren (PRS); 

 verhoogde inschrijvingscijfers aan lagere scholen;  

 ommekeer in de verspreiding van HIV/AIDS;  

 efficiënt en gericht gebruik van overheidsgelden; 

 verhoging van de financiële middelen die naar de districten stromen; 

 sterker, door de gemeenschap ondersteund duurzaam milieubeheer;  

 betere rechtsverstrekking. 

 
In samenwerking met anderen zullen wij proberen een meetbare impact te bewerkstelligen 
in vijf lokale gebieden/sectoren: 
 
 beter basisonderwijs; 

 beter functionerend rechtssysteem; 

 minder negatieve effecten van de HIV/AIDS-plaag;  

 beter, door de gemeenschap gesteund en duurzaam milieubeheer;  

 meer steun voor het decentraliseringsproces. 

 
Om geen voeling te verliezen met de realiteit op het terrein, zal de samenwerking 
programma’s en activiteiten zowel op nationaal vlak als in geselecteerde districten 
ondersteunen. Hiermee zullen beide partners de uiteindelijke resultaten van de nationale 
strategieën en de actieplannen op basisniveau kunnen toetsen. 
 
Sector/gebied 1. Beter basisonderwijs: 
 
Breedschalig basisonderwijs is van doorslaggevend belang om de menselijke capaciteiten 
in Tanzania uit te bouwen en de armoede te bestrijden.  
In alle nationale plannen en strategieën (NPES, PRSP, TAS) wordt onderwijs als een 
nationale prioriteit aangewezen. De meest nabije uitdaging voor het basisonderwijs is te 
zorgen voor meer inschrijvingen in de basisscholen, dit vanaf januari 2002. Dit moet 
kunnen na de afschaffing van de inschrijvingsgelden en de vaste wil van de Tanzaniaanse 
regering om de zowat 3 miljoen kinderen in de schoolleeftijd (8-12 jaar) die momenteel 
geen school volgen, opnieuw aan te trekken. De overheidsuitgaven voor onderwijs stijgen 
elk jaar. Het PEDP schept een duidelijk beleidskader gecombineerd met een reeks 
strategische prioriteiten en doelstellingen om de volgende problemen aan te pakken: 
kwaliteitsverbetering, dalende leerlingenaantallen, ongelijke toegang, efficiëntie van het 
onderwijs, institutionele capaciteit, HIV/AIDS-tragedie en sekse. Het bevat ook een 
investeringsplan in verband met de bouw van klassen en leerkrachthuizen, de voorziening 
van schoolboeken en educatief materiaal en capaciteitsopbouw. Een momenteel lopend 
programma dat de scholen in kaart brengt, zorgt voor de microgegevens die de basis 
zullen vormen voor doeltreffende planning en middelentoewijzing op het plaatselijke 
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niveau. Capaciteitsopbouw dient op alle niveaus plaats te vinden: centraal, regionaal en 
lokaal.  
 
De Tanzaniaanse regering roept alle donoren op om de implementatie van het PEDP te 
ondersteunen, aangezien dit de hoeksteen is voor duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding op het platteland. Het zal tevens gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen promoten en de positie van vrouwen en jonge meisjes versterken. Bijgevolg zal 
dit de kern worden van het Belgische bilaterale samenwerkingsstrategie met Tanzania. 
Het MoE&C heeft onlangs nog het belang benadrukt van vereenvoudigde gezamenlijke 
financiering, waardoor projectsteun vermeden kan worden.  
 
De Belgische steun zal verstrekt worden in de vorm van sectorgebonden begrotingshulp 
en zal gekanaliseerd worden via het recente opgerichte basketfondsmechanisme voor het 
PEDP. Een kerngroep van donoren draagt nu al tot deze basket bij: de EU, Nederland, 
Zweden, Noorwegen, Ierland, Finland en Canada. Het basketfonds werd werkzaam tijdens 
het begrotingsjaar 2001-2002 en zal in 2002-2003 een bedrag van 65 mio USD inbrengen. 
Een MoU werd getekend tussen de Tanzaniaanse regering en de donoren. Gezamenlijke 
controlesystemen werden ingevoerd. 
Zowel de WB als het VK verstrekken rechtstreekse begrotingssteun voor het PEDP. De 
financieringskloof voor de begroting 2002-03 is nog steeds groot (ongeveer 9 miljoen 
euro).  
 
Onderstaande indicatoren zullen de vooruitgang naar dit doel meten: 
 
 verhoging van de bruto inschrijvingscijfers aan lagere scholen met 3,5% per jaar; 

 verhoging van de kwaliteit van het onderwijs; 

 verhoging van de overgangscijfers naar het middelbare niveau; 

 verbetering van de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuren en –materiaal; 

 sterker beheer door de gemeenschap van de lagere scholen;  

 lagere uitvalcijfers in het basisonderwijs (van 6,5% naar 3%). 

 
 
Sector/gebied 2: beter functionerend rechtssysteem 
 
Het Rechtssysteem werd in het PRSP als één van de 6 prioritaire sectoren aangeduid. Dit 
toont aan hoeveel belang de Tanzaniaanse regering hecht aan een betere werking van deze 
vitale schakel in een democratische en correct functionerende maatschappij. De 
opgetrokken middelen voor deze sector vormen de weerspiegeling van deze keuze. 
Uitgaande van het “Legal Sector Reform Programme” heeft de Tanzaniaanse regering een 
sectorstrategie en actieplan op de middellange termijn (2000-05) uitgewerkt. De 
strategische doelstellingen en componenten hiervan zijn: 
 
 aanpassen en harmoniseren van het wettelijke en regelgevende kader; 

 versterken van het beheer en de coördinatie van de gerechtelijke instellingen; 

 optrekken van de bekwaamheid en motivatie van het personeel in de openbare 
gerechtelijke instellingen; 

 verbetering van de voorbereidende opleiding van het rechtspersoneel in het land; 
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 optrekken van de onafhankelijkheid van het rechtssysteem en van de integriteit van de 
gerechtelijke ambtenaren; 

 verbeteren van de toegankelijkheid tot rechtsdiensten voor armen en kansarmen; 

 uitbouwen en in stand houden van een motiverende, gunstige werkomgeving voor de 
gerechtelijke ambtenaren. 

 
Naast een “national steering committee” werd een “Coordination Forum” tussen de 
Tanzaniaanse regering en de Ontwikkelingspartners opgericht.  
De overheidsbegroting voor het rechtssysteem en het lokale Ministerie van Justitie 
vertoont een financieringstekort in het MTEF van 50%. 
De WB is bezig met het uitwerken van een belangrijk, nieuw programma voor good 
governance met de naam “Accountability, Transparency and Integrity Programme 
(ATIP). De hervorming van het rechtssysteem vormt een onderdeel van dit programma. 
Het zal evenwel nog enige tijd duren vooraleer dit programma van de grond komt.  
Zes bilaterale donoren (Denemarken, Nederland, Finland, Zweden, Canada en 
Noorwegen) hebben een basketfonds opgericht om de uitvoering van het Strategie- en  
Actieplan te financieren. De totale kostprijs wordt geraamd op 44,3 mio USD. Details zijn 
na te lezen in Bijlage 14. Financiering en controlemechanismen bestaan. Het Ministerie 
van Justitie dient een implementatie-eenheid op te richten. Er wordt voorgesteld dat 
België zich bij deze 6 bilaterale donoren zou aansluiten binnen een coherente, 
complementaire aanpak om de hervorming van het rechtssysteem te steunen.  
 
