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WOORD VOORAF 
 

Het schrijven van een historisch wetenschappelijk relaas in enkele maanden tijd is geen 

vanzelfsprekendheid. Men wordt immers met allerlei problemen geconfronteerd en de 

historicus (in wording, i.c. ondergetekende)  poogt zich als een schipper voorbij de vele 

gevaren/valkuilen te laveren.  Zo stootte ik (en met mij velen anderen die zich bezighouden 

met de nieuwste geschiedenis) op het probleem van de toegankelijkheid van de bronnen. 

Hierdoor kreeg het onderwerp van deze verhandeling een volledig ander karakter dan dat 

aanvankelijk de bedoeling was.  

Oorspronkelijk wenste ik te werken rond de zogenaamde “witte olifanten” –cf. Douglas de 

Coninck-  van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De archiefwet besliste hier echter 

anders over en hierdoor diende ik het over een andere boeg te gooien. Ik werd genoodzaakt 

een alternatief te zoeken en me te laten leiden door de bronnen/literatuur die fungeren als een 

wind in de zeilen (om de metafoor van de schipper verder te gebruiken) voor de onderzoeker. 

Deze go with the flow gedachte –een principe dat ik al jarenlang hanteer- zorgde ervoor dat ik 

deels terugkeer naar de bachelorpaper die ik vorig jaar schreef. De titel van deze verhandeling 

“Het landbouwbeleid van postkoloniaal Malawi, een speelbal van internationale donoren?!” 

toont reeds mijn interesse voor de internationale context of m.a.w. de global view die de 

historicus voor ogen dient te houden. In deze bachelorpaper lag de nadruk op de invloed van 

de internationale donorgemeenschap op een ontwikkelingsland (ik hanteer liever de term 

recipiënt) terwijl de opzet van deze scriptie is om de invloed van de internationale 

donorgemeenschap op een donor (i.c. België) te bepalen. 

Verder ben ik mij bewust van enkele methodologische keuzes die ik (al dan niet door de 

aanwezigheid van bronnen) maakte. Zo vertel ik het ontwikkelingsverhaal voornamelijk 

vanuit het standpunt van de donoren en niet vanwege de recipiënten. Dit lijkt op het eerste 

zicht ietwat vreemd omdat de recipiënten toch wel het sterkst verbonden zijn met 

ontwikkelingssamenwerking in de praktijk. Doch is deze keuze te verantwoorden omdat 

recipiënten pas sinds de jaren negentig (in theorie toch, een soort van) inspraak kregen in het 

te vormen beleid.  

Doch vrees ik dat dit werk, dat het summum moet vormen van de vierjarige opleiding 

geschiedenis, weinig potten zal breken. De Belgische ontwikkelingssamenwerking laat 



 

 

 

 

 

immers vele mensen koud. Toch biedt dit werk een overzicht van de internationale 

geschiedenis van de ontwikkelingssamenwerking en de geschiedenis van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking in comparatief opzicht. Ik hoop dan ook dat dit werk een 

startpunt of aanvulling kan zijn in verdere studies betreffende de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. 

Dan rest me enkel nog enkele mensen te bedanken zonder wie dit werk niet (of moeilijker) tot 

stand was gekomen. Want wat is een kapitein waard zonder zijn bemanning?  

Vooreerst wens ik naar aloude traditie mijn ouders te bedanken. Ik zou mijn moeder willen 

bedanken voor de zorgen en de liefde die ik van haar krijg. In het bijzonder zou ik ook mijn 

stiefvader
1
 willen bedanken zonder wie ik deze studie nooit had aangevat laat staan (tot nu 

toe) succesvol afgerond. De gesprekken die ik met hem voerde op de neoklassieke 

“(stief)vader-(stief)zoon” momenten tijdens de vele ritten richting o.a. Gent vormden 

onbewust een belangrijke schakel in de totstandkoming van deze scriptie en van mezelf als 

mens/onderzoeker. Daarnaast zou ik mijn broer Ward willen bedanken wiens gevoel voor 

humor een aangename verpozing was in de zware tijden die met deze scriptie gepaard gingen. 

Ook naar mijn grootouders gaat veel dank uit. Op de wekelijkse kaartavonden, waarbij mijn 

neven ook present waren, leerden ze me veel bij over het verleden en het volkse bestaan in 

een klein dorp genaamd Watervliet. 

Daarnaast gaat er, family man zijnde, veel dank uit naar mijn overige familieleden.  

Ook mijn (historische) vrienden verdienen een speciale vermelding. Hen zal ik echter 

sociologisch niet als individu, maar als groep bedanken.    

 

Tot slot zou ik nog graag Jasmien van Daele willen bedanken voor de motivering en de vele 

ideeën, vormelijk/inhoudelijke correcties die ze me aanreikte. Verder dien ik nog professor dr. 

Baz Lecocq te bedanken om dit werk te lezen en voor de historische praktijk die hij me in het 

kader van de bachelorpaper aanleerde. Ook naar drs. Jan-Frederik Abbeloos gaat mijn dank 

uit om dit (lijvige) werk ter hand te nemen. 

Ivo Gernaert 

15 mei 2010 
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 Mijn vake. 
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INLEIDING 
 

Patrick Develtere stelt in zijn boek “De Belgische ontwikkelingssamenwerking
2
”  dat het 

Belgische ontwikkelingsbeleid op twee vlakken wordt uitgedaagd. Enerzijds is er de uitdaging 

vanuit de basis, waarbij het Belgische ontwikkelingsbeleid steeds meer in haar visie/beleid 

rekening moet houden met de stem van o.a. NGO‟s
3
 (Oxfam, 11.11.11, Artsen Zonder 

Grenzen, Broederlijk Delen, etc.), universiteiten en de zogenaamde vierdepijler organisaties 

(vakbonden, boerenbewegingen, ziekenfondsen, bedrijven, coöperaties, steden en gemeenten). 

Zo kan men spreken van een toenemende lokalisering
4
 en vermaatschappelijking van de 

ontwikkelingssamenwerking. 

Anderzijds oefenen internationale actoren invloed uit op het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Zo engageerde België zich voor het halen van de millenniumdoelstellingen (2000) van de 

Verenigde Naties (VN), onderschreef het de verklaringen van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs (2005) en “onderwerpt” het 

zich aan Europese regelgeving m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.
5
 Zo hebben alle Europese 

lidstaten zich voorgenomen om hun officiële ontwikkelingshulp te laten stijgen tot 0.7% van 

het BNP
6
 en dit tegen 2015.

7
 

Door deze twee nieuwe uitdagingen  heeft de Belgische (federale) overheid niet langer de 

“luxe” om een eigengereid beleid te voeren. Haar zienswijze op ontwikkelingssamenwerking 

moet afgetoetst worden en wat er leeft op de “vloer” en wat er verwacht wordt van “bovenaf”.  

 

In deze scriptie wil ik vooral focussen hoe het Belgische ontwikkelingsbeleid onderhevig is 

aan de eisen en de verwachtingen van de internationale actoren zoals de Wereldbank, het 

IMF
8
, de VN

9
 en Europa. Waar  volgen de Belgische ontwikkelingsinstellingen (zijnde in 

chronologische volgorde het DOS
10

, ABOS
11

, DGIS
12

, DGOS
13

) de internationale tendensen 

                                                 
2
  Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005. 

3
 Niet Gouvernementele Organisaties.  

4
 Lokale spelers worden betrokken in het ontwikkelingsverhaal en doen zelf aan ontwikkelingssamenwerking. 

5
 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 15. 

6
 Bruto Nationaal Product. 

7
 Vos, H., ed.. De Impact van de Europese Unie; beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen. Leuven: uitgeverij 

Acco, 2008. p. 101. 
8
 Het Internationaal Monetair Fonds,  

9
 De Verenigde Naties. 

10
 De Dienst voor OntwikkelingsSamenwerking. 

11
 Het Algemeen Bestuur voor OntwikkelingsSamenwerking. 

12
 De Directie-Generaal voor Internationale Samenwerking. 
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en waar voert het een eigengereid discours? Is het Belgische ontwikkelingsbeleid m.a.w. 

volgzaam of eerder rebels?
14

 En hoe evolueerde dit doorheen verschillende tijdsperioden?  

 

Vanwege zijn complexiteit en animo was de Belgische ontwikkelingssamenwerking reeds 

meermaals onderwerp van diverse studies en publicaties. Het blijkt een terrein te zijn die 

velen inspireert tot het expliciet verwoorden van hun  visie. In die zin vormt deze scriptie  

hierop geen uitzondering.  

 In de jaren negentig ontstond er  heel wat commotie toen onderzoeksjournalist Douglas de 

Coninck
15

 het werk  “Witte olifanten:de miljardenschandalen van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking” publiceerde.  Hierin kwam het falen van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking aan bod. Zo spendeerde België bijvoorbeeld voor een bedrag van 

ruim 750 miljoen Bef aan mobiele klinieken die heden ten dage als kippenhokken gebruikt 

worden.
16

 

Daarnaast zijn er ook diverse vorsers die het Belgische ontwikkelingsbeleid bewust als 

studieonderwerp kozen. Zo denk ik ondermeer aan de aan het HIVA
17

 gelieerde vorser Patrick 

Develtere
18

 die een boek schreef met als titel “De Belgische ontwikkelingssamenwerking”.  

