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De Directie Generaal  Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) is de Belgische overheidsinstantie die instaat voor ontwikkelingssamenwerking. 
1 Voor elk van de 25 partnerlanden van de Belgische bilaterale internationale samenwerking wordt een dergelijke Strategienota voorbereid. Daarin wordt vastgelegd hoe de Belgische 

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

Die Strategienota vormt de basis voor de uitwerking van het Indicative Co-operation programme (ICP) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de bilaterale commissie tussen 

Belgium en zijn partner. 

De voorbereiding van zo’n Strategienota omelst het raadplegen van overheden, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en andere instantie, zowel binnen het partnerland als in 

België. 
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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 
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daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-sector, het 
parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale 
en culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al 
deze thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde 
kopieën van Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van 
de hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers 
geen zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de 
plaatselijke en nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet 
worden overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een 
impact hebben op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: 
de oriëntaties van het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot 
basisdiensten, de betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij 
armoedebestrijding, de situatie van de individuele, politieke, sociale en culturele 
mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, de inbedding in de internationale 
economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook aangeven hoe donoren tewerk gaan, 
over welke troeven ze beschikken en moeten een langer termijnperspectief 
weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de principes van 
duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen 
het jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  
geïntegreerde en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen 
donoren en multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele 
organisaties. Dit moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van 
taken, het collectief inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren 
van procedures en het reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van 
instellingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en 
verantwoordingssystemen (accountability) van de openbare instanties van het partnerland. 
Begrotingshulp biedt allerlei potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar 
veronderstelt wel een beter inzicht in zowel beleid (begrotingsopmaak en 
prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch beheer van de overheid, en de 
risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde 
wijze worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er 
een dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van 
die cirkel een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan 
institutionele onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de 
zgn. ‘fragiele staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in 
complexe regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere 
partnerlanden hebben net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz III 



 

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. 
 
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 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen 
en om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn 
als kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 
bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

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

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ter wereld, ongeacht hun sekse, de 
basisschool kunnen afmaken 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

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

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

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

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

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

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

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

 

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

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

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

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

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

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

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

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

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

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

goederen en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

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

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

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

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

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

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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VIETNAM  -  STRATEGIENOTA 
voor de 

DIRECTE BILATERALE SAMENWERKING 
 
 
 

Vietnam in 2001 in afgeronde cijfers 
 
Oppervlakte:  330.000 km2 

Bevolking:   80 miljoen 
BBP/inwoner:  400 USD 
BBP:   30 miljard USD 
(waarvan export: 15 miljard) 
Overheidsbudget: 6 miljard USD 
Ontvangen ODA 1,6 miljard USD 

 
 
 
 

1. Vietnam: politieke, sociale en economische situatie 
 
1.1. Politiek: een éénpartijstaat in evolutie 
 
In politieke zin is Vietnam een goed georganiseerd land, een eenpartijstaat waarin de 
communistische partij het monopolie van de politieke macht in handen houdt. De partij is 
geen massabeweging. Ze oefent haar invloed vooral uit via machtige organisaties zoals de 
jeugdunie, de vrouwenunie en de oudstrijdersvereniging. Deze bewegingen zijn allereerst 
een instrument van controle van bovenaf maar via deze kanalen is er ook een 
onmiskenbare inspraak van de basis.  
 
Hoe sterk de partij ook is, de laatste jaren worden stappen gezet in de richting van een 
rechtsstaat, waarbij de partij zich erbij neer lijkt te leggen dat de regering het dagelijkse 
beheer over de staat voert en de nationale assemblee steeds mondiger wordt en meer haar 
regelgevende rol speelt. Het negende partijcongres (april 2001), waarop een nieuwe 
algemeen secretaris werd verkozen, heeft het politieke monopolie van de ene partij 
bevestigd maar tezelfdertijd de deur geopend naar economisch pluralisme en 
buitenlandse investeringen. Het regime lijkt politiek communisme te willen combineren 
met economisch kapitalisme.  
 
Op het buitenlandse vlak voert Vietnam een politiek van opening in alle richtingen en 
integratie in de internationale gemeenschap. Regionale integratie – ASEAN – is daar een 
prioritair speelveld. De relaties met China zijn goed zonder meer. Het belangrijke 
bilateraal handelsakkoord met de Verenigde Staten werd in 2001 door beide landen 
geratificeerd. Vietnam heeft ook te kennen gegeven te willen toetreden tot de WTO.  
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1.2. Onvoldoende maar toenemend respect voor mensenrechten en 
fundamentele vrijheden 

 
Buiten de communistische partij is er in Vietnam geen enkele politieke activiteit 
toegestaan. Het regime heeft de excessen die volgden op de hereniging in 1975 – 
heropvoedingskampen, verplaatsing van bevolkingsgroepen, godsdienstvervolging – ver 
achter zich gelaten, maar het aarzelt nog steeds niet om zeer repressief op te treden tegen 
elke activiteit die het als een bedreiging ziet voor zijn politieke monopolie. Vooral leiders 
van religieuze bewegingen zijn daar het slachtoffer van. Overigens bestaat er geen 
onafhankelijke pers in Vietnam en geen autonome “civil society”.  
 
Toch is er een ontegensprekelijke evolutie in democratiserende en liberaliserende 
richting. De Vietnamezen zijn nu zo goed als volledig vrij in hun privé-leven en hun 
godsdienstbeleving. In de meeste gevallen kunnen ze zonder probleem de grenzen 
oversteken. Communicatie via e-mail en internet wordt steeds minder gecontroleerd. Het 
spreekt vanzelf dat de economische opening hier automatisch een zekere politieke 
opening meebrengt.  
 
Sinds een paar jaar voeren de buitenlandse partners, de EU in de eerste plaats, een 
geduldige en redelijk open dialoog met de regering over de mensenrechten in al hun 
aspecten.  
 
1.3. Een sterk groeiende economie, ondanks belemmeringen 
 
De heel snelle economische groei van de eerste helft van de jaren 90 (gemiddeld meer dan 
7%) heeft vanaf 1997 plaats gemaakt voor een vertraging: 4% in 1998 en 1999. Sinds 
2000 keert de trend voorzichtig om (5,5% in 2000), al is de groei in 2001, onder invloed 
van de wereldwijde groeivertraging, wellicht niet boven de 4,8% uitgestegen. Verwacht 
wordt dat de groei vanaf 2002 weer toeneemt. 
 