Onderstaande indicatoren zullen de vooruitgang naar dit doel meten: 
 
 betere werking van de Law Reform Commission; 

 betere menselijke capaciteiten op het Ministerie van Justitie en in het rechtssysteem;  

 goede werking van een onafhankelijke rechtspraak (buiten de executive); 

 versnelling van zaken in de rechtbanken van eerste aanleg. 

 
 
Sector/gebied 3: minder negatieve effecten van de HIV/AIDS-epidemie 
 
De president van Tanzania heeft de HIV/AIDS-plaag uitgeroepen tot de crisis van de 
natie, die alle geledingen van het leven aantast. Momenteel wordt meer dan 50% van de 
sterfgevallen onder volwassen toegeschreven aan HIV/AIDS. Gebundelde inspanningen 
van Tanzania zelf en de donorgemeenschap zijn noodzakelijk om deze dramatische 
toestand het hoofd te bieden. 
 
TACAIDS, dat strategisch ondergebracht werd bij het PMO, begint zijn coördinerende rol 
te spelen in het multisectorale antwoord op deze epidemie, dit in nauwe samenwerking 
met de donorgemeenschap. De donoren consulteren en coördineren hun planning in de 
DAC/HIV-AIDS werkgroep, waaraan ook vertegenwoordigers van de Tanzaniaanse 
regering verbonden zijn. 
De WB is zijn “Tanzania Multi sectoral HIV/AIDS Project” (TMAP) aan het 
voorbereiden, met erin drie componenten: (i) institutionele steun aan TACAIDs, (ii) een 
fonds voor nationale en lokale overheidsinstellingen bedoeld om het eigen personeel te 
beschermen tegen de gevolgen van HIV/AIDS, en (iii) een fonds ten behoeve van de 
burgermaatschappij om lokale gemeenschappen de kans te geven op de epidemie te 
reageren. Gevolg is dat zowel op het nationale als het lokale vlak, zowel in de 
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overheidssector als in de burgermaatschappij, de institutionele omkadering aanwezig zal 
zijn om de epidemie gericht te bestrijden. 
Op de korte termijn zijn meer dan een dozijn donoren van plan zo’n 35 mio USD uit te 
trekken voor de strijd tegen HIV/AIDS in Tanzania (zie Bijlage 11). Een groot deel van 
deze fondsen zal aangewend worden voor programma’s en activiteiten die zich 
bezighouden met de gezondheidsaspecten van deze epidemie, waarbij het NACP een 
leidende rol op zich neemt. Via bilaterale en multilaterale initiatieven steunt de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking nu al de opleiding van verzorgingspersoneel en de uitdeling 
van geneesmiddelen aan AIDS-slachtoffers.  
Naast de medische gevolgen heeft AIDS ook dramatische sociale effecten. Er is een grote 
behoefte aan rechtsbijstand aan AIDS-slachtoffers en hun familie, aan AIDS-wezen, aan 
bewustmaking bij leerlingen van het lager onderwijs, aan een vermindering van het 
stigma dat HIV/AIDS-slachtoffers treft, enz. De Belgische Samenwerking zal steun 
verlenen aan preventiecampagnes en programma’s voor sociale bescherming van 
rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers van de epidemie. Dit kan gebeuren door 
middel van nationale programma’s door de overheid of via steun aan gespecialiseerde 
NGO’s met mandaat van de Tanzaniaanse regering.  
 
Onderstaande indicatoren zullen de vooruitgang naar dit doel meten: 
 
 sterker HIV/AIDS-bewustzijn bij leerlingen van lagere scholen en hun ouders; 

 naleving van de rechts van AIDS-slachtoffers en hun families; 

 betere verzorging en steun voor AIDS-wezen; 

 betere integratie van AIDS-wezen in de maatschappij; 

 sterkere positieve houding tegenover AIDS-slachtoffers;  

 ommekeer in de verspreiding van HIV/AIDS bij de jeugd, in het bijzonder meisjes. 

 
Sector/gebied 4: beter, duurzaam en door de gemeenschap gesteund milieubeheer  
 
Alhoewel het milieu niet tot de prioritaire sectoren van het PRSP behoort (zie Tabel 18) 
zijn duurzame milieubescherming en -beheer van doorslaggevend belang in de 
armoedebestrijding. Naar schatting komt 50% van het inkomen van plattelandsgezinnen 
uit de verkoop van bosproducten zoals hout, brandhout, houtskool, honing, wilde vruchten 
en wildvlees; wouden en bossen voorzien ook in 90% van de nationale 
energievoorziening5.  
Duurzame bescherming en beheer van de natuurlijke rijkdommen is van oudsher een 
prioriteit in het beleid van de Tanzaniaanse regering. In het verleden gingen heel wat 
inspanningen naar een gedegen beheer van beschermde gebieden (parken, 
wildreservaten). Het MNRT & de NEMC hechten nu meer belang aan het duurzaam 
beheer van de natuurlijke rijkdommen buiten de beschermde gebieden. Met de invoering 
van “community based conservation” (CBC) programma’s zijn de lucratieve 
mogelijkheden voor de gemeenschap aan het verbeteren, aangezien de inkomsten gedeeld 
worden met de overheid. De gemeenschappen zien het economisch potentieel in van een 
duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen: wilde dieren en bomen dienen als oogst 
en als bron van inkomen. Een wettelijke omkadering voor het CBC wordt momenteel 
ingevoerd. GTZ heeft goede ervaring opgedaan met CBC.  
 

                                                 
5 Bron : ADF 
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Sector/gebied 5: meer steun voor het decentraliseringsproces. 
 
Armoede in Tanzania is in hoofdzaak een plattelandsprobleem. Terwijl de nationale 
armoede-indicatoren aangeven dat 52,8% van de mensen onder de 
basisbehoeftenarmoedegrens leeft, stijgt dit cijfer tot 57% voor de plattelandsgebieden. 
Aangezien de plaatselijke overheden meer verantwoordelijkheden dragen in de 
armoedebestrijding, hebben zij meer middelen nodig. Begrotings- en basketsteun raakt 
niet makkelijk tot bij de mensen in de dorpen die de steun nodig hebben. 
Gedecentraliseerde samenwerking kan de uitvoering van nationale strategieën en 
actieplannen versnellen. Via dit soort samenwerking houden de donoren voeling met de 
realiteiten op het terrein. Samen met de plaatselijke overheden en de burgerlijke 
organisaties kunnen strategische aanbevelingen op het nationale vlak geformuleerd 
worden.  
Bilaterale donoren zoals België hebben bij projecten op districtniveau vergelijkenderwijs 
voordeel tegenover grote multilaterale donoren zoals de WB. Bovendien heeft België zelf 
ruime ervaring met decentralisering en gewestelijke ontwikkeling. Zowel in Tanzania als 
in diens buurlanden heeft de DGOS ervaring opgedaan in de ondersteuning van 
districtontwikkeling, zowel via bilaterale als multilaterale samenwerking. België zou een 
vooraanstaande rol kunnen spelen in het bespreken en coördineren van het 
decentralisatieproces in Tanzania.  
 
Bijgevolg is steun aan districtontwikkeling opportuun voor de Belgische Samenwerking. 
Hoofdaccent daarbij moet liggen op capaciteitsopbouw bij de plaatselijke overheden en 
gemeenschappen met het oog op een gedecentraliseerde toepassing van nationale 
beleidsmaatregelen en strategieën, die geen deel uitmaken van fase 1 van het LGRP. Via 
lokale ontwikkelingsfondsen zouden kleinschalige, institutionele en 
gemeenschapsgebaseerde initiatieven gefinancierd kunnen worden. Bijzondere aandacht 
dient te gaan naar de genderaspecten in het lokale ontwikkelingsproces.  
 
Op basis van de Regional Poverty and Welfare Indicators (zie Bijlage 2) en rekening 
houdend met bestaande en geplande programma’s van andere donoren zal de DGOS 
multisectorale, gebiedsgebonden programma’s steunen in twee van de meest 
achtergebleven gebieden van Tanzania: Kigoma en Coast. De streek van Kigoma heeft te 
kampen met de aanwezigheid van 500.000 vluchtelingen uit drie buurlanden. De streek 
grenst ook aan de streek van Kagera, waar de DGOS al initiatieven voor 
plattelandsontwikkeling financiert. De steun aan de drie zuidelijke districten van het 
Coast-gebied zal een aanvulling vormen op de steun aan duurzaam milieubeheer in het 
bekken van de Rufiji-rivier, zoals in het voorgaande hoofdstuk gepland. 
 
Onderstaande indicatoren zullen de vooruitgang naar dit doel meten: 
 
 meer capaciteiten op het vlak van district, divisie en dorp in de 6 districten; 

 meer medewerking van burgerlijke organisaties bij het plannen en uitvoeren van de 
districtontwikkelingsplannen; 

 betere verstrekking van sociale diensten in de 6 districten; 

 minder mensen die onder de basisbehoeftenarmoedegrens leven. 
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7. Samenhang en complementariteit van de Belgische bilaterale 
samenwerking  

 
7.1. Ontwikkelingsbijstand aan Tanzania 
 
De externe ontwikkelingsbijstand aan Tanzania over de periode 1991-1999 kwam in 
totaal uit op gemiddeld 1.052 miljoen euro. Een meer gedetailleerd overzicht krijgt u in 
onderstaande tabel.  
Sectoren met de meeste steun sedert 1995 zijn:  
 
 Economisch beheer (14,5% van alle hulp); 

 Transport (13% van alle steun); 

 Energie (9 % van alle steun); 

 Landbouw (8,9 % van alle steun); 

 Gezondheid (7,7 % van alle steun). 

 
Tabel 19: Externe bijstand en uitsplitsing: 
 

Jaar Totaal 
miljoen 

euro  

% 
lening

en 

subsidi
es 

% VN-
systeem 

% 
bilateraa

l 

% multi – 
niet-VN* 

% 
NGO’s 

1991 1,017 25 75     
1992 1,158 24 76     
1993 1,025 21 79     
1994 1,015 28 72     
1995 925 33 67 34 53 11 2,0 
1996 1,031 34 66 31 53 13,5 2,5 
1997 1,132 32 68 36 51,5 12 0,5 
1998 1,036 30 70 29,5 52 18 0,5 
1999 1,125 34 66 41,5 47 11 0,5 

*in hoofdzaak AfDB, AfDF, EU en EIB 
Bron: UNDP-Tanzania Development Co-operation Report 1999 
 
In 1990 was de externe bijstand goed voor 35% van het BBP en 50 USD per inwoner. In 
1999 waren deze cijfers geëvolueerd naar 11,5% van het BBP en 30 USD per inwoner.  
 
7.2. Donoren in 2000 en daarna 
 
Japan is de grootste van alle bilaterale donoren (92 miljoen euro), gevolgd door het VK 
(85 miljoen euro), Nederland (71 miljoen euro), Denemarken (70 miljoen euro), Zweden 
(55 miljoen euro) en Noorwegen (48 miljoen euro). 
 
Bij de multilaterale donoren is de Wereldbank de grootste (226 miljoen euro), gevolgd 
door het IMF (91 miljoen euro), de EU (80 miljoen euro) en AfDB/AfDF (46 miljoen 
euro). 
Ook de bijstand vanwege diverse VN-agentschappen is aanzienlijk: WFP (70 miljoen 
euro), UNHCR (22 miljoen euro), UNICEF (21 miljoen euro) en UNDP (20 miljoen 
euro).  
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Met een gemiddelde van 16,4 miljoen euro per jaar, is België een kleine donor, en staat 
voor 2000 op de 17de plaats. 
 
7.3. Complementariteit van de Belgische samenwerking met Tanzania gelet 

op diens ontwikkelingsbeleid (PRSP) en de algemene hulp (in het 
bijzonder EU-hulp) die het land krijgt van de donorgemeenschap  

 
Omvang van de Belgisch directe bilaterale ontwikkelingshulp  
 
De totale Belgische samenwerking met Tanzania komt gemiddeld neer op amper 1,6% 
van de totale donorhulp aan het land. Bijgevolg is het belangrijk doelgericht af te 
stemmen op de nieuwe strategische keuzes zowel op het sectorale als het geografische 
vlak. De keuzes moeten passen in de Tanzaniaanse prioriteiten, met daarbij nadruk op de 
sociale sectoren en een gedecentraliseerde ontwikkeling. Deze prioriteiten komen overeen 
met de Belgische prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking.  
 
De belangrijkste bilaterale en multilaterale donoren dragen rechtstreeks bij tot de 
begroting. Om evenwel enige impact te ressorteren, dient deze macro-economische steun 
minstens 10 miljoen euro op jaarbasis groot te zijn, wat een stuk boven de financiële 
mogelijkheden van België ligt. Aan de andere kant zijn de criteria en indicatoren voor het 
toewijzen en controleren van de begrotingssteun nog niet duidelijk afgebakend. 
 
Niettemin dient de Belgische samenwerking te passen in de sectorale beleidslijnen van de 
Tanzaniaanse regering. De voorbije jaren werden deze voor de sociale sectoren en de 
gedecentraliseerde ontwikkeling duidelijk uitgetekend. Bouwend op ervaringen in de 
gezondheidssector worden basketfondsen voor onderwijs, het rechtssysteem en 
decentralisatie opgericht. 
Sinds de start van het decentraliseringsproces, dat een rechtstreekse invloed kan hebben 
op de armoedebestrijding op het platteland, kon de expertise van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking bij de ondersteuning van districtontwikkelingsprogramma’s 
in bepaalde streken geëvalueerd worden. 
 
De Belgische bilaterale samenwerking kan haar steun toespitsen op drie prioritaire PRS-
sectoren (basisonderwijs, HIV/AIDS en rechtssysteem). Gelet op het strategische belang 
voor de economische ontwikkeling, moet ook steun voor een beter duurzaam 
milieubeheer in Tanzania als een prioriteit beschouwd worden. Om de impact op het 
lokale vlak van politieke en strategische beslissingen op het nationale vlak, te verhogen, is 
rechtstreekse steun aan districtontwikkeling aangewezen. 
 
Complementariteit van de Belgische samenwerking met de EU-strategie 
 
In 2001 stelde de EU een nieuw Country Strategy Paper en National Indicative 
Programme op voor de periode 2001-2007 voor het 9de EOF, met verregaande inspraak 
vanwege de Tanzaniaanse regering en alle EU-Lidstaten op basis van het PRSP. Het werd 
op 8 maart 2002 ondertekend. 
 
De A-envelop van 290 miljoen euro gaat naar: 
 
 algemene macro-economische steun:  34%    

 twee focussectoren:   

a. wegen:    40% 
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b. basisonderwijs:   15% 
 één niet-focussector:  

c. bestuur, inclusief decentralisering: 10% 
 
De B-envelop van 65 miljoen euro is bedoeld voor onvoorziene behoeften.  
 
Deze EU-strategie spitst zich in hoofdzaak toe op de drie sectoren waar de Commissie 
echte toegevoegde waarde kan bieden op basis van de expertise die de voorbije jaren 
opgebouwd werd: wegen, onderwijs en begrotingssteun. Via cofinanciering draagt België 
onrechtstreeks bij tot deze sectoren. De EU kanaliseert haar steun meer en meer via de 
Tanzaniaanse begroting en basketfondsen. 
Gelet op haar neutraliteit als internationale organisatie is de EU ideaal geplaatst om een 
toonaangevende rol te spelen in de bevordering van goed bestuur. De regelmatige 
bijeenkomsten van de ontwikkelingsadviseurs van de EU-Lidstaten en de Commissie in 
Dar es Salaam vormen de waarborg dat een gemeenschappelijke aanpak en visie 
gehanteerd wordt. Dit forum volgt ook op in welke mate de uitvoering van de EU-
landstrategie vooruitgang boekt. 
 
Doordat de Belgische strategie zich toespitst op de sociale sectoren en het milieu vormt zij 
een aanvulling op de EU-strategie. Daarnaast zullen België en de EU samen 
districtontwikkelingsprogramma’s steunen in dezelfde, meest achtergebleven districten. 
 
Samenhang en synergie tussen de verschillende Belgische directe en indirecte 
hulpstromen 
 
 Huidige toestand:  
 
Alle Belgische NGO’s zijn actief in de sectoren van plattelandsontwikkeling en 
capaciteitsopbouw bij lokale organisaties en boeren, terwijl de BOF-gefinancierde 
programma’s de sociale sectoren steunen op districtniveau. Er bestaat een goede 
thematische samenhang met de lopende bilaterale samenwerking. De impact van de 
Belgische samenwerking op de armoedebestrijding neemt toe aangezien deze andere 
spelers actief zijn in prioritaire sectoren in andere geografische gebieden. 
 
Er is sprake van thematische samenhang maar niet van synergie met de lopende VLIR-
samenwerkingsprogramma's.  
 
Toekomst: 
 
Zowel ACT, VECO als IVA zullen hun projectbenadering afstemmen op een consequente 
strategie van lokale ontwikkeling via lokale partners. Zij spitsen zich in hoofdzaak toe op 
landbouwontwikkeling en dragen zo bij tot een hoger inkomen voor de 
plattelandsbevolking. Waar mogelijk zullen deze NGO’s in dezelfde gebieden actief zijn 
als de bilaterale samenwerking. DMOS zal de nadruk blijven leggen op 
vaardigheidstraining voor de plattelandsjeugd.  
Het BOF zal doorgaan met het financieren van initiatieven in voedselonzekere gebieden 
en zal zo rechtstreeks bijdragen tot een betere levensstandaard voor de armsten. 
Geografische complementariteit met het bilaterale programma zal nagestreefd worden.  
De financiering door VN-agentschappen zal plaatsvinden in dezelfde sociale sectoren als 
het bilaterale programma. 
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Bijlage 1 : Landprofiel 
 
Geografie 
Tanzania beslaat een oppervlakte van 945.090 km² (zo’n 30 keer België), waarvan 94% 
bestaat uit land; 42% is bouwland maar slechts 15% ervan is bebouwd (6% van de totale 
oppervlakte).  
 
Het land heeft 8 buurlanden: Mozambique, Malawi en Zambia in het zuiden, RDC, 
Burundi en Rwanda in het westen, en Oeganda en Kenia in het noorden. De Indische 
Oceaan vormt de oostelijke grens. Het vasteland heeft een kustlijn van ongeveer 800 km. 
De archipel van Zanzibar (2.000 km²) bestaat uit twee eilanden: Unjuga en Pemba. 
Tegenover de zuidkust ligt het eiland Mafia (600 km²), dat hoort bij de Coast Region van 
het vasteland.  
 
Tanzania heeft de hoogste en de laagste punten van Afrika op zijn grondgebied: de met 
eeuwige sneeuw bedekte Kilimanjaro, die 5.896 hoog is, en de bodem van het Tanganika-
meer, op 358 m onder de zeespiegel. Vroeger hoorde de Kilimanjaro bij Kenia, maar werd 
door koningin Victoria weggeschonken aan haar neef, de Keizer van Duitsland.  
Tanzania heeft delen van de grootste meren van het continent op zijn grondgebied: het 
Victoria-meer, het Tanganika-meer en het Malawi-meer. De Great Rift Valley van Oost-
Afrika loopt van noord naar zuid dwars door Tanzania en is op bepaalde plaatsen 100 km 
breed.  
 
Geschiedenis 
Het huidige Tanzania was eeuwen lang een handelscentrum voor Arabische handelaars. 
Zij exporteerden er in hoofdzaak ivoor, goud en slaven, zowel uit het hinterland als uit 
Midden-Afrika. Op de kust van Tanzania en langs de slavenroutes in het noorden van het 
land bevinden zich verschillende oude Arabische steden. Alle slavenroutes vanuit het 
vasteland kwamen uit op Zanzibar. Dit specerijeneiland was lange tijd in handen van de 
Sultan van Oman en fungeerde als centrum van de slavenhandel in Oost-Afrika.  
 
In de 19de eeuw maakte Tanganika deel uit van het Duitse “Ost-Afrika”. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd het een Brits protectoraat. De slavernij werd uiteindelijk in 1922 
afgeschaft. 
Op 9 december 1961 verkreeg Tanzania op vreedzame wijze zijn onafhankelijkheid van 
het Verenigd Koninkrijk. Na een bloedige revolutie in Zanzibar in januari 1964 werd de 
Sultan er verdreven. Op 26 april 1964 smolt het eiland met Tanzania samen tot de 
Verenigde Republiek van Tanzania. 
 
Tijdens de Duitse en Britse koloniale overheersing kreeg Tanzania nauwelijks aandacht en 
had zwaar te lijden onder de slavernij en de Eerste Wereldoorlog. Bij de 
onafhankelijkheid wachtte dus een huizenhoge taak. Volgens het Chinese socialistische 
model ging de eerste president Mwalimu (meester) Nyerere van start met een gedurfd, 
idealistisch programma van sociale hervorming en economische ontwikkeling, waarin 
“Ujamaa” of gemeenschapszin de kern vormde. De beginselen werden bekendgemaakt in 
de beroemde Verklaring van Arusha van 1967, die een agenda uitstippelde voor een 
radicaal experiment in socialistische economie. In het bijzonder het onderwijs haalde hoge 
standaarden. Ujamaa, dat de oprichting van zelfredzame en zelfbeheerde dorpen met zich 
meebracht, was nooit echt populair bij de boeren en leverde dan ook niet de verwachte 
resultaten op. Omdat het radicale beleid in de ogen van het westen te dicht tegen het 
communisme aanleunde, kon het land tijdens de jaren '70 niet op ontwikkelingsgeld 
rekenen. Alleen China kwam Tanzania ter hulp. 
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In 1985, na meer dan twintig jaar leiding over het land, trad Nyerere af en werd 
opgevolgd door Ali Hassan Mwinyi. In 1992 maakte het Parlement een einde aan drie 
decennia eenpartijbewind en werd de socialistische staat daadwerkelijk ontmanteld. 
Meerpartijenverkiezingen vonden plaats in 1995 en 2000. In 1995 werd H. Mwinyi als 
President van de Republiek opgevolgd door Benjamin Mkapa. In oktober 2000 werd deze 
herverkozen voor zijn tweede en laatste termijn. Sedert ongeveer een decennium is 
Tanzania gestart met een proces van economische liberalisering en privatisering. 
 