Het thema ontwikkelingssamenwerking is niet steeds een expliciet studieobject in publicaties, 

maar komt soms ook zijdelings aan bod omdat het raakvlakken heeft met het behandelde 

onderwerp. Ik denk hier aan  de werken van de Gentse professoren Ruddy Doom die de 

derdewereldproblematiek omschreef
19

 en Rik Coolsaet die het Belgische buitenlandse beleid 

van 1830 tot 2000 uit de doeken deed.
20

  

Inspiratie heb ik ook gevonden bij de vele “”lotgenoten” die hun scriptie wijdden aan  het 

Belgische ontwikkelingsbeleid. Hierbij denk ik ondermeer aan Audy, E (1999); Bouduin, R 

(1979) en  Vaes, R.. (1984).
21

  

                                                                                                                                                         
13

 De Directie-Generaal OntwikkelingsSamenwerking. 
14

 Deze rebellie kan zich op twee vlakken uiten. Enerzijds door een beleid te hanteren dat los staat van de 

internationale context, anderzijds door een voortrekkersrol te vertolken op het internationale toneel. 
15

 De Coninck, D.. Witte olifanten:de miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Leuven : Van Halewyck, 1996. 
16

 De Coninck, D.. Witte olifanten:de miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Leuven : Van Halewyck, 1996, p. 27. 
17

 Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 
18

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005. 
19

 Doom, R.. Derde Wereld handboek. Brussel : NCOS, 1992. 
20

 Coolsaet, R.. België en zijn buitenlandse politiek 1830-2000. Leuven : Van Halewyck, 2001. 
21

 Audy, E.. La coopération au développement en question L' AGCD est morte, vive la Coopération 

Internationale. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven: UCL, 1999. 

Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent : s.n., 1979. 
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Mijn  masterscriptie verschilt met die van mijn  voorgangers doordat ik de focus leg op de 

impact van internationale visie op ontwikkelingssamenwerking t.a.v. België. 

Het is immers belangrijk om het Belgische ontwikkelingsbeleid te situeren t.a.v. het 

internationale ontwikkelingsdiscours. Zo kunnen we te weten komen welke rol België kan en 

moet spelen op het internationale toneel. Het Belgische ontwikkelingsbeleid en het 

internationale ontwikkelingsdiscours  staan immers niet los van elkaar en interfereren zelfs.  

België kan zich op verschillende wijzen verhouden t.a.v. dit internationale discours. Zo kan 

men het internationale discours blindelings volgen, niet volgen of zelf trachten te 

bepalen/sturen.     

 

Voor een goed begrip van mijn probleemstelling beschrijf ik in deel I een aantal belangrijke 

begrippen/termen die wezenlijk verbonden zijn met de discipline van de 

ontwikkelingssamenwerking. Wat kan men verstaan onder ontwikkeling, wat is 

ontwikkelingssamenwerking, wat is een ontwikkelingsbeleid en wat is ontwikkelingsdenken 

en ontwikkeling?   

Voor deze termen is geen vaste definitie voorhanden.  Ontwikkelingssamenwerking is immers 

geen neutrale discipline  waardoor iedereen neigt om een eigen invulling te geven aan het 

vakjargon. Bovendien is ontwikkelingssamenwerking een complex gegeven en dus niet 

eenvoudig te reduceren tot  een welvarende donor die vanuit filantropische overwegingen 

geld geeft aan een arme recipiënt.  In de realiteit zijn er evenwel vaak conditionaliteiten, 

voorwaarden en belangen (economische, militaire, politieke, etc.) verbonden aan de verleende 

hulp.  Het “voor-wat-hoort-wat principe” is de ontwikkelingssamenwerking dan ook niet 

vreemd.   

Andere vragen die de discipline van ontwikkelingssamenwerking met zich meebrengt houden 

verband met: wie zijn de  actoren die participeren in de ontwikkelingssamenwerking,  wat zijn 

de motieven en belangen die meespelen in het verlenen hulp ? Zijn deze belangen/motieven 

expliciet onderwerp van hulp of fungeren ze eerder als een verborgen agenda ? En hoe krijgt 

de hulp vorm? Tot slot stel ik mij vragen bij het nut van ontwikkelingssamenwerking. Heeft 

het wel zin hier tijd en energie in te steken of  is het schamel doekje tegen het bloeden? 

 

Deel II reserveer ik voor de uiteindelijke uitwerking van mijn probleemstelling, m.n. in welke 

mate vertoont  het Belgische ontwikkelingsbeleid parallellen of verschillen met de 

                                                                                                                                                         
Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984. 
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internationale visie op ontwikkelingsamenwerking? Hiervoor zal ik de evolutie van het 

Belgische ontwikkelingsbeleid  aftoetsen tegenover de evolutie  van  het internationale 

ontwikkelingsdiscours (met in het bijzonder het IMF en de Wereldbank).  

Die evolutie probeer ik te grijpen in  zes tijdsperiodes: de periode net na de Tweede 

Wereldoorlog, de jaren zestig, de jaren  zeventig, de jaren tachtig, de jaren negentig en tot slot 

de periode vanaf het jaar 2000.  

Het is enigszins risicovol om een tijdsperiode gelijk te stellen aan één gangbare ideologie.  

Als historicus in spe weet ik maar al te goed dat elke tijdsperiode doorspekt is aan een 

verscheidenheid van ideologieën. Ideologieën genereren immers steeds  voor- en 

tegenstanders. In principe kan men dus  onmogelijk een volledig decennium als bijvoorbeeld 

liberaal bestempelen. Toch opteer ik ervoor om per decennia, het gangbare, meest dominante 

discours te belichten.  We kunnen immers niet ontsnappen aan het gegeven dat wie de 

werkelijkheid bestudeert steeds genoodzaakt is om deze enigszins te reduceren willen we daar 

met ons denken greep op krijgen. Modellen, schema‟s, theorieën hebben we nodig om de 

dynamiek van de geschiedenis te “be-grijpen” maar  we moeten er ons van bewust zijn dat 

deze nooit in staat zijn de complexiteit van de geschiedkundige realiteit te grijpen.  

Nochtans vormen we met deze „reducerende werkwijze‟ geen uitzondering. Ik tref ze aan bij 

vorsers als Patrick Develtere, John Degnbol-Martinussen, Poul Engberg-Pedersen en Anne 

Walraet.
22

 Deze werkwijze maakt een tijdsindeling en een vergelijking per decennia mogelijk 

en begrijpbaar.  

Per decennia hanteer ik dezelfde drieledige opbouw. Eerst analyseer  ik welke  internationale 

visie er bestaat op het ontwikkelingsdiscours (zie volgende paragraaf m.b.t. welke 

organisaties m.i. representatief zijn en welke methodologie ik hanteer om een beeld te kunnen 

vormen van deze internationale visie), om vervolgens de krachtlijnen van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid in die periode te beschrijven (zie volgende paragraaf m.b.t. welke 

werkwijze ik hanteer om de krachtlijnen van de Belgische ontwikkelingsvisie te bepalen) en 

tenslotte ga ik na hoe dit discours zich kwantitatief vertolkt(e) in de ontwikkelingsbudgetten 

van België en de DAC-landen
23

 (zie volgende paragraaf m.b.t. de kwantitatieve werkwijze die 

ik hanteer). 

                                                 
22

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005. 

Degnbol-Martinussen, J. en Engberg-Pedersen, P.. Aid : understanding international development cooperation. 

Londen : Zed books, 2003. 

Walraet, A.. Internationale ontwikkelingssamenwerking. Onuitgegeven cursusmateriaal, Gent: Ugent, 2009. 
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 De Development Assistance Committee. De DAC telt 24 leden (inclusief België). 
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Voor het bepalen van de internationale visie op ontwikkelingssamenwerking baseer ik me 

voornamelijk op het werk van Degnbol-Martinussen en Engberg-Pedersen.
24

 In het bijzonder 

kijk ik  naar  de belangrijkste multilaterale organisaties op het vlak van ontwikkeling  zijnde 

het IMF, de Wereldbank,   de VN en Europa. Deze laatste twee komen evenwel met hun 

ontwikkelingsbeleid maar prominent op de voorgrond  vanaf de jaren negentig.  

 

Wat  de krachtlijnen van het Belgische ontwikkelingsbeleid betreft baseer ik me op studies, 

jaarverslagen en brochures die het DOS/ABOS/DGIS/DGOS publiceerden. Deze organisaties 

kan men immers beschouwen als de belangrijkste vertegenwoordigers van het Belgisch 

ontwikkelingsbeleid. 