Het aandeel van de landbouw in het BNP is gedaald van 32% in 1990 tot 24% in 1999 en 
dat van de industrie gestegen van 25% naar 34%. Dezelfde evolutie is te zien in de export, 
waar het aandeel van de landbouw gestaag daalt, de laatste paar jaren vooral door de 
scherpe daling van de prijs van rijst en koffie. De landbouwsector heeft dringend nood 
aan diversificatie, vooral in de richting van producten met een hogere lokale toegevoegde 
waarde.  
 
Een al te groot deel van de economie – 30% van het BBP – is in handen van (veelal 
inefficiënte) staatsbedrijven (SOEs, State Owned Enterprises) die door de overheid 
gesubsidieerd worden, een onredelijk deel van het (staats)bankkrediet absorberen en 
opereren achter beschermende handelsbelemmeringen. Daardoor betalen Vietnamese 
bedrijven en particulieren te hoge prijzen voor producten en diensten van minderwaardige 
kwaliteit (staal, cement, telecommunicatie, meststoffen, enzovoort). Anderzijds fungeren 
de SOEs als vangnet – zij het inefficiënt – voor duizenden mensen die anders werkloos 
zouden zijn. De Bretton Woods-instellingen dringen sterk aan op privatisering van de 
SOEs maar de Vietnamese regering lijkt niet echt gehaast om daar werk van te maken.  
 
Ondertussen neemt de groei van de particuliere sector spectaculair toe. Tussen 1996 en 
2000 verdubbelde de werkgelegenheid in de privé-bedrijven. Die staan nu in voor 8% van 
het BBP.  
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De snelle economische ontwikkeling en verstedelijking schept ook acute problemen voor 
het milieu: vervuiling van het oppervlaktewater, verzilting van het grondwater door 
overmatig gebruik, problemen veroorzaakt door overdreven gebruik van pesticiden, 
onbeheersbare hoeveelheden vaste afval.  
 
Met een totale buitenlandse schuld van ongeveer 13 miljard USD in 2001 (minder dan de 
jaarlijkse export) heeft Vietnam geen noemenswaardig schuldenprobleem, al dient 
gezegd dat de schuld gestadig stijgt. Bijna 80% van die schuld is trouwens tegen 
concessionele voorwaarden.   
 
1.4. Minder armoede, behoorlijke “human development index” maar 

toenemende ongelijkheid 
 
Door de sterke economische groei die Vietnam tijdens de jaren negentig gekend heeft, is 
de armoede snel en sterk verminderd. Het aantal inwoners onder de algemene 
armoedegrens is afgenomen van 58% in 1992/93 tot 37% in 1997/982. Inzake “human 
development index” scoort Vietnam goed in verhouding tot zijn BBP. Dat komt vooral 
door de goede cijfers voor een aantal niet-economische indicatoren zoals alfabetisering 
(94%), deelname aan het lager onderwijs (92%), zuigelingensterfte (26%°) en 
levensverwachting (68 jaar)3.  
 
Hoewel de groei alle bevolkingslagen ten goede is gekomen, is de ongelijkheid de laatste 
jaren steeds sneller toegenomen. De Gini-coëfficiënt is gestegen van 0,356 in 1995 tot 
0,407 in 1999. De ongelijke spreiding van de welvaart is sterk geografisch en etnisch 
bepaald: de armste provincies zijn die in de berggebieden van het noorden en het centrum 
van het land, waar de etnische minderheden meer dan 50% van de bevolking uitmaken. 
Naar schatting 90% van de armen zijn te vinden op het platteland en leven van de 
landbouw. Dit heeft natuurlijk te maken met de stagnerende opbrengsten in de 
landbouwsector. Verder is er een belangrijke groep armen onder de bevolking die recent 
naar de grootsteden getrokken is. De spreiding van de individuele inkomens is overigens 
sterk gecorreleerd aan die van de “human development index”.  
 
Ondanks de meer dan behoorlijke prestaties inzake onderwijs en gezondheid, moeten de 
ernstige kwalitatieve problemen in deze sectoren onderstreept worden. Het ex cathedra-
onderwijs spoort niet aan tot creativiteit en is weinig op de arbeidsmarkt afgestemd. De 
geneeskunde is sterk curatief georiënteerd. Zowel in het onderwijs als in de 
gezondheidssector is het personeel onderbetaald, waardoor de kwaliteit van de diensten 
vaak te wensen over laat en een de facto privatisering plaatsvindt. Wie behoorlijk 
onderwijs wil voor zijn kinderen of behoorlijk wil verzorgd worden moet extra – onder de 
tafel – betalen.  
 
Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de overheid in staat is de groeiende ongelijkheid en 
de kwalitatieve problemen in de zachte sectoren afdoende aan te pakken.  
 

                                                 
2 De algemene armoedegrens werd in Vietnam vastgesteld op uitgaven van 1.789.871 VND/per jaar/hoofd 
(in prijzen van 1998). De armoede wordt nog op verscheidene ander wijzen gedefinieerd, maar alle 
gegevens, volgens welke definitie dan ook, wijzen in dezelfde richting: de armoede is substantieel 
afgenomen.  
3 Cijfers voor 1999.  
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1.5. Onvoldoende transparantie; een inefficiënt overheidsapparaat; 
consistente corruptie 

 
In het algemeen voert Vietnam een gezond begrotings- en monetair beleid. De laatste 
10 jaar is het overheidsdeficit nooit boven de 3% uitgestegen. De jaarlijkse inflatie 
bedraagt de laatste paar jaar minder dan 2%. Hetzelfde geldt voor de muntontwaarding 
t.o.v. de USD.   
 
Tot 1997 was het overheidsbudget in Vietnam geheim. Sindsdien is er, mede onder 
externe druk, een grotere openheid ingetreden. In 2000 vond met de donorengemeenschap 
een "Public Expenditure Review" (PER) plaats over ruim driekwart van de 
overheidsbestedingen. Dit is op zich al een belangrijk nieuw feit. Een van de conclusies 
van de PER was dat de uitgaven in de sociale sectoren te laag blijven. Dit is vooral funest 
voor de armen, die daardoor zelf een deel van de kosten voor onderwijs en gezondheid 
moeten dragen. Anderzijds is de openheid wat betreft het nationaal budget eerder 
beperkt. De Vietnamese overheid staat daar voorlopig vrij huiverachtig tegenover. In dit 
opzicht moet er met begrotingshulp zeer omzichtig omgesprongen worden.  
 
Vietnam is een land met een traag, stroef en onvoldoende transparant functionerend 
overheidsapparaat. Er zijn gedegen plannen (“Public Administration Reform”, PAR) om 
daar, met buitenlandse hulp, verbetering in te brengen. Maar de vooruitgang is traag en 
het vigerende decentralisatiebeleid, hoe positief ook op zich, verscherpt dit probleem. Het 
is immers vooral in de provincies en bij de lokale besturen dat de menselijke capaciteit 
uitermate laag is en de openheid voor veranderingen kleiner. Het pijnlijkste probleem is 
de corruptie die op alle niveaus aanwezig blijft, ook al heeft de regering de jongste jaren 
het probleem openlijk erkend en beweert ze er iets te willen aan doen.  
 
1.6. Relatief goede prestaties inzake gelijkheid tussen man en vrouw 
 
Vietnam presteert relatief goed op het vlak van gelijkheid van kansen tussen mannen en 
vrouwen. De grondwet verbiedt overigens elke discriminatie op grond van geslacht. Wat 
deelname aan lager onderwijs en alfabetisering betreft, zijn er geen noemenswaardige 
verschillen tussen man en vrouw. Die verschillen zijn er wel in het secundair onderwijs, 
meer uitgesproken in het hoger dan in het lager secundair, en vooral in de armste 
bevolkingslagen.  
 
Hoewel de ondervoorzitter van de nationale assemblee en de vice-president van de 
republiek vrouwen zijn, blijven de vrouwen een minderheid onder de hoogste politieke 
gezagdragers van het land. Ook inzake deelname aan het economische leven, hebben 
vrouwen nog een aanzienlijke achterstand, vooral – alweer – op het platteland.  
 
De vrouwenunie, een van de belangrijkste partners van de Belgische bilaterale 
samenwerking, speelt op dit vlak een uitermate belangrijke rol, vooral op het platteland en 
onder de armste bevolkingsgroepen.  
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2. De relaties tussen België en Vietnam 
 
De relaties tussen België en Vietnam zijn goed en stabiel. Voor Vietnam is een land als 
België een interessante partner, omdat het heel wat te bieden heeft, zonder dat er enige 
dreiging van uitgaat, op welk domein dan ook.  
 
Op het politieke vlak heeft Vietnam waardering voor de gematigde en positieve houding 
die België heeft aangenomen tijdens de Amerikaanse oorlog en tijdens de bezetting van 
Cambodja. De jongste tien jaar hebben talrijke hoge bezoekers, zowel van Vietnam aan 
België als andersom, deze goede betrekkingen bevestigd en versterkt.  
 
De handelsbetrekkingen kennen over de jaren een gestage groei maar de import van 
Vietnamese producten in België (over 1999-2001 gemiddeld 370 miljoen euro per jaar) is 
sinds jaren veel groter dan de Belgische export naar Vietnam (over 1999-2001 gemiddeld 
69 miljoen euro per jaar). Overigens heeft de EU als geheel ook een negatieve 
handelsbalans met Vietnam. In het exportpakket van België naar Vietnam valt het grote 
en groeiende aandeel op van machines (in 1999 zelfs 40%).  
 
Wat investeringen betreft, vindt men de Belgische bedrijven vooral in de sectoren 
infrastructuur, transport, energie en diamant.  
 
Er leven ongeveer 200 Belgen in Vietnam, waarvan zowat de helft direct of indirect te 
maken heeft met de ontwikkelingssamenwerking.  
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3. Het ontwikkelingsbeleid van Vietnam 
 
3.1. “Doi moi”: opening op de buitenwereld 
 
Het beleid van economische opening, weg van de communistische autarkie, dat de 
Vietnamese overheid aan het einde van de jaren 80 heeft ingezet, had aanvankelijk veel 
succes, met groeivoeten die opliepen tot 8% per jaar. Maar in de tweede helft van de jaren 
‘90 gingen zowel de investeringen als de groei ernstig teruglopen. De zogenaamde 
Aziatische crisis is daar ongetwijfeld ook debet aan, maar algemeen wijt men deze 
terugval veeleer aan interne oorzaken: de veelheid van wettelijke en reglementaire 
hinderpalen en de alomtegenwoordige corruptie. Het land was als het ware halfweg 
blijven steken op het pad naar structurele hervorming.  
 
Sinds begin 2000 lijkt Vietnam in een tweede golf van marktgerichte hervormingen te 
zijn beland, niet zonder enige dubbelzinnigheid, maar heel significant, "de socialistische 
markteconomie" genoemd.  
 
3.2. De ontwikkelingsstrategie voor 2001-2010 
 
Het nieuwe beleid krijgt voor het eerste decennium van de 21ste eeuw gestalte in de 
"Socio-economic Development Strategy 2001-2010" die goedgekeurd werd op het 9e 
partijcongres in april 2001. Opvallend zijn de openheid waarmee Vietnam dit document 
heeft voorbereid en de actieve betrokkenheid van de donorgemeenschap, waartoe 
Vietnam zelf het initiatief heeft genomen. Overigens leverden verscheidene donoren 
technische bijstand bij het tot stand komen van deze strategie.   
 
De tienjarenstrategie beoogt voor Vietnam: 
 
 een snel en leefbaar ontwikkelende economie;  

 een stabiele samenleving met een hoge levenskwaliteit voor al zijn inwoners; 

 het behoud van het beste van de cultuur en tradities; 

 een socialistische markteconomie, volledig geïntegreerd in de wereldeconomie en 
internationaal competitief;  

 binnen de twintig jaar alle kenmerken van een geïndustrialiseerde, op kennis 
gebaseerde samenleving.  

 
Op economisch vlak streeft de tienjarenstrategie een verdubbeling na van het BNP tussen 
2000 en 2010, hetzij een groeivoet van 7%. De investeringsquote moet daartoe verhogen 
van de huidige 25% naar 30%. De uitvoer moet dubbel zo snel groeien als het BNP en 
daarmee stijgen tot ongeveer 15% van het BNP. Met dat doel moet de buitenlandse 
handel progressief vrijgemaakt worden. De sectorale verdeling van het BNP moet als 
volgt wijzigen: landbouw van 25% naar 16-17%; industrie van 35% naar 40-41%; 
diensten van 40% naar 42-43%.  
 
In de sectoren en thema’s waar België vanuit de ontwikkelingssamenwerking bijzondere 
belangstelling voor heeft, verdienen de volgende doelstellingen speciale aandacht.  
 
De overheidsbedrijven moeten sterke medespelers worden in sleutelsectoren van de 
economie, zoals energie, infrastructuur en communicatie. Daarom wil men ze moderne 
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managementregels en een dito boekhouding opleggen, de subsidies terugdringen en de 
privatisering aanmoedigen in die bedrijven waar de staat geen 100%-aandeelhouder hoeft 
te zijn.  
 