Bevolking 
Berekend op basis van de jongste volkstelling van 1988 (22,5 miljoen mensen) wordt de 
bevolking van Tanzania momenteel geschat op 33,5 miljoen mensen, waarvan 80% op het 
platteland leeft; 51% zijn vrouwen en 46% is jonger dan 15. De bevolkingsgroei bedraagt 
2,8%, zodat het land tegen 2015 50 miljoen inwoners zal tellen. 
 
De bevolking bestaat uit meer dan 120 stammen, gaande van een paar honderd Kindiga’s, 
oude, nomadische jagers bij het Eyasi-meer, tot vele miljoenen Sukuma’s. 
Op het vasteland is 45% christen, 35% moslim en hangt 20% een traditionele inlandse 
godsdienst aan. Op Zanzibar daarentegen is 99% moslim. 
Kiswahili is de officiële taal en het Engels is de handelstaal. Basisonderwijs wordt alleen 
in het Kiswahili gegeven. Het middelbaar en het hoger onderwijs zijn in het Engels.  
 
Milieu & natuurlijke rijkdommen 
Tanzania is het thuisland van één van ’s werelds grootste wilde vlaktekuddes, die leeft in 
enkele van de meest onaangetaste natuurgebieden. Ook heeft het land het grootste 
wildreservaat van Afrika, het Selous Wildreservaat in het zuid-oosten van het land. 25% 
van het land bestaat uit nationale parken en wildreservaten, die 25% van alle Afrikaanse 
wilde dieren herbergen (3 miljoen stuks wilde dieren in de Serengeti alleen). Het land telt 
12 nationale parken (waaronder verschillende mariene parken), de Ngorongoro 
Conservation Area, 31 Wildreservaten en 38 gebieden met wildcontrole. 
Goud, diamanten, tanzaniet en allerlei andere halfedelstenen, aardgas, ijzererts, steenkool, 
fosfaten, natriumoxide en zout zijn in het land te vinden. Het grootste deel van het land 
heeft één enkel regenseizoen, van december tot mei. Het noorden heeft twee 
regenperiodes: oktober-november en maart-mei.  
Tanzania is ook gezegend met een groot waterkrachtpotentieel.  
Tanzania heeft honderden kilometers maagdelijke stranden, zowel op het vasteland als op 
de eilanden Zanzibar, Pemba en Mafia. Samen met de wildparken en de Kilimanjaro 
vormen zij een enorm potentieel voor toeristische ontwikkeling. 
Tanzania heeft diverse internationale milieuverdragen ondertekend: Biologische 
diversiteit, Klimaatverandering, Verwoestijning, Bedreigde Soorten, Gevaarlijk afval, 
Zeerecht, Bescherming van de ozonlaag en moeraslanden. 
 
Economie 
Tanzania is één van de armste landen ter wereld. In 1999 bedroeg het BBP per inwoner 
259 USD en stond de Human Development Index op 0,421, waarmee het land op de 156ste 
plaats stond op 174 landen. In 2001 stond de HDI op 0,423, goed voor een 140ste plaats op 
162 landen. 
De economie is sterk afhankelijk van de landbouw, die goed is voor bijna 55% van het 
BBP, maar de groei in de landbouw ligt met 3,5% veel lager dan de economische groei in 
het algemeen (5%). De landbouw zorgt ook voor 85% van de uitvoer en stelt 80% van de 
actieve bevolking te werk. De belangrijkste producten zijn koffie, thee, sisal, katoen, 
cashewnoten, tabak en kruidnagel (Zanzibar).  
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In 2000 werd voor 937 miljoen USD uitgevoerd, tegenover een invoer van 1.570 miljoen 
USD. 
De industrie (17% van het BBP) blijft hoofdzakelijk beperkt tot de verwerking van 
landbouwproducten en lichte consumptiegoederen. Na de privatisering van parastatalen 
kende de groei in 1991-2000 een heropleving van de industriële productie en een sterke 
stijging van de mineralenproductie, op de eerste plaats goud. De winning van aardgas op 
het eiland Songo Songo lijkt veelbelovend en de productie zou heel binnenkort kunnen 
starten. Recente hervormingen in de banksector hebben de groei en de investeringen van 
de privé-sector aangewakkerd.  
Tanzania slaagt erin een erg stabiele macro-economische toestand in stand te houden met 
een inflatie van slechts 4,9% in december 2001. De bruto reserves buitenlandse valuta van 
de Bank of Tanzania bedroegen 1,2 mia USD per eind 2001, goed voor 5 maanden import 
van goederen en diensten en even veel als de totale jaarlijkse inbreng van donoren. 
 
Transport en Communicatie 
Tanzania beschikt over zo’n 85.000 km wegen, waarvan 10.300 km hoofdwegen. Het 
noorden (Arusha), het zuiden (Mbeya, Songea) en het midden van het land (Dodoma) zijn 
met Dar es Salaam verbonden via een goede, geasfalteerde weg. De op één na grootste 
stad echter, Mwanza, aan de oevers van het Victoria-meer, is gedurende de helft van het 
jaar vanuit Dar es Salaam niet via de weg bereikbaar. De Tanzaniaanse regering is van 
plan om vóór eind 2005 een geasfalteerde verbindingsweg aan te leggen tussen Mwanza 
met Mtwara, via Dar es Salaam. Het wegvervoer is veruit de meest gebruikte 
transportwijze in Tanzania, want goed voor 70% van het totale vrachtverkeer en 90% van 
het personenvervoer in het land; de dichtheid van het wegennet bedraagt 96,5m/km², wat 
een stuk minder is dan in andere EAC-landen. Slechts 16% van het totale wegennet is in 
goede staat. De toestand is bijzonder slecht in landelijke gebieden.  
Het land beschikt over twee spoorwegsystemen, goed voor in totaal 4.650 km. TRC 
verbindt Dar es Salaam met (i) Kigoma (op het Tanganika-meer), (ii) Mwanza (op het 
Victoria-meer), (iii) Tanga op de noordkust en (iv) Moshi-Arusha. TRC is erg belangrijk 
voor het vervoer naar Oeganda (via het Victoria-meer), Burundi en DRC (via het 
Tanganika-meer). TAZARA verbindt Dar es Salaam met Mbeya (zuiden), Zambia en 
Katanga in de DRC. Via deze spoorweg beschikt Tanzania een rechtstreekse verbinding 
naar Zuid-Afrika. Beide spoorwegen zijn nog steeds overheidsbezit en de privatisering 
ervan blijkt een erg moeizaam proces. 
Belangrijke havens bevinden zich in Dar es Salaam, Tanga, Mtwara en Zanzibar. Een deel 
van de haven van Dar es Salaam is geprivatiseerd. 
Tanzania heeft 4 internationale luchthavens: Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mwanza en 
Zanzibar. Daarnaast zijn er 50 kleinere officiële luchthavens en landingsbanen.  
De telecomsector bevindt zich in volle privatiseringsfase. Naast de officiële operator 
TTCL, hebben 4 privé GSM-operatoren een licentie gekregen. 
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Bijlage 2  
 
Regional Poverty and Welfare Indicators: rangschikking van de 20 gebieden van het 
Tanzaniaanse vasteland: (van arm naar rijk) 
 
Gebied BBP per 

inwoner 
1997 
(USD) 

Kindersterfte
/1000 
1995 

Ernstige 
ondervoeding 
% (1996) 

Basisonderwijs  
Bruto 
inschrijvingscijfer % 
1995 

Armoede
rangschik
king 

Dodoma 165 130 7,5 67 1 
Kagera 156 127 11,2 66 2 
Lindi 207 129 13,4 64 3 
Kigoma 162 81 7,6 66 4 
Coast 203 105 8,4 74 5 
Morogoro 206 112 7,3 79 6 
Mara 194 112 5,7 92 7 
Tanga 184 100 8,1 77 8 
Mtwara 207 119 8,7 78 9 
Rukwa 315 101 9,7 65 10 
Arusha 264 52 9,2 73 11 
Mwanza 220 95 6,3 75 12 
Iringa 258 111 14,7 87 13 
Mbeya 212 96 6,8 80 14 
Shinyanga 243 81 5,0 73 15 
Tabora 214 73 2,7 63 16 
Singida 218 67 9,8 75 17 
Kilimanjaro 166 59 4,0 100 18 
Ruvuma 257 88 7,1 80 19 
Dar es Salaam 608 102 4,2 93 20 
      
Tanzania 240 97  67  

 
Bron: Vice-President’s Office, Dar es Salaam, december 1999 
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Bijlage 3  
 
Het PRSP in Tanzania 
 
Daar waar de NPES een bredere draagwijdte heeft en gerichter wil werken aan duurzame 
armoedebestrijding, spitst het PRSP zich toe op armoedebestrijding in hoofdzaak via het 
verstrekken van schuldverlichtingsmiddelen aan sociale diensten.  
 
Vision 2025 en de NPES werden opgesteld op basis van een erg ruim, internationaal 
consultatieproces en getuigen van echte, plaatselijke betrokkenheid. Het PRSP 
daarentegen heeft meer weg van een extern opgesteld document, begeleid door de WB en 
het IMF tegen de achtergrond van het HPIC-initiatief. 
 
Het PRSP besluit dat armoede de helft van de bevolking treft en stelt dat armoede in grote 
mate een plattelandsverschijnsel is. Het geeft voorts toe dat vroegere tendensen tot 
centralisering van de regeringscontrole ten koste van de inspraak van de bevolking, 
corruptie alsook de uitholling van de daadwerkelijke wetshandhaving en van het 
rechtssysteem, een negatieve impact gehad hebben op het sociale welzijn van de armen. 
Tegenvallende weersomstandigheden en de toenemende gevolgen van HIV/AIDS hebben 
de armen nog kwetsbaarder gemaakt.  
 
De strategie bouwt op drie stellingen: zij wil een instrument zijn om nationale 
inspanningen te kanaliseren naar algemeen aangenomen doelstellingen; de uitwerking en 
uitvoering van de strategie zijn fundamenteel lopende processen; 
(ii) zij vormt een integraal deel van de lopende macro-economische en structurele 
hervormingen; de regering heeft ervoor gekozen bepaalde hervormingen versneld door te 
voeren omdat zij allicht een grotere weerslag hebben op de armoedebestrijding; 
(iii) zij legt zich toe op inspanningen tot vermindering van de inkomensarmoede en op het 
verbeteren van de menselijke capaciteiten, overleving en sociaal welzijn. 
 
Het PRSP laat zich als volgt samenvatten: het overkoepelende doel is armoedebestrijding 
voor een groeiend deel van de Tanzaniaanse bevolking. Om te beginnen bestrijkt de 
strategie een periode van 3 jaar, maar zal uitgebreid worden tot 2010. Het opzet is 
tweevoudig: vermindering van de inkomensarmoede met de volgende doelcijfers 
afkomstig uit de NPES voor de jaren 2000-2003-2010: 
 
 *hele bevolking onder de basisarmoedegrens: 48% - 42% - 24% 
 *plattelandsbevolking onder de basisarmoedegrens: 57% - 50% - 29% 
 *voedselarm: 27% - 24% - 14%. 
 
Globale economische groei (doel >6% per jaar) en specifieke groei in de landbouw (doel 
>5% per jaar) zijn de belangrijkste middelen om deze verminderingen te realiseren. Dit 
zal alleen mogelijk zijn via een ontwikkelingsbeleid volgens gezonde macro-economische 
beginselen en vernieuwing in de landbouw en de privé-sector. 
(ii) menselijke capaciteiten, overleving en welzijn: dit omvat specifieke doelstellingen in 
basisonderwijs en gezondheid, te toetsen aan de hand van outputindicatoren, alsook 
inspanningen richting inspraakgebaseerde ontwikkeling, juridische hervorming en beter 
bestuur; specifieke interventies voor kwetsbare groepen zijn gepland. 
 
De vereiste begrotingsmiddelen voor PRSP-doeleinden werden geraamd op circa 2,75 
miljard euro over de volgende 3 jaar (2001-2003). Eén derde hiervan moet van 
binnenlandse bronnen komen, twee derden van externe bronnen. De middelen zouden in 
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de volgende prioritaire sectoren besteed worden: basisonderwijs, eerstelijns 
gezondheidszorg, water, wegen, rechtssysteem, landbouw en HIV/AIDS. 
Controle en evaluatie zullen de grondslag vormen om het programma van jaar tot jaar 
voort te zetten. Een reeks benchmarks zullen opgesteld worden om de vooruitgang aan de 
doelstellingen te toetsen.  
 
De bilaterale donoren hebben benadrukt dat economische groei een noodzakelijke 
voorwaarde is voor armoedebestrijding, maar op zich onvoldoende. Zij wijzen nog andere 
deelgebieden aan die voor verbetering vatbaar zijn: 
*de opname van sekse- en milieuaspecten als elementen van de armoede zal tijdens de 
PRS-implementatie bekeken moeten worden; 
*invoering van armoedecontrole op nationaal vlak en inburgering in ministeries om hun 
engagement tegenover PRS te versterken; 
*ononderbroken hervormingen van de hoeksteensectoren, in het bijzonder de landbouw 
en de plattelandssectoren, zijn doorslaggevend voor het succes van de PRS; 
*het politieke engagement en de institutionele herschikkingen voor de strijd tegen 
HIV/AIDS, die het hele ontwikkelingsproces in Tanzania bedreigt; 
*de strijd tegen corruptie; 
*de integratie van de donorfondsen in het financieel beheerssysteem van de regering en 
toetsing van de engagementen tegenover donoren. 
 
Voor een sterkere ontwikkeling van de privé-sector (met de bedoeling de beoogde groei te 
halen) dient de Tanzaniaanse regering een stimulerende omgeving te scheppen en de 
gepaste incentives in te voeren, want nog steeds bestaan er hinderpalen voor de 
ontwikkeling van de privé-sector en de reactie vanwege de privé-sector op de aan de gang 
zijnde hervormingen, is gering geweest. De omvang van de buitenlandse investeringen is 
klein (205 miljoen euro in 1999 op een totale hulpstroom van 1,125 miljoen euro). De 
herstructurering en privatisering van de nutsbedrijven en grote parastatale monopolies 
moeten voltooid worden, aangezien de lage kwaliteit van de openbare diensten een hoge 
kostenfactor uitmaakt, zowel voor de privé-sector als voor de boeren.  
 
De beperkte dienstverleningscapaciteit van de administratie en de nood aan alternatieve 
manieren om hoogkwalitatieve openbare diensten te verstrekken, vergen blijvende 
aandacht alsook transparant en verantwoord begrotingsbeheer. Controle van de 
overheidsuitgaven en permanente evaluatie van het halen van de armoededoelstellingen 
zullen doorslaggevend zijn voor het succes van het PRSP. 
(Bron: EU Country Strategy Paper, 2001-2007) 
 
Binnen de context van het PRSP erkent de Tanzaniaanse regering ten volle het belang van 
actuele en betrouwbare gegevens als toetssteen om na te gaan of de beschikbare middelen 
effectief en efficiënt aangewend worden. Hiertoe is de regering bezig met het opstellen 
van een armoedecontrolesysteem (het Poverty Monitoring Master Plan) dat ervoor moet 
zorgen dat betrouwbare gegevens ter beschikking staan van de belangrijkste decision-
makers binnen de regering en van alle belanghebbenden. Hiertoe is gestart met de 
Tanzania Socio-Economic Database (TSED). 
 
Het vooruitgangsrapport voor het eerste operationele jaar van de PRS (2000/01) geeft de 
volgende aanwijzingen: 
*het reële BBP kende een aanhoudende groei dankzij de prestaties van de niet-
landbouwsectoren, in hoofdzaak mijnbouw en toerisme; 
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*de landbouwsector heeft niet goed gepresteerd, deels vanwege ongunstig weer en 
dalende prijzen voor exportgewassen; de ASDS verstrekt maatregelen om deze toestand te 
verbeteren;  
*de Tanzaniaanse regering heeft een reeks vangnetten ingevoerd om het inkomen van de 
armen te beschermen, zoals het TASAF, leningfaciliteiten voor kleine ondernemers, 
NIGP, Agricultural Input Fund; 
*afschaffing van schoolgelden in het basisonderwijs en verhoogde budgetten voor het 
onderwijs verbeteren de toegankelijkheid van het onderwijs voor arme kinderen;  
*wat de financiering van het PRSP betreft, blijkt dat onderwijs, gezondheid, water en 
HIV/AIDS (zonder geneesmiddelen) bijna in de begroting gedekt zijn en dat wegen en 
rechtssysteem nog niet volledig gedekt zijn. Sommige prioritaire sectoren verbeteren niet 
zo snel als zou kunnen. Het probleem is niet altijd een gebrek aan geld, maar veeleer een 
gebrek aan mensen met de juiste attitudes, kennis en vaardigheden.  
(Bron: VPO, First Progress Report on the PRSP, januari 2002) 
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Bijlage 4 
 
Verbetering van het Uitgavenbeheer door de Tanzaniaanse regering  
 
Inspanningen werden geleverd op drie deelgebieden : 
 
• De wetgevende basis voor de financiële en boekhoudkundige verantwoordelijkheden 

binnen de centrale regering werden gemoderniseerd door de goedkeuring door het 
Parlement van een nieuwe Public Finance Act (die de Public Finance Management 
Bill en Public Audit Bill omvat) in februari 2001. De bepalingen die de 
toezichthoudende rol van de Accountant General en de Controller en Auditor General 
versterken, zijn in juli 2001 van kracht geworden. 

• Ten tweede werd de invoering van Integrated Financial Management Systems – voor 
een makkelijker toepassing van de regelgeving die zegt dat ministeries alleen uitgaven 
kunnen doen indien de middelen beschikbaar zijn – geleidelijk aan veralgemeend. 
Alle departementen van de centrale regering werden vanaf januari 2001 in het IFMS 
opgenomen en de 20 regionale overheden in juli 2001. Dit zorgt voor omvattende 
rapporten over engagementen en uitgaven alsook voor controle op achterstallen. 

• De regering heeft maatregelen genomen om de opstelling en uitvoering van de 
begroting te verstrengen: zo worden de begrotingsrichtlijnen twee maanden eerder dan 
in het verleden verspreid, en wordt de ministeries gevraagd om maandelijks 
cashflowramingen op te stellen bij wijze van steun aan het cashbeheerssysteem van de 
begroting. Ook de MTEF en PER processen werden versterkt met de bedoeling de 
transparantie bij de toewijzing en besteding van middelen te verbeteren. De Controller 
en Auditor General alsook de Accountant General hebben meer middelen ter 
beschikking gekregen. 

 
Bron: EU Country Strategy Paper, 2001-2007 
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Bijlage 5 
 
Millennium Development Goals 
 
Vooruitgang in Tanzania (februari 2002) 
 
In Tanzania werden de meeste MDG’s opgenomen in het nationale beleidskader (TAS, 
NPES, PRS). Er moet aangestipt worden dat de eigen ontwikkelingsdoelstellingen van 
Tanzania in sommige gevallen ambitieuzer zijn dat de internationaal overeenkomen 
doelstellingen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Tanzania alle doelstellingen binnen het 
gestelde tijdsbestek zal halen. Ondanks duidelijke vooruitgang op het macro-economische 
front, blijft de armoede algemeen verspreid. Daarom zal de doelstelling om het aantal 
mensen dat onder de armoedegrens leeft, tegen 2015 te halveren, enorme inspanningen 
vergen. Hiertoe dient er een aangehouden reële BBP-groei te zijn van meer dan 8%. 
Bij de reeks van MDG-doelstellingen zijn er enkele die in beginsel moeilijk te realiseren 
zullen zijn, zoals een 2/3-reductie van de mortaliteit onder de 5 jaar, een 3/4-reductie van 
de moedersterfte en toegang tot veilig water. Goede vooruitgang is geboekt op weg naar 
UPE.  
Intussen blijft de vooruitgang naar het realiseren van de MDG’s ernstig bedreigd door de 
dreiging van HIV/AIDS. De Tanzaniaanse regering ging van start met TACAIDS en het 
bewustzijn bij de bevolking in verband met het gevaar van het virus, is sterk toegenomen. 
Toch is een mogelijke ommekeer in de verspreiding van HIV/AIDS alleen mogelijk 
indien de huidige inspanningen en middelen opgetrokken worden (bron: UNDP-Tanzania, 
29/4/02). 
 
 
MDG’s – stand 1990-2015 
 

Doel 1990 2000 doel 2015  
halveren van het gedeelte van 
de bevolking dat onder de 
nationale armoedegrens leeft 
(%) 

51,8 
basisbehoeften  
28,3 voedsel 

52,8 basisbehoeften  
31,5 voedsel 

25,8 basisbehoeften 
14,2 voedsel 

 

komen tot universeel 
basisonderwijs (UPE) (%) 

54,2 59,5 100  

halveren van het gedeelte van 
de bevolking zonder toegang 
tot veilig drinkwater (%) 
 

58,3 41,7 
32 stad 

51,5 platteland  

20,9  

<5-mortaliteit met twee 
derden verminderen 

145 161 48  

De verspreiding van 
HIV/AIDS stoppen en 
omkeren (%) 

5,5 12 <8  

 
Bron: GoT, MDG Progress, februari, 2002 
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Bijlage 6 
 
Onderwijs in Tanzania  
 
Tanzania kende de voorbije 20 jaar een snelle aftakeling van de onderwijsdiensten, in het 
bijzonder in het basisonderwijs. Deze werd gekenmerkt door dalende bruto 
inschrijvingscijfers (67% in 1995 tegenover 98% in 1981), slechte academische resultaten 
en een aftakelende infrastructuur.  
Wat basisonderwijs betreft heeft Tanzania één van de laagste cijfers van de wereld. Van 
alle kinderen in de middelbare-schoolleeftijd zit slechts 6% in de lagere middelbare 
scholen (12% in Oeganda en 25% in Kenia). Slechts 10.500 studenten (1% van de 
leeftijdsgroep) zitten op de universiteit. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de behoeften om UPE te realiseren: 
 
Inschrijvingen, Aanwervingen van leerkrachten en Schoolbouwprojecten in het PEDP 
 

 Projectie nieuwe 
inschrijvingen  

(Std 1) 

Aanwerving 
nieuwe 

leerkrachten 

Bouw nieuwe 
klaslokalen 

 

2002 1.500.000 9.047 13.868  
2002 1.600.000 11.651 13.396  
2004 1.640.000 10.563 14.203  
2005 1.040.000 7.286 6.794  
2005 1.065.000 7.249 5.832  

Totaal 6.845.000 45.796 54.093  
 
Bron: UNICEF, Children in Tanzania, 2001 
 
 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 51 



Bijlage 7 
 
Uitsplitsing van de Belgische bijstand aan Tanzania volgens categorie, in miljoen euro: 
 

Jaar Totaal 
 

Direct bilateraal % van het 
totaal 

Indirect bilateraal 
(NGO’s, 

universiteiten)  

Andere (MoF, 
Delcredere) 

1990 12,14 6,47 53 2,31 3,36 
1991 10,04 5,32 53 2,09 2,63 
1992 19,90 7,52 38 4,42 7,96 
1993 25,86 5,93 23 11,64 8,29 
1994 6,77 0,80 12 2,78 3,19 
1995 8,71 1,44 17 5,93 1,34 
1996 7,85 1,69 22 2,45 3,71 
1997 6,72 0,73 11 5,75 0,24 
1998 54,96 6,02 11 4,58 44,36 
1999 17,51 13,46 77 2,98 1,07 
2000 8,03 2,04 25 3,78 2,21 
2001 17,94 7,26 40 2,63 8,05 

gemiddelde  16,37 4,89 32 4,28 7,20 
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Bijlage 8 
 
MIP-2001 heeft de volgende projecten bij basisorganisaties: 
 

Titel Uitvoerder Opmerkingen EUR 
Eenheid voor 

biogasproductie  
Child in the Sun bouw van een biogasproductie-

eenheid voor het 
straatkinderencentrum in Dar es 

Salaam 

4.800 

Jifunze Cultureel Centrum The Jifunzo Project 
– Kibaya 

onderwijs voor volwassen Masai 
in het Kiteto district 

9.230 
 

Verbeterde 
banaanwijnproductie  

Bisheshe Banana 
Wine Group – 

Karagwe 

verbetering van de traditionele 
banaanwijnproductie  

4.940 

Wakati Ujao Wakati Ujao – Dar 
es Salaam 

uitrusting van een voetbalploeg 
voor straatkinderen, inclusief 

basisonderwijs (Engels, 
wiskunde, enz.) 

9.900 

Akida Children Family Akida Trust – Dar 
es Salaam 

uitrusting voor het onderwijs van 
wezen 

7.000 

Rubeta Kinderproject Rubeta Trust Fund- 
Dar es Salaam 

capaciteitsopbouw voor groepen 
arme vrouwen 

5.100 

Onderwijs in de Franse taal Groupe Scolaire des 
Grands Lacs - Dar 

es Salaam 

uitrusting voor Franstalige school 
voor ontheemden uit Franstalige 

buurlanden 

9.035 
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Bijlage 9 
 
Belgische NGO-projecten in Tanzania : 
 
Naam van de 
NGO 

Projectomschrijving Sector Locatie  Subsidie-
budget 
in euro 

Perio
de 

Lokale 
partner 

ACT Betere omstandigheden 
voor boeren & 
ondernemingen 

Plattelands-
ontwikkeling 

Streek 
van 
Arusha  

1.600.000 98-02 Monduli 
District 
Council 

ACT Betere omstandigheden 
voor boeren & 
ondernemingen 

Plattelands-
ontwikkeling 

Mufindi 
District 

900.000 98-02 Mufindi 
Education 
Trust 

VECO Landbouwverbetering 
Same 

Landbouw-
ontwikkeling 

Same 
District 

1.255.000 00-05 
 

Lokale 
NGO’s 

IVA Dienstencentrum voor 
boeren 

Landbouw-
ontwikkeling 

Bukoba  400.000 98-02 Mayawa 

IVA Steun aan kleinschalige 
boeren 

Landbouw-
ontwikkeling 

Muleba 
District 

350.000 99-03 Mali 

DMOS Oysterbay Centrum voor 
Beroepsopleiding 

Beroepsoplei
ding 

Dar es 
Salaam 

216.000 98-00 Don Bosco 

DMOS Temeke Centrum voor 
Beroepsopleiding  

Beroeps-
opleiding  

Dar es 
Salaam 

132.000 01-03 Don Bosco 

DMOS Dodoma Centrum voor 
Beroepsopleiding  

Beroeps-
opleiding 

Dodoma 340.000 99-01 Don Bosco 

DMOS Isaka Centrum voor 
Beroepsopleiding  

Beroeps-
opleiding  

Isaka 130.000 01-03 Don Bosco 

BD Opleiding van boeren Landbouw-
opleiding  

Dodoma 502.000 97-02 INADES 
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Bijlage 10 
 
Budget voor de middellange termijnstrategie en actieplan voor het “Legal Sector Reform 
Programme”: 
 

Component Totaal budget voor 5 
jaar 

in miljoen USD 

 

Actualisering en harmonisering van het juridisch kader 3,750  
Versterken van beheer en coördinatie  8,800  

Versterken van deskundigheid en motivatie  6,475  
Optrekken van de onafhankelijkheid van het rechtssysteem 

en integriteit 
3,350  

Verbeteren van opleiding vóór indiensttreding 5,200  
Verbeteren van de toegang voor arm en achtergestelde 

groepen 
2,406  

Uitbouwen en in stand houden van essentiële materiële 
faciliteiten 

14,350  

Totaal 44,331  
 
Bron: GoT, MoJ&CA, medium term strategy and action plan 2000-2005, oktober 1999 
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Bijlage 11 
 
Inventaris van donorengagementen voor de strijd tegen AIDS in Tanzania per 1/12/2001 
(in miljoen USD): 
 
Donor Geraamd 

bedrag 
Periode 
waarvoor de 
middelen 
bedoeld zijn  

Benaderend 
bedrag per 
jaar 

Toelichting 

DFID 2 2002 2  
GTZ 5 2002-2004 1,67 Nog eens 2 miljoen USD op 

komst 
USAID 7 2002 7 Op te trekken tot 14 miljoen 

USD per jaar 
Ierland  1,65 2002 1,65  
EU 2 2002-2003 1 Mogelijk 1 miljoen USD per 

jaar later 
UNDP 1 2002 1 Meer fondsen zijn mogelijk  
Japan 9 2002-2004 3  
UNICEF 2 2002 2 Meer fondsen zijn mogelijk  
UNAIDS 3,5 2002-2003 1,75 Meer fondsen zijn mogelijk  
WFP 2,8 2002-2006 0,56  
Canada 0,75 2002-2005 0,19 Bijkomende 2,5 miljoen USD 

uit regionale fondsen 
Finland 0,2 2002-2003 0,1 Meer fondsen zijn mogelijk  
WHO 0,34 2002-2003 0,17 Meer fondsen zijn mogelijk  
België  0,50 2002-2003 0,25  
Totaal 37,74  22,34  

 
Bron: *WB, TMAP, pre-appraisal mission, oktober 2001 
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