Ik gebruik hier bewust het woord “krachtlijnen” omdat het m.i. tot aan de jaren negentig   niet  

echt kan spreken van een structureel  standvastig Belgisch ontwikkelingsbeleid. Men 

reageerde eerder  ad hoc op de ontwikkelingsnoden  die zich op dat moment aandienden. Zo 

waren er voor een groot deel van de onderzoeksperiode geen standvastige beleidsdocumenten 

voorhanden. Daarom spreek ik liever over krachtlijnen van het Belgische ontwikkelingsbeleid 

i.p.v. hét  Belgische ontwikkelingsbeleid. 

 

Tot slot ga ik na hoe dit beleidsdenken  invloed heeft op het ontwikkelingsbudget.  

In mijn  kwantitatieve benadering hanteer ik gegevens die de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sinds 1960 jaarlijks publiceert.
25

 Het is bovendien in 

deze periode (1962) dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking vorm krijgt. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat deze cijfers frequent gehanteerd worden m.b.t. onderzoek gericht op de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking. Zo baseren Raymond Bouduin (1979), Veronique 

Staes (1995), Patrick Develtere (2005), Ralf Bodelier en Mirjam Vossen (2007) zich op deze 

zelfde cijfergegevens.
26

  

                                                                                                                                                         
In onderstaande hoofdstukken maak ik de vergelijking tussen de Belgische ontwikkelingsbudgetten en de 

internationale. Hierbij baseer ik me op gegevens van de OESO en dien ik dus de term internationaal te 

nuanceren.  Zo betreft het enkel de DAC-landen van de OESO. Maar aangezien deze instaan voor het grootste 

deel van de hulpverlening (zo spendeerde de DAC-landen in 2008 122 295.56 miljoen dollar aan ODA terwijl dit 

mondiaal in het totaal 145 731.21 miljoen dollar bedroeg; dit is meer dan tachtig procent van het totaalbedrag) 

zie ik dit toch als een afspiegeling  van  de internationale donorgemeenschap. 

Z.n.. DAC 1 Official and Private Flows: DAC-Countries, All donors. Geraadpleegd op 10/05/2010.  

<http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CSP2009> 
24

 Degnbol-Martinussen, J. en Engberg-Pedersen, P.. Aid : understanding international development 

cooperation. Londen : Zed books, 2003 
25

 Deze zijn online te raadplegen op: 

<http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html> 
26

 Bodelier, R. en Vossen, M.. Hulp : waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert. Wormer : Inmerc, 

2007. 
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De eigenheid van mijn scriptie  ligt niet in het aspect dat ik meer of andere actuele cijfers 

hanteer dan de net vermeldde auteurs, maar wel in de wijze waarop ik dit cijfermateriaal 

verwerk in functie van mijn probleemstelling.  Vorige auteurs wenden de cijfers aan om te 

schetsen wat de   evolutie is van het Belgische ontwikkelingsbudget en dit vooral vanuit een 

politicologische achtergrond. 

Deze kwantitatieve gegevens analyseer ik op een drieledige manier:  

 

-De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp 

 

Om te bepalen of/en in welke mate het Belgische ontwikkelingsbeleid steeds meer greep 

verliest op de eigen uitgaven, bekijk ik de verhouding tussen de billaterale en multilaterale 

hulp. Men kan immers stellen dat billaterale dotaties ervan uitgaan dat de staat, als instelling, 

kan bepalen hoeveel geld er vloeit naar bepaalde sectoren, regio‟s en/of landen.  

Bij multilaterale hulp is het minder evident om als individueel land een eigengereide koers te 

varen. Immers  doordat hier een internationale organisatie de drijvende motor is, zouden hier 

de eigenbelangen van de geldschieters minder moeten primeren. Recipiënten van 

ontwikkelingshulp verkiezen deze vorm, desondanks zijn vele internationale organisaties 

verre van neutraal. Hierbij denk ik aan het IMF en de Wereldbank.   

Daarom bekijk ik in dit hoofdstuk de verhouding tussen billaterale hulp en multilaterale hulp. 

Een stijgend aandeel van de multilaterale hulp zou kunnen doen uitschijnen dat België 

inderdaad zijn greep verliest en dat de multilaterale organisaties steeds meer aan belang 

winnen. Een dalend aandeel wijst daarentegen op het voeren van een eigengereid beleid. Een 

stabilisering wijst ten slotte op het voeren van een standvastig beleid waarbij de uitgaven van 

bilaterale en multilaterale hulp beleidsmatig duidelijk afgesproken zijn.  

 

-De correlatie
27

 tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale budget   

 

Door het hanteren van deze parameter tracht ik te bepalen of de schommelingen van het 

Belgische ontwikkelingsbudget zich weerspiegelen in de DAC-landen. Een overeenkomst 

                                                                                                                                                         
Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Gent : s.n., 1979. 

Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005. 

Staes, V.. Armoedebestrijdingsbeleid: eindrapport. Brussel : ABOS, 1995.  
27

 De correlatiecoëfficiënt geeft het verband weer tussen twee variabelen. Hoe dichter de waarde (die varieert 

van nul tot één) bij één ligt, hoe sterker het positieve verband. Hoe dichter de waarde bij nul ligt, hoe minder 

overeenkomst er is tussen beide grootheden. Een waarde van -1 wijst dan weer op een negatief verband. 

Hudson, P.. History by numbers, An introduction to Quantitative approaches. London : Arnold, 2000,  p. 262. 
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tussen beide bedragen zou immers kunnen aanwijzen dat men dezelfde criteria hanteert voor 

wie al dan niet aanspraak maakt op financiële hulp en hoeveel.  Als de DAC-landen  

financiële hulp koppelen aan respecteren  van mensenrechten kan men al dan niet zien in de 

stijging of daling van de toegestane gelden ook België deze zienswijze volgt. Dit zou een 

aanduiding kunnen zijn dat het Belgische ontwikkelingsbeleid gevoelig is voor de visie van de 

DAC-landen op ontwikkeling. 

Nu volgt nog een statistische noot. België maakt deel uit van de DAC-landen. Toch heb ik in 

mijn statistische bewerkingen van het cijfermateriaal België niet geëxtrapoleerd. Dit omdat de 

statistisch impact van België, op 23 andere landen, nagenoeg verwaarloosbaar
28

 is.  

 

 -De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies. 

 

Door te bepalen hoe de Belgische bijdragen aan zijn voormalige kolonies (Burundi, Congo, 

Rwanda) evolueerden tracht ik na te gaan in welke mate België zijn belangen weet te 

vrijwaren en het een eigengereid beleid voerde in deze gebieden. Een daling van dit budget 

toont aan dat er andere landen/multilaterale organisaties mee participeren  aan de 

ontwikkelingssamenwerking (en het beleid met deze regio‟s dus kan sturen) en dat België 

“relatief afstand” neemt van zijn belangen in die regio‟s. Terwijl een stijging kan wijzen op 

een sterkere betrokkenheid van de Belgische (federale) staat. 

Toch dienen de schommelingen in de financiële bijdragen van België aan zijn voormalige 

kolonies met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Zo spelen historische factoren een 

belangrijke rol in de hulpverlening aan deze gebieden. Soms blijven landen die nu het statuut 

van onafhankelijkheid hebben zich toch afhankelijk opstellen t.a.v. van zijn voormalige 

“kolonisator”. De verhouding België - Congo is hier m.i. een ondubbelzinnig voorbeeld van.  

Soms beschikken landen over veel  expertise  m.b.t. de recipiënt waardoor het een voorname 

rol blijft spelen in het gevoerde ontwikkelingsbeleid.  

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Zo was in 2008 slechts 2% van het ODA van de DAC-landen uit België afkomstig. 
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“Wanneer we nu met realisme en vooruitziendheid handelen, 

wanneer we moed tonen, 

wanneer we mondiaal denken en 

onze hulpbronnen dienovereenkomstig aanwenden, 

kunnen wij onze kinderen een 

vrediger en rechtvaardiger wereld schenken. 

Een wereld waarin het lijden verminderd zal zijn, 

waar kinderen overal een gevoel van hoop zullen hebben. 

Dit is niet alleen maar een droom. 

Het is onze verantwoordelijkheid.” 

 

James Wolfensohn, van 1995 tot 2005 president van de Wereldbank.
29
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I THEORETISCH KADER 
 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting m.b.t. de eigenheid van ontwikkelingssamenwerking. 

Deze relatief jonge discipline (ontstond net na de Tweede Wereldoorlog) worstelt met het zich 

aanmeten van een eigen identiteit. Heel wat termen die gebruikt worden om de eigenheid van 

deze discipline te omschrijven zijn gebaseerd op  negatieve implicaties  of gaan uit  van een 

Eurocentrische/westerse visie op ontwikkeling.  

In die zin is het belangrijk om vooraf een aantal specifieke termen/begrippen transparant te 

definiëren om aldus een oeverloos debat over woordkeuze enigszins te vermijden. Wanneer ik 

dit niet doe  loop ik het risico dat de  essentie van mijn onderzoeksopzet verloren gaat en dat 

we ons  verliezen in postmoderne overpeinzingen.  Het moet natuurlijk gezegd dat het zo 

helder mogelijk definiëren van begrippen vooral een streven is naar eenduidigheid, maar ik 

ben er mij van bewust dat ook ik niet ontsnap aan Kuhn‟s visie dat beoefenen van wetenschap 

geen neutraal en waardevrij gebeuren is.
30
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Boom, 2008, pp. 75-76. 
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1 Ontwikkelingssamenwerking. Een discipline met veel 

gezichten 
 

Ontwikkelingssamenwerking is een discipline die gepaard gaat met velerlei betekenissen. De 

manier waarop men (wetenschappers als niet-wetenschappers) aankijkt tegen 

ontwikkelingssamenwerking (wat is het?) is voortdurend doordrongen van allerlei 

achtergronden (cultureel, politiek, economisch, ethisch, etnisch etc.). Een  neutraal 

wetenschappelijk relaas over het hoe en het wat van ontwikkelingssamenwerking is 

eenvoudigweg een illusie.  

Voor veel termen uit de ontwikkelingsdiscipline is niet steeds een  vaste definitie voorhanden.  

Toch is voor een goed begrip van mijn masterscriptie van belang weer te geven van waaruit ik 

bepaalde begrippen definieer. Hierbij geef ik weer welke definities voorhanden zijn en/of 

welke definitie ik hanteer in deze scriptie.  
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1.1 Ontwikkeling: een gecontesteerd begrip 

 

De term ontwikkeling is moeilijk te definiëren en wordt vaak geassocieerd met  een 

pejoratieve betekenis. Deze term vormt  immers een beeld van een onderontwikkelde 

recipiënt en een ontwikkelde donor. Toch maakt men veelvuldig gebruik van het woord en 

fungeert het als een soort doelstelling. Hierbij poogt men (eventueel buiten de wil van de 

recipiënt) de recipiënt te ontwikkelen op economisch, democratisch, moraal, etc. vlak.
31

 

Ontwikkeling heeft ook meerdere betekenissen en invalshoeken. De westerse 

Brundtlandencommissie (cf. infra) introduceerde de term duurzame ontwikkeling. Hierbij ligt 

de nadruk op het vrijwaren van de hulpbronnen om de behoeftebevrediging van de huidige en 

toekomstige generaties.  

Het UNDP
32

 omschrijft daarentegen ontwikkeling als het aanbieden van een maximum aantal 

keuzemogelijkheden.
33

 

Voor de term ontwikkeling hanteer ik de definitie van François Houtart. Hij omschrijft 

ontwikkeling als een permanent proces van bevrijding uit natuurlijke, sociale, economische en 

culturele knelpunten.
34

 

 

Er zijn diverse indicatoren die men hanteert om te bepalen of een land al dan niet als een 

ontwikkelingsland kan beschouwd worden. Zo heeft een ontwikkelingsland een laag BNP
35

, 

een groot aantal inwoners dat in armoede leeft, een nationaal inkomen dat ongelijk verdeeld 

is, een groot belang en afhankelijkheid van de landbouw, een onvoldoende bevrediging van de 

basisbehoeften, een snel groeiende bevolking, een sterke afhankelijkheid van rijke 

industrielanden, etc..  
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 Walraet, A.. Internationale ontwikkelingssamenwerking. Onuitgegeven cursusmateriaal, Gent: Ugent, 2006, 

pp. 1-3. 
32

 United Nations Development Programme. 
33

 Z.n.. Het nieuwe gezicht van de Belgische internationale samenwerking. Brussel : ABOS, 1998, p. 4 + p. 14. 
34
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1.2 Wat is ontwikkelingssamenwerking? 

 

De discipline van de ontwikkelingssamenwerking  heeft de doelstelling  -what’s in a name?-  

om doormiddel van samenwerking ontwikkeling (cf. supra) te brengen. Deze samenwerking 

verloopt tussen een donor (het “ontwikkelde” land) en een recipiënt (het “ontwikkelingsland”) 

en poogt de levensstandaard van het ontwikkelingsland te doen stijgen. Dit klinkt als een 

onfeilbaar mooi gebaar vanwege de donorlanden, maar dit is het niet. De donoren (en 

recipiënten) krijgen immers vaak kritiek omwille van de vele schandaalverhalen
36

, vormen 

van corruptie, etc.. Ontwikkelingssamenwerking is immers geen neutrale discipline waarbij 

idealiter een welvarende donor geld geeft aan een arme recipiënt uit filantropische 

overwegingen. Vaak zijn er d.m.v. allerlei conditionaliteiten, voorwaarden en belangen 

verbonden aan de verleende hulp. Het fenomeen van gebonden hulp
37

 komt dan ook 

veelvuldig voor (ook in België).
 
Ontwikkelingssamenwerking verliest zijn neutraliteit  echter 

wanneer er conditionaliteit en dus verschillende belangen van de donor naar boven komen 

(bv. economische, politieke, godsdienstige, etc.).
38

  

Men kan in dit opzicht twijfelen of de term “samenwerking” wel passend is. Deze term doet 

immers een gelijkwaardigheid van donor en recipiënt uitschijnen. 

 

Een echte vorm van samenwerking vereist immers een dialogische werking.  Wanneer men 

samenwerkt vanuit dialoog dan gaat het wezenlijk om tweespraak. In de praktijk is dit niet 

steeds een feit.  Vaak wordt er gehandeld vanuit eigenbelang en niet vanuit de belangen van 

de recipiënt. Zo legt men bijvoorbeeld recipiënten handelsrestricties op die het land niet ten 

goede komen.  

Wat zou dat kunnen impliceren dialogische samenwerking. Ik laat mij inspireren door de visie 

die de filosoof Buber
39

 heeft op het concept dialoog. In het begrip dialoog kan men vier 

wezenlijke elementen onderscheiden, m.n: 

                                                 
36

 De Coninck, D.. Witte olifanten:de miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Leuven : Van Halewyck, 1996.  
37

 Dit is hulp waarbij de ontvangende landen werd verplicht om (een deel van) de ontvangen hulp te spenderen 

aan goederen en diensten uit het donorland. 

Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 312. 
38

 Z.n.. Aan ontwikkelingssamenwerking doen. Geraadpleegd op 21/04/2009, p.6. 

<http://www.dgdc.be/nl/vacatures/ontwikkelingssamenwerkingdoen/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen.pdf

> 
39

 Timmermans, P.. DE PEDAGOGISCHE VISIE VAN M. BUBER OPVOEDEN ALS DIALOGEREN. 

Geraadpleegd op 17/05/2010. 

<http://opvoedkunde1av.khleuven.be/PEDAGOGIEK/PEDVISIES/BUBER/Buber.htm> 

http://www.dgdc.be/nl/vacatures/ontwikkelingssamenwerkingdoen/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen.pdf
http://www.dgdc.be/nl/vacatures/ontwikkelingssamenwerkingdoen/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen.pdf
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-Dialoog is afstand en nabijheid 

-Dialoog is luisteren naar en ingaan op 

-Dialoog is een taal die door beiden wordt gebruikt 

-Dialoog is een gespreksthema waarop beiden zijn gericht. 

 

Niet alle vormen van ontwikkelingssamenwerking worden gedragen door deze vier 

elementen. Nochtans lijkt het mij de enige manier te zijn om daadwerkelijk te spreken over 

samenwerking.   

Bijvoorbeeld: Soms schort het aan de juiste afstand en nabijheid door al teveel bevoogding, 

paternalisme en overdreven liefdadigheid. Dit is verkeerd want recipiënt en donor moeten 

elkaar respecteren in hun eigenheid en dus verschil.  

Ook het evenwicht van luisteren en ingaan op is niet steeds aanwezig. Zo kan een donorland 

alleen op die terreinen hulp bieden (ingaan op) die uiteindelijk ook het meest “winst” 

(financieel, marketing, psychologisch, ...) opleveren. Vaak wordt naar de echte noden 

(luisteren) niet gehoord of voldoende gedetecteerd. Dit leidt tot situaties die Douglas de 

Coninck
40

 in zijn boek blootlegde. 

Ook dezelfde “taal” spreken is geen evidentie. Bijvoorbeeld de Congolese burger die nog 

steeds hoopt op les oncles die hen uit liefdadigheid zullen komen helpen,  een discours dat 

haaks staat op een ontwikkelingswerker die de taal spreekt van emancipatie, van zelf het hef 

in handen nemen, van opeisen van rechten, arbeid, vakbond…..  

Tot slot moet een dialoog betrekking hebben op een thema die beide partijen aanbelangt. Zo 

heeft een land dat een precaire nood heeft aan voedselhulp, weinig behoefte aan de uitbouw 

van bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk. In dit geval moeten beide partijen aan tafel gaan 

zitten en overleggen wat de problemen zijn, en hoe deze aan te pakken. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 De Coninck, D.. Witte olifanten:de miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Leuven : Van Halewyck, 1996. 
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1.3 Wat is een ontwikkelingsbeleid? 

 

Voor een ontwikkelingsbeleid hanteer ik de definitie van Van Dale. Van Dale  omschrijft de 

term beleid als: “een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.”
41

 In 

dit opzicht kan men stellen dat een ontwikkelingsbeleid een gedragslijn is voor het bekomen 

van ontwikkeling. Deze gedragslijn wordt bepaald op verschillende momenten: 

 

- De beleidsvoorbereiding: hierbij analyseert men de informatie en formuleert men 

adviezen voor het te beleid. 

- De beleidsbepaling: hierbij neemt men beslissingen over de inhoud (de doeleinden, 

middelen, etc.) van een beleid. 

- De beleidsuitvoering/implementatie: hierbij worden de bepaalde doeleinden 

toegepast. 

- De beleidsevaluatie: hierbij beoordeelt men de resultaten van het gevoerde beleid 

en gaat men na of de doelen gehaald worden. 

- De terugkoppeling/feedback: hierbij kan men het beleid (in de verschillende fasen) 

nog bijsturen.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

Z.n.. Beleid. Geraadpleegd op 10/05/2010. 

<http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands

&searchQuery=beleid> 
42

 Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984, p. 20. 
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1.4 Wat is ontwikkelingsdenken? 

 

Een andere term is ontwikkelingsdenken. Dit is de som van alle ideeën over ontwikkeling, 

inclusief de pertinente aspecten van ontwikkelingstheorie, strategie en ideologie. Deze term 

zal van belang zijn daar een andere visie op ontwikkeling, zal leiden tot veranderingen in het 

ontwikkelingsbeleid.  Deze term leunt sterk aan bij het concept paradigma geïntroduceerd 

door de wetenschapsfilosoof Kuhn.  Vandaag de dag krijgt het de betekenis van een 

samenhangend stelsel van modellen en theorieën die een denkkader vormen waarbinnen de 

“werkelijkheid” geanalyseerd en beschreven wordt.
43

 

Zo stond in het ontwikkelingsdenken van de jaren zestig economische ontwikkeling centraal, 

in de jaren zeventig menselijk kapitaal, in de jaren tachtig het neoliberalisme, in jaren 

negentig good governance en vanaf 2000 de milleniumdoelstellingen en de verklaring van 

Parijs die de nadruk legde op het kwantitatieve
44

 en kwalitatieve aspect van deze discipline.
45

 

Het ontwikkelingsdenken bepaalt  het te voeren ontwikkelingsbeleid. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Z.n.. Paradigma. Geraadpleegd op 17/05/2010. 

<http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigma_(wetenschapsfilosofie)> 
44

 Zo streeft het concrete doelen na, cf. infra. 
45

 Het kwantitatieve aspect was reeds aanwezig in de 0.7% norm. Deze werd overeengekomen in 1970 in de 

algemene vergadering van de VN en stelt dat 0.7% van het BNP aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) 

gespendeerd diende te worden.  Tot de dag van vandaag slaagden enkel Zweden, Noorwegen, Nederland, 

Denemarken, Finland en Luxemburg in het halen van de deadline. Om dit te verbeteren sloten vijftien landen van 

de Europese Unie in 2005 een overeenkomst om tegen 2015 de norm te halen. 

Mulama, J.. DEVELOPMENT-AFRICA : THAT ELUSIVE TARGET OF 0.7 PERCENT. Geraadpleegd op 

10/05/2010. <http://www.un.org/special-rep/ohrlls/News_flash2005/30%20May%20Dev%20Africa-

Target%200.7%20percent.htm> 

Vos, H. (red.). De impact van de Europese unie. Beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen. Leuven: Acco, 

2008, p. 101. 

Walraet, A.. Internationale ontwikkelingssamenwerking. Onuitgegeven cursusmateriaal, Gent: Ugent, 2006, p. 

28  + p. 69. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Model_(wetenschap)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werkelijkheid
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/News_flash2005/30%20May%20Dev%20Africa-Target%200.7%20percent.htm
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/News_flash2005/30%20May%20Dev%20Africa-Target%200.7%20percent.htm
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1.5 Het proces van ontwikkeling 

 

Hoe moet men het proces van ontwikkeling begrijpen? Hoe verloopt eigenlijk ontwikkeling ?  

Vanuit welke verklaringsmodellen vertrekt men? Het is interessant om ook na te gaan hoe 

deze verschillende manieren van kijken naar ontwikkeling een impact hebben op het gevoerde  

ontwikkelingsbeleid van een donorland  t.a.v. van een recipiënt.  

Verloopt ontwikkeling lineair ? Geleidelijk aan, meer en meer, beter en beter…. Zoals bv ons 

gewicht toeneemt of onze lengte…. De recipiënt wordt rijker en rijker, evolueert naar meer en 

meer (gezondheidszorg, wegen, onderwijs…..). 

Of verloopt ontwikkeling eerder schoksgewijs ? Eerder in sprongen ? Zoals een kind dat eerst 

niet kan lopen en na een tijdje wel. Soms heeft men de indruk dat de dingen in sprongen 

vooruitgaan. Zeker wanneer men niet voortdurend betrokken is bij het ontwikkelingsproces. 

Zo zullen ouders eerder de indruk hebben dat het loopproces van hun kind eerder lineair 

verloopt, maar oma en opa die af en toe maar op bezoek komen hebben veeleer de indruk dat 

hun kleinkind met “sprongen” vooruitgaat.  

Of is ontwikkeling eerder te begrijpen als een dialectisch gebeuren: these, antithese en 

synthese?  Zo zullen ongetwijfeld de vele kloosterlingen van weleer de indruk hebben dat 

Congo er niet op vooruitgaat wanneer ze dit vergelijken met de periode wanneer ze zelf vanuit 

vaak goed bedoelde motieven van liefdadigheid ontwikkeling hebben proberen te brengen.    

Er zijn nogal wat TV –programma‟s die inzoomen op de hedendaagse toestand van  Congo ( 

n.a.v. 50 jarige onafhankelijkheid). Moet vanuit deze visie Congo nu eerst een  toestand van 

miserie, achteruitgang, conflict (antithese) ondergaan in vergelijking met weleer, om weldra 

een sprong te kunnen maken naar een beter en andere niveau van ontwikkeling ? Wat kan de 

rol zijn van donorlanden vanuit deze visie ? Moet men gewoon toekijken omdat “Congo een 

enorme knoeiboel is geworden” zoals Karel De Gucht stelde in zijn toespraak voor het 

Europees Parlement. 
46

  

 

 

 

                                                 
46

 Z.n.. De Gucht niet meer welkom in Congo. Geraadpleegd op 17/05/2010. 

<http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=27145&cHash=1614cd543a> 
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1.6 De actoren in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

 

Er zijn diverse actoren die deelnemen aan ontwikkelingssamenwerking in België. De sector is 

verre van een monoliet en Patrick Develtere onderscheidt dan ook in zijn werk “De Belgische 

ontwikkelingssamenwerking”  vier pijlers waarin België zich engageert op ontwikkelingsvlak. 

De eerste vier pijlers betreffen de donor, maar er is m.i. ook nog een vijfde peiler te 

onderscheiden in het ontwikkelingsverhaal.
47

 

De eerste pijler is die van de officiële bilaterale
48

 ontwikkelingssamenwerking. Deze wordt 

uitgevoerd door verschillende overheidsdiensten die verschillende projecten financieren en 

uitvoeren.
49

 Hoofdspeler is de DGOS (de directie-generaal ontwikkelingssamenwerking en de 

opvolger van het DOS/ABOS/DGIS) die de belangrijkste instantie inzake 

ontwikkelingssamenwerking in België is. Het is deze instantie die aan bod komt in deze 

verhandeling. 

Daarnaast zijn er nog andere federale overheidsdiensten (FOD‟s) die zich engageren in de 

ontwikkelingssamenwerking. Zo participeert ook de FOD financiën (verleent leningen van 

staat tot staat, …), de FOD buitenlandse zaken (o.a. door middel van diplomatie) en de FOD 

van defensie (bijvoorbeeld bijdragen aan MONUC
50

) deel aan het ontwikkelingsproces.
51

 

 

De tweede pijler is die van de Belgische bijdragen aan internationale, multilaterale 

instellingen.
52

 

De financiële inbreng van de DOS/ABOS/DGIS/DGOS aan deze instellingen bestaat uit hetzij 

vrijwillige, hetzij verplichte bijdragen.
53

 

De DGOS geeft bijdragen aan verschillende internationale organisaties. Zoals het EOF
54

, 

UNDP
55

, UNCTAD
56

, WHO,
57

 de ontwikkelingsbanken, etc.. De ontwikkelingsbanken 

kunnen echter ook gelden krijgen van o.a. de FOD financiën. 

                                                 
47

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 14. 
48

 Bilateraal betekent tweezijdig. Het betreft hier het niveau tussen twee landen. 

Van Den Bossche, G., en Vandepitte, P.. Lexicon, Een verklaring van historische en actuele maatschappelijke 

concepten. Gent:  Academia Press, 2005,  p. 117. 
49

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 28. 
50

 Een vredesmacht in Congo ; Mission de l`Organisation des Nations Unies en République démocratique du 

Congo (MONUC). 
51

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, pp. 91-92.+ pp. 107-

109. 
52

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, pp. 28-29. 
53

 ABOS. Activiteitenverslag 1987-1988-1989. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1989, pp. 87-89. 
54

 Het Europees Ontwikkelingsfonds. 
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Multilaterale samenwerking heeft verschillende voordelen. Zo wegen de belangen van de 

individuele donoren minder, is er een grootschalig aanpak mogelijk, beschikt men over het 

geschikt personeel, etc..
58

 

Toch zijn er ook nadelen aan verbonden. Zo kost het in stand houden van een administratie 

veel geld, weten vele landen hun belangen wel nog door te drukken, etc..
59

 

De derde pijler is die van indirecte actoren. Zij krijgen middelen van de Belgische overheid 

om projecten en programma‟s uit te voeren. Een voorbeeld zijn de NGO‟s of universiteiten. 

Zo helpt de overheid NGO‟s door te participeren in de ontwikkelingsprojecten. Concreet kan 

dit leiden tot bijdragen voor de uitzending van vrijwilligers, voorlichtingscampagnes, etc..
60

 

Ook de universiteiten engageren zich in het ontwikkelingsverhaal. Zij richten zich 

voornamelijk op de opleiding van studenten, de uitzending van hoogleraar of onderzoekers, 

etc.. Vanaf de jaren tachtig ontstond er een overkoepelende organisatie voor de universiteiten 

zijnde de VLIR
61

 op Vlaams niveau en CIUF
62

 op Franstalig niveau.
 63

 

 

De vierde pijler toont de vermaatschappelijking van de ontwikkelingssamenwerking en het is 

op dit vlak dat België als staat geen/minder invloed uitoefent. Deze  pijler omvat een 

diversiteit aan groeperingen: vakbonden, boerenbewegingen, ziekenfondsen, bedrijven, 

coöperaties, stichtingen, steden en gemeenten. De opkomst van deze groep gaat gepaard met 

een tendens naar lokalisering (de hulp wordt geleverd door lokale spelers in de donorlanden) 

van de ontwikkelingssamenwerking.
64

 

Tevens moet benadrukt worden dat door de federalisering ook een Vlaamse en Waalse 

ontwikkelingssamenwerking tot stand kwam in het jaar 1993.
65

 

 

Tot slot zou ik nog een vijfde pijler willen toevoegen aan het ontwikkelingsverhaal. M.n. de 

begunstigde groep, de recipiënt. Deze groep is op zich zeer divers en betreft  landen, 

                                                                                                                                                         
55

 United Nations Development Programme. 
56

 United Nations Conference on Trade and Development. 
57

 World Health Organization. 
58

 Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984, p. 317. 
59

 Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984, p. 318. 
60

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, pp. 28-29. 
61

 De Vlaamse Interuniversitaire Raad. 
62

 Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française. 
63

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, pp. 197-198. 
64

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, pp.28-29. 
65

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p.138. 
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bedrijven, families, dorpen, individuen etc. (macro, meso, micro). Hun gemeenschappelijke 

kernproblematiek is dat ze niet kunnen voldoen in hun eigen  basisbehoeften. 
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1.7 Mogelijke motieven voor ontwikkelingshulp 

 

Ontwikkelingshulp gebeurt vanuit  zeer diverse motieven. Ik laat er een aantal de revue 

passeren.   

Roger C. Riddell maakt in zijn werk “Foreign Aid Reconsidered” een onderscheid tussen 

morele en niet-morele overwegingen.
 66

   

Morele overwegingen houden in dat donoren ervan overtuigd zijn dat men iets kan doen tegen 

het onrecht en de ongelijke verdeling van de rijkdom in het ontwikkelingsland. Men gaat zelfs 

verder en vindt het een plicht om soelaas te brengen in de precaire situatie
67

 van het 

ontwikkelingsland.
 
Vanuit deze visie is het dus amoreel om landen in nood niet te helpen 

wanneer men daartoe in staat is.
68

 Ontwikkelingshulp wordt tevens gehanteerd als een middel 

om een nobel doel na te streven. Zo kan men de verleende hulp koppelen aan: het respecteren 

van de mensenrechten, het verlenen van goed bestuur,… . Het principe, waarbij men een 

beleid oplegt in ruil voor hulp, noemt men conditionaliteit.
69

  

H. Singer, bouwt verder op de tweedeling van Riddell en voegt er een derde groep (die een 

mix is van de voorgaande twee) aan toe. Singer  kwantificeert de motieven van hulp. Zo stelt 

hij dat twintig procent van alle internationale hulp moreel onderbouwd is, nogmaals twintig 

procent niet-moreel en de overige zestig procent tot de derde, gemixte groep behoren.
70

 

Naast de morele aspecten zijn er nog andere (niet morele) motiveringen/belangen terug te 

vinden. Zo treffen we bij Degnbol-Martinussen en Engberg-Pedersen naast morele en 

humanitaire motieven tevens ook economische, veiligheids- en milieumotieven voor het 

verlenen van ontwikkelingshulp aan.
71

 

Bij economische motieven ligt het belang bij de donor, deze wenst economische voordelen te 

halen uit de verleende hulp. Concreet komt dit neer op o.a. het verwerven van bepaalde 

                                                 
66

 Riddell, R.. Foreign aid reconsidered. Baltimore: Johns Hopkins university press, 1987, p. 3. 
67

 Men gebruikt diverse meters zoals o.a. de HDI om na te gaan of een land hulp nodig heeft. Tevens is media-

aandacht een determinant voor het verlenen van hulp. 
68

 Riddell, R.. Foreign aid reconsidered. Baltimore: Johns Hopkins university press, 1987, p. 45. 
69

 Conditionaliteit betekent letterlijk voorwaardelijkheid. Het is een term afkomstig uit de ontwikkelingshulp die 

staat voor eisen waaraan een overheid moet voldoen om hulp te krijgen. Het niet volgen van deze voorwaarden 

kan tot gevolg hebben dat de beloofde hulp wordt stopgezet. Conditionaliteit zorgt ervoor dat de donoren macht 

kunnen uitoefenen op de recipiënten. 

AMNESTY International. „Conditionaliteit’, geraadpleegd op 01/04/2009. 

<http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1022> 

Hermes, N. en Lensink, R.. Changing the conditions for development aid : a new paradigm? in Hermes, N. en 

Lensink, R. (eds.). Changing the conditions for development aid : a new paradigm? London : Cass, 2001, p. 7. 

Riddell, R.. Does foreign aid really work? New York : Oxford University Press, 2007, p. 91+ p. 235. 
70

 Riddell, R.. Foreign aid reconsidered. (Baltimore (Md.) : Johns Hopkins university press, 1987, p. 4. 
71

 Degnbol-Martinussen, J. en Engberg-Pedersen, P.. Aid : understanding international development 

cooperation. Londen : Zed books, 2003, pp. 10-15. 

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1022
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grondstoffen van de recipiënt, positieve voorwaarden om de markt van de recipiënt te 

betreden, het fenomeen van gebonden hulp, etc. . 

Onder veiligheidsmotieven verstaat men dat men via hulp, de recipiënt tracht te neutraliseren 

in de internationale politiek. Men tracht via het verlenen van steun bijvoorbeeld de vorming 

van een criminele staat tegen te gaan. 

Verder halen ze ook milieumotieven aan. Dit betekent dat men door het verlenen van hulp 

tracht de natuur te behouden en/of te herstellen. Hierbij denken we o.a. aan 

natuurreservaten.
72

 

 

Tot slot kan de historische band met het hulpbehoevende land ook van belang zijn voor de 

hulpverlening. Zo is de hulpverlening van vele ex-koloniale machten aan voormalige kolonies 

veel groter dan aan andere landen. 

 

In de Belgische ontwikkelingssamenwerking  spelen er verschillende motieven mee. Zo 

zorgen historische banden ervoor dat een groot deel van de hulp heden ten dage nog steeds ten 

dienste staat van  de voormalige kolonies vloeit. Toch mag men ook  economische motieven 

niet verwaarlozen. Zo hebben/hadden diverse Belgische bedrijven zoals belangen in Congo. 

Daarnaast speelt ook de politieke prestige mee of zoals men stelde in een verslag aan de 

Koning bij de oprichting van de DOS in 1962: 

 

“Als België zijn rang wenst te behouden onder de technisch gevorderde volkeren, 

alsmede zijn hoge levensstandaard, dan is het absoluut vereist dat ons land zijn deel 

doet en zijn plaats inneemt in de wereldinspanning voor ontwikkelingssamenwerking, 

zoals bijvoorbeeld in de internationale sectie inzake wetenschappelijk en 

technologisch onderzoek. Want de wereld verandert vlug. Geen enkel land zou zijn 

rang kunnen bewaren als het alleen maar wil behouden wat het verworven heeft en 

geen vooruitgang wil maken. De rang, de levensstandaard hebben een betrekkelijke 

waarde om ze te behouden dient voortdurende vooruitgang te worden geboekt.”
73

 

 

                                                 
72

 Walraet, A.. Internationale ontwikkelingssamenwerking. Onuitgegeven cursusmateriaal, Gent: Ugent, 2006, p. 

21.  
73

 Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent : s.n.,  p. 9. 
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1.8 De aard van de hulpverlening 

 

Nog een belangrijke term die aan bod komt is de aard van de hulp. In zijn breedste betekenis 

kan men hulp omschrijven als alle goederen (zowel materiële als niet-materieel (technologie, 

kennis, leningen)) die door donoren aan recipiënten wordt gegeven. Hoewel deze definitie 

niet weergeeft wat de motieven, wie de donoren en recipiënten zijn, enz., wens ik toch deze 

betekenis  toe te passen.
74

 

Deze definiëring dekt een brede lading. 

Wanneer het om financiële hulp gaat dan gebeurt dit vaak onder de vorm van leningen (die 

worden kwijtgescholden of verleend aan een gunstig tarief), projecthulp, budgetsteun, giften, 

studiebeurzen, etc. 

Materiële hulp kan de vorm aannemen van voedselhulp, noodhulp en humanitaire hulp 

waarbij men goederen naar de noodlijdende regio‟s stuurt. Het betreft dan voornamelijk 

basisbenodigdheden zoals  voedsel, medicatie en tenten. Het kan anderzijds ook betrekking 

hebben op materieel zoals kranen, machines, etc. die men nodig heeft voor het logistiek 

ondersteunen van  een economie/maatschappij.
75

 

 

Toch kan men een onderscheid maken tussen enerzijds bilaterale hulp en anderzijds 

multilaterale hulp. Bilaterale hulp is hulp verleent van een regering aan een regering d.m.v. 

officiële agentschappen. Deze soort van hulp omvat ¾ van de totale hulpverlening. 

Multilaterale hulp daarentegen is hulp verleent door een internationale organisatie aan een 

ontwikkelingsland. Doordat hier een internationale organisatie de drijvende motor is, zouden 

hier de eigenbelangen van de geldschieters minder moeten primeren. Recipiënten van 

ontwikkelingshulp verkiezen deze vorm, desondanks zijn vele internationale organisaties 

verre van neutraal.
76
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1.9 Ontwikkelingssamenwerking: een verantwoorde gave of een zinloze 

opgave? 

 

Hoewel deze thesis ontwikkelingssamenwerking als onderwerp behandelt, staat deze 

discipline niet buiten schot.  

De internationale donorgemeenschap spendeerde de afgelopen vijf decennia 2.3 biljoen dollar 

(dit is 2.300.000.000.000 dollar) aan ontwikkelingshulp en dit met weinig resultaat. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat diverse vorsers (William Easterly, Dambisa Moyo, etc.),  en andere 

belanghebbende zich vragen stellen m.b.t. het nut van ontwikkelingssamenwerking.  

De kritiek wordt geuit door zowel de linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum.
77

 

Zo richt de kritiek van de linkerzijde zich op het feit dat de geleverde hulp niet  iedereen ten 

goede komt en dat voornamelijk de lokale elite ervan profiteert.
78

 De kritiek van de 

rechterzijde uitte zich vooral in de jaren zeventig en tachtig. Hun kritiek focust zich op het feit 

dat ontwikkelingshulp marktverstorend is. Zij streven naar een maatschappij met een open 

markt die functioneert via het laisser faire principe.
79

 

Toch kan men, m.i. het hulpvraagstuk niet met louter ja of neen beantwoorden, want hulp (en 

armoede) is multidimensioneel. Daarom maak ik een onderscheid tussen drie niveaus tussen 

wie de hulpverlening verloopt m.n.: 

 

 -Het microniveau, waarbij de hulpbehoevende als individueel centraal staat. 

 -Het mesoniveau, dat het hulpbehoevende land centraal zet. 

 -Het macroniveau waarbij het internationale centraal staat. 

 

Op microniveau lijkt in eerste opzicht hulp wel degelijk van betekenis te zijn. Een persoon die 

geconfronteerd wordt met problemen van natuurlijke, menselijke, technische of structurele 

aard behoeft hulp en dan staan wij (de westerse industrielanden) voor de keus om al dan niet 

hulp te verlenen. Wanneer dit binnen onze mogelijkheden ligt denk ik dat we dit dan ook 

moeten doen. Gericht op de actualiteit heeft de noodlijdende Haïtiaanse mens heeft geen 

momentaal geen baat bij hoogdravende structurele discussie over zin en onzin van 
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(ontwikkelings-)hulp. Hij  smeekt ons tot hulp, nu en meteen. Bevredigen van de 

basisbehoeften (medisch, voedsel, veiligheid zie piramide van Maslow
80

) vraagt om directe 

actie.  

Hulp is hier a.h.w. face to face onmiddellijk en direct.  Het is m.i. ook “pure” hulp in die zin 

dat we niet onmiddellijk iets terug verwachten. In termen van de Franse filosoof Levinas: We 

nemen onze verantwoordelijkheid op voor de ander zonder dat we of de ander zijn 

verantwoordelijkheid zal opnemen voor ons. We laten onze hulp niet afhangen van wat de 

andere eventueel voor mij terug zal doen. Onze ontwikkelingssamenwerkingsrelatie is in die 

zin asymmetrisch.
81

  

We kunnen ons echter wel de vraag stellen of de verleende hulp iedereen (de 

hulpbehoevenden) kan bereiken. De kritiek van de linkerzijde (cf. supra) richt zich op dit 

aspect. Doch kan men in het opzicht van de begunstigde stellen dat hulp een verantwoorde 

gave is. 

 

Ontwikkelingssamenwerking op landniveau stelt ons voor andere vragen. Op zich zou een 

economisch welvarend land donerend moeten zijn t.a.v. landen die verkeren in ongunstige 

economische situatie. Toch is het verlenen van hulp van land tot land geen eenvoudige zaak. 

Zo richt de kritiek van Dambisa Moyo zich vooral op het billaterale niveau. Zij stelt dat 

hulpverlening kan leiden tot een afhankelijkheidsrelatie. De hulpverlening kan er immers voor 

zorgen dat de lokale regeringen hun verantwoordelijkheid niet opnemen omdat deze toch door 

de donoren tegemoet wordt gekomen.
82

 

Dit kan echter bestreden worden d.m.v.  empowerent. Zo moeten de recipiënten gestimuleerd 

worden om zelf te handelen zelf welvaart te brengen.  

Spanningsveld is evenwel of de hulp op landniveau steeds bij de juiste mensen beland die 

kunnen bijdragen in de eigen welvraat.  Recipiërende landen waar corruptie, dictatoriale 

politieke regimes aanwezig zij is ontwikkelingssamenwerking geen sinecure.  De uitspraak 

van Karel De Gucht was in deze niet mis te verstaan aan het adres van Congo. Het aspect van 

asymmetrie waarvan sprake hierboven is op dit niveau geen evidentie. 
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Ontwikkelingssamenwerking is op billateraal vlak vaak niet vrijblijvend. De donoren 

koppelen d.m.v. allerlei conditionaliteiten allerlei voorwaarden aan de verleende hulp. Zo 

dient de hulpverlening vaak economische, politiek, militaire, etc. belangen. In dit opzicht kan 

men spreken over symmetrische verantwoordelijkheid. M.n. we doen iets voor jullie als jullie 

iets terug doen.  

Het kan ook zijn dat de donerende landen niet onmiddellijk iets wensen te veranderen aan het 

armoedeprobleem. Ontwikkelingshulp kan men immers ook zien als een “zoethoudertje”. Af 

en toe de noodlijdende iets toewerpen kan fungeren als een doekje voor het bloeden.  Op die 

manier houden we het lont uit het kruitvat in die landen die dreigen extreem ontsporen en hier 

mee al dan niet de “wereldvrede” kunnen aantasten. Tevens zorgt de hulpverlening voor een  

feel-good bij de donoren. 

Op dit niveau is er geen eenduidig antwoord of hulp al dan niet een verantwoorde gave is. Zo 

kan het verlenen van hulp corruptie aanwakkeren en de verantwoordelijkheid van de staat 

ondergraven. Doch kan volgens Burnside en Dollar hulp werken in een gunstige politieke 

situatie.
83

 

 

Internationaal gezien staat ontwikkelingsamenwerking voor een andere uitdaging. Op dit 

niveau zijn er m.i. nog heel wat uitdagingen.  De toestand in Haïti heeft dit misschien pijnlijk 

naar voor gehaald. Verschillende landen nemen hun individuele verantwoordelijkheid op en 

stormen toe naar het noodlijdende land. Gevolg is een versterking van de chaos en frustratie 

van de plaatselijke bevolking. Hulp staat bijna letterlijk voor de neus van de noodlijdende 

mens maar hij kan er niet bij. Op internationaal niveau (Europa, VN) zou a.h.w. een cel in het 

leven moeten roepen die coördinerend optreedt op momenten dat dit nodig is. Bijvoorbeeld de 

individuele landen aansturen in welke nood ze specifiek moeten voorzien. Bijvoorbeeld de VS 

zorgt voor brandstof en militaire veiligheid, Frankrijk voor mobiele ziekenhuizen, enzovoort. 

Een zelfde redenering kan men toepassen op ontwikkelingssamenwerking. Verschillende 

landen nemen hun verantwoordelijkheid op voor noodlijdende landen maar eigenlijk is er 

geen coördinatie van datgene wat de recipiënt allemaal ontvangt.  Daardoor dreigt m.i. toch 

een gigantische vorm van verspilling. Ontvangende landen die het niet zo nauw nemen met 

het bevorderen van de welvaart in hun eigen land is dit m.i. een voordelige manier van 

werken: “verdeel en heers…” . De recipiënten incasseren maar niemand van de donerende 
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landen heeft een gecoördineerd zicht op wat dit land daar op structureel (politiek, 

economisch…) en individueel vlak mee doet.  Hoeveel financiële middelen ontvangt het, bij 

wie komt het terecht… Er zijn m.a.w. te veel agenten in betrokken. Hierbij denken we 

ondermeer aan het IMF, de Wereldbank, USAID
84

, de DFID
85

, andere hulporganisaties en 

Bono
86

. Dit heeft als gevolg dat bij een falend beleid niemand de verantwoordelijkheid 

opneemt en niemand aansprakelijk is.
87

 Toch tracht men heden ten dage (met o.a. de 

Millenniumdoelstellingen te 2000 en de Verklaringen van Parijs in 2005, cf. infra) de hulp te 

harmoniseren. Er zijn immers een aantal problemen die een internationale aanpak vereisen. 

Zo denk ik ondermeer aan de klimaatproblematiek, een structurele aanpak van het 

armoedeproblemen etc.. 

Op internationaal vlak biedt ontwikkelingssamenwerking veel voordelen. Zo is een globale 

aanpak nodig wat de uitgaven voor deze post deels verantwoord. Doch verloopt weinig van de 

hulpverlening gecoördineerd wat leidt tot een verspilling van de middelen. 

De analyse op drie niveaus (micro, meso, macro) gaf geen doorslaggevende argumenten weer 

om te bepalen of ontwikkelingshulp nu een verantwoorde opgave is of niet.  Belangrijk is om 

steeds de effecten van ontwikkelingshulp op voornoemde niveaus steeds weer kritisch te 

evalueren. Evalueren (proces/product) is m.i. van wezenlijk belang om een verantwoord 

ontwikkelingsbeleid uit te zetten.  

Niettegenstaande dit evaluatieproces niet steeds feilloos verloopt ben ik toch van  oordeel dat 

het de morele plicht is van welvarende landen (o.a. België) om de hulpbehoevenden te helpen. 

Dit evenwel op supranationaal/multilateraal i.p.v. bilateraal vlak. Mondiale problemen 

vergen, m.i., een mondiale aanpak. Het is niet omdat de evaluatiefase  niet steeds accuraat 

verloopt dat dit ons ontslaat van onze morele plicht om  dienstaar te zijn t.a.v. onze 

minderbedeelde medemens.  
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II DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSHULP. HOE PAST DE 

BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET GLOBALE 

PLAATJE? 
 

In dit hoofdstuk ga ik na in welke mate de internationale ontwikkelingstendensen terug te 

vinden zijn in de krachtlijnen van het Belgische ontwikkelingsbeleid. Past de evolutie van het 

Belgische ontwikkelingsbeleid (i.c. respectievelijk de geschiedenis van de DOS, ABOS, 

DGIS, DGOS)
88

 in de gangbare internationale tendensen of voert het eerder een eigengereid 

parcours?  

 

Dit alles belicht ik in zes tijdsperiodes, m.n. de naoorlogse periode, de jaren zestig, de jaren 

zeventig, de jaren tachtig, de jaren negentig en tot slot de periode vanaf het jaar 2000. Per 

tijdsperiode bekijk ik de evoluties van zowel het Belgische en het internationale 

ontwikkelingsbeleid en tracht zo parallellen en breuklijnen tussen deze twee terug te vinden. 

In de eerste periode, vlak na de Tweede Wereldoorlog, werd er nog niet veel aan 

ontwikkelingssamenwerking gedaan. Europa moest immers herstellen van deze catastrofe en 

had zelf buitenlandse hulp (i.c. het Marshallplan, 1948-1951) nodig om te functioneren. Toch 

werd in deze periode, diverse multilaterale instellingen opgericht, m.n.  het IMF
89

, de 

Wereldbank, de ITO
90

 en de VN.
91

  Deze legden de basis voor het Bretton Woodssysteem en 

de  multilaterale betrekkingen met het “buiten”land tot op de dag van vandaag. 

De periode van de jaren zestig kenmerkte zich door een ontwikkelingsoptimisme. Hierin was 

het denken van Rostow dominant en dacht men dat groei een economisch, kwantitatief 

gegeven was. Dit was deels een gevolg van de successen van het Marshallplan. Dit plan was 

voor Europa een succesverhaal dat men wilde exporteren naar andere (ontwikkelings)landen. 

Het was tevens in deze periode dat het Belgische ontwikkelingsbeleid  vorm kreeg.  

In de jaren zeventig kwam er een gedachteverandering onder impuls van de (olie)crisis en de 

val van het Bretton Woodssysteem. Tevens nam men afstand van de lineaire visie op 
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ontwikkeling door de invoering van het dependencia
92

-paradigma. Hierbij staat de ongelijke 

ruil centraal en ziet men armoede als een structureel probleem. Daarenboven kwam de zuid-

zuid samenwerking (met de G77) tot stand en won het NIEO
93

-concept aan aanhang.  

De jaren tachtig kenmerkten zich door het neoliberalisme. In deze periode, waarin o.a. 

Tatcher en Reagan aan de macht waren, wenste men zo weinig mogelijk staatstussenkomst. 

De kernwoorden van deze periode zijn onder meer privatisering, liberalisering en 

deregulering. Bovendien lag de nadruk op schuldafbouw d.m.v. export en het snoeien in de 

overheidsuitgaven. Dit zorgde ervoor dat de uitgaven voor gezondheidszorg, scholing, etc. in 

de ontwikkelingslanden afnamen. Hierdoor vonden de problemen, in voornamelijk Sub-

Saharaans Afrika, weinig soelaas. Opmerkelijk is dat Azië, die deze hervormingen niet 

doorvoerde, wel een groei kende. Men omschrijft de jaren tachtig dan ook soms als het 

verloren ontwikkelingsdecennium voor (Sub-Saharaans) Afrika.  

In de jaren negentig brak men met deze gedachte. Dit was ondermeer mogelijk door de val 

van de Berlijnse muur waardoor men niet enkel “westers” gezinde landen onverwijld bleef 

steunen. Er kwam een herwaardering van de staat, die i.t.t. de neoliberale jaren tachtig, wel 

degelijk een rol kan spelen in de take-off naar ontwikkeling. In deze periode wonnen dan ook 

politieke conditionaliteiten aan belang. Hierbij koppelde men democratisering, het respecteren 

van de mensenrechten, etc. aan de verleende hulp.  

Sinds het jaar 2000 ligt de nadruk in de ontwikkelingssamenwerking niet langer op 

economische groei maar wel op armoedebestrijding. Tevens komt men tot het besef dat elk 

land een specifieke aanpak vergt. Door de millenniumdoelstellingen en de  Verklaring van 

Parijs krijgt hulp een kwantitatief en kwalitatief kader. 
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1 België als ontwikkelingsland? Multilateralisme als antwoord 

op de Tweede Wereldoorlog 
 

Het lijkt niet vanzelfsprekend om een studie m.b.t. het Belgische ontwikkelingsbeleid aan te 

vatten vlak na de Tweede Wereldoorlog. De Belgische ontwikkelingssamenwerking kreeg 

immers pas institutioneel vorm na de oprichting van de Dienst voor 

ontwikkelingssamenwerking (DOS) met het Koninklijk besluit van 15 januari 1962. Toch is 

de naoorlogse periode van groot belang, omdat België zich in deze periode engageerde in 

verschillende multilaterale organisaties m.b.t. ontwikkelingssamenwerking. Reeds vanaf hun 

ontstaan vormden deze een leidraad voor het Belgische buitenlandse (ontwikkelings)beleid.  
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1.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de naoorlogse periode: de 

 totstandkoming van de Bretton Woodsinstellingen 

 

Na de tweede Wereldoorlog drong er zich een nieuwe internationale machtsverhouding op. 

De oude ordes (hegemonieën) vielen weