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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 
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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 
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 
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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 
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 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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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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HOOFDSTUK 1 : INLEIDENDE BESCHOUWINGEN  

 
 
 
1.1. De strategienota: doel, belang en algemene structuur  
 
 
1.1.1. Doel van de strategienota  
 
(1) De strategienota “basisinfrastructuur” heeft als doel de interventies van de Belgische 
internationale samenwerking in deze sector beter te oriënteren. Ze maakt deel uit van een reeks 
documenten over de vijf sectoren en de drie transversale thema’s waarop de 
ontwikkelingssamenwerking zich moet concentreren, overeenkomstig de wet van 25 mei 1999 (2) 
Ter herinnering: de wet van 25 mei 1999 legt de doelstellingen, principes en sectorale, thematische en 
geografische prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking vast. Eén van de essentiële 
kenmerken van dit wettelijke kader is de wil om meer rekening te houden met de multidisciplinaire en 
transsectorale dimensie van de samenwerkingsinterventies.  
 
 
1.1.2. Belang in het kader van de ontwikkelingssamenwerking  
 
(2) De strategie “basisinfrastructuur” sluit aan bij het bereiken van de hoofddoelstelling: 
duurzame menselijke ontwikkeling. Die doelstelling moet worden verwezenlijkt door 
armoedebestrijding, op basis van het partnerschapsconcept en in overeenstemming met de criteria voor 
ontwikkelingsrelevantie. De strategie ligt in het verlengde van de evaluaties van de vroegere 
samenwerkingsacties en komt vóór de programmering van de middelen van de Directie-Generaal 
Internationale Samenwerking (DGOS).  
 
(3) De strategienota helpt om de posities van België te bepalen, die vervolgens geformuleerd 
zullen worden in de akkoorden voor bilaterale samenwerking die België sluit met zijn partners, met 
name die welke deel uitmaken van de concentratielanden van de bilaterale samenwerking (maximum 
25 landen), en in de beleidsdocumenten van de Europese Unie en de internationale organisaties. Ze 
dient als basisdocument voor de identificatie, de formulering en de evaluatie van de internationale-
samenwerkingsprogramma’s.  
 
(4) De strategienota moet overigens beschouwd worden als een basisdocument dat regelmatig 
(minstens om de 4 jaar) moet worden verfijnd, aangezien de situatie van de partnerlanden en de 
concepten van de ontwikkelingssamenwerking voortdurend evolueren.  
 
 
1.1.3. Algemene structuur 
 
(5) De strategienota bevat de volgende hoofdstukken, in overeenstemming met de in het 
Koninklijk Besluit van 17 september 2000 vastgelegde minimumstructuur (3): 
 

1.  Analyse van de situatie (bondige analyse van de situatie waarop de strategie betrekking heeft 
en van de problemen die ze wil verhelpen, inclusief de raakpunten met het 
ontwikkelingsbeleid van de regio en/of het land in kwestie);  

2.   

                                                 
2  Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking.  
3  Koninklijk Besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 2 en van de artikelen 7 en 8 van de wet van 25 mei 1999 

betreffende de Belgische internationale samenwerking.  
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2. Lessen uit het verleden (de relevante lessen die kunnen worden getrokken uit de bestaande 

evaluaties van voorgaande activiteiten van Belgische en niet-Belgische actoren van de 
internationale samenwerking);  

3.  Interventiestrategie (beschrijving van de strategie en van haar doelstellingen en prioriteiten, 
inclusief een analyse van de politieke, economische, sociale en culturele factoren die de 
uitvoering ervan kunnen bevorderen of verhinderen);  

4.  Coherentie en complementariteit (een bondige analyse van de coherentie en de 
complementariteit tussen de beschreven strategie en de activiteiten van andere actoren van de 
internationale samenwerking, in het bijzonder die van de Europese Unie);  

6.  Actieplan (een tijdsschema voor de tenuitvoerlegging van de strategie en een raming van de 
menselijke, materiële en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan);  

7.  Verwachte impact (een bondige beschrijving van de verwachte impact van de strategie).  
 
 
 
1.2. Basisinfrastructuur: operationele definitie  
 
 
(6) Infrastructuur is een term die gebruikt wordt in de ruimtelijke ordening en meestal betrekking 
heeft op alle technische hulpmiddelen die worden gebruikt voor exploitatie, behoud en bescherming. 
De toepassing van het concept infrastructuur op de interventies van de ontwikkelingssamenwerking in 
de basisdiensten (4) impliceert een operationele definitie.  
 
(7) DGOS volgde de aanbevelingen van het Ontwikkelingshulpcomité (DAC) van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en verdeelde de sector 
basisinfrastructuur in twee subsectoren: 1) infrastructuur en sociale diensten, 2) economische 
infrastructuur en diensten. De subsector “infrastructuur en sociale diensten” zou onder meer 
infrastructuur met betrekking tot onderwijs, volksgezondheid, bevolkings-, gezondheids- en 
vruchtbaarheidsbeleid, watervoorziening en sanering, steun aan goed bestuur, tewerkstellingskansen 
en sociale huisvesting bevatten. De subsector “economische infrastructuur en diensten” daarentegen 
zou onder meer de infrastructuur bevatten voor het transporteren en overladen van producten, voor 
telecommunicatie, energie (productie en distributie), financiële diensten, ondernemingen enz. 
Basisinfrastructuur heeft bijgevolg betrekking op de behoeften die moeten worden vervuld om de hele 
bevolking, ook de armen op het platteland en in de stad, een behoorlijke levensstandaard te bieden. 
Het gaat om infrastructuur die de arme stedelijke en plattelandsgemeenschappen op termijn in principe 
volledig zelf kunnen ontwikkelen en beheren.  
 
(8) Duurzame ontwikkeling geeft het concept basisinfrastructuur een operationele dimensie die 
bijna alle sectoren van de Belgische internationale samenwerking omvat. De wet van 25 mei 1999 
houdt namelijk in dat de basisinfrastructuur ertoe moet bijdragen dat de interventies in andere sectoren 
een optimaal rendement bereiken. Rekening houdend met de multisectorale dimensie van 
basisinfrastructuur stellen we de volgende operationele definitie voor:  
 
basisinfrastructuur omvat de vaste en permanente installaties, middelen en faciliteiten die worden 
gebruikt om diensten te leveren die als doel hebben de leefomstandigheden op het platteland en in 
de arme stadswijken te verbeteren.  
 
 
(9) Aan de hand van deze definitie kan het operationele kader van de sector basisinfrastructuur 
gecreëerd worden voor de Belgische internationale samenwerking. Deze sector omvat bijgevolg de 
vaste en permanente installaties voor: 

                                                 
4  Onder basis(infrastructuur)diensten moeten de producten of diensten worden verstaan die voortvloeien uit de materiële 

installaties (voorraad aan materieel kapitaal) en die het mogelijk maken de sociale en economische ontwikkeling te 
bevorderen, de gezondheid te beschermen en de levenskwaliteit van met name de arme bevolking te verbeteren.  
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• het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen, met name de watervoorziening en de 
sanering op het platteland (rurale hydraulica, in het algemeen, en drinkwatervoorziening in het 
bijzonder, pastorale hydraulica, landbouwhydraulica, individuele saneringsinstallaties, kleine 
en middelgrote saneringsnetwerken, afvoer van regenwater, strijd van de gemeenschap tegen 
overstromingen enz.);  

• de productie en het doeltreffende gebruik van energie (doeltreffende exploitatie van 
vernieuwbare energiebronnen op het platteland en in arme stedelijke gebieden, zoals de 
plantaardige biomassa, zon, wind, water), onder meer voor de elektrificatie van het platteland 
en het vervullen van diverse huishoudelijke behoeften;  

• transport (plattelandswegen, doortochtwerken enz.);  
• de sanering en bescherming door de gemeenschap van het milieu (verwerking en recyclage 

van afvalwater, beheer van vast afval, strijd tegen erosie);  
• de opslag, verwerking en commercialisering van producten (landbouw- en andere producten);  
• telecommunicatie (radio en telefonie op het platteland), inclusief de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën. 
 
(10) De operationele definitie omvat de facto de basisinfrastructuur die betrekking heeft op de 
andere sectoren van de wet betreffende de internationale samenwerking (wet van 25 mei 1999). Het 
gaat met name om:  
 

• primaire gezondheidszorg (districthospitalen, districtapotheek, gezondheidscentra in de 
steden, gezondheidsposten in de dorpen, voedingscentra enz.);  

• basisonderwijs en opleiding (lagere scholen, bibliotheken op het platteland, opleidingscentra 
voor plattelandsberoepen, animatie- en sensibiliseringscentra enz.);  

• landbouw en voedselzekerheid (landbouwhydraulica, kleine gemeenschapsbedrijven voor de 
behandeling en verwerking van landbouwproducten, veeteelt, visteelt enz.).  

 
(11) De basisinfrastructuur moet al die sectoren de nodige voorwaarden bieden om optimaal te 
functioneren.  
 
(12) De operationele definitie van basisinfrastructuur kan ook als volgt geformuleerd worden, met 
toepassing van het uitsluitingsprincipe:  
 
in de basisinfrastructuur voor de Belgische internationale samenwerking zitten niet inbegrepen: (1) 
grote infrastructuur, (2) vaste en permanente installaties, middelen en faciliteiten met religieus 
karakter (kerken, moskeeën, tempels) en (3) privé-installaties voor ontspanningsdoeleinden of met 
hoofdzakelijk winstgevend doel (toerisme, bars, restaurants, cabarets enz.).  
 
 
(13) De hierboven voorgestelde operationele definitie maakt het onderscheid tussen 
basisinfrastructuur en grootschalige infrastructuur (of grote infrastructuur). Beide soorten 
infrastructuur hebben sterk verschillende vereisten qua ontwerp, installatie- en beheersinvesteringen.  
 
(14) Onder grote infrastructuur (de internationale samenwerking spreekt van grootschalige 
infrastructuur) moeten de grote infrastructuurwerken worden verstaan waarbij bij het ontwerp, de 
installatie en het werkingsbeheer gebruikgemaakt wordt van complexe technologieën en waarin heel 
zwaar geïnvesteerd wordt. Het gaat met name om grote werken voor energieproductie en -distributie 
(grote elektriciteits- en waterkrachtcentrales enz.), telecommunicatie (nationaal netwerk), grote 
hydraulica (grote stuwdammen, grote werken voor watervoorziening en -sanering enz.), 
transportwerken (havens, luchthavens, grote verkeersassen, spoorwegen, grote kunstwerken enz.), 
mijnbouw, gezondheid (referentieziekenhuizen die de top vormen van de gezondheidszorgpiramide 
enz.), onderwijs (middelbaar, universitair enz.) enz.  
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(15) België heeft ervoor gekozen om niet mee te werken aan grote infrastructuurwerken in het 
kader van zijn directe bilaterale samenwerking, maar door financieel bij te dragen aan het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) en aan de VN-organisaties, onder meer de Wereldbank (5), voorzover ze 
een regionale impact hebben.  
 
 
1.3. Armoedevermindering en basisinfrastructuur en -diensten  
 
 
(16) Een doeltreffende basisinfrastructuur is onmisbaar voor de promotie van de economische 
productie, milieubescherming en sociale ontwikkeling. Gezien dit belang zijn investeringen in 
basisinfrastructuur prioritair in de armoedebestrijdingsstrategieën.  
 
(17) De Wereldbank(6) vatte het belang van basisinfrastructuur in de internationale samenwerking 
samen en benadrukt daarbij de volgende punten:  
 

• de primaire gezondheidszorg en de hygiëne verbeteren, dankzij een betere toegang tot water;  
• de kwetsbaarheid van de armen verminderen;  
• nieuwe economische opportuniteiten creëren;  
• banen scheppen; 
• het democratische proces en de capaciteiten verbeteren;  
• de resultaten van andere diensten bevorderen en verbeteren, zoals de vermindering van het 

verbruik van de natuurlijke hulpbronnen dankzij een doeltreffender exploitatie en het gebruik 
van betere infrastructuurtechnologieën.  

 
(18) Basisinfrastructuur is dan ook absoluut onmisbaar om te voorzien in de levensnoodzakelijke 
behoeften: drinkwater, behoorlijke huisvesting en kwaliteitsvoedsel. Ze moet een doelmatige, 
doeltreffende en leefbare basisdienstverlening bieden. De institutionele, technische en financiële 
leefbaarheid (7), de doeltreffendheid en de doelmatigheid maken deel uit van de criteria voor de 
evaluatie van de interventies inzake infrastructuur en basisdiensten.  
 
 
 
 
Kader 1: Opmerkingen 
 
In verband met basisinfrastructuur  
 
1.    De institutionele leefbaarheid wordt gemeten aan de hand van het vermogen van de 

instellingen (lokale collectiviteiten, NGO’s enz.) om het duurzame beheer van de 
infrastructuur en de basisdiensten te beheren ten gunste van de eindgebruikers.  

 
2.    De economische en financiële leefbaarheid drukt het vermogen van de begunstigde en 

partnerbevolkingen en -regeringen uit om zelf de kosten van de activiteit te dekken. Daarbij 
moet er in het bijzonder op gelet worden dat de werking en het onderhoud van de 
geïnstalleerde basisinfrastructuur niet méér hulpbronnen gebruikt dan die waarover ze kan 
beschikken als de steun eenmaal beëindigd is.  

 

                                                 
5  "World Development Report 1994 – Infrastructure for development. World development indicators". Wereldbank en 

Oxford University Press, 1994. 
6  "Seizing the opportunity, meeting the challenge: Institutional reform for sustainable rural infrastructure". Wereldbank, 

Washington DC, 2000. 
7  We kunnen daarnaast ook de sociale en ecologische leefbaarheid onderscheiden. De sociale leefbaarheid van de 

basisinfrastructuur wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van het effect op de samenhang van het sociale weefsel en 
op de sociale verhoudingen. De basisinfrastructuur, inclusief de ondersteunde diensten, moet de ongelijkheden binnen 
de begunstigde groep helpen te verminderen.  
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3.     De technische leefbaarheid drukt het vermogen van de begunstigde en partnerbevolkingen en -

regeringen uit om zich een techniek toe te eigenen. Ze is over het algemeen gewaarborgd als 
de gebruikte techniek afgestemd is op de kennis en de knowhow van de begunstigde en 
partnerbevolkingen.  

 
4.     De doeltreffendheid geeft de uitvoering weer van de doelstellingen van het leveren van 

diensten, inclusief hun onderhoud. De doeltreffendheid van de watervoorziening en -sanering 
kan bijvoorbeeld gemeten worden op basis van het bevolkingspercentage dat er toegang toe 
heeft.  

 
5.     De doelmatigheid slaat op de hoeveelheid hulpmiddelen (meestal uitgedrukt in monetaire 

termen) per geleverde diensteenheid. Toegeëigende voorbeelden zijn de kostprijs per 
geproduceerde en geleverde kubieke meter water en de kostprijs per kg ingezameld afval. Het 
nagaan van de doelmatigheid kan bijzonder nuttig zijn om de dienstentrends te volgen, en om 
een vergelijking te maken tussen verschillende soorten basisinfrastructuur en het vastleggen 
van onderhoudsdoelstellingen en -normen.  
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HOOFDSTUK 2. ANALYSE VAN DE SITUATIE 

 
 
 
2.1. Inleiding 
 
 
2.1.1. Voorafgaande opmerking  
 
(19) Dit deel bevat een bondige analyse van de toestand in de sector van de basisinfrastructuur in 
de internationale samenwerking en legt de nadruk op:  
 

• de belangrijkste elementen van de algemene toestand in de meeste ontwikkelingslanden die 
partner zijn van de Belgische internationale samenwerking. Het gaat om de belangrijkste 
hinderpalen en potentialiteiten, in samenhang met de interventies van de internationale 
samenwerking inzake basisinfrastructuur en de leefbaarheid op termijn van de ondersteunde 
diensten;  

• de huidige toestand van de basisinfrastructuur en -diensten in de partnerlanden van de 
ontwikkelingssamenwerking.  

 
(20) De bondige analyse van de situatie hield, overal waar dat mogelijk was, rekening met de 
indicatorwaarden in verband met de verklaring over de ontwikkelingsdoelstellingen voor het 
millennium (MDG (8)). Deze verklaring werd goedgekeurd door de staatsleiders op de VN-top van 
september 2000.  
 
 
2.1.2. Domeinen, sectoren en subsectoren waarop de analyse van toepassing is  
 
(21) De Belgische internationale samenwerking ondersteunde in het algemeen de 
basisinfrastructuur met betrekking tot:  
 

• hydraulica (dorpshydraulica, pastorale hydraulica, irrigatie van de teelten, eventueel in 
combinatie met drainage, heraanleg van de open kanalen enz.);  

• primaire gezondheidszorg (districthospitalen en -apotheek, gezondheidscentra, 
gezondheidsposten enz.);  

• transport (secundaire wegen zoals ontsluitingswegen, werkplaats voor het herstellen van 
mobiele uitrusting enz.);  

• de levering op lokaal niveau van elektriciteit (elektrificatie van het platteland);  
• de opslag, behandeling en verwerking, inclusief de commercialisering, van landbouw- en 

andere producten;  
• de verstedelijking (sociale woningen met drinkwater- en saneringsdiensten).  