De financiële sector moet hervormd worden: sanering van de overheids- en gemengde 
banken; gelijkekansenbeleid voor de privé-banken; soepeler financieel en kredietbeleid; 
speciale aandacht voor microkrediet, vooral op het platteland.  
 
De hervorming van de overheidsdiensten moet worden versneld en versterkt, de strijd 
tegen de corruptie opgevoerd, de openheid inzake overheidsbudget vergroot.  
 
Er komen speciale maatregelen inzake gelijkheid tussen man en vrouw, en speciale 
aandacht moet gaan naar afgelegen gebieden, waar vooral etnische minderheden wonen.  
 
Onderwijs tot en met het niveau lager secundair moet beschikbaar zijn voor 100% van de 
bevolking, met bovendien een verbetering van de kwaliteit van de opleiding en speciale 
inspanningen voor het verspreiden van informatie- en communicatietechnologie.  
 
De bevolkingsgroei moet verder dalen, tot 1,1 à 1,2%, waardoor de bevolking tegen 2010 
ongeveer 89 miljoen zou bedragen. De levensverwachting moet stijgen van 68 tot 70-71 
jaar. Honger en “hard-core” armoede moeten verdwijnen.  
 
De stadsbevolking moet stijgen van 25% tot 33%. In de steden moet de toegang tot 
zuiver water stijgen van 65% tot 90%.  
 
Er moet een algemene verbetering komen van de preventieve geneeskunde en van de 
zorgverstrekking, met speciale aandacht voor hiv-aids.  
 
De donoren verwelkomen deze strategie, maar wijzen op een aantal tekortkomingen of 
maken voorbehoud op sommige punten. Het is de vraag of een algemene groei van 7% 
haalbaar is, niet alleen omwille van het minder gunstige internationale klimaat – daar kan 
Vietnam immers weinig aan doen – maar meer nog, omdat de structurele hervormingen, 
onontbeerlijk om de voor zo’n groei noodzakelijke investeringen aan te trekken en te 
laten renderen, niet tijdig zullen worden doorgevoerd. Wat het aantrekken van 
buitenlandse investeringen betreft, is Vietnam ongetwijfeld minder competitief dan 
sommige van zijn buurlanden. Verder zal de migratie naar de steden gepaard moeten gaan 
met een stijging van de landbouwproductiviteit, die wellicht moeilijk realiseerbaar is.  
 
3.3. De “Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy” 
 
Nadat in april 2001 een “Interim-PRSP” tot stand kwam, dat de basis vormde voor 
aanzienlijke hulpstromen van de Wereldbank en het IMF, bereidde Vietnam in 2002 een 
“Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy” (CPRGS) voor, middels 
een uitgebreid participatief proces, onder leiding van een redactieteam bestaande uit 16 
ministeries en overheidsinstellingen, met aan het hoofd het Ministerie voor Planning en 
Investeringen (MPI) en waarbij ook de donoren uitgebreid geraadpleegd worden4.   
De CPRGS is volledig ingebed in de "Socio-Economic Development Strategy 2001-
2010" maar, op grond van de vaststelling dat er, ondanks significante vooruitgang, nog te 

                                                 
4 De versie die hier wordt besproken is de voorlaatste ontwerptekst van 3 mei 2002. Er wordt niet verwacht 
dat die nog ingrijpend zal wijzigen.  
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veel armoede en groeiende ongelijkheid is, wil ze een allesomvattende strategie vormen, 
die actoren en middelen mobiliseert om speciaal de armoede te bestrijden.  
 
De hoofddoelstellingen van de CPRGS zijn: 
 
 snelle en duurzame economische groei, gecombineerd met sociale vooruitgang en 

gelijkheid;  

 een billijk businessklimaat voor alle types van ondernemingen en voor alle sectoren;  

 voortgezette structurele hervormingen en een stabiel macro-economisch beleid;  

 kansen voor de armen door economische groei, betere infrastructuur, gezondheid en 
onderwijs; aanpakken van de stedelijke armoede;  

 een sociaal vangnet voor de armen en kwetsbaren;  

 hervorming van de overheidsdiensten en doorvoeren van een "grassroots" democratie;   

 systematische monitoring van de ontwikkeling en van de armoede-indicatoren.  

 
Zoals verwacht kon worden, gaat de aandacht van de CPRGS vooral uit naar de sectoren 
en thema's die direct verband houden met armoedebestrijding:  
 
 landbouw en plattelandsontwikkeling;  

 industrie, met de klemtoon op kleine en middelgrote bedrijven; 

 infrastructuur, communicatie en energievoorziening;  

 onderwijs;  

 volksgezondheid;  

 cultuur;  

 milieu en watervoorziening.  

 
Speciale inspanningen zullen geleverd worden om de bestaande ongelijkheid tussen de 
regio's weg te werken, ten gunste van de etnische minderheden en van de vrouwen.  
 
Het document beschrijft uitvoerig op welke wijze de financiële middelen verhoogd en 
herverdeeld moeten worden, om de doelstellingen te bereiken. Over de periode 2001-
2005 zou daartoe minimaal 60 miljard USD geïnvesteerd moeten worden. Dit is een 
verhoging met ruim 50%, in vergelijking met de periode 1996-2000. Van die 60 miljard 
zou 40 miljard uit binnenlandse bronnen komen (overheidssector 25 miljard; private 
sector 15 miljard) en 20 miljard uit buitenlandse bronnen (11 miljard directe buitenlandse 
investeringen; 9 miljard ODA). Voor de binnenlandse bronnen is dit een stijging met 
75%, voor de buitenlandse een stijging met 20%. Tegelijk moet de samenstelling zowel 
van de overheidsbestedingen als van de ODA verschuiven naar de sociale sectoren toe.   
 
De CPRGS besteedt veel aandacht aan de uitvoering en de monitoring van de strategie. 
De strategie zal in de ontwikkelingsplannen van de sectorministeries en van de provincies 
geïntegreerd moeten worden. Centraal zal een “Steering Committee” worden opgezet dat 
de uitvoering zal volgen en bijsturen, aan de hand van een reeks indicatoren.  
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 8 



 

3.4. Leemten in de strategieën 
 
Zowel de tienjarenstrategie als het CPRGS zijn degelijke documenten die zonder de 
minste twijfel de steun van de internationale gemeenschap verdienen. Alleen al de wijze 
waarop de CPRGS tot stand komt - onder leiding van een exclusief Vietnamees 
redactieteam - is een reden voor optimisme over de ontwikkeling van Vietnam. De 
meeste donoren zijn dan ook van plan hun individuele hulpprogramma's in te 
schrijven in de CPRGS. Toch vertonen de strategieën ook zwakke punten.  
 
In de eerste plaats is er de fundamentele vraag over de motivatie voor en het 
"ownership" van de CPRGS. Wordt deze strategie gemaakt om de donoren ter wille te 
zijn of is de Vietnamese overheid echt begaan met haar talrijke armen? Als de waarheid 
ergens in het midden ligt, wat waarschijnlijk is, rijst de vraag welke kansen de strategie 
heeft om metterdaad in actie omgezet te worden. Deze onzekerheid wordt nog groter als 
men beseft dat er essentiële meningsverschillen zijn tussen MPI en de 
sectorministeries, niet alleen over de sectorstrategieën en hun prioriteiten, maar ook over 
het concept zelf van een armoedestrategie.  
 
Op het vlak van de haalbaarheid van de CPRGS rijzen ernstige vragen. De strategie is 
heel ambitieus. Net als de tienjarenstrategie gaat ze uit van een groeivoet van 7% per jaar, 
wat waarschijnlijk een overschatting is. Een investeringsvolume van 60 miljard - laat 
staan de 70 miljard van "scenario 2" - over 5 jaar lijkt bijzonder optimistisch. Mede 
daarom zouden in alle sectoren duidelijker prioriteiten gesteld moeten worden. Daarom 
ook is het jammer dat bij de monitoring hoofdzakelijk kwantitatieve indicatoren gebruikt 
worden, die meestal niet duidelijk maken welke impact een bepaalde investering effectief 
heeft op het terugdringen van de armoede.  
 
In dezelfde geest moet betreurd worden dat de strategie te weinig aandacht geeft aan de 
kwaliteit van de ontwikkeling. Dat blijkt met name in de sectoren onderwijs en 
gezondheid, waar de nood aan kwalitatieve verbetering en toegankelijkheid van de 
diensten weliswaar erkend wordt, maar waar de strategie, zodra het over concrete 
realisaties gaat, toch terugvalt op kwantitatieve elementen, materiële investeringen in de 
eerste plaats. Nochtans zijn het de arme bevolkingslagen die het meest te lijden hebben 
onder de gebrekkige kwaliteit en voor wie de betaalbaarheid het grootste probleem is.  
 
In de vierde plaats onderschatten de strategieën wellicht het gebrek aan “capacity” als 
limiterende factor bij de uitvoering, vooral voor de programma’s in de arme en afgelegen 
plattelandsgebieden. De aan de gang zijnde decentralisatie naar de provincies toe, hoewel 
positief op zich, maakt dit probleem op korte termijn alleen maar acuter. Technische 
bijstand kan hier alleen op korte termijn enig soelaas brengen.  
 
Een ander belangrijke vraag, zij het niet onmiddellijk relevant voor ons hulpprogramma, 
is de relatie met de particuliere sector. Alles wijst erop dat de regering niet meteen 
bereid blijkt om alle SOE's aan de marktregels te onderwerpen en dat ze een aantal velden 
van de economie, met name in de infrastructuur en in de elektriciteits- en 
watervoorziening voor hen wil reserveren. Dit kan funest zijn omdat de nood aan 
investeringen in infrastructuur zo groot is dat de streefdoelen onmogelijk gehaald kunnen 
worden zonder privé-inbreng.  
 
Tot slot moet gewezen worden op kwesties als goed bestuur, transparantie van de 
overheidsbestedingen, en de uitbouw van de rechtsstaat, die onvoldoende aandacht 
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krijgen. Zij zijn voor een donor van primordiaal belang omdat vooruitgang in deze velden 
een aanzienlijke weerslag heeft, niet alleen op de efficiëntie van de overheidsuitgaven ten 
bate van de ontwikkeling, maar ook op de efficiëntie van de hulp.  
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4. Een overzicht van de hulp die Vietnam ontvangt 
 
Tegen de internationaal dalende trend in, is de hulp aan Vietnam de jongste jaren 
aanzienlijk gestegen. De bestedingen bedroegen 1,3 miljard USD in 1999 en 1,6 miljard 
USD in 20005. Dankzij onder meer de ondertekening van de PRSC- en PRGF-akkoorden 
met de Wereldbank en het IMF, worden ze voor 2001 op 1,75 miljard USD geschat. De 
stijgende ODA valt des te meer op doordat tegelijkertijd de directe buitenlandse 
investeringen (FDI) daalden of stagneerden6.  
 
Wat de sectorale verdeling betreft, ging de jongste jaren het overgrote aandeel van de 
hulp naar infrastructuur. In 2000 was dat 49% (in 1999 zelfs 56%). Het leeuwendeel 
daarvan ging naar elektriciteitsvoorziening, wegenbouw en spoorwegen. Met 15% van de 
bestedingen was steun aan beleid en instellingen de tweede belangrijkste sector. Andere 
grote sectoren zijn plattelandsontwikkeling (13% in 2000), volksgezondheid (7,5%) en 
onderwijs en opleiding (5.5%). Opvallend is dat vooral deze beide sectoren gesteund 
worden door - letterlijk - honderden kleine projecten.  
 
De grote donoren geven af en toe te kennen dat ze de financiering van grote 
infrastructuurwerken (met name van elektriciteitscentrales) in de toekomst aan 
particuliere investeerders willen overlaten en hun ODA-investeringen voortaan meer 
willen richten op directe armoedebestrijding, sociale infrastructuur en toegangswegen tot 
afgelegen gebieden. Maar voorlopig is daar nog maar weinig van te merken.  
 
Parallel met de sectorale evolutie, is ook de samenstelling van de ODA volgens type 
gewijzigd. De investeringen bedroegen in 2000 ruim 61% van het totaal (in 1999 zelfs 
71%), terwijl het aandeel van de technische bijstand ongeveer 22% bedroeg.  
 
Het aandeel van de leningen in het totale ODA-pakket wordt steeds groter: in 1993 
bedroegen ze minder dan 10% van een totale ODA van 280 miljoen USD. In 1999 nam al 
69% van de ontvangen hulp de vorm aan van leningen en in 2000 zelfs 72%. De zuivere 
giften aan Vietnam zijn de laatste 10 jaar dus niet noemenswaardig gestegen. De daardoor 
gestadig stijgende schuldenlast is momenteel nog niet zorgwekkend, maar dit fenomeen 
moet niettemin nauwgezet gevolgd worden.  
 
Tot slot iets over de regionale verdeling van de hulp. De laatste paar jaar tekenen zich 
twee tendensen af: (1) meer en meer hulp wordt besteed via de provinciale overheden; (2) 
de bestedingen verschuiven meer en meer naar de armste streken van het land toe. Voor 
de komende vijf jaar verwachten zowel de Vietnamese overheid als de belangrijkste 
donoren dat deze trends zich zullen doorzetten.  
 
 
 

                                                 
5 Met 870 miljoen USD in 2000 was Japan veruit de grootste donor. ADB besteedde ongeveer 226 miljoen 
USD, WB 139 miljoen. Frankrijk leidde een groep middelgrote donoren die tussen 60 en 30 miljoen 
USD/jaar besteden (Verenigde Naties, Duitsland, Australië, Zweden, Denemarken).   
6 Buitenlandse directe investeringen (in miljard USD): 1997: 4,6; 1999: 1,5; 2000: 1,9.  
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5. Lessen uit vroegere activiteiten van andere donoren en van België 
 
5.1. Een vruchtbare dialoog tussen de overheid en de donoren 
 
Als hulpontvangend land biedt Vietnam ongetwijfeld twee belangrijke voordelen: het 
heeft een meer dan behoorlijk ontwikkelingsbeleid, waarin de donoren zich kunnen 
inschakelen en het levert een grote inspanning inzake standaardisering van de 
hulpprocedures.  
 
Het ontwikkelingsbeleid werd hierboven al besproken. Wat procedures betreft, heeft 
Vietnam een aantal decreten uitgevaardigd inzake mobilisering, organisatie, besteding en 
evaluatie van ODA. Het belangrijkste van die decreten werd in mei 2001 herzien7. Het 
legt de taken vast van de verschillende overheidsinstellingen bij de coördinatie en het 
beheer van de hulpgelden. Het geeft de beslissingsmechanismen in de verschillende stadia 
van voorbereiding en uitvoering. Het bevestigt, voor zover nodig, de allesoverheersende 
rol van het Ministerie voor Planning en Investeringen (MPI) inzake ODA.  
 
Vietnam spant zich sinds het begin van de jaren negentig ook in voor de dialoog met de 
donorgemeenschap. Centraal daarin zijn de jaarlijkse "consultative groups", sinds vijf 
jaar aangevuld met tussentijdse “mid-term reviews”. Sinds 1999 is op die bijeenkomsten 
sprake van vrij open inhoudelijke discussies tussen de Vietnamese overheid en de 
donoren. De rol van de Wereldbank is op dit punt vitaal. Naast de "consultative groups", 
telt Vietnam 20 à 30 sectorale of thematische “partnerships”, min of meer informele 
groeperingen van Vietnamese overheidsinstellingen en lokale vertegenwoordigers van 
geïnteresseerde donoren. Ze zijn eerder een instrument van uitwisseling van informatie 
dan van beleidsbeïnvloeding.  
 
5.2. Halsstarrige operationele kwesties 
 
Ondanks de inspanningen die de besteding van ODA ten goede moeten komen, blijft 
Vietnam vooralsnog exclusief vasthouden aan een projectbenadering en lijkt het 
nauwelijks te vinden voor sectorbenadering. De verschuiving van het beheer naar de 
provincies versterkt de tendens naar projectbenadering, en aangezien de 
beheerscapaciteiten in de provincies nog zwakker zijn dan op het nationale niveau, kan dit 
de problemen nog verscherpen.  
 
Sommige donoren zijn in principe bereid en zelfs ongeduldig om op begrotingshulp over 
te schakelen. Aangezien de begroting weinig transparant is, moet de keuze voor deze 
modaliteit met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden. Vietnam zal eerst overtuigd 
moeten worden van de wenselijkheid en de voordelen van dergelijke 
samenwerkingsvorm.  
  
 
De donoren van hun kant zijn zich steeds beter bewust van hun eigen operationele 
tekortkomingen. Op de consultatiegroep van december 2000, hebben ze uitdrukkelijk 
erkend dat "good governance" evenzeer voor hen telt als voor Vietnam, met name inzake 
de besteding van de hulp die te traag verloopt en volgens te ingewikkelde en te disparate 

                                                 
7 Decree No 17/2001/ND-CP of May 4, 2001 on the management and use of official development aid.   
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procedures8. Er zijn dan ook verschillende initiatieven aan de gang om de 
bestedingsprocedures te harmoniseren.  
 
Een recente studie9 trekt een aantal lessen uit het ODA-gebeuren van de laatste jaren en 
geeft aanbevelingen die ook voor ons van belang kunnen zijn:  
 
 beperk u als donor zoveel mogelijk, zowel sectoraal als geografisch;  

 kies voor een klein aantal grote projecten veeleer dan een groot aantal kleine; 

 verbeter de identificatie en de beoordeling van nieuwe projecten; zorg voor duidelijke 
beoordelingscriteria; 

 probeer, overal waar het kan, gestandaardiseerde procedures aan te nemen; 

 probeer toch, zolang sector-begrotingshulp niet mogelijk is, zoveel mogelijk projecten 
samen te brengen onder één sectoraal beleid.  

 
5.3. België: gewaardeerde programma’s maar trage en weinig transparante 

uitvoering 
 
Voor wat de lessen betreft die uit de voorbije Belgische hulpprogramma’s getrokken 
kunnen worden, belichten we hieronder twee facetten: het beleid en de operationele 
elementen.  
 
Sinds armoedebestrijding de algemene doelstelling is van de Belgische samenwerking, is 
het brandpunt van ons programma met Vietnam gaandeweg verschoven naar het “sociale 
deficit” dat zou kunnen ontstaan als gevolg van de marktgerichte economische 
hervormingen in Vietnam, d.w.z. op de zachte sectoren (onderwijs, volksgezondheid, 
plattelandsontwikkeling, milieu, stadsontwikkeling) en op sociaal achtergebleven 
groepen: plattelandsbevolking, vrouwen en (afgelegen) etnische minderheden10.  
 
Binnen dit beleidskader zijn de concrete programma’s tot stand gekomen middels de 
“Gemengde Commissie”, die in principe om de drie jaar bijeenkomt. De inspraak van 
Vietnam is daarbij in de praktijk doorslaggevend geweest. Wellicht lijden de 
programma’s mede daardoor aan een te grote versnippering, zowel geografisch als 
sectoraal, al is ook de invloed van opeenvolgende Belgische politieke gezagsdragers, elk 
met hun eigen prioriteiten, daar niet vreemd aan.  
 
Er is geen systematische evaluatie beschikbaar van onze programma’s met Vietnam. Het 
is dan ook moeilijk om gefundeerde lessen te trekken wat het beleid betreft. Wel stellen 
we vast dat Vietnam over het algemeen ingenomen is met onze hulp. Men krijgt de indruk 
dat de professionele kwaliteit, de inzet en het inlevingsvermogen van onze deskundigen 
daarbij doorslaggevend zijn, evenals de soepelheid waarmee wij bereid blijken onze 
projecten tijdens de uitvoering aan de veranderende omstandigheden aan te passen.  
 

                                                 
8 Van 1993 t.e.m. 2000, hebben de donoren alles bij elkaar voor ruim 15 miljard USD hulp beloofd en voor 
ongeveer 13 miljard USD ODA-akkoorden ondertekend met Vietnam. In diezelfde periode bedroegen de 
bestedingen maar ongeveer 7 miljard USD.  
9 "Aid Transaction Cost Study" gefinancierd door DFID, uitgevoerd in 2000.  
10 Gegevens over de directe bilaterale samenwerking met Vietnam zijn te vinden in de bijlage.  
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Op het operationele vlak moet worden stilgestaan bij de procedures in de 
voorbereidende fases van de projecten die beiderzijds ingewikkeld en stroef zijn en die 
van België, in Vietnamese ogen, een betrouwbare maar “moeilijke” partner maakt. Door 
de oprichting van de BTC zijn de zaken er voor onze partners allesbehalve eenvoudiger 
op geworden.  
 
Ook moeten we aandacht hebben voor het aanzienlijke verschil tussen onze 
toezeggingen en onze bestedingen. Als we de schuldverminderingen buiten 
beschouwing laten, bedroegen onze jaarlijkse directe bilaterale bestedingen steeds minder 
dan de helft van onze toezeggingen. Zorgwekkend is dat onze bestedingen over de jaren 
maar heel traag toenemen. Omdat veel tijd verloopt tussen de toezegging van een 
hulpprogramma en de start van de uitvoering ervan, hebben we in Vietnam, tussen 1 
januari 1993 en 31 december 2000, een totaal opgestapeld van ruim 13 miljoen euro niet 
gerealiseerde bilaterale toezeggingen.  
 
Nog op het operationele vlak, moet het hinderlijke gebrek aan cijfergegevens over onze 
hulp worden vermeld. Hoewel Vietnam bij herhaling en op alle niveaus aandringt op 
transparant beheer, blijken wij niet in staat cijfers te geven, noch over de planning en de 
uitvoering van de hulpprogrammatie, noch over de bestedingen in individuele projecten.  
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6. De Belgische OS-strategie ten aanzien van Vietnam 
 
6.1. Het Belgisch wettelijk kader 
 
De Belgische ontwikkelingshulp wordt georganiseerd door de Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), die opgericht werd binnen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Krachtens de Belgische wet op de Internationale Samenwerking van 
25 mei 1999 is de DGOS verantwoordelijk voor de samenwerkingsprogramma’s die 
volgens de volgende beleidsnormen en kanalen uitgewerkt worden: 
 
A) 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 : 
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 zowat 123 Belgische NGO’s  
 plaatselijke NGO’s in sommige partnerlanden 
 twee verenigingen voor technische bijstand : 

 
** de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en 

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

l'étranger' (APEFE). 
 

 twee interuniversitaire raden : 
 

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

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

 
B.3. Multilaterale samenwerking:  

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

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

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

 Intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

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

mogelijk : 

 intergouvernementeel, 
 niet-gouvernementeel, 
 multilateraal. 

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

 
 
6.2. Algemeen kader 
 
De Belgische hulpstrategie ten aanzien van Vietnam heeft geen moeite om zich in te 
schrijven in het beleid van het gastland. Armoedebestrijding is immers het centrale doel, 
zowel van de Vietnamese ontwikkelingsstrategieën als van het Belgische OS-beleid in het 
algemeen.  
 
Daarom zal de CPRGS de basis zijn van de Belgische strategie. Daarom ook zal de 
Belgische vertegenwoordiging in Hanoi pro-actief deelnemen aan de permanente 
dialoog tussen Vietnam en de donoren over de armoedestrategie.   
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Blz 16 



 

6.3. Twee sporen: structurele hervormingen en armoedebestrijding ten bate 
van risicogroepen 

 
De Belgische hulpstrategie ten aanzien van Vietnam zal twee sporen volgen.  
1. Aan de ene kant zal ze erop gericht zijn Vietnam te helpen bij zijn structurele 
hervormingen op terreinen als goed bestuur, de rechtsstaat, de financiële sector en de 
integratie van Vietnam in de internationale economie.  
2. Aan de andere kant zal ze zich prioritair richten op groepen die, in de specifieke 
beleidscontext van Vietnam, het risico lopen achterop te blijven bij de algemene 
economische ontwikkeling van het land en die het slachtoffer zijn van de groeiende 
ongelijkheid.  
 
6.4. Steun aan structurele hervormingen d.m.v. medefinanciering 
 
Wat de steun aan Vietnams structurele hervormingen betreft, zullen programma’s 
gesteund worden die een of meer van de volgende doelstellingen hebben: betere werking 
van de overheidsdiensten; het versterken van de rechtsstaat en het bevorderen van het 
ondernemingsklimaat, met name wat betreft de economische activiteiten van kleine en 
middelgrote ondernemingen; de modernisering van de financiële sector, met name wat 
betreft het wettelijk en economisch kader voor microkrediet; de versnelde integratie van 
Vietnam in de internationale handel en economie.  
 
Op dit spoor, zal België, als kleine donor, zich ervoor hoeden eigen programma's of 
projecten op te zetten, maar uitsluitend werken via medefinanciering van programma's 
die door andere donoren uitgevoerd worden. Er zijn in Vietnam voldoende donoren 
aanwezig die alle garanties bieden inzake ervaring, motivatie en kwaliteit van de 
uitvoering. Mocht dat binnen afzienbare tijd een haalbaar alternatief worden, dan kan ook 
begrotingssteun worden overwogen.  
 
Op dit spoor zal de Belgische strategie geen kleinschalige resultaten op korte termijn als 
uiteindelijke doelstelling hebben. Ze zal proberen invloed te hebben op het beleid en een 
institutionele impact op lange termijn nastreven.  
 
Verder spreekt het vanzelf dat België, als kleine donor, zal moeten weerstaan aan de 
verleiding om op alle terreinen werkzaam te zijn. Beperking is een must, maar de keuze 
van de terreinen is verder geen principiële beslissing. Idealiter zal het Vietnam zijn dat 
bepaalt waar het Belgische steun wil krijgen voor structurele hervormingen ten gunste van 
de armoedebestrijding.   
 
6.5. Armoedebestrijding ten bate van risicogroepen 
 
Op het tweede spoor zal de strategie zich richten op sectoren en thema's als onderwijs en 
opleiding, volksgezondheid, milieubescherming en -verbetering, sociale 
infrastructuur, gelijkheid tussen man en vrouw, mensenrechten en participatieve 
benaderingen. Maar ook hier zal een beperking onontbeerlijk zijn. De geografische 
concentratie zal allereerst bepaald worden door de spreiding van de armoede, maar verder 
is de keuze van subsectoren en streken geen principiële beslissing. We zullen, heel 
pragmatisch, kiezen voor de domeinen waarin ons land een comparatief voordeel heeft 
of waarin het ervaring heeft opgebouwd. Zolang die regel gerespecteerd wordt, is er 
overigens geen bezwaar tegen dat Vietnam bepaalt op welke terreinen wij actief zijn.  
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6.6. Kennisoverdracht als centraal principe 
 
Op geen van de beide sporen van de strategie kan België de ambitie hebben een relevante 
bijdrage te leveren aan de reusachtige investeringen, die nodig zijn om de Vietnamese 
strategieën te realiseren. Alleen op het punt van kwaliteit en deskundigheid kan België 
een rol van betekenis spelen. "Kennisoverdracht", onder alle denkbare vormen, moet dan 
ook het zwaartepunt zijn van onze hulpprogramma's. Het ontbreekt ons land niet aan 
hoogwaardige knowhow die Vietnam goed kan gebruiken. Het succes van onze 
universitaire samenwerking bewijst dat. Wel ontbreekt het ons aan soepele 
mechanismen waarmee we, net als andere Europese donoren, snel en efficiënt kunnen 
inspelen op de noden die rijzen. Overigens kan de knowhow die we inzetten net zo goed 
uit Vietnam zelf, uit de regio of uit België komen.  
 
6.7. Het belang van zorgvuldig gekozen methoden en procedures 
 
Nog op het operationele vlak, mag niet uit het oog worden verloren dat bij 
ontwikkelingssamenwerking het proces even belangrijk is als het product. Met andere 
woorden, de wijze waarop de hulpgelden besteed worden is van fundamenteel belang. We 
moeten nauwlettend vermijden bij de uitvoering van onze programma's eigen structuren 
op te zetten of aan institutionele substitutie te doen. Bovendien moet het proces van 
hulpbesteding zo weinig mogelijk bijkomende last meebrengen voor de Vietnamese 
overheidsdiensten. Op het eerste spoor, waar uitsluitend met medefinanciering gewerkt 
wordt, zal dit doel trouwens automatisch bereikt worden.  
 
Met datzelfde doel voor ogen, zal België actief meewerken aan het proces van 
harmonisering van donorprocedures en aan alle processen die het verstrekken van hulp 
onder de vorm van begrotingshulp dichterbij kunnen brengen.  
 
Ten slotte zullen we, anders dan tot nu toe, zorgen voor een gedecentraliseerd en 
volkomen transparant beheer.  
 
Net als in andere partnerlanden, zal de Belgische samenwerking ook hier de stap zetten 
van projecten naar programma- of sectorale hulp en budgethulp. Op dit ogenblik staat dit 
proces langs beide zijden nog in zijn kinderschoenen. België kan hierbij een 
voortrekkersrol spelen in de schoot van de donorgemeenschap.  
 
6.8. Noodhulp: klaar staan en snel operationeel zijn 
 
Aan de hierboven geschetste strategie moet noodhulp worden toegevoegd als een extra 
dimensie om in te spelen op de specifieke noden van Vietnam. Vietnam wordt frequent 
geteisterd door natuurrampen, vooral overstromingen. Op dat punt moet, binnen 
afzienbare tijd, geen fundamentele verbetering verwacht worden. Vooral omdat het steeds 
de armste bevolkingsgroepen zijn die het grootste slachtoffer zijn van de natuurrampen, 
kunnen en moeten we meewerken aan het structureel voorkomen ervan. Maar daarnaast 
moet België zich erop voorbereiden om snel en doelmatig noodhulp te verstrekken.  
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6.9. Risicofactoren, vooral van politieke aard 
 
Er zijn verschillende risicofactoren die het voortzetten van de Belgische hulp onmogelijk 
of zinloos kunnen maken.  
 
Het eerste risico ligt op het vlak van politiek, mensenrechten en fundamentele 
vrijheden. Mocht de Vietnamese samenleving op deze domeinen regresseren, dan zou 
ontwikkelingssamenwerking niet alleen uit principieel oogpunt moeilijk verdedigbaar 
worden, ze zou ook haar fundamentele doelstellingen niet langer kunnen bereiken.  
 
Het tweede risico ligt op het vlak van de politieke wil om de strategieën die in hoofdstuk 
3 beschreven zijn, effectief door te voeren. De internationale context maakt het weinig 
waarschijnlijk dat de Vietnamese regering terugkomt op haar plannen inzake macro-
economische hervormingen. Een ietwat groter risico echter ligt op terreinen als 
corruptiebestrijding, het nastreven van budgettaire transparantie, alsmede het beleid 
ten bate van de armste bevolkingsgroepen en de afgelegen gebieden.  
 
6.10 Volledige coherentie met de strategieën van de Wereldbank en de 

Europese Unie 
 
Nu Vietnam beschikt over een algemeen aanvaarde armoedestrategie, zal de Wereldbank 
geen eigen strategie schrijven. Wel wordt er gewerkt aan een “Country Programme” dat 
in de loop van augustus 2002 zou worden goedgekeurd. Het zal helemaal ingebed zijn in 
de CPRGS.  
 
Wat de Europese Gemeenschap betreft, wordt de algemene doelstelling van de 
hulpstrategie ten aanzien van Vietnam als volgt gedefinieerd: “supporting Vietnam’s 
effort to reduce poverty in an economically, socially and environmentally sustainable 
manner”11. De EG wil zich daarbij toeleggen op twee velden: (a) menselijke ontwikkeling 
gericht op de armen, wat prioritair zal worden nagestreefd in de sectoren geïntegreerde 
plattelandsontwikkeling, volksgezond en onderwijs, en (b) integratie van Vietnam in de 
internationale economie, met bijzondere aandacht voor hervormingen richting 
markteconomie en voor integratie van Vietnam in de internationale en regionale 
economische structuren.  
 
Verder zijn er intersectorale thema’s zoals milieubescherming en klaar zijn voor rampen, 
mensenrechten en democratie, cultuur en onderwijs en goed bestuur. De EG wil ook 
zoveel mogelijk coherentie tussen deze verschillende benaderingen, concentratie van zijn 
activiteiten en complementariteit met de programma’s van de EU-lidstaten.  
 
 

 
11 “EC-Vietnam. Draft Country Strategy Paper 2002-2006”. February 2002.  
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