 
(22) De bondige analyse van de situatie in deze strategienota legt vooral de nadruk op de 
basisinfrastructuur met betrekking tot:  
 

• water, met name drinkwatervoorziening (winning en distributie) en sanering (met name 
toegang tot verbeterde hygiëne-installatie en tot de collectieve rioleringsnetwerken, enz.);  

• ruraal transport;  
• energie (doeltreffend gebruik van vernieuwbare energiebronnen), met name de elektrificatie 

van het platteland;  

                                                 
8  MDG: Millennium Development Goals, United Nations Millenium Declaration, september 2000 (website: 

http://www.developmentgoals.org) 

6 

http://www.developmentgoals.org/


Strategienota basisinfrastructuur, september 2002 
 

• rurale telecommunicatie, inclusief de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën;  
• milieubescherming (afvoer, verwerking en hergebruik van huishoudelijk en industrieel 

afvalwater, beheer van vast huishoudelijk afval, strijd tegen erosie, strijd tegen 
overstromingen enz.).  

 
(23) De analyse van de situatie heeft ook betrekking op de sectoren van de Belgische internationale 
samenwerking, met name:  
 

• primaire gezondheidszorg;  
• basisonderwijs en opleiding;  
• landbouw en voedselzekerheid.  

 
 
 
2.2. Algemene context in de partnerlanden  
 
 
2.2.1. Hinderpalen voor interventies in basisinfrastructuur  
 
(24) Naast ingrijpende, maar tijdelijke problemen, zoals de burgeroorlog, de droogte (met name in 
de Sahellanden) en de daling van de exportprijzen van producten met hoge economische opbrengst 
(landbouw, visvangst, veeteelt, exploitatie van ertsen), wordt het milieu van de partnerlanden 
gekenmerkt door ernstiger problemen die een rechtstreekse impact hebben op de interventies in 
basisinfrastructuur. Het gaat met name om:  
 

• institutionele tekortkomingen en financiële beperkingen, doordat de schuldendienst zwaar 
drukt op de uitrustings- en werkingsbudgetten. De door de staatsdiensten beheerde 
basisinfrastructuur is in heel wat partnerlanden duidelijk verouderd;  

• de snel toenemende bevolking en verstedelijking (door de voortdurende demografische druk 
enerzijds en sterk uitgesproken maar slecht beheerste natuurlijke en migratiebewegingen 
anderzijds). Als we de verwachte bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden bekijken, wordt 
duidelijk wat een zware uitdaging de universele dekking op het gebied van drinkwater en 
saneringsdiensten betekent. In 1999 was volgens de Verenigde Naties 95 % van de jaarlijkse 
groei van de wereldbevolking afkomstig uit de minst ontwikkelde gebieden. Deze groei zou 
veel sterker zijn in de stad dan op het platteland;  

• de lage bevolkingsdichtheid op het platteland (in Subsaharaans Afrika bijvoorbeeld gemiddeld 
30 inwoners/km²). Eén van de grote problemen bij de ontwikkeling van de basisinfrastructuur 
voor collectief gebruik is ook te wijten aan de omvang van de basisgemeenschappen. Het gaat 
hier vooral om kleine, dunbevolkte en verspreide gemeenschappen die niet over de nodige 
economische, technische en organisatorische basis beschikken voor het duurzame beheer van 
de basisinfrastructuur;  

• het zeer lage of lage nationale inkomen per inwoner (met een sterke inkomensongelijkheid 
tussen rijken en armen) en de toenemende absolute armoede, met daarbovenop de 
voedselonzekerheid;  

• onvoldoende geschoold personeel in de meeste partnerlanden van de internationale 
samenwerking;  

• het ontbreken van ontwikkelingsplannen in de gemeenten die gedeeltelijk gefinancierd kunnen 
worden met de lokale belastingen (lokale fiscaliteit);  

• het ontbreken van energiediensten, met name op het platteland.  
 
(25) Daarbij komen nog:  
 

• de degradatie van de ecosystemen;  
• het feit dat de genderproblematiek (gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen) niet 

geïntegreerd is in het besluitvormingsproces;  
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• het feit dat de begunstigde bevolking en alle andere betrokken partijen niet effectief 
deelnemen aan alle beheersfasen van de interventiecyclus.  

 
 
2.2.2. De gevolgen van hinderpalen voor de ontwikkeling van de basisinfrastructuur  
 
(26) De hinderpalen voor de ontwikkeling van de basisinfrastructuur in de partnerlanden hebben 
onder meer tot gevolg:  
 

• een overschrijding van de dekkingscapaciteiten door de demografische groei en de niet-
beheerste migratiestromen van het platteland naar de stad, met een snelle verstedelijking tot 
gevolg;  

• een zeer hoge kosten-batenverhouding, waardoor de economische privé-sector weinig 
belangstelling heeft voor basisinfrastructuur op het platteland;  

• het feit dat de installaties verouderd zijn, onregelmatig functioneren, soms sterk beschadigd 
zijn en niet leefbaar zijn door een gebrek aan investeringen (geringe kostendekking, geen 
doeltreffende lokale fiscaliteit) en aan geschoold personeel voor de planning van de 
onderhoudswerken van de openbare diensten en de kleine infrastructuur voor communautair 
gebruik.  

 
 
2.2.3. De potentialiteiten  
 
(27) De potentialiteiten zijn de elementen van de situatie in de partnerlanden die, als ze voldoende 
gemobiliseerd worden, de ontwikkeling en het duurzame beheer van de basisinfrastructuur 
bevorderen. Het gaat met name om:  
 

• de dynamiek van decentralisering en het delegeren van de verantwoordelijkheden tot op het 
laagste geschikte niveau (bijvoorbeeld de lokale collectiviteiten), in combinatie met goed 
bestuur;  

• de aanwezigheid van kaderdocumenten voor strategische planning, inclusief de strategische 
kaders voor armoedebestrijding (PRSP (9)) en de plannen voor lokale ontwikkeling, die 
opgesteld worden door de begunstigde en partnerbevolking volgens de participatieve aanpak 
en waarin de lokale prioriteiten inzake armoedebestrijding zijn opgenomen;  

• het feit dat de begunstigde bevolking er zich steeds meer van bewust wordt dat ze absoluut 
moet worden betrokken bij alle fasen van de beheerscyclus van de interventies inzake 
basisinfrastructuur, in het bijzonder de vrouwen, als men wil dat deze interventies leefbaar 
zijn, en dat de acties van de verschillende donoren moeten worden gecoördineerd, om te 
vermijden dat de inspanningen versnipperd raken;  

• het bestaan van lokale hulpmiddelen (lokale fiscaliteit, materialen en menselijke middelen, 
lokale kennis en knowhow, kleine bouwondernemingen enz.) die gemakkelijk kunnen worden 
gevaloriseerd in de interventies met betrekking tot basisinfrastructuur;  

• de haalbaarheid van het partnerschap tussen de overheid en de economische privé-actoren in 
de steden, waar de partnerinstellingen daadwerkelijk over de mogelijkheid beschikken om 
schaalvoordelen te genieten en rendabel te zijn.  

 
 
2.3. Toestand van de basisinfrastructuur  
 
 
2.3.1. Algemene opmerking  
 
(28) Er bestaat momenteel geen enkel nauwkeurig cijfer over de toestand van de 
basisinfrastructuur, zoals omschreven in de operationele definitie. Toch schreven BRISCOE en DE 
                                                 
9  PRSP: Poverty Reduction Strategic Paper. 
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FERRANTI (10) specifiek voor de watervoorziening dat in 1988 minstens 25 % van de installaties 
buiten gebruik was.  
 
(29) De analyse van de toestand van de basisinfrastructuur heeft betrekking op de volgende 
domeinen: watervoorziening en sanering (met name huishoudelijke hygiëne), transport op het 
platteland, energie en milieubescherming, met name op het platteland, en rurale (tele)communicatie. 
Daarnaast heeft ze ook betrekking op de andere sectoren van de Belgische internationale 
samenwerking, met name landbouw en voedselzekerheid, primaire gezondheidszorg en basisonderwijs 
en opleiding.  
 
 
2.3.2. Watervoorziening en sanering  
 
(30) Water is essentieel, onder meer: (1) voor het overleven van de mens, (2) voor de 
voedselproductie, (3) voor afvalsanering, -transport en -verwerking, (4) voor de productie van 
elektriciteit, (5) voor de productie van consumptiegoederen door de industrie, (6) voor de integriteit 
van de ecosystemen en het overleven van de andere levensvormen op aarde. Water is dan ook een 
cruciale uitdaging voor duurzame ontwikkeling.  
 
(31) Drinkwatervoorziening en sanering waren tijdens het waterdecennium afzonderlijke 
doelstellingen. Toch wordt het welzijn van de arme bevolking gewaarborgd en stijgt het wanneer 
beide subsectoren op een geïntegreerde manier benaderd worden (11). Er zijn tussen de regio’s, tussen 
de landen en binnen eenzelfde land enorme verschillen qua beschikbaarheid van basisinfrastructuur 
voor watervoorziening en sanering.  
 
(32) Drinkwatervoorziening omvat winning en distributie, en de problematiek van geïntegreerd 
waterbeheer.  
 
(33) De drinkwatervoorziening wordt vandaag geconfronteerd met het feit dat de hydrologische 
cycli steeds sterker variëren in tijd en ruimte. Deze variabiliteit zal wellicht nog toenemen door de 
verwachte klimaatverandering.  
Zo zijn er, net als voor de basisinfrastructuur, enorme verschillen tussen de regio’s en de landen inzake 
de beschikbaarheid van waterrijkdommen. Dit feit wordt geïllustreerd in tabel 2.1. (zie onder).  
 
 
Tabel 2.1. Beschikbare zoetwaterrijkdommen in diverse regio’s in de wereld, uitgedrukt in m³ per 
inwoner (Bron: FAO, 1996), Oceanië niet inbegrepen.  
 Latijns-Amerika 

 
Noord-Amerika Europa Azië Afrika 

1950 104000 37000 6000 9000 20000 
2000 28000 17000 4000 3500 5000 

 
 
(34) Uit de analyse van de gegevens in deze tabel blijkt dat de beschikbare waterrijkdommen 
tussen 1950 en 2000 spectaculair gedaald zijn in Latijns-Amerika, Afrika en Azië (tussen 70 en 75 %). 
In de geïndustrialiseerde landen is de daling minder sterk (tussen 40 en 50 %).  
 
(35) De sanering in het kader van de basisinfrastructuur heeft betrekking op het opvangen en 
verwerken van afvalwater (collectief rioleringsnetwerk) en op huishoudelijke hygiëne (verbeterde 
sanitaire installaties enz.). Ze omvat ook het opvangen en verwerken van huishoudelijk afval.  
 
 
                                                 
10  BRISCOE, J., et D. DE FERRANTI, 1988: Water for rural communities: Helping people help themselves, Washington 

D.C., The World Bank. 
11  Opmerking: voor de Belgische internationale samenwerking is het geïntegreerde en participatieve beheer van de 

waterrijkdommen een manier om conflicten te voorkomen en op te lossen.  
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a. De watervoorziening  
 
(36) De basisinfrastructuur met betrekking tot drinkwatervoorziening wordt meestal gedefinieerd 
aan de hand van het concept “veilige bronnen”, dat verduidelijkt wordt in tabel 2.2.  
 
 
Tabel 2.2. Verduidelijking van het concept “veilige bron” van drinkwatervoorziening. De niet-veilige 
(of niet-verbeterde) bron wordt uitgesloten uit de definitie van basisinfrastructuur, omdat ze niet 
voldoet aan de kwaliteits- en kwantiteitscriteria.  
Veilige bron  
 

Niet-veilige bron (meestal om 
redenen van kwantiteit of kwaliteit)  

-   Geïntegreerd en autonoom hydraulisch systeem 
(waterbevoorradingssysteem voor kleine 
collectiviteiten)  

-   Aansluiting op het bestaande distributienet (privé-
aansluiting)  

-   Aangelegde en beschermde resurgentie (bron) (winning 
en transport van bronwater)  

-   Fontein, hydrant of watertoren  
-   Uitgeruste boorinstallatie  
-   Ingerichte en beschermde put met een geschikt 

bemalingssysteem  
-   Regenwatertank met filterinstallatie  

-   Niet-beschermde put  
-   Niet-beschermde resurgentie (bron) 
-   Informele verkoper  
-   Getrokken of gedragen tank  

 
 
(37) Met betrekking tot het waterdistributienet en de dorpspompen wordt de volgende bijkomende 
eis gesteld:  
 

• het distributienet moet dagelijks functioneren op meer dan 50 % van zijn capaciteit;  
• de dorpspomp moet op minstens 70 % van zijn capaciteit werken en mag niet langer dan 2 

weken onbruikbaar zijn wegens herstellingswerken.  
 
(38) De drinkwatervoorziening verkeert vandaag in crisis. Zo wordt het aantal personen dat geen 
veilige toegang heeft tot water geraamd op meer dan 1 miljard, ondanks de gedane investeringen en 
ondanks de doelstelling die geformuleerd werd aan het einde van het eerste waterdecennium (1981 – 
1990), met name de universele toegang tot drinkwater in 2000. In heel wat ontwikkelingslanden heeft 
de demografische groei in combinatie met de economische groei en de toenemende industrialisering 
tot een grote vraag naar water geleid in de stedelijke gebieden. Die vraag zal de komende decennia 
blijven toenemen. Dat betekent dat toegang tot water de komende jaren één van de belangrijkste 
vereisten wordt om voedselzekerheid te bereiken.  
 
(39) De basisinfrastructuur voor watervoorziening die de voorbije decennia werd gebouwd, wordt 
verouderd en is niet bestand tegen de huidige problemen van deze sleutelsector. Zo zijn er problemen 
zoals de ernstige verzanding van de reservoirs, de beschadiging van de irrigatienetwerken, een sterke 
daling van de grondwaterspiegel enz. Door al die problemen worden de waterrijkdommen nog 
schaarser, een schaarste die in de eerste plaats de arme en kwetsbare bevolkingsgroepen zwaar treft. 
Bovendien hebben vrouwen en kinderen daar het meest onder te lijden.  
 
(40) Het grootste deel van de wereldbevolking die lijdt onder een gebrek aan veilige toegang tot 
drinkwater (12) woont op het platteland, met name in Afrika en Azië, zoals blijkt uit de gegevens in de 
onderstaande tabel 2.3.  
                                                 
12  Toegang tot drinkwater wordt bijvoorbeeld door UN - HABITAT gedefinieerd als het feit op 200 m van zijn huis over 

een veilige drinkwaterbron te beschikken die echter regelmatig geëxploiteerd kan worden zonder grote inspanningen. De 
toegang tot drinkwater verwijst ook naar huizen die over een specifieke aansluiting beschikken op het publieke 
distributienet (http://www.unchs.org). In de praktijk formuleert elk land meestal zijn eigen definitie van toegang tot 
water. In sommige landen verwijst de toegang tot drinkwater naar de beschikbaarheid van een aansluiting op het 
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Tabel 2.3. Toegangspercentages voor drinkwaterdiensten tijdens de periode 1990-2000 (Bron: 
UNICEF):  
Regio Toegangspercentages voor 

watervoorzieningsdiensten in 
1990 (%)  

Toegangspercentages voor 
watervoorzieningsdiensten in 
2000 (%)  

 Stad Platte-
land 

Totaal Stad Platte-
land 

Totaal 

Geïndustrialiseerde landen 100 100 100 100 100 100 
Ontwikkelingslanden (totaal)  96 60 71 92 69 78 
Minst ontwikkelde landen  86 58 63 82 55 62 
Op wereldvlak 94 64 77 95 71 82 
Subsaharaans Afrika  86 39 53 83 44 57 
Midden-Oosten en Noord-
Afrika  

92 74 82 95 77 87 

Zuid-Azië  90 66 72 94 80 85 
Oost-Azië/Stille Oceaan  97 61 71 93 67 76 
Latijns-Amerika/Caraïben  92 61 71 93 67 86 

 
 
(41) Uit een snelle analyse van de gegevens in de tabel blijkt:  
 

• dat de toegang tot drinkwater in de stedelijke en plattelandsgebieden tussen 1990 en 2000 licht 
gestegen is;  

• dat de situatie het zorgwekkendst is in Afrika;  
• dat er een aanzienlijke en toenemende ongelijkheid is in de drinkwatervoorziening tussen de 

stedelijke centra en het platteland. Toch mag die ongelijkheid niet doen vergeten dat heel wat 
arme stadsbewoners eveneens te lijden hebben onder de onregelmatige drinkwatervoorziening.  

 
(42) Zo hebben in Afrika naar schatting 2 op de 5 mensen geen toegang tot een veilige 
drinkwaterbron. Deze verhouding is relatief stabiel gebleven door het effect van de demografische 
groei, ondanks de gedane investeringen.  
 
(43) Op heel wat plaatsen, onder meer in Afrika, Azië en op de Caraïben, liggen de waterbronnen 
meestal ver van de huizen.  
 
(44) Sommige van de huidige drinkwaterbevoorradingsdiensten hebben geen budget voor de 
werking en vooral voor het onderhoud van de diensten, wegens de armoede en de gebrekkige 
planning. Het ontbreken van lokale financiële middelen wordt nog verergerd door de schaarse 
waterrijkdommen, voornamelijk in de Sahellanden die partner zijn van de Belgische internationale 
samenwerking.  
 
(45) Hoewel de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de regulering en de controle van de 
drinkwaterbevoorradingsdiensten gedecentraliseerd zijn, werken ze meestal weinig samen en zijn ze 
niet gewoon om te overleggen met de andere betrokken partijen, in het bijzonder de eindgebruikers.  
 
 
b. De saneringsdiensten (toegang tot het rioleringsnetwerk en tot de verbeterde hygiëne-
installaties)  
 
(46) De volgende elementen maken deel uit van de definitie van basisinfrastructuur met betrekking 
tot de saneringsdienst:  

                                                                                                                                                         
publieke of communautaire net of van een specifieke en regelmatige bevoorradingsbron binnen de nederzetting, terwijl 
het voor andere landen om een put gaat die op hoogstens een halfuur lopen ligt. De definities verschillen ook naargelang 
het om de stad of om het platteland gaat (http://www.unicef.org). 
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• collectieve opvanginstallaties (13) door middel van een rioleringsnetwerk en de verwerking van 
afvalwater;  

• een septische put met sterfput;  
• een systeem om de handen te wassen;  
• een verbeterde latrine, onder meer een latrine met geventileerde kuil.  

 
(47) Het operationele criterium om de basisinfrastructuur met betrekking tot sanering te evalueren, 
is de toegang tot het collectieve rioleringsnetwerk of tot de verbeterde hygiëne-installaties. Bijgevolg 
is de indicator voor de internationale doelstellingen inzake de vermindering van het aantal personen 
zonder toegang tot sanering het percentage van de bevolking dat gebruikmaakt van het openbare 
rioleringsnet of van de verbeterde sanitaire installaties.  
 
(48) Zo wordt het aantal personen zonder toegang tot geschikte saneringsdiensten geraamd op 3 
miljard. 80 % van die personen leeft in Azië (WHO/UNICEF (14)). Momenteel leeft naar schatting ook 
ongeveer 80 % van de personen zonder toegang tot de saneringsdiensten, door gebrek aan geschikte 
basisinfrastructuur, op het platteland. De dekkingspercentages van de saneringsdiensten in de 
verschillende wereldregio’s worden vermeld in tabel 2.4.  
 
 
Tabel 2.4. Dekkingspercentages van de saneringsdiensten tijdens de periode 1990-2000 (bron: 
UNICEF):  
Regio Dekking op het vlak van 

saneringsdiensten in 1990 (%)  
Dekking op het vlak van 
saneringsdiensten in 2000 (%)  

 Stad Platte-
land 

Totaal Stad Platte-
land 

Totaal 

Geïndustrialiseerde landen 100 99 99 100 100 100 
Ontwikkelingslanden (totaal)  70 21 38 77 35 52 
Minst ontwikkelde landen  73 33 41 71 35 44 
Op wereldvlak 81 28 51 85 40 61 
Subsaharaans Afrika  75 46 54 73 43 53 
Midden-Oosten/Noord-Afrika  92 56 72 93 70 83 
Zuid-Azië 52 11 22 67 22 34 
Oost-Azië/Stille Oceaan  60 12 26 73 35 48 
Latijns-Amerika/Caraïben  85 41 72 86 52 77 

 
 
(49) Uit een snelle analyse van de gegevens in de tabel blijkt dat, net als voor de 
drinkwatervoorziening:  
 

• het dekkingspercentage van de saneringsdiensten in de stedelijke en plattelandsgebieden 
tussen 1990 en 2000 licht gestegen is. Toch maskeert die lichte stijging de situatie in 
Subsaharaans Afrika, waar er veeleer sprake is van een verslechtering;  

• het gemiddelde dekkingspercentage van de saneringsdiensten in de plattelandsgebieden overal 
ter wereld aanzienlijk verbeterd is, behalve in Subsaharaans Afrika, waar zich een 
verslechtering aftekent;  

• de situatie, net als voor de drinkwatervoorziening, het zorgwekkendst is in Afrika;  

                                                 
13  Het is belangrijk om bij de diensten voor collectieve sanering ook de netwerken te rekenen voor de afvoer van 

regenwater in de arme stedelijke gebieden. Toch moet de afvoer van regenwater gescheiden worden van de afvoer van 
huishoudelijk afvalwater, daar waar het risico bestaat dat de riolen snel verzadigd raken. Is dit risico niet hoog, dan is 
het aan te raden om beide types afvoer van afvalwater oordeelkundig te combineren om de rioleringsnetwerken te 
reinigen door middel van “flushing”. In de meeste gevallen is er in de plattelandsgebieden en in de arme stedelijke 
gebieden gewoon geen basisinfrastructuur voor de geschikte afvoer van regenwater.  

14  Joint Monitoring Programme. WHO/UNICEF, 1997. 
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• er een aanzienlijke en toenemende ongelijkheid is in de saneringsdiensten tussen de stedelijke 
centra en het platteland. Toch mag die ongelijkheid, net als voor de drinkwatervoorziening, 
niet doen vergeten dat heel wat arme stadsbewoners eveneens te lijden hebben onder een 
gebrek aan verbeterde sanitaire installaties of niet aangesloten zijn op het rioleringsnet.  

 
 
c. Het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen  
 
(50) De waterstroomgebieden kunnen door verschillende gebruikssites lopen. Deze sites 
verschillen door de behoeften en prioriteiten van de gebruikers. Zo is er binnen het natuurlijke 
hydraulische systeem een onderlinge afhankelijkheid tussen:  
 

• de grond en het gebruik van het water;  
• het oppervlaktewater en het grondwater;  
• de kwantiteit en de kwaliteit van het water;  
• het stroomopwaartse en het stroomafwaartse gedeelte (bij een irrigatieperimeter bijvoorbeeld);  
• de waterproductie en het beheer van de waterdistributie.  

 
(51) Ook het systeem van zoetwaterrijkdommen en de kustwateren zijn van elkaar afhankelijk.  
 
(52) Het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen houdt rekening met al die factoren.  
Geïntegreerd beheer is fundamenteel voor de preventie en de oplossing van conflicten die ontstaan 
wanneer waterlopen of het freatische grondwater door verschillende administratieve entiteiten lopen 
van eenzelfde partnerland van de ontwikkelingssamenwerking (dorpsgronden, gemeenten, regio’s of 
provincies enz.) of door buurlanden lopen. Een geïntegreerd en gezamenlijk beheer is noodzakelijk 
wanneer er heel wat verschillende categorieën gebruikers zijn en de vraag hoog is in vergelijking met 
de beschikbare hoeveelheden. Het beheer moet niet alleen voldoen aan de menselijke behoeften, maar 
ook rekening houden met de behoeften voor de goede werking van de waterecosystemen (waterlopen, 
waterrijke gebieden, …). Die vaststelling geldt ook voor de communautaire irrigatieperimeters (kleine 
dorpsperimeters enz.), die beschouwd worden als basisinfrastructuur met betrekking tot de landbouw- 
en voedselzekerheidssector.  
 
(53) De volgende elementen maken deel uit van de definitie van basisinfrastructuur met betrekking 
tot het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen:  
 

• de communautaire hydraulische netwerken (leidingen, kanalen, waterverdelers, systemen voor 
het regelen van de afvoer enz.), inclusief de toegangswegen;  

• de installaties en uitrusting voor monitoring en evaluatie van de waterrijkdommen (bruikbare 
hoeveelheid, kwaliteit in de verschillende winningplaatsen enz.);  

• de uitrusting voor het meedelen van de basisgegevens aan de verschillende betrokken partijen 
voor de behoeften qua planning en tenuitvoerlegging van de strategieën voor de toewijzing 
van de waterrijkdommen;  

• de kleine infrastructuur voor de strijd tegen erosie en tegen overstromingen, enz.  
 
(54) De toestand van de basisinfrastructuur in samenhang met het geïntegreerde beheer van de 
waterrijkdommen wordt in het algemeen gekenmerkt door het ontbreken van:  
 

• meetinstallaties en -netwerken, inclusief informatica-uitrusting voor het verwerken en beheren 
van de verkregen informatie;  

• uitrusting voor de toegang tot informatie on line over de behoeften van de verschillende 
betrokken partijen, en over de huidige beschikbaarheid en de kwaliteit van de 
waterrijkdommen;  

• infrastructuur voor het herstellen van de integriteit van de ecosystemen en voor 
risicobeheersing (erosie, overstroming enz.);  
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• uitrusting voor het beheer van de billijke toewijzing van de waterrijkdommen aan de 
verschillende gebruikers.  

 
(55) In heel wat gevallen werkt de bestaande basisinfrastructuur niet doeltreffend bij gebrek aan 
behoorlijk onderhoud. Deze infrastructuur is trouwens óf technologisch verouderd óf ontwikkeld op 
basis van een achterhaalde aanpak bij de keuze van de technologieën en de procedures om op termijn 
de leefbaarheid van de infrastructuur en de bijbehorende uitrusting te waarborgen.  
 
 
2.3.3. Transport 
 
(56) Het gaat hier hoofdzakelijk om de plattelandswegen, met name ontsluitingswegen en wegen 
die in elk seizoen berijdbaar zijn, inclusief de bijgaande oeververbindingen (bruggen, pontons, 
voorlopige dammen enz.) en werken voor de afvoer van het afvloeiende water.  
 
(57) De indicator voor de samenwerkingsinterventies inzake plattelandswegen is over het algemeen 
de dichtheid van het permanente net (km/km2, km/inwoner). 
 
(58) De toestand van de basisweginfrastructuur in Subsaharaans Afrika wordt hier gebruikt om de 
toestand van de ontwikkelingssamenwerkingssector te illustreren.  
 
(59) De sociaal-economische ontwikkeling van de plattelandsgebieden, die het grootste deel van de 
oppervlakte vertegenwoordigen van tal van concentratielanden van de Belgische internationale 
samenwerking, hangt af van de aanwezigheid en de staat van het secundaire transportnetwerk. Naar 
schatting ongeveer 70 % van de bevolking in Subsaharaans Afrika woont trouwens op het platteland.  
 
(60) De toestand van de weginfrastructuur in Subsaharaans Afrika is als volgt:  
 

• van slechts 203.000 van de 700.000 km geregistreerde wegen kon gezegd worden dat ze het 
hele jaar door in een aanvaardbare staat verkeerden;  

• van slechts 150.000 van de 300.000 km verharde (geasfalteerde, bestrate) wegen kon gezegd 
worden dat ze het hele jaar door in een behoorlijke staat verkeerden.  

 
(61) De gevolgen van de toestand van de basisinfrastructuur met betrekking tot transport zijn 
veelvuldig en werden geanalyseerd door de Wereldbank (15). 
 
(62) De plattelandswegen zijn van onschatbare waarde voor de economie van de 
ontwikkelingslanden. Zo wordt erop gewezen dat minstens 15 % van de commercialiseerbare 
landbouwproductie verloren gaat doordat de plattelandswegen onberijdbaar zijn. De toegang tot de 
scholen, de gezondheidscentra en de markten hangt sterk af van de toestand van de plattelandswegen. 
Er wordt trouwens geraamd dat het secundaire transportnetwerk voor 1/3 bijdraagt tot het BBP van de 
Afrikaanse landen en dat 40 % van de import via dit netwerk verloopt.  
 
(63) De toestand van de basisweginfrastructuur wordt gekenmerkt door ernstige beperkingen, 
vooral institutionele tekortkomingen. Die tekortkomingen hebben tot gevolg dat de 
basisweginfrastructuur slecht of helemaal niet gepland is (ongelukkige keuze van de ligging, geen 
regelmatig onderhoud, geen impactstudies, relatief primitieve constructies enz.). De relatief 
gebrekkige planning van het onderhoud van de weginfrastructuur op het platteland, het gebrek aan 
financiële middelen en het feit dat er veeleer prioriteit gegeven wordt aan de hoofdwegen en aan de 
stadsnetwerken verminderen de levensduur van deze basisinfrastructuur. Deze tekortkomingen 
beperken aanzienlijk de toegankelijkheid van de diensten en hulpbronnen tijdens de slechte seizoenen.  
 
 

 
15  Le transport et le village: conclusions d'une série d'enquêtes-villages et d'études de cas réalisées en Afrique. 

Synthesedocument van de Wereldbank 344F. 1988. 
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2.3.4. Energie  
 
(64) De behoeften aan energiediensten in de partnerlanden van de samenwerking lopen sterk 
uiteen. Het UNDP (16) vermeldt geregeld de behoefte aan energiediensten, onder meer voor:  
 

• de verwerking van landbouwproducten (roken en drogen van visproducten, verwerking van de 
oogst, houtbewerking, verwerking van de veeteeltproducten);  

• de kleine plattelandsbedrijven (brouwerijen, glasfabrieken, steenbakkerijen, 
ijzerwerkfabrieken, molens enz.);  

• huisverlichting;  
• voedselbereiding, het bakkersbedrijf en de productie van warm water (zonne-energie, energie 

die uit de plantaardige biomassa wordt gehaald);  
• het oppompen van water, inclusief de ontzilting van de kustwateren;  
• de bewaring van producten door koeling in de gezondheidscentra en -posten, enz.  

 
(65) De strategienota legt de nadruk op de basisinfrastructuur die de toegang tot onder meer 
elektrische energie ondersteunt op het platteland. Er is namelijk een positieve correlatie tussen de 
moeilijke toegang tot elektrische energie en de problemen inzake economische groei in de 
partnerlanden van de internationale samenwerking, inclusief de winsten die die groei oplevert.  
 
(66) De toegang tot energie wordt traditioneel bepaald door het verbruiksniveau van commerciële 
energie per inwoner. Zo raamt het UNDP(17) het aandeel van het commerciële gebruik van energie op 3 
% per inwoner in Subsaharaans Afrika. Dit percentage blijkt sinds 1980 niet meer te zijn geëvolueerd. 
Toch stelt deze strategienota, net als voor watervoorziening en sanering, voor om de toegang tot 
energie te bepalen aan de hand van het percentage armen (op het platteland en in de stad) dat over een 
functionele aansluiting beschikt op het elektrische netwerk of op systemen voor 
elektriciteitsvoorziening die gebaseerd zijn op de exploitatie van vernieuwbare bronnen (kleine 
waterkrachtcentrales, fotovoltaïsche panelen, windmolens enz.), hoewel het aandeel van deze 
elektriciteitsproductiesystemen in de partnerlanden van de samenwerking nog altijd zo goed als 
onbetekenend is. Zo werd het aantal personen dat nog helemaal geen of slechte toegang heeft tot 
elektriciteit, en dat vooral in de ontwikkelingslanden leeft, in 1995 geraamd op meer dan 2 miljard 
(Wereldenergieconferentie, 1995). Dit cijfer is gezien de demografische groei wellicht niet gewijzigd.  
 
(67) De centrales en groepen die op stookolie werken, domineren nog altijd sterk de sector van de 
elektrische energie in de partnerlanden van de internationale samenwerking.  
 
(68) Hoewel er weinig of geen statistieken gepubliceerd zijn over de toestand van de 
basisinfrastructuur die de elektriciteitsdiensten ondersteunt, kunnen we toch met zekerheid stellen dat 
de toestand van de infrastructuur en de uitrusting voor de productie en distributie van elektriciteit 
vooral gekenmerkt wordt door drie problemen:  
 

• de ondoeltreffende planning;  
• het onvoldoende onderhoud;  
• de onaangepaste en onvoldoende expansie op het platteland en in de arme stedelijke gebieden.  

 
(69) Die problemen zijn het gevolg van de als ernstig beschouwde beperkingen die zwaar wegen 
op de toestand van de basisinfrastructuur en -diensten met betrekking tot de productie en distributie 
van elektrische energie voor het vervullen van de behoeften van de arme plattelands- en 
stadsbevolking. Het gaat meer bepaald om:  
 

 
16  "European Commission – UNDP. Energy as a tool for sustainable development. Brussels, New York, 1999". 
17  Ibidem 14 
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• institutionele tekortkomingen (ontbreken van regulering en van een wettelijk kader dat aanzet 
tot een doeltreffende dienstverlening);  

• prijsverstoring;  
• beperkte informatie over vernieuwbare energiebronnen (informatie over de opportuniteiten, 

keuze en gebruik van technologieën).  
 
(70) Naast die beperkingen zijn er nog:  
 

• het ontbreken van duurzame financieringsmechanismen;  
• het gebrek aan lokale capaciteiten;  
• het gebrek aan coördinatie van de diensten en aan regionale samenwerking.  

 
(71) De huidige infrastructuur voor de productie en distributie van elektriciteit is verouderd en 
kampt met een chronisch gebrek aan investeringen. Zo komen stroomafsluitingen frequent voor in 
Subsaharaans Afrika.  
 
(72) De energiediensten zijn vandaag in de meeste partnerlanden van de samenwerking 
gedereguleerd. Momenteel tekent zich een trend af tot privatisering.  
 
 
2.3.5 Telecommunicatie  
 
(73) De basisinfrastructuur met betrekking tot telecommunicatie omvat de radio- en telefonie-
installaties op het platteland. Sinds de jaren 90 worden ook meer en meer de internetnetwerken hierbij 
gerekend.  
 
(74) De telefonie wordt op het platteland en in de arme stadswijken vooral gebruikt om 
economische redenen, met name de verwerving van inkomsten (18) (zie het voortdurend toenemende 
aantal telefooncentra op het platteland en in de arme stadswijken).  
Het belang van de telefonie op het platteland en in de arme stadswijken wordt afgemeten aan het 
aantal aangevraagde, maar nog niet uitgevoerde aansluitingen op het net.  
 
(75) De Wereldbank(19) geeft een goede ratio voor de radio (gemiddeld 200 à 300/1.000 inwoners) 
en een nog altijd uiterst lage ratio voor het aantal internetaansluitingen (minder dan 1/1.000 inwoners). 
Die laatste ratio is te wijten aan twee problemen: de toegang tot telefonie (hoge kostprijs) en de 
toegang tot informatica-uitrusting (pc, modem).  
 
(76) Het is belangrijk om op te merken dat de radio een steeds belangrijker rol speelt in de 
informatieverspreiding (bijvoorbeeld snelle informatie over de evolutie van de productvoorraden en de 
prijzen, verbetering van de vaardigheden enz.) en de ontwikkelingseducatie. De radio bekleedt 
namelijk een belangrijke plaats in het trio informatie - educatie - communicatie (IEC), dat gebruikt 
wordt in de globale armoedebestrijdingsprogramma’s.  
 
 
2.3.6. Milieusanering en -bescherming  
 
(77) Het gaat hier om de basisinfrastructuur die noodzakelijk is voor:  
 

 
18  Een voorbeeld daarvan is Grameen Telecom, een dochter van Grameen Bank, die een programma heeft gelanceerd voor 

betaaltelefoons. Dit programma wordt over het algemeen beheerd door plattelandsvrouwen (momenteel zijn ongeveer 
2000 “payphones” operationeel, en in 2002 zullen dat er vermoedelijk 40.000 zijn, inclusief fax en e-mail). Een ander 
voorbeeld zijn de telefooncentra, telecentra genoemd, op het platteland en in de arme stedelijke gebieden van 
Subsaharaans Afrika, waarvan het aantal snel toeneemt.  

19  World Development Report, 2000/2001. 
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• het beheer van huishoudelijk afval in de arme stedelijke gebieden (klein inzamelings- en 
transportmateriaal, diverse verwerkingsinstallaties voor recyclage en verwerkingsinstallaties 
in de aangelegde stortplaatsen of depots);  

• het doeltreffende gebruik van vernieuwbare energiebronnen, in dit geval de plantaardige 
biomassa, met name stookhout en houtskool (verbeterde haarden en ovens);  

• de afvoer van regenwater (leidingennet, netwerk van open kanalen, hijsmateriaal);  
• de verwerking van afvalwater en de recuperatie van hulpbronnen (kleine zuiveringsstations op 

het platteland, opslag en recuperatie van restslib);  
• de strijd tegen erosie en tegen overstromingen (zie het geïntegreerde beheer van de 

waterrijkdommen).  
 
(78) Hoewel er weinig of geen statistieken gepubliceerd zijn over de toestand van de 
basisinfrastructuur voor milieusanering en -bescherming, kunnen we toch met zekerheid stellen dat er 
in de meeste partnerlanden van de samenwerking een probleem is met de beschikbaarheid van 
uitrusting voor de inzameling, de afvoer naar uitgeruste zones en de verwerking van vast afval in de 
arme stedelijke gebieden. De acute problemen van volkshygiëne zijn zichtbaar in tal van arme 
stadswijken. Ze zijn een rechtstreeks gevolg van het ontbreken van basisinfrastructuur, naast 
organisatorische en educatieve problemen (20). 
 
 
2.3.7 De sector van de primaire gezondheidszorg  
 
(79) De basisinfrastructuur in deze sector omvat de districthospitalen en -apotheken, de 
gezondheidscentra en -posten, inclusief de bijbehorende vaste werkingsuitrusting (drinkwaterpost, 
koelkast, systeem om de handen te wassen, hygiëne-installaties, energiedienst voor de verlichting, 
waterverwarming, de andere huishoudelijke behoeften enz.). Er is een nauw verband tussen de toegang 
tot drinkwater, de toegang tot de saneringsinstallaties en de gezondheidstoestand van de bevolking in 
de partnerlanden van de internationale samenwerking.  
 
(80) Net als in de energiesector wordt de toestand van de basisinfrastructuur en de sanitaire 
basisuitrusting gedomineerd door drie problemen: een slecht onderhoud, een onaangepaste en 
onvoldoende expansie en een gebrekkige planning. Zo zijn de sanitaire installaties van heel wat 
concentratielanden van de Belgische internationale samenwerking de voorbije jaren verslechterd. In 
Tanzania waren naar schatting 660 van de 1.800 publieke dispensaria op het platteland in goede staat, 
terwijl 810 andere zich in een aanvaardbare staat en 330 andere zich in slechte staat bevonden 
(Wereldbank(21), 1994). Bovendien werd in landen als Mozambique en Cambodja een groot deel van 
de sanitaire basisinfrastructuur zwaar beschadigd door de burgeroorlog.  
 
(81) Bij bijna alle sanitaire installaties in Afrika wordt er te weinig geld uitgetrokken voor 
onderhoud en herstellingen. Zo merkte de Wereldbank op dat het budget voor het preventieve 
onderhoud van de sanitaire installaties in Dar es-Salaam (Tanzania) eind jaren 80 niet eens 1 % 
bedroeg van wat nodig was. Bovendien is er weinig aandacht voor de opleiding van het onderhouds- 
en herstellingspersoneel, waardoor de staat van de materiële infrastructuur nog verslechtert. Zo nemen 
in Senegal de ambtenaren die instaan voor het onderhoud te weinig hun verantwoordelijkheid op 
omdat ze niet over de nodige vaardigheden beschikken en onvoldoende gesuperviseerd worden.  
 
(82) De toestand van de basisinfrastructuur met betrekking tot de primaire gezondheidszorg is van 
dien aard dat de oorzaken van het slechte onderhoud ook de inspanningen voor de ontwikkeling ervan 
tenietdoen. Dat wordt geïllustreerd in tabel 2.5.  

 
20  Educatie tot milieusanering heeft niet alleen te maken met de bouw van verbeterde latrines of alle andere verbeterde 

hygiëne-installaties, maar in de eerste plaats met educatie en sensibilisering rond hygiëne in het algemeen, rekening 
houdend met de noodzaak om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken, zoals de campagnes van UNICEF en 
van de Wereldbank dat vandaag aanbevelen, onder meer via de “Centres de recherche pour l’eau potable et 
l’assainissement à faible coût” (CREPA, Onderzoekscentra voor drinkwater en sanering tegen een lage kostprijs, 
http://gecos.epfl.ch/services/crepa.html of www.oieau.fr/crepa/module4.html). 

21  Pour une meilleure santé en Afrique. Wereldbank, Washington, 1994 
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Tabel 2.5. Toename van het aantal gezondheidscentra in concentratielanden van de Belgische 
internationale samenwerking en bepaling van de te leveren inspanningen (uit: Pour une meilleure 
santé en Afrique. Wereldbank, Washington, 1994). 
Aantal centra 
Land Effectief aantal Aantal noodzakelijke centra in 2000  
 1980 1990 Om de dekking van 1990 te 

behouden  
Om een dekking te halen 
van 60 %  

Burkina Faso 
Mali 
Niger 
Senegal 

169 
470 
240 
470 

860 
522 
460 
690 

1100 
760 
630 
900 

1400 
1300 
1270 
1200 

 
 
(83) Uit tabel 2.5 blijkt dat, net als voor de drinkwatervoorziening, de demografische groei een 
onbetwistbare impact heeft op de geleidelijke daling van de dekking van de primaire gezondheidszorg. 
Volgens de Wereldbank zijn er in Afrika overigens enorme budgetten nodig om de behoeften aan 
basisinfrastructuur in de gezondheidszorg te dekken. Die budgetten stijgen nog door de kostprijs van 
de heropbouw van de al bestaande gezondheidscentra en de demografische druk.  
 
(84) Sommige landen hebben de ontwikkeling van de basisinfrastructuur in de primaire 
gezondheidszorg evenwel sterk aangemoedigd. Zo heeft de Wereldbank vastgesteld dat op het 
Tanzaniaanse vasteland het aantal dispensaria gestegen is van 1.847 in 1976 naar 2.600 in 1980 en 
naar 2.935 in 1988. Hetzelfde geldt voor Mozambique, waar het aantal gezondheidscentra gestegen is 
van 326 in 1975 naar 1.195 in 1985, en het aantal districthospitalen van 120 naar 221.  
 
(85) De toestand van de basisinfrastructuur in de primaire gezondheidszorg wordt ook gekenmerkt 
door de zwakke institutionele planning. Die zwakte is, net als in het geval van de 
transportinfrastructuur bijvoorbeeld, overduidelijk als we de ligging van de gezondheidscentra en -
posten bekijken, het gebrek aan coördinatie tussen de initiatieven die de collectiviteiten nemen om de 
basisinfrastructuur uit te bouwen, de tekortkomingen in het ontwerp en de uitvoering van de projecten 
en de verstoorde evenwichten tussen de stedelijke en plattelandsgebieden.  
 
(86) Bovendien is er een gebrek aan coördinatie tussen de dienstverleners in de overheids- en de 
privé-sector bij de ontwikkeling en het beheer van de basisinfrastructuur voor de primaire 
gezondheidszorg. Dit gebrek aan coördinatie heeft de toestand er alleen maar complexer op gemaakt; 
bij de beslissingen over de plaatsing van de sanitaire installaties van de overheidssector moet immers 
rekening gehouden worden met de plannen van de dienstverleners die niet onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de staat.  
 
 
2.3.8 De basisonderwijs- en opleidingssector  
 
(87) De basisinfrastructuur met betrekking tot de basisonderwijs- en opleidingssector omvat:  
 

• de klassen van de lagere scholen die uitgerust zijn met het vaste materiaal dat nodig is voor 
hun normale werking, inclusief de verbeterde hygiëne-installaties, de drinkwaterinstallaties en 
een energiedienst (toegang tot elektrische energie in de geëlektrificeerde zones, uitrusting voor 
het doeltreffende gebruik van de vernieuwbare energiebronnen, onder meer de plantaardige 
biomassa);  

• de centra voor de ontwikkeling van het sociale kapitaal (versterking van de lokale technische 
en beheerscapaciteiten in het algemeen, beroepsopleiding die afgestemd is op de behoeften 
van de arbeidsmarkt van de basisgemeenschappen, sensibilisering) die uitgerust zijn met het 
vaste materiaal dat nodig is voor hun normale werking, inclusief één of meer drinkwaterposten 
en sanitair.  
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(88) Het belang van basisinfrastructuur voor onderwijs en opleiding wordt bepaald op basis van 
een kwantitatief, maar ook een kwalitatief criterium. Meestal wordt als beoordelingsindicator het 
percentage schoolbezoek gebruikt (aantal schoolgaande kinderen op het totale aantal kinderen dat in 
aanmerking komt om onderwijs te volgen). In de concentratielanden van de bilaterale samenwerking is 
het netto inschrijvingspercentage in het basisonderwijs gestegen, behalve in Subsaharaans Afrika, 
waar de cijfers schommelen tussen 24 en 68 %.  
 
(89) De algemene toestand van de basisinfrastructuur in de onderwijs- en opleidingssector in de 
ontwikkelingslanden wordt algemeen gekenmerkt door een aanzienlijk deficit. Dit deficit heeft onder 
meer als onmiddellijk gevolg een schoolsysteem met klassen voor twee of zelfs drie leerlingengroepen 
(“à double ou triple flux”). Een dergelijk systeem vereist evenwel de oplossing van een complex 
beheerprobleem. Is er aan die eis niet voldaan, dan is de kans groot dat het onderwijs van slechte 
kwaliteit is.  
 
(90) Naast het deficit worden heel wat partnerlanden van de internationale samenwerking 
geconfronteerd met het probleem van het onderhoud van de schoolinfrastructuur. Het gaat hier vooral 
om een financieel probleem en een probleem van goede planning.  
 
(91) In oorlogslanden of landen waar een conflict nog maar pas is beëindigd, is de 
basisinfrastructuur in de basisonderwijs- en de opleidingssector meestal volledig vernield.  
 
 
2.3.9 De landbouw- en voedselzekerheidssector  
 
(92) Het gaat hier om de basisinfrastructuur voor de landbouw, zoals:  
 

• de vaste installaties van de kleine communautaire irrigatieperimeters en de bijbehorende 
waterbeheersingswerken, inclusief de toegangswegen tot de diverse delen van de perimeters 
en de drainagewerken;  

• de andere kleine watervoorzieningswerken voor collectief gebruik en voor een gedeeltelijke 
waterbeheersing, zoals de werken voor gecontroleerde overstroming, voor het geïntegreerde 
beheer van de waterrijke gebieden, … ;  

• de werken voor het behoud van het afvloeiende water (water harvesting) en het bodembehoud;  
• de communautaire installaties voor de opslag van landbouwinputs en -producten;  
• de communautaire uitrusting voor de behandeling en verwerking van landbouwproducten, 

inclusief de commercialiseringsinstallaties (markten).  
 
(93) Het gaat hierbij ook om de basisinfrastructuur voor de visvangst en de visteelt (de 
aanlegsteigers, de communautaire viskweekbassins en hun bijbehorende uitrusting), en voor de 
traditionele dierlijke producties (teelt van runderen, schapen, geiten, gevogelte enz.): de 
communautaire veterinaire en kweekinstallaties en -uitrusting (veeparken, vaccinatieparken, uitrusting 
voor vogelkweek en kleine veeteelt, enz.), pastorale hydraulische infrastructuur enz. 
  
(94) De statistieken waarover DGOS beschikt over de infrastructuur van de landbouw- en 
voedselzekerheidssector maken meestal geen onderscheid tussen de kleine basisinfrastructuur en de 
middelgrote of grote infrastructuur. Toch stellen we op het terrein vast dat de staat van de 
basisinfrastructuur verslechtert door een chronisch gebrek aan zowel preventief onderhoud als 
herstelonderhoud. Deze situatie heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de irrigatie-infrastructuur cascade-
effecten die als volgt kunnen worden samengevat:  
 

• de onmogelijkheid van volledige waterbeheersing;  
• de snelle bodemdegradatie (onder meer verzilting en erosie);  
• de lage doelmatigheid van het gebruik van pomp- en waterenergie enz.  
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(95) Dat veroorzaakt hoge productiekosten die de arme bevolking vaak niet kan betalen.  
 
(96) Voor bijkomende informatie over de toestand van de basisinfrastructuur met betrekking tot 
landbouw en voedselzekerheid in de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, verwijzen we naar 
de strategienota over deze sector.  
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HOOFDSTUK 3. LESSEN UIT HET VERLEDEN  
 
 
 
3.1. Inleiding 
 
 
(97) Meestal wordt ervan uitgegaan dat de hinderpalen voor de interventies van de internationale 
samenwerking inzake basisinfrastructuur bij de partnerlanden liggen. Die hebben immers vaak een 
weinig doeltreffend beleid gevoerd (personeelsproblemen, middelmatige planning, gebrek aan 
coördinatie tussen de dienstverleners van de overheids- en de niet-overheidssector). Door dit beleid is 
de toestand van de basisinfrastructuur verslechterd, met als nevengevolg dat de bijbehorende 
ondersteunde diensten niet langer leefbaar zijn.  
 
(98) Toch is het belangrijk op te merken dat ook de donoren fouten hebben gemaakt die de 
ontwikkeling en het beheer van de basisinfrastructuur in de partnerlanden van de internationale 
samenwerking zwaar hebben gehinderd. Die fouten zijn onder meer: de aandacht voor geïsoleerde 
interventies die niet geïntegreerd zijn in globale ontwikkelingsplannen (projectbenadering), 
voorwaardelijke leningen en de onderschatting van het belang van goed bestuur en van institutionele 
hervormingen, inclusief het belang van sociale investeringen (versterking van de capaciteiten) en van 
respect voor het milieu.  
 
(99) De lessen met betrekking tot de interventies in de sector van de basisinfrastructuur zijn 
meestal die welke getrokken worden uit de ervaringen van het VN-Uitrustingsfonds (UNCDF(22)), de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF, de Wereldbank en het UNDP, en zijn van 
toepassing op de Belgische internationale samenwerking.  
 
 
3.2. Belangrijkste lessen uit de vroegere interventies  
 
 
(100) Uit de analyse van de toestand van de basisinfrastructuur in de partnerlanden van de 
internationale samenwerking die we in het vorige hoofdstuk hebben gemaakt, hebben we drie 
bijzonder belangrijke lessen getrokken in verband met de ontwikkeling en het duurzame beheer van de 
basisinfrastructuur met het oog op armoedebestrijding. Het gaat om de volgende lessen:  
 

• de arme bevolking van de partnerlanden van de samenwerking moet centraal staan in de 
interventies met betrekking tot basisinfrastructuur;  

• het is van essentieel belang om tegemoet te komen aan de behoeften en de vraag van de 
partners zelf ("demand responsive approach - DRA"), maar dan wel na een grondige analyse 
van de relevantie en van die vraag, en om de grootte van de infrastructuur eraan aan te passen;  

• basisinfrastructuur is een multisectoraal economisch goed dat inherente kosten meebrengt en 
de verplichting inhoudt dat de ondersteunde diensten leefbaar zijn.  

 
(101) Deze lessen - er zijn er overigens nog andere - kregen bijzondere aandacht tijdens de 
verschillende internationale ontmoetingen, onder meer de Wereldwaterconferentie in Mar del Plata 
(Argentinië, 1997), de voorbereidende vergadering van de Wereldmilieutop in Dublin (Principes van 
Dublin(23)) in 1992 en de Wereldtop van Rio de Janeiro in 1992 (VN-Conferentie over Milieu en 
                                                 
22  UNCDF strategic results framework 2000-2003 (http://www.ucdf.org/local_governance/reports/). 
23  Principes van Dublin: (1) zoetwater is een eindige en kwetsbare hulpbron die essentieel is voor de ontwikkeling van het 

leven en voor het milieu, (2) de exploitatie en het beheer van de waterrijkdommen moeten gebeuren op een 
participatieve manier. Daarbij moeten de gebruikers, de planners en de beslissingnemers betrokken worden op alle 
niveaus van de besluitvorming, (3) vrouwen spelen een fundamentele rol bij de bevoorrading, het beheer en de 
bescherming van de waterrijkdommen en (4) water heeft een economische waarde in al zijn concurrerende toepassingen 
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Ontwikkeling - UNCED). Op deze ontmoetingen werd erkend dat de installatie van basisinfrastructuur 
drie dimensies heeft: een economische, een sociale en een ecologische.  
 
(102) Naast deze drie belangrijke lessen kunnen nog andere, bijkomende lessen worden getrokken:  
 

• de technologieën die worden gebruikt voor de installatie van basisinfrastructuur moeten 
absoluut aangepast zijn aan de sociaal-culturele context en aan het inkomen van de 
begunstigde bevolking in de partnerlanden van de internationale samenwerking enerzijds en 
aan hun kennis en knowhow anderzijds;  

• bij de infrastructuurinterventies moeten er mechanismen worden toegepast voor het dekken 
van de kosten (op zijn minst de terugkerende kosten). In sommige gevallen vereisen deze 
interventies ook bijkomende financieringsmechanismen om enerzijds hun prestaties te 
handhaven en te verbeteren en anderzijds de leefbaarheid van de geleverde diensten te 
waarborgen. De financieringsmechanismen kunnen een beroep doen op het partnerschap 
tussen de overheidssector en de economische privé-sector enerzijds (24), en op het omzetten 
van de schuldendienst in winstgevende investeringen anderzijds, voor de ontwikkeling en het 
beheer van de basisinfrastructuur in het kader van armoedebestrijding.  

• Tabel 3.1 bevat een goede illustratie van het gewicht van de schuldendienst in 
concentratielanden van de Belgische internationale samenwerking. (25). 

 
 
Tabel 3.1. Schuldendienst in vergelijking met de officiële ontwikkelingshulp (ODA) voor 
partnerlanden van de Belgische directe bilaterale samenwerking (bron: "Global Development Finance 
2001". Wereldbank). 
Land Schuldendienst 

(miljoen US$) 
Ontvangen ODA 
(miljoen US$) 

Schuldendienst 
(% ODA) 

Bolivia 494 206 240 
Ivoorkust 1449 366 396 
Vietnam 1410 257 549 

 
 
3.2.1. Les 1: De arme bevolking centraal stellen in de interventies inzake basisinfrastructuur 
en -diensten  
 
(103) Dit is één van de belangrijkste lessen die zijn getrokken uit de interventies van de 
internationale samenwerking gedurende de periode 1980-2000. De strijd tegen de armoede is het 
hoofddoel van de Belgische internationale samenwerking. De strategie, het onderwerp van deze nota, 
wil investeren in een partnerschap met de armen, door de toegang van de kansarme gemeenschappen 
tot de lokale basisinfrastuctuur en -diensten te verbeteren, om op die manier hun productiecapaciteit te 
verhogen en bij te dragen tot de vervulling van hun essentiële behoeften. Ze wil de 
basisgemeenschappen ook de mogelijkheid bieden meer invloed uit te oefenen op de keuze van de 
economische en sociale investeringen die een rechtstreekse impact hebben op hun 
leefomstandigheden.  
 
(104) De armen centraal stellen in de basisinfrastructuur veronderstelt dan ook dat er 
partnerschappen gesloten worden die gebaseerd zijn op de principes van participatie (26), engagement 
en overleg tijdens de verschillende fasen van de beheerscyclus van de interventies. Deze aanpak heeft 
                                                                                                                                                         

en zou bijgevolg moeten worden erkend als een economisch goed. De principes van Dublin worden wereldwijd 
aanvaard, maar meestal weinig toegepast.  

24  De interventie van de privé-sector moet in dat geval gebeuren onder staatscontrole en binnen een duidelijk contractueel 
kader, om de bescherming te waarborgen van de belangen van de gebruikers, en in het bijzonder van de armsten.  

25  Opmerking. Uit de analyse van de gegevens in de tabel blijkt duidelijk dat de schuldendienst bijzonder zware gevolgen 
heeft voor de ontwikkeling en het beheer van de basisinfrastructuur, met name voor het op termijn waarborgen van de 
leefbaarheid van de ondersteunde diensten.  

26  Participatie verwijst hier naar het verkrijgen van de goedkeuring en het engagement van alle plaatselijke actoren, door 
de participatie van de doelbevolking in het algemeen en de vrouwen in het bijzonder aan te moedigen en de capaciteiten 
van de civiele maatschappij te versterken.  
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als doel de kennis en knowhow en het productiepotentieel van de doelgemeenschappen te valoriseren. 
Op die manier neemt de lokale bevolking actief deel aan de planning, de tenuitvoerlegging en de 
follow-up van de investeringen in basisinfrastructuur en -diensten die gedaan worden met 
medewerking van de Belgische internationale samenwerking. De strategie voor de ontwikkeling en het 
beheer van de basisinfrastructuur is er ook op gericht een partnerschap te promoten met de 
organisaties die de basisgemeenschappen ondersteunen en de collectiviteiten, die op lokaal vlak de 
faciliterende, regulerende en controlerende bevoegdheden krijgen toegewezen.  
De bevolking voor wie de basisinfrastructuur bestemd is, zal hier daadwerkelijk bij worden betrokken 
door haar capaciteiten en die van de lokale organisaties die haar begeleiden, te versterken (versterking 
van het sociaal kapitaal op alle niveaus). Die voorwaarde wordt ook benadrukt door de Wereldbank 
(27). 
 
 
3.2.2. Les 2: Tegemoetkomen aan de behoeften van de arme bevolking, op haar verzoek  
 
(105) Het feit dat de lokale gebruikers centraal gesteld worden in de interventies inzake 
basisinfrastructuur en -diensten brengt ons bij de tweede belangrijke les die we trekken uit de 
samenwerkingsacties in het verleden: de noodzaak om op verzoek tegemoet te komen aan de 
behoeften. De interventies inzake basisinfrastructuur werden in het verleden op een autoritaire manier 
gepland en ten uitvoer gelegd volgens een “top-down”-aanpak en op basis van vastgelegde normen en 
van de op dat moment beschikbare hulpmiddelen. Vandaag is men het erover eens dat de interventies 
inzake basisinfrastructuur meer kans op slagen hebben als ze tegemoetkomen aan de behoeften en 
prioriteiten van de gebruikers, zoals die ze formuleren. Die aanpak biedt de waarborg dat de 
voorstellen voor de plaatsing van de basisinfrastructuur in de partnerlanden van de samenwerking 
geïntegreerd worden in de lokale ontwikkelingsplannen en lokaal toegeëigend worden (28). Daarnaast 
moet ook bijzondere aandacht besteed worden aan de omvang van de infrastructuur, op basis van de 
analyse van de behoeften en de beheers- en onderhoudscapaciteiten.  
 
(106) De toepassing van de vraaggerichte aanpak (tegemoetkomen aan de behoeften op verzoek van 
de arme bevolking) vereist heel wat werk op politiek en praktisch niveau. Het is immers mogelijk dat 
de doelbevolking niet altijd over de capaciteit beschikt om haar behoeften of vragen correct te 
formuleren. In dat geval is het belangrijk dat de lokale collectiviteiten en/of de organisaties die de 
basisgemeenschappen ondersteunen, over de nodige onderhandelings- en bemiddelingscapaciteiten 
beschikken.  
 
 
3.2.3. Les 3: Erkennen dat basisinfrastructuur niet alleen een sociaal goed is, maar ook een 
multisectoraal economisch goed met inherente kosten  
 
(107) In het verleden werd basisinfrastructuur vooral beschouwd als uitsluitend een sociaal goed. 
Hoewel die dimensie er ontegensprekelijk is, leidde ze ertoe dat de administratieve overheid “gratis” 
infrastructuur ter beschikking stelde zonder integratie van de onderhouds- en dienstverleningskosten. 
Vandaag wordt erkend dat de basisinfrastructuur die gratis of met een te gering engagement van de 
begunstigden (inbreng van de begunstigden bij de realisatie) werd geïnstalleerd, de gebruikers er niet 
toe aanzet om ze in goede staat te houden. Gezien deze bekommernissen en het probleem van de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en leefbaarheid van de geleverde dienst, besloot de internationale 
gemeenschap om aan te bevelen dat basisinfrastructuur beschouwd moet worden als een economisch 
goed dat leefbaar moet zijn.  
 

 
27  World Bank, Washington, 2000 - PARKER R. and T. SKYTTA: “Rural Water Projects: lessons from OED 

Evaluations". 
28  Toe-eigening betekent hier: waarborgen dat de interventies inzake basisinfrastructuur die ten uitvoer zijn gelegd met 

medewerking van de Belgische internationale samenwerking volledig de prioriteiten van de partnerlanden weergeven, 
en dat de uitvoering ervan gecoördineerd wordt door de lokale autoriteiten, met de effectieve medewerking van de 
plaatselijke bevolking.  

23 



Strategienota basisinfrastructuur, september 2002 
 

                                                

(108) Om basisinfrastructuur daadwerkelijk te kunnen beschouwen als een economisch goed, met de 
kosten die dit meebrengt, moet er een tariefbeleid worden gevoerd dat ervoor zorgt dat de interventie 
economisch en financieel leefbaar is en tegelijk alle leden van de rurale gemeenschap of de bevolking 
van de arme stadswijken de toegang waarborgt tot de geleverde dienst. Een tarifering die ervoor zorgt 
dat alle leden van de basisgemeenschap toegang hebben tot de dienst, zodat er voorzien wordt in hun 
essentiële behoeften, is absoluut noodzakelijk. De tarieven kunnen aangepast worden aan de 
gebruikerscategorieën in de rurale gemeenschap en de bevolking in de arme stadswijken, en aan het 
behoefteniveau. Bij de drinkwatervoorziening, de elektriciteitsvoorziening enz. moet er een solidair 
tariefbeleid worden toegepast.  
 
(109) Erkennen dat basisinfrastructuur een economisch goed is, houdt in dat de toepassing van een 
doeltreffend mechanisme voor het dekken van de kosten – op zijn minst de terugkerende werkings- en 
onderhoudskosten – noodzakelijkerwijze een wezenlijk onderdeel is van elk 
basisinfrastructuurprogramma. Het dekkingsmechanisme moet aangepast worden aan de situatie van 
elk partnerland van de internationale samenwerking. De terreinervaring bewijst dat het 
kostendekkingsmechanisme des te doeltreffender is als de gebruikers inkomsten kunnen verwerven 
dankzij economische initiatieven die bijvoorbeeld verband houden met landbouwproductie, handel, 
ambachtsnijverheid of kleine en middelgrote ondernemingen. Initiatieven in die zin moeten dan ook 
aangemoedigd worden. Dat impliceert dat de interventies voor het ontwikkelen van basisinfrastructuur 
(evaluatie ex-ante) ook economische activiteiten moeten omvatten die de kostendekking als hinderpaal 
uit de weg kunnen ruimen. Zo niet valt te verwachten dat de overlevingskansen van heel wat 
interventies inzake basisinfrastructuur noodzakelijkerwijze afhangen van buitenlandse financiële 
steun.  
 
 
3.2.4. Les 4: De institutionele en menselijke capaciteiten (29) versterken om de technologieën, de 
sociaal-economische context van de doelgroepen en de lokale kennis en knowhow op elkaar af te 
stemmen  
 
(110) De vierde les uit de vroegere acties van de internationale samenwerking inzake 
basisinfrastructuur hangt samen met de drie eerste. Het gaat om de noodzaak om de institutionele en 
menselijke capaciteiten te versterken, om de technologieën, de sociaal-economische context van de 
doelgroepen en de lokale kennis en knowhow op elkaar af te stemmen.  
 
(111) Uit de evaluaties van de vroegere samenwerkingsacties blijkt immers dat de 
basisinfrastructuurdiensten alleen doeltreffend en leefbaar kunnen zijn als hun ontwikkeling beheerst 
wordt door de collectiviteiten, de gedecentraliseerde technische diensten en de organisaties die de 
begunstigde groepen ondersteunen. De duurzaamheid wordt bovendien verhoogd als de 
basisinfrastructuurdienst aangepast wordt aan de sociaal-culturele context en het inkomensniveau van 
de begunstigde bevolking.  
Een aangepaste technologie maakt bij voorkeur gebruik van lokale materialen, waarvan de 
doelgroepen de kwaliteiten goed kennen, voor de plaatsing van de vaste installatie, en valoriseert ook 
de lokale kennis en knowhow. Toch moet er absoluut op gelet worden dat de exploitatie van de lokale 
materialen voor de plaatsing van de basisinfrastructuur niet ten koste gaat van het milieu. Dat betekent 
dat er vooraf een milieueffectenstudie moet worden uitgevoerd over de exploitatie van de lokale 
materialen. Die exploitatie moet ook gebeuren volgens ad hoc-normen.  
 
(112) Uit de analyse van de vroegere samenwerkingsacties is ook gebleken dat heel wat ontwerpers 
en ondernemers die meewerken aan de plaatsing van de basisinfrastructuur de neiging hebben om de 
zogenaamde moderne externe technologieën te verkiezen boven de lokale traditionele knowhow. Ze 

 
29  De capaciteiten moeten bekeken worden in een dynamisch perspectief en binnen een continu proces waarbij individuen, 

groepen, instellingen, organisaties en samenlevingen hun vaardigheden verbeteren om de uitdagingen van ontwikkeling 
op een duurzame manier te identificeren en aan te gaan. Menselijke capaciteiten zijn de beroepskwalificaties en 
vaardigheden die meestal verworven worden dankzij opleiding. Institutionele of organisatorische capaciteiten worden 
beïnvloed door de interne structuur, de systemen en procedures, de collectieve capaciteiten van het personeel en externe 
omgevingsfactoren zoals het algemene beleidskader en andere politieke, economische en culturele factoren.  
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verdedigen zich daarbij met het argument dat de bevolking niet beschouwd wil worden als 
tweederangsburgers aan wie de toegang tot de moderniteit geweigerd wordt. De strategie heeft 
integendeel als doel technologieën te promoten die aangepast zijn aan de klimaatcontext (de 
klimaatarchitectuur bijvoorbeeld), de sociaal-culturele context en het inkomen van de begunstigde 
bevolking. Dat vereist onder meer de mobilisatie van de lokale kennis en knowhow. Het spreekt 
vanzelf dat dit een moeilijke oefening kan zijn wanneer de lokale privé-bedrijven erbij moeten worden 
betrokken. De traditionele technologieën hebben weliswaar nadelen, maar kunnen meestal tegen een 
lage kostprijs verbeterd worden. Een voorbeeld daarvan is de traditionele bouwtechniek die 
gebruikmaakt van gedroogde aarde (30). BTC(31) meldt dat de verbetering van deze techniek geleid 
heeft tot een kostprijs voor het optrekken van de gebouwen tussen 50 en 100 US$ per vierkante meter, 
tegen een kostprijs tussen 250 en 500 US$ per vierkante meter voor de zogenaamde moderne 
bouwtechnieken, en dat zonder dat de ondersteunde diensten aan doeltreffendheid inboetten.  
 
(113) De acties voor institutionele versterking en duurzaam beheer van de basisinfrastructuur 
vereisen bijkomende financiële middelen, en deze behoefte zal navenant toenemen met de kosten. 
Deze middelen zouden gemobiliseerd kunnen worden door nieuwe financieringsmechanismen te 
ontwikkelen. Als nieuw financieringsmechanisme wordt - onder andere - meer en meer de 
ontwikkeling genoemd van het partnerschap tussen de overheid en de economische privé-sector. Om 
een dergelijk partnerschap tot stand te kunnen brengen, moet de staat echter daadwerkelijk zijn rol 
spelen als verdediger van het openbare belang, als verantwoordelijke voor de regelgeving, als 
formuleerder van beleidsmaatregelen en als animator. Inzake de ontwikkeling van partnerschappen 
tussen de overheids- en de privé-sector is het belangrijk om op te merken dat de privé-sector niet 
happig is om betrokken te worden bij de interventies inzake basisinfrastructuur op het platteland, 
wegens de zeer slechte kosten/batenverhouding. Dit obstakel kan gedeeltelijk omzeild worden door op 
het platteland het ondernemerschap te stimuleren in het kader van de tenuitvoerlegging van de 
armoedebestrijdingsstrategieën.  
 
 

 
30  Luc Laloo, 2002, persoonlijke mededeling. BTC, Brussel, 2002.  
31  Ibidem 27 
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HOOFDSTUK 4. INTERVENTIESTRATEGIE 
 
 
 
4.1. Specifieke doelstelling 
 
 
(114) De Belgische internationale samenwerking heeft als doel significant bij te dragen tot 
armoedevermindering en duurzame ontwikkeling in de partnerlanden. Het bereiken van de specifieke 
doelstelling van de interventies in basisinfrastructuur draagt mee bij tot de verwezenlijking van dit 
doel. Deze specifieke doelstelling kan als volgt geformuleerd worden:  
 
de strategieën en programma’s van de partnerlanden ondersteunen inzake ontwikkeling en beheer van 
de infrastructuur die nodig is om de toegang van de arme bevolking tot basisdiensten duurzaam te 
verbeteren (32). 
 
 
(115) De interventiestrategie houdt rekening met de noodzaak om de economische rendabiliteit te 
waarborgen, maar ook om het milieu te beschermen. Ze houdt de absolute noodzaak in om 
inkomstengenererende activiteiten, de oprichting van privé-ondernemingen en de werkgelegenheid in 
de arme stedelijke en plattelandsgebieden te stimuleren.  
 
 
 
4.2. Interventieprincipes 
 
 
4.2.1. Belangrijkste interventieprincipes  
 
(116) De interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de 
basisinfrastructuurdiensten zijn gebaseerd op de volgende basisprincipes:  
 

• de verankering in de nationale structuren, met name de lokale collectiviteiten, de mobilisatie 
van de lokale capaciteiten, de institutionele versterking en de ontwikkeling van de lokale 
menselijke capaciteiten;  

• de effectieve participatie van alle betrokken partijen aan de besluitvorming;  
• de verbetering, de versterking en het behoud van de voorraad aan materieel kapitaal, inclusief 

de economische en financiële leefbaarheid.  
 
(117) Het is belangrijk om aan deze eerste drie principes de volgende beginselen toe te voegen:  
 

• de coherentie van het interventiebeleid met de door de partners uitgewerkte kaders voor 
strategische ontwikkelingsplanning, inclusief de strategische kaders voor armoedebestrijding 
(PRSP); 

• respect voor het milieu;  
• de ontwikkeling van generieke en doeltreffende systemen voor de monitoring en evaluatie van 

de interventies in basisinfrastructuur en -diensten.  
 
 

                                                 
32  Ter herinnering: onder basis(infrastructuur)diensten moeten de producten of diensten worden verstaan die voortvloeien 

uit de materiële installaties (voorraad aan materieel kapitaal) en die het mogelijk maken de sociale en economische 
ontwikkeling te bevorderen, de gezondheid te beschermen en de levenskwaliteit van de arme bevolking te verbeteren.  
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a. Institutionele versterking en verankering in de lokale structuren (33) 
 
(118) In de partnerlanden worden geregeld dynamieken op gang gebracht voor duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding. Ze hebben betrekking op (1) decentralisatie, (2) de ontwikkeling 
van partnerschappen tussen de diverse organisaties die de basisgemeenschappen ondersteunen (Noord-
Zuid- en Zuid-Zuid-partnerschappen) enerzijds, en in mindere mate tussen de overheidsdiensten en de 
economische privé-operatoren(34), anderzijds, en (3) de netwerken voor het delen van de informatie en 
de kennis inzake de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder het internet.  
De dynamieken houden ook verband met de ontwikkeling van synergieën (35) tussen de acties van de 
actoren die interveniëren in verschillende sectoren (gecoördineerde sectorale aanpak - "Sector Wide 
Approach" of SWAP).  
 
(119) Het is belangrijk dat de Belgische internationale samenwerking al deze dynamieken actief 
stimuleert. Ze zijn immers steeds meer gewenst, en momenteel worden op regionaal en subregionaal 
niveau heel wat initiatieven genomen voor de ontwikkeling van basisinfrastructuur. Het zijn overigens 
opportuniteiten om de lokale competenties volop te benutten. In steeds meer landen hebben de 
decentralisatieprocessen ertoe geleid dat bepaalde bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, 
uitrusting en de levering en het beheer van basisinfrastructuur zijn overgedragen aan de lokale 
overheid. Deze lokale instellingen, die ontstaan zijn uit de decentralisatie, zijn onmisbare partners voor 
de tenuitvoerlegging van programma’s in dit domein.  
 
(120) Institutionele versterking heeft ook te maken met organisatorische capaciteiten zoals: (1) de 
capaciteiten om te interveniëren in de beheerscyclus van de projecten/programma’s, (2) 
onderhandelingsvaardigheden (bijvoorbeeld win-win-situaties creëren), (3) 
communicatievaardigheden (doeltreffend beheer van de informatiestromen), (4) de capaciteiten om na 
te denken over een nieuwe situatie, en (5) ontwerp- en toezichtscapaciteiten.  
 
 
b. Participatie aan de besluitvorming  
 
(121) De effectieve participatie van alle betrokken partijen, onder meer de meewerkende en 
begunstigde vrouwen, waarborgt dat de interventie tegemoetkomt aan de prioritaire behoeften van de 
arme bevolking in de partnerlanden, zoals die ze formuleren (vraaggerichte aanpak). De integratie 
ervan is een noodzakelijke voorwaarde om de coherentie, relevantie en duurzaamheid van de 
samenwerkingsinterventie te waarborgen.  
 
(122) De participatieve aanpak maakt het ook mogelijk om de financiering (36) van de infrastructuur 
en de basisdiensten, en de tenuitvoerlegging van het kostendekkingsproces (methodes voor een 
doeltreffende taxatie (37) en een duurzame tarificatie(38)) beter te begrijpen en bijgevolg beter te 

 
33  "De Belgische internationale samenwerking zal, overal waar dat mogelijk is, niet zelf de diensten leveren of uitvoeren, 

en zal veeleer proberen om de lokale of nationale initiatieven te ondersteunen. De rol van de Belgische internationale 
samenwerking zal er dan ook vooral in bestaan om de expertise te leveren, het lokale personeel op te leiden en 
permanent bij te scholen en de financiële middelen ter beschikking te stellen via bilaterale fondsen (directe en indirecte 
bilaterale samenwerking) en tegenwaardefondsen voor de initiële installatie van basisinfrastructuur”. Kwaliteit in 
solidariteit, partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Kabinet van de Staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking (maart 2000).  

34  Een dergelijk partnerschap vereist dat de staat daadwerkelijk zijn faciliterende, controlerende en regulerende rol vervult.  
35  Wet van 25 mei 1999: "De federale samenwerking bevordert de synergie met de samenwerking vanwege de gemeenten, 

de provincies, de gewesten, de gemeenschappen en Europa, met de bedoeling er uitbreidende effecten van te verkrijgen 
die op termijn voordelig zijn voor de bevolkingsgroepen die de bijstand genieten.” 

36  Om te kunnen bijdragen aan de financiering, het beheer en het onderhoud van de basisinfrastructuur, moeten de 
instellingen voor het ondersteunen van de gebruikers of hun lokale organisaties de procedures voor 
inkomstenverwerving en kostendekking verbeteren. Het is trouwens bijzonder interessant om na te gaan of het praktisch 
haalbaar is om de schuldendienst om te zetten in winstgevende investeringen in infrastructuur en basisdiensten.  

37  Een juist inzicht in het kostendekkingsproces leidt meestal tot de toepassing van taxatiemethodes die relatief eenvoudig 
te beheren en toe te passen zijn, een goed rendement opleveren en lage administratieve kosten meebrengen. Het is 
trouwens belangrijk om de belastinginningsprocedures te verbeteren door regelmatig een inventaris op te maken van de 
eigendommen en inkomsten van de begunstigde bevolking.  
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beheersen. Die beheersing is immers de sleutel om het rendement en de duurzaamheid van het 
materiële kapitaal te waarborgen en de basisdiensten leefbaar te houden (39). 
 
(123) De participatieve aanpak moet evenwel beschouwd worden als een flexibel instrument dat kan 
worden aangepast aan diverse behoeften qua basisinfrastructuur, rekening houdend met de huidige 
capaciteiten van de collectiviteiten, de begunstigde groepen en hun ondersteunende organisaties.  
 
 
c. Ontwikkeling van de lokale menselijke capaciteiten (40) 
 
(124) Uit de bondige analyse van de toestand van de basisinfrastructuur en -diensten is gebleken dat 
de capaciteiten van de agenten van de lokale collectiviteiten, de gedecentraliseerde technische 
diensten, de privé-sector (41) als partner van de overheidssector en de begunstigde bevolking moeten 
worden ontwikkeld en versterkt, ook die van de agenten van hun ondersteunende lokale organisaties. 
Het gaat hier niet alleen om de capaciteiten inzake technisch, economisch en financieel beheer en 
inzake ontwerp en toezicht, maar ook om de specifieke capaciteiten inzake de exploitatie van de 
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, onder meer voor de agenten van de 
ondersteunende lokale organisaties in ruime zin.  
 
(125) Door de versterking van de lokale menselijke capaciteiten expliciet te integreren, zullen de 
institutionele actoren en de organisaties van de lokale doelgroepen in staat zijn om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en alle rollen te vervullen die hun momenteel worden toebedeeld. 
Zonder deze dimensie zou bijvoorbeeld het volledige decentralisatieproces, dat vooral een overdracht 
van bevoegdheden en middelen is van het centrale naar de lokale niveaus, in heel wat partnerlanden 
niet doeltreffend zijn.  
 
(126) De Belgische internationale samenwerking moet in elke ontwikkelingsinterventie expliciet 
basisinfrastructuurdiensten integreren, en overal waar dat nodig is, de ontwikkeling en versterking van 
de menselijke capaciteiten. Dat betekent onder meer dat er aangepaste opleidingsprogramma’s moeten 
worden gepromoot die tegelijk de nadruk leggen op sensibilisering en educatie rond specifieke 
aspecten zoals planning en onderhoud.  
 
 
d. Verbetering, versterking en behoud van de voorraad aan materieel kapitaal  
 
(127) Heel wat partnerlanden hebben het moeilijk om tegemoet te komen aan de vraag naar 
basisdiensten, wegens het lage rendement (geringe doeltreffendheid) van de voorraad aan materieel 
kapitaal. Het gebruik van deze diensten is meestal weinig rendabel en doeltreffend, een probleem dat 
nog verergerd wordt door de precaire financiële toestand van de lokale collectiviteiten en de 
begunstigde bevolking. Het is belangrijk om goed in te zien dat het niet de voorraad of de installatie 
van basisinfrastructuur is die voor economische vooruitgang zorgt of de levenskwaliteit van de arme 
bevolking verhoogt, maar wel de werking van de infrastructuurdiensten. De prestatie van de 

 
38  De kostendekking is vaak niet voldoende doeltreffend, wegens het lage niveau van de heffingen, gedeeltelijk om 

politieke redenen. Er moet nagegaan worden of er mechanismen voor solidaire tarificatie kunnen worden gehanteerd 
voor de toegang tot diensten zoals water, gezondheidsposten enz. Voor infrastructuur en louter sociale of culturele 
diensten is het belangrijk mechanismen te overwegen voor intersectorale inkomstentransfers, om het beheer en het 
onderhoud te financieren (bijvoorbeeld de basisinfrastructuur in de rendabele economische sectoren subsidieert die in de 
sociale sectoren). Een dergelijk mechanisme is alleen mogelijk als er een krachtig lokaal fiscaal beleid wordt gevoerd.  

39  Leefbaarheid vereist een globale aanpak die er rekening mee houdt dat de interventies zich niet mogen beperken tot de 
materiële basisinfrastructuurwerken, maar ook de economische rendabiliteit en sociale leefbaarheid van de ondersteunde 
basisdiensten moeten waarborgen, dankzij een goed boekhoudkundig beheer en een doeltreffende budgettering.  

40  De versterking van de lokale capaciteiten impliceert doelgerichte materiële steun en een aangepast human-
resourcesbeleid. Het komt er hier op aan de Belgische expertise inzake het geïntegreerde en moderne beheer van de 
basisinfrastructuur te valoriseren. De ontwikkeling van duurzame basisinfrastructuur is alleen mogelijk als daarbij een 
goedkope, maar doeltreffend werkende technologie wordt gebruikt. De Belgische samenwerking moet daartoe 
bijdragen, maar moet zich vooral concentreren op de ontwikkeling van de lokale capaciteiten.  

41  Het is immers in de meeste partnerlanden noodzakelijk om de capaciteiten van de kleine ondernemingen en de lokale 
studiebureaus op het gebied van basisinfrastructuur te valoriseren en te versterken.  
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basisinfrastructuurdiensten en de verbetering van de werkings-, herstel- en onderhoudsplannen zijn 
dan ook van prioritair belang.  
 
(128) Het is belangrijk dat de internationale samenwerking in haar interventies inzake infrastructuur 
en basisdiensten voorrang geeft aan de verbetering en het behoud van de bestaande voorraad aan 
materieel kapitaal. Dat betekent dat er prioriteit moet worden verleend aan de behoeften van de 
onderhoudsdiensten en aan de heropbouw en de verbetering van de bestaande infrastructuur. Deze 
doelstellingen moeten de voorkeur krijgen boven het opzetten van nieuwe basisinfrastructuur.  
 
 
e. Integratie van de interventies in de kaders voor strategische planning van de partnerlanden  
 
(129) De aanwezigheid in de partnerlanden van kaders voor strategische ontwikkelingsplanning 
(nationale-strategiedocumenten), inclusief kaders voor armoedebestrijding, is één van de factoren die 
de effectieve toe-eigening van de interventies van de internationale samenwerking bevorderen. De 
integratie van de interventies in deze kaders voor strategische planning waarborgt de coherentie van 
het beleid en de coördinatie en complementariteit van de acties op het terrein.  
 
(130) Om de coherentie te waarborgen tussen zijn interventies en het beleid voor de ontwikkeling 
van de basisinfrastructuurdiensten in de partnerlanden, moet België erop toezien dat er in elke 
interventiecategorie speciaal op gelet wordt dat de hoofdacties en de nevenacties die worden 
voorgesteld om de vastgelegde specifieke doelstellingen te bereiken, goed op elkaar zijn afgestemd.  
 
(131) Door haar interventies te integreren in de kaders voor de strategische planning van de 
ontwikkeling van de partnerlanden, zowel op nationaal als op lokaal vlak, moet de Belgische 
samenwerking de billijke distributie van de basisinfrastructuurdiensten waarborgen. Op die manier kan 
ze immers haar interventies afstemmen op de prioriteiten (42) van de doelgroepen in de partnerlanden. 
De aanwezigheid van opportuniteiten voor jobcreatie en inkomstenverwerving is een bijkomende troef 
bij de keuze van de prioritaire zones voor de ontwikkeling van basisinfrastructuurdiensten.  
 
 
f. Ontwikkeling van doeltreffende monitoring- en evaluatiediensten (M & E) 
 
(132) Monitoring- en evaluatiesystemen zijn noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van de 
interventies in de sectoren van de internationale samenwerking in het algemeen en bij de ontwikkeling 
en het beheer van basisinfrastructuur en -diensten in het bijzonder. Deze systemen zorgen ervoor dat 
alle betrokken partijen - met name de collectiviteiten, de begunstigde groepen en hun ondersteunende 
organisaties - effectief hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De ontwikkeling en toepassing van 
dergelijke systemen bevorderen een omgeving van engagement en dialoog tussen de lokale technische 
autoriteiten, de collectiviteiten, de gemeenschappen die profiteren van de door de basisinfrastructuur 
ondersteunde diensten en de organisaties die hen ondersteunen op het terrein, zoals de NGO’s en 
andere actoren van de civiele maatschappij.  
 
(133) De Belgische internationale samenwerking zal bijgevolg de partnerlanden helpen bij hun 
inspanning om monitoring- en evaluatiesystemen uit te werken en effectief te gebruiken.  
 
 
4.2.2. Toepassing van de interventieprincipes op het beleidsevaluatierooster  
 
(134) De interventieprincipes helpen een gunstige omgeving te creëren voor het leveren van 
doeltreffende en leefbare basisdiensten voor armoedebestrijding in de partnerlanden. Er moet 

 
42  Sommige doelgroepen zullen bijvoorbeeld, in het kader van de indirecte bilaterale samenwerking, als prioriteiten de 

levering van infrastructuur beschouwen om de huishoudelijke taken te verlichten, van landbouwinfrastructuur voor de 
verwerking en bewaring van producten of van infrastructuur voor cultuurbevordering (bibliotheken op het platteland 
enz .). Vandaar de noodzaak om ervoor te zorgen dat de prioriteiten van de Belgische internationale samenwerking en 
die van de doelgroepen in de partnerlanden op elkaar afgestemd zijn.  
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bijgevolg rekening mee gehouden worden bij de uitwerking van de beleids- en programma-
evaluatieroosters. Zo zou er een evaluatierooster kunnen worden gemaakt rond interventiecategorieën 
die betrekking hebben op basisinfrastructuurdiensten.  
 
 
Kader 2: Elementen van het beleids-/programma-evaluatierooster  
 
 
Coherentie en relevantie  
 
• Integratie in de kaders voor strategische ontwikkelingsplanning, inclusief de kaders voor 

armoedevermindering (PRSP). 
  
Duurzaamheid (leefbaarheid) 
 
Hervorming van de sector en versterking van de institutionele capaciteiten:  
 
• responsabiliseringsprocessen waarbij men de bevolking rechtstreeks zou kunnen doen 

participeren aan alle interventiefasen;  
• beleids- en regelgevingskaders, inclusief een solidair tarificatiebeleid en een solidaire 

financiering;  
• partnerschappen tussen overheid en privé;  
• mobilisatie van de lokale middelen (menselijke en financiële capaciteiten);  
• gelijke kansen voor mannen en vrouwen;  
• interventiecapaciteiten (identificatie, programmering, formulering, uitvoering, monitoring en 

evaluatie);  
• onderhandelingscapaciteiten (het bereiken en doeltreffend beheren van samenwerkingssituaties 

van het type win – win); 
• ontwerp- en toezichtscapaciteiten;  
• capaciteiten voor economisch en financieel beheer;  
• communicatievaardigheden (organisatie en beheer van de informatiestromen);  
• jobcreatie en duurzame bijdrage tot economische groei;  
• respect voor en bescherming van het milieu.  
 
Participatie van de betrokken partijen aan de besluitvorming:  
 
• alle betrokken partijen betrekken bij het besluitvormingsproces;  
• participatie van alle betrokken partijen aan de discussies over de ruimtelijke distributie van de 

diensten;  
• daadwerkelijk rekening houden met de behoeften en verzuchtingen van de armen;  
• basisdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn sociaal niveau en zijn 

inkomensniveau, in het bijzonder voor vrouwen;  
• in het bijzonder: de participatie van de armsten, als medewerkers en begunstigden, aan het 

ontwerp en aan de beslissingen over de programma’s voor het onderhoud en de valorisatie van de 
voorraad aan materieel kapitaal.  

 
Ontwikkeling van de menselijke capaciteiten: 
 
• ontwikkeling van de menselijke capaciteiten (agenten van de collectiviteiten, eindgebruikers en 

agenten van hun ondersteunende organisaties) om doeltreffende en billijke dienstprestaties te 
waarborgen;  

• duurzame versterking van de capaciteiten, om ze te kunnen gebruiken naarmate er nieuwe 
ontwikkelingsproblemen ontstaan; 

• kennis van de lokale sociaal-economische context en van het gebruik van aangepaste 
technologieën.  
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Verbetering, versterking en behoud van de voorraad aan materieel kapitaal:  
 
• verbetering en versterking van de voorraad aan materieel kapitaal, afgestemd op de directe 

behoeften van de armsten, zodat de partnerlanden hun opdracht vervullen: de armoede 
verminderen;  

• onderhoud en heropbouw of zo nodig vervanging vóór een verhoging van de voorraad aan 
materieel kapitaal wanneer de basisdiensten niet voldoen aan de noodzaak van 
armoedebestrijding en aan de vereisten van duurzame ontwikkeling;  

• integratie van de technische kwaliteit in alle interventies inzake basisinfrastructuur.  
 

 
 
 
4.3. Prioritaire interventiedomeinen  
 
 
(135) De prioritaire interventiedomeinen voor de Belgische internationale samenwerking zijn:  
 

• de basisinfrastructuur met betrekking tot de concentratiesectoren die zijn vastgelegd door de 
wet betreffende de internationale samenwerking;  

• water en sanering, inclusief het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen;  
• toegang tot energie op het platteland;  
• transport op het platteland;  
• milieusanering en -bescherming.  

 
 
a. Basisinfrastructuur met betrekking tot de andere sectoren van de samenwerking  
 
(136) Het gaat met name om de toegang tot de collectieve diensten die ondersteund worden door de 
basisinfrastructuur met betrekking tot de volgende sectoren:  (1) landbouw en voedselzekerheid, (2) 
primaire gezondheidszorg en (3) basisonderwijs en opleiding.  
 
 
b. Water en sanering  
 
(137) Inzake water en sanering moeten de prioriteiten gaan naar de toegang tot water- en 
saneringsdiensten (verbeterde hygiëne-installaties, opvang en verwerking van afvalwater, aansluiting 
op het rioleringsnet).  
 
(138) Ook de interventies voor het geïntegreerde en gezamenlijke beheer van de waterrijkdommen 
ten gunste van alle gebruikers, inclusief de ecosystemen, moeten een prioriteit zijn, op basis van de al 
eerder vermelde interventieprincipes (acties voor waterbehoud, de strijd tegen overstromingen enz.). 
Het geïntegreerde beheer van de waterrijkdommen vereist doorgaans de creatie van een omgeving die 
samenwerking bevordert, om de benaderingen en de strategieën voor de ontwikkeling van de 
bijbehorende basisinfrastructuur op elkaar af te stemmen. Het houdt rekening met een reeks principes 
die over het algemeen als fundamenteel worden beschouwd (43). 

                                                 
43  De acht algemene principes die meestal als fundamenteel worden beschouwd voor het geïntegreerde beheer van de 

waterrijkdommen, met name op het niveau van de stroomgebieden, zijn: (1) de openbare raadpleging en de participatie 
van de gebruikers van de waterrijkdommen, (2) een geïntegreerde planning die gebaseerd is op de behoeften van de 
bevolking, rekening houdt met de genderproblematiek en ijvert voor armoedevermindering, sociale rechtvaardigheid, 
billijke toegang tot water en sanering, (3) het doeltreffend gebruik van water via behoeftebeheer ("demand 
management"), behoud en hergebruik, met name het aanzienlijk doeltreffender gebruik van water in de landbouw en in 
de stad, (4) de toepassing van de principes “de consument betaalt” en “de vervuiler betaalt”, waarbij rekening gehouden 
wordt met de principes van billijkheid en rechtvaardigheid, (5) de integratie tussen watervoorziening en sanering, 
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(139) Wat de toegang tot drinkwater betreft, valt de specifieke doelstelling van de interventies van 
de ontwikkelingssamenwerking samen met die van de millenniumverklaring, met name: tegen 2015 
het percentage van de wereldbevolking zonder toegang tot drinkwater halveren.  
 
(140) Gezien het belang van water voor de landbouw zou België de volgende strategische 
doelstelling kunnen nastreven:  
 
de productiviteit van water in de landbouw (regen- en irrigatielandbouw) verhogen, om iedereen 
voedselzekerheid te waarborgen zonder het gebruik van de waterrijkdommen voor irrigatie aanzienlijk 
te verhogen.  
 
 
(141) De voorbije jaren is irrigatie sterk bekritiseerd omdat ze de druk op de steeds schaarser 
wordende waterrijkdommen verhoogt en negatieve gevolgen heeft voor het milieu (bodemverzilting, 
daling van de grondwaterspiegel). Toch blijft irrigatie een noodzakelijke techniek om te voldoen aan 
de toenemende vraag naar landbouwproducten. De watervoorzieningen moeten dan ook blijvend 
aandacht krijgen van en gefinancierd worden door de internationale gemeenschap. Er moet meer 
aandacht besteed worden aan het doeltreffend gebruik van water, aan de minimalisering van de impact 
op het milieu en aan het geïntegreerde en gezamenlijke beheer van de waterrijkdommen op het niveau 
van de stroomgebieden. De prioriteit moet gaan naar de valorisatie en de heropbouw van de bestaande 
infrastructuur, de verhoging van hun doeltreffendheid (minimale verliezen) en de verbetering van hun 
beheer, door het over te dragen aan de gebruikersverenigingen. Er moet systematisch rekening 
gehouden worden met drainagekwesties, die cruciaal zijn om negatieve gevolgen voor de bodem te 
voorkomen.  
 
(142) Tegelijkertijd moet de samenwerking bijzondere aandacht besteden aan systemen voor de 
geïntegreerde benutting van de waterrijke gebieden. Ze moet daarbij alternatieve technieken verkiezen 
boven “sanering” (door drainage) als klassieke oplossing, waarvan de milieukosten meestal zeer hoog 
zijn.  
 
(143) Ten slotte moet ook rekening gehouden worden met de technieken en werken voor water- en 
bodembehoud, voor de regenlandbouw (waaronder de opvang van afvloeiend water).  
 
(144) Sanering werd niet expliciet vermeld als een van de doelstellingen van de 
millenniumverklaring. De specifieke doelstelling in het actieplan dat werd goedgekeurd op de top van 
Johannesburg in september 2002 zou echter als referentie moeten dienen. Het gaat erom het 
percentage van de wereldbevolking zonder toegang tot sanering (verbeterde hygiëne-installaties, 
collectief rioleringsnet enz.) tegen 2015 te halveren.  
 
 
c. Energie 
 
(145) Inzake energie is het belangrijk dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking de 
beleidsmaatregelen ondersteunt die van een sterke wil getuigen om de infrastructuur te bevorderen 
voor een billijke toegang tot vernieuwbare energie en een doeltreffender energiegebruik volgens het 
zogenaamde REEF-principe(44) ("Renewable Energy and Energy Efficiency"). Een voorafgaande 
                                                                                                                                                         

inclusief gezondheids- en hygiëne-educatie, (6) de versterking van de capaciteiten om de analytische vaardigheden en 
het beheer van de openbare en privé-diensten te verbeteren, van de verenigingen van arme bevolkingsgroepen en van de 
tussenorganisaties die ze ondersteunen, (7) een gezond afvalbeheer, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de 
generatiepunten, en (8) de weigering om afval in te voeren in de regio en gevaarlijk afval uit te voeren buiten de 
landsgrenzen.  

44  "European Commission – UNDP, Energy as a tool for sustainable development, Brussels, New York, 1999". Het REEF-
principe impliceert: (1) de ontwikkeling van duidelijke sociale en milieudoelstellingen voor de energiesector, inclusief 
de mobilisering van vernieuwbare bronnen. Dat betekent dat iedereen duurzame energieproductie ernstig moet 
overwegen, (2) de goedkeuring van wettelijke en controlemaatregelen om de ontwikkeling van duurzame 
energieproductiemethodes te bevorderen, gebaseerd op wereldwijd erkende goede praktijken, (3) de specificatie van 
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voorwaarde voor de toepassing van het REEF-principe is de identificatie van de sites die geschikt zijn 
voor de exploitatie van vernieuwbare energiebronnen, met name op het platteland. De identificatie 
moet gepaard gaan met de versterking van de capaciteiten, inclusief de overdracht van kennis en 
knowhow, met betrekking tot het duurzame gebruik van vernieuwbare energiebronnen.  
 
(146) Er moet prioriteit gegeven worden aan de houteconomie, door op grote schaal verbeterde 
haarden en vervangingsproducten te verspreiden en te gebruiken (briketten van turf of 
landbouwresten, biogas en aardgas, kerosine of lampolie enz.). Deze strategie vereist dat er 
betrouwbare en autonome nationale productie- en commercialisatie-eenheden ontwikkeld worden die 
gebaseerd zijn op de valorisatie van verbeterde technieken voor de exploitatie en het gebruik van de 
plantaardige biomassa en van houtvervangingsproducten. Deze eenheden moeten noodzakelijkerwijze 
aangepast zijn aan de sociaal-culturele context en aan het inkomen van de doelgroepen in de 
partnerlanden.  
 
(147) Ook de elektrificatie van het platteland moet een prioriteit zijn.  
 
(148) Inzake de toegang tot energie heeft België, net als de andere donorlanden die aanwezig waren 
op de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (september 2002), verklaard dat het de 
volgende specifieke doelstelling wil goedkeuren:  
 
de toegang tot de moderne energiediensten, de energie-efficiëntie en het gebruik van vernieuwbare 
energiebronnen verhogen.  
 
 
(149) Als indicatoren die aan deze doelstelling verbonden zijn, stelt de strategie voor:  
 

(1) het percentage huizen of nederzettingen, op het platteland en in de arme stedelijke gebieden, 
dat daadwerkelijk aangesloten is op het elektriciteitsnet of over elektriciteitsbevoorrading 
beschikt door een doeltreffende exploitatie van vernieuwbare energiebronnen;  

(2) het percentage huizen of nederzettingen, op het platteland en in de arme stedelijke gebieden, 
dat over minstens één installatie beschikt die het gebruik van vernieuwbare energiebronnen, 
onder meer de plantaardige biomassa, aanzienlijk doeltreffender maakt.  

 
(150) Ten aanzien van Afrika zou België ook de volgende specifieke referentiedoelstelling kunnen 
goedkeuren: de doelstellingen van NEPAD ondersteunen om de komende 20 jaar minstens 35 % van 
de bevolking toegang tot energie te waarborgen (Actieplan van Johannesburg, paragraaf 56). 
 
(151) Bij het ontwerp en de tenuitvoerlegging van de programma’s voor toegang tot energie moet 
rekening gehouden worden met de verbintenissen, doelstellingen en principes van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC)(45). 
 
(152) Daarnaast moet de Belgische ontwikkelingssamenwerking de mogelijkheden overwegen om 
de partnerlanden te ondersteunen, zodat ze daadwerkelijk voordeel kunnen halen uit de mechanismen 
voor bijkomende financiering die zich aanbieden in het kader van het protocol van Kyoto inzake 
klimaatverandering (“clean development mechanisms”), met het oog op de ontwikkeling van 
programma’s voor duurzame toegang tot vernieuwbare energiebronnen.  
 
 
                                                                                                                                                         

duidelijke regels en procedures om contracten of exploitatieconcessies toe te wijzen aan de economische privé-sector, 
bijvoorbeeld door voor de gedecentraliseerde elektrificatie van het platteland of via aansluiting op een privé-netwerk 
van energieproducenten een evenwicht te bereiken tussen monopolie en concurrentie enerzijds, en het streven naar 
maximale winst en de verdediging van de belangen van de arme bevolking (sociale doelstellingen) anderzijds, (4) de 
afschaffing van beperkende en verouderde wetten. Bijvoorbeeld: eigenaars van kleine autonome 
energieproductiebedrijven de mogelijkheid bieden om de buurt op een billijke manier te bevoorraden, in ieders belang, 
(5) een verbrede nationale dialoog op gang brengen over de hervorming van de energiesector en de ontwikkeling van 
een markt die het “REEF”-principe toepast. 

45  The DAC Guidelines "Integrating the Rio Conventions into development co-operation". OESO, 2002 
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d. Transport op het platteland en in de arme stedelijke gebieden  
 
(153) Het gaat hier met name om de aanleg van plattelandswegen, zoals de productiewegen in West-
Afrika, inclusief de bijbehorende doortochtwerken. De wegen in kwestie moeten uitgerust worden met 
werken voor de opvang en afvoer van afvloeiend water overal waar de weersomstandigheden dat 
vereisen.  
 
(154) Daarnaast moet er ook prioriteit gegeven worden aan de exploitatie van de geschikte 
technologieën en de ontwikkeling van de capaciteiten om de mobiliteit in de arme stedelijke gebieden 
duurzaam te verbeteren, inclusief het beheer van het verkeer en het openbaar vervoer, en het 
onderhoud van de infrastructuur. Ook de dienstwegen en ontsluitingswegen naar de dorpen en in de 
arme stedelijke gebieden zijn een prioriteit.  
 
(155) De strategie stelt de volgende indicatoren voor om de bijdrage van de interventies in het 
plattelandstransport te evalueren inzake armoedevermindering:  
 

(1) percentage van de bevolking dat duurzaam gebruik kan maken van het transportnet, inclusief 
de wegen;  

(2) percentage van de arme plattelands- en stadsbevolking met verbeterde en duurzame toegang 
tot de sociale diensten en goederen, de landbouwmarkten en andere consumptiegoederen.  

 
 
e. Milieusanering en -bescherming  
 
(156) Het gaat hier, wat milieusanering betreft, om de infrastructuurdiensten voor het beheer van 
vast afval in de randstedelijke gebieden en de werken voor de inzameling, het transport, de verwerking 
en de valorisatie van het afval, inclusief het afvalwater. De afwezigheid van dergelijke basisdiensten 
leidt doorgaans tot een daling van de levenskwaliteit, waardoor de arme bevolking kwetsbaarder wordt 
voor ziekten en epidemieën.  
 
(157) In het geval van milieubescherming gaat het ook om werken voor bodembehoud (strijd tegen 
bodemerosie) en de strijd tegen overstromingen.  
 
 
 
4.4. Opportuniteten en hinderpalen  
 
 
4.4.1. Opportuniteiten 
 
 
Kader 3: Gunstige voorwaarden voor de uitvoering van de interventiestrategie in de sector 
basisinfrastructuur.  
Bij DGOS  In de partnerlanden  
• Coherentie en complementariteit met de 

strategieën van de nationale partners en 
andere internationale donoren.  

Bestaan van: 
• kaders voor de strategische planning van 

duurzame ontwikkeling, inclusief de kaders 
voor armoedebestrijding;  

• gunstige beleids- en regelgevingskaders en 
elementen die het behoud van de 
basishulpbronnen bevorderen;  

• lokale capaciteiten (organisaties, 
ondernemingen, menselijke en financiële 
middelen) op het vlak van planning, beheer, 
ontwerp en toezicht, bouw enz.;  

• mechanismen voor solidaire tarificatie.  
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• Participatie van de lokale collectiviteiten en 
basisgemeenschappen, inclusief hun 
ondersteunende organisaties, aan de 
besluitvorming.  

• Inkomstengenererende activiteiten.  
• Beschikbaarheid, voor de energiedienst, van 

diverse fossiele hulpbronnen (olie, aardgas, 
steenkool) of vernieuwbare hulpbronnen 
(water, wind, zon, plantaardige biomassa) die 
momenteel ondergeëxploiteerd worden.  

 
 
4.4.2. Hinderpalen 
 
 
Kader 4: Hinderpalen bij de uitvoering van de interventiestrategie in de 
basisinfrastructuurdiensten  
Bij DGOS In de partnerlanden 
• Afwezigheid van synergieën tussen de 

interventies van DGOS en die van haar 
nationale 
ontwikkelingssamenwerkingspartners.  

• Afwezigheid van kaders, op het terrein, voor 
de coördinatie van de interventies die 
gefinancierd worden door DGOS, en die van 
de andere internationale donoren.  

• Gebrek aan institutionele stabiliteit.  
• Financiële en budgettaire hinderpalen.  
• Sterke plattelandsvlucht en demografische 

groei.  
• Conflicten (oorlogen, grondconflicten enz.).  
• Gevolgen van epidemieën zoals aids.  
• Technologieën die niet afgestemd zijn op de 

lokale kennis en knowhow.  
• Slecht overheidsbestuur.  
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HOOFDSTUK 5. COHERENTIE, COÖRDINATIE EN COMPLEMENTARITEIT 
 
 
 
5.1. Coherentie van het beleid  
 
 
(158) De strategie wil de coherentie bevorderen tussen het Belgische 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het beleid van de andere instanties (onder meer de Europese 
Unie) die actief zijn in de sector basisinfrastructuur.  
 
(159) Voor de Belgische samenwerking is het een operationele prioriteit en een wettelijke 
verplichting om toe te zien op de coherentie tussen de doelstellingen van haar beleid voor de 
ontwikkeling van basisinfrastructuurdiensten en de acties die ze onderneemt in andere domeinen.  
 
(160) België heeft een reeks initiatieven genomen en is een aantal verbintenissen aangegaan met de 
andere internationale donoren in het kader van topbijeenkomsten (duurzame ontwikkeling, water, 
financiering van de hulp enz.). Bovendien heeft ons land samenwerkingsakkoorden gesloten met de 
Europese Commissie, de Wereldbank, het UNCDF, het IFAD, UNICEF, de andere bilaterale 
samenwerkingen en internationale NGO’s. Het heeft een reeks beleidsmaatregelen uitgewerkt om 
duurzame ontwikkeling te bevorderen en de armoede te verminderen, inclusief deze strategie.  
 
(161) De meeste strategieën van de internationale donoren in de infrastructuursector zijn er, net als 
de Belgische strategie, vooral op gericht de toegang van de arme bevolking (op het platteland en in de 
steden) in de ontwikkelingslanden tot de basisdiensten te verhogen en leefbaar te houden. Ze hebben 
expliciet als doel de levenskwaliteit zoveel mogelijk te verhogen door procedures voor participatieve 
lokale planning toe te passen waardoor de arme bevolking zich ten volle kan uiten en haar behoeften 
en prioriteiten beter kan formuleren. Bij deze strategieën is het essentieel om deze behoeften te 
integreren in coherente lokale ontwikkelingsplannen en in de lokale armoedebestrijdingsstrategieën.  
 
(162) Als één van de concrete voorbeelden van een coherent beleid zouden we het Europese 
initiatief voor water kunnen aanhalen. Alle EU-lidstaten werden namelijk geraadpleegd en hielpen dit 
initiatief mee uit te werken.  
 
(163) Deze interventiestrategie vertoont ook gelijkenissen met het beleid van het UNCDF (46). De 
door de VN goedgekeurde principes inzake het beheer van de waterrijkdommen zijn er trouwens in 
opgenomen, zoals de principes van Helsinki (1966), Kopenhagen (1991), Dublin (1992), Rio de 
Janeiro (1992), Den Haag (2000), Bonn (2001) enz. Aan die principes moeten we ook de eisen van de 
OESO en het DAC toevoegen, die bepalen dat de programma’s voor het geïntegreerde beheer van de 
waterrijkdommen een afzonderlijk element preventie en conflictoplossing zouden moeten bevatten.  
 
 
 
5.2. Coördinatie en complementariteit  
 
 
(164) Coördinatie en complementariteit zijn essentiële voorwaarden om de Belgische 
ontwikkelingshulp doeltreffender te maken. Coördinatie impliceert als elementaire regel dat de diverse 
actoren die in een regio, een land of een sector aanwezig zijn, op de hoogte zijn van elkaars 
activiteiten en inspanningen leveren om nauw samen te werken. Dat is essentieel om overlappingen of 
gebrek aan coherentie te vermijden tussen actoren die gemeenschappelijke doelstellingen nastreven.  
 
                                                 
46  UNCDF: Informatienota. April 2002.  
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(165) Complementariteit begint met coördinatie, maar gaat verder. Ze impliceert immers dat de 
verschillende actoren hun interventies toespitsen op die aspecten waaraan ze een maximale 
meerwaarde kunnen bieden, en daarbij rekening houden met wat de andere actoren doen, zodat er een 
maximale synergie groeit.  
 
(166) De Belgische ontwikkelingssamenwerking hecht bijzonder veel belang aan coördinatie en aan 
het streven naar complementariteit. Op strategisch vlak passen haar interventies en die van de andere 
organisaties in de basisinfrastructuurdiensten in het gemeenschappelijke kader van de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Inzake de tenuitvoerlegging wil ze haar hulp aan de 
partnerlanden integreren in een zo breed mogelijk kader. Ze ondersteunt de nationale processen voor 
strategische ontwikkelingsplanning, met name de strategische kaders voor armoedebestrijding (PRSP) 
en de nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling. Dat zijn geschikte instrumenten om de 
coherentie en de complementariteit te bevorderen tussen de inspanningen van de donoren, onder de 
coördinatie van het begunstigde land.  
 
(167) De nieuwe aanpak van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met name de nationale-
strategiedocumenten van de partnerlanden en de gestructureerde politieke dialoog met de 
begunstigden, zijn voor haar sleutelmechanismen om tot een betere coördinatie en een grotere 
complementariteit te komen.  
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HOOFDSTUK 6. ACTIEPLAN 
 
 
 
6.1. Voorafgaande opmerking  
 
 
(168) Het actieplan bevat een samenvatting van de activiteiten en (menselijke, materiële en 
financiële) middelen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de strategie. Het kan zo 
nodig een informatief tijdsschema van de acties bevatten. Het legt de nadruk op de activiteiten die 
moeten worden ondernomen om de toe-eigening van de interventiestrategie door de 
ontwikkelingssamenwerking te waarborgen. Het is belangrijk eraan te herinneren dat de strategienota 
geen statisch gegeven is. Ze moet regelmatig verfijnd worden, omdat de situatie in de partnerlanden en 
de concepten van de ontwikkelingssamenwerking evolueren.  
 
(169) De informatie en sensibilisering van de nationale en internationale partners van DGOS over 
het interventiebeleid in de basisinfrastructuurdiensten is een prioritaire actie.  
 
(170) DGOS moet prioriteit geven aan een betere informatieverzameling, zodat de gegevens over 
basisinfrastructuur beter tot uiting komen in de statistieken.  
 
 
 
6.2. Verwachte resultaten en activiteiten  
 
 
(171) De verwachte resultaten zijn de realisaties die normaal gezien bijdragen tot het bereiken van 
de specifieke doelstelling van de interventiestrategie, in de veronderstelling dat alle andere aspecten 
gelijk blijven. De activiteiten zijn de ondernemingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de 
resultaten.  
 
 
Verwachte resultaten Activiteiten 
• Toe-eigening van het interventiebeleid door 

de diensten van DGOS (directe bilaterale 
samenwerking, multilaterale samenwerking) 
en door haar nationale partners (BTC, 
indirecte bilaterale samenwerking), en het 
gebruik ervan in de beheerscyclus van de 
projecten/programma’s.  

• Grootschalige verspreiding van de 
strategienota.  

• Sensibilisering en motivatie 
(informatievergaderingen en regelmatig 
overleg over de tenuitvoerlegging van het 
interventiebeleid).  

• Integratie in de strategieën van de 
partnerlanden (coherentie en relevantie van 
het interventiebeleid ten aanzien van de 
kaders voor de ontwikkelingsplanning van 
de partnerlanden).  

• Overzicht van de situatie in diverse landen en 
regio’s, en evaluatie van de graad van 
coherentie met het beleid van de partners.  

• Evaluatie van de relevantie op basis van de 
criteria van het DAC.  

• Sensibilisering tijdens de dialoog met de 
partnerlanden (Gemengde commissies).  

• Coherentie van het beleid, coördinatie en 
complementariteit met de interventies van de 
internationale partnerorganisaties.  

• Overzicht van het beleid van de verschillende 
partnerdonoren en evaluatie van de graad van 
coherentie, inclusief de identificatie van de 
complementariteiten.  

• Organisatie van de coördinatie van de 
interventies op het terrein.  
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• Versterking van de institutionele capaciteiten 
met betrekking tot de interventies in de 
basisinfrastructuurdiensten.  

• Ontwikkeling van instrumenten voor het 
interventiebeleid in de 
basisinfrastructuurdiensten:  

• evaluatierooster voor de acties van de 
beheerscyclus van de projecten/programma’s; 

• uitwerking van monitoring- en 
evaluatiegidsen;  

• ontwerpdocumenten (korte samenvatting, 
indicatoren voor de tenuitvoerlegging van de 
strategie, inclusief nagaan in hoever ze 
geïntegreerd is in de strategische kaders voor 
armoedebestrijding enz.);  

• informatienota’s over goede praktijken, te 
verspreiden via de website van DGOS;  

• referentie-informatie over de interventies op 
het vlak van watervoorziening en sanering.  

• Uitwisseling van informatie over goede 
praktijken met de samenwerkingsattachés, de 
geografisch verantwoordelijken en de experts 
van nationale en internationale 
partnerorganisaties (workshops, conferenties, 
nationale en internationale fora, onder meer 
EU, WB, UNCDF, IFAD enz.).  

• Follow-up van de internationale reflectie over 
de basisinfrastructuurdiensten.  

• Technische bijstand:  
• adviezen en aanbevelingen op verzoek van de 

nationale partners en de attachés voor de 
internationale samenwerking ;  

• ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de 
fasen van de beheerscyclus van de 
programma’s/projecten, met name bij de 
tussentijdse evaluaties.  

• Ontwikkeling van synergieën met de andere 
diensten van DGOS en BTC.  

• Informatiebeheer (ad hoc-documentatie, 
integratie op de website van DGOS).  

 
 
 
6.3. Middelen 
 
 
6.3.1. Financiële middelen  
 
(172) De budgettaire trend van de interventie van de Belgische samenwerking op het vlak van water 
(Bron: DGOS), die weergegeven wordt in tabel 6.1, is een illustratie van de Belgische samenwerking 
inzake de ontwikkeling van basisinfrastructuur in het kader van armoedebestrijding.  
 
 
Tabel 6.1. Evolutie van de budgettaire inspanning van de internationale samenwerking inzake 
watervoorziening en sanering.  
Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 
Totaal bedrag (€) 16 311 758 20 104 165 24 268 776 9 816 584 20 624 741 
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(173) Gezien het belang van de sector basisinfrastructuur voor de armoedebestrijding en de 
verwezenlijking van de doelstelling duurzame ontwikkeling, en rekening houdend met de rol van de 
sector voor de andere prioritaire sectoren, is het aan te bevelen dat de internationale samenwerking:  
 

• haar bijdragen tot deze sector geleidelijk verhoogt. Deze verhoging zou minstens de evolutie 
van de Belgische officiële ontwikkelingshulp moeten volgen, zoals vastgelegd door de 
regering;  

• systematisch de financiële en menselijke middelen besteedt die nodig zijn voor de monitoring 
en de evaluatie van de basisinfrastructuur (ter informatie: de vereiste middelen bedragen 
ongeveer 5 % van de aanvankelijke installatiekosten). Wegens het participatieve karakter van 
monitoring en evaluatie is het aan te bevelen om een aanzienlijk deel van deze middelen te 
besteden aan de ondersteuning van de uitvoering van de activiteit op lokaal niveau 
(samenwerkingsattaché, eindgebruikers, verantwoordelijkheid delegeren op het laagste niveau 
en departement dat verantwoordelijk is voor de interventiesector van de basisinfrastructuur in 
het partnerland). De rest moet gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteit door de 
dienst van de internationale samenwerking die ervoor verantwoordelijk is.  

 
 
6.3.2. Menselijke middelen 
 
(174) DGOS beschikt momenteel slechts over een contractuele expert die verantwoordelijk is voor 
basisinfrastructuur en ook voor de waterproblematiek. Het noodzakelijke multisectorale overleg wordt 
gewaarborgd door de aanwezigheid van statutaire of contractuele ambtenaren die belast zijn met 
milieu, basisonderwijs en opleiding, primaire gezondheidszorg, landbouw en voedselzekerheid enz.  
 
(175) DGOS zou op termijn minstens 2 wetenschappelijke kaders moeten krijgen die als volgt zijn 
aangesteld in de sector basisinfrastructuur:  
 

• één (1) (statutaire) ambtenaar die de coördinatie van de sector voor zijn rekening neemt en de 
duurzame ontwikkeling van de basisinfrastructuur in het algemeen volgt, inclusief de sector 
van de duurzame energieproductie in de samenwerking;  

• één (1) contractuele expert (met een contract van onbepaalde duur) voor de follow-up van de 
prioritaire aandachtspunten, in het bijzonder duurzaam waterbeheer. Gezien de nauwe band 
tussen water, milieu, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, zal de expert nauw 
samenwerken met de milieueenheid voor alles wat te maken heeft met de interacties tussen 
water en milieu.  

 
(176) In de arbeidscontracten van deze kaders moet vastgelegd zijn dat de activiteiten met 
betrekking tot de sector basisinfrastructuur een langetermijnperspectief moeten hebben.  
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HOOFDSTUK 7. VERWACHTE IMPACT  
 
 
 
7.1. Inleiding 
 
 
(177) De impact wordt gemeten met indicatoren waarmee de veranderingen kunnen worden 
nagegaan binnen doelgroepen, afhankelijk van de tijd, na de tenuitvoerlegging van een 
ontwikkelingsproces zoals de strategieën.  
 
(178) Er bestaat een model om de veranderingen na te gaan. Als voorbeeld kunnen we het model 
aanhalen dat de Europese Unie hanteert. Het omvat de inputindicatoren, outputindicatoren, 
resultaatindicatoren en impactindicatoren. Een ander voorbeeld is het model dat wordt aanbevolen 
door de Wereldbank en andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking. Het omvat de inputs 
(hulpmiddelen die worden toegewezen aan of gebruikt door het programma, inclusief de juridische 
verplichtingen, regelgeving enz.) die resultaten produceren via een reeks toegeëigende activiteiten, en 
uiteindelijk de impact, een meting van de mentaliteitswijziging die is vastgesteld bij de deelnemers na 
de tenuitvoerlegging van de interventie. De impact wordt bijgevolg gemeten op termijn.  
 
(179) Dit hoofdstuk geeft een indicatie van de doelstellingen en indicatoren van het 
tenuitvoerleggingsproces van de interventiestrategie.  
 
 
 
7.2. Procesdoelstellingen en -indicatoren  
 
 
7.2.1. Voorafgaande opmerking  
 
(180) Er zullen procesdoelstellingen en -indicatoren worden vastgelegd die moeten worden gebruikt 
bij de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de interventiestrategie, op Belgisch nationaal niveau, op 
het terrein van de partnerlanden en in relatie met de internationale partnerorganisaties.  
 
 
7.2.2. Op Belgisch nationaal niveau 
 
(181) 
Doelstelling:  

De toe-eigening van de strategie waarborgen door alle diensten van DGOS en door de 
nationale partners, met name BTC, de geregionaliseerde samenwerking, de universiteiten, de 
NGO’s en de civiele maatschappij.  

Indicatoren: 
• Percentage programma’s van de Belgische internationale samenwerking inzake 

basisinfrastructuur die de in de strategienota vastgelegde interventieprincipes en prioriteiten 
oordeelkundig integreren.  
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7.2.3. Op het terrein van de partnerlanden 
 
(182) 
Doelstelling 1:  

De coherentie en relevantie van de interventiestrategie waarborgen met het 
armoedebestrijdingsbeleid (strategisch kader voor armoedebestrijding) en/of de 
ontwikkelingsplannen van de partnerlanden.  

Indicator: 
• Percentage programma’s van de internationale samenwerking met betrekking tot 

basisinfrastructuur die zich oordeelkundig integreren in de beleidsmaatregelen en prioriteiten 
van de partnerlanden inzake armoedebestrijding.  

 
(183) 
Doelstelling 2 :  

De partnerlanden helpen bij hun inspanning om de leefbaarheid van de basisinfrastructuur te 
waarborgen.  

Indicatoren: 
• Percentage interventies die daadwerkelijk de vraaggerichte aanpak hanteren (en ingaan op de 

vraag van de arme bevolking).  
• Percentage programma’s van de Belgische internationale samenwerking die worden 

ontworpen en ten uitvoer gelegd, met een duidelijk vastgelegde participatie van de lokale 
autoriteiten op het laagste verantwoordelijkheidsniveau en van de begunstigden, inclusief hun 
ondersteunende partnerorganisaties.  

• Percentage interventies met een consequente planning voor het leveren van hulpmiddelen, het 
geven van opleiding en het mobiliseren van fondsen ten gunste van de verschillende partners, 
zodat ze effectief hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  

• Percentage interventies die effectief de lokale hulpmiddelen en competenties mobiliseren.  
 

 
7.2.4. In relatie met de internationale partnerorganisaties  
 
(184) 
Doelstelling:  

De coherentie van het beleid, de coördinatie en de complementariteit van de interventies 
waarborgen.  

Indicator: 
• Percentage interventies die voortvloeien uit het harmoniseren van het beleid van de 

verschillende donoren die actief zijn in het domein van de infrastructuur en de basisdiensten in 
de samenwerking, en die leiden tot een coördinatie, complementariteit en synergie van de 
activiteiten op het terrein.  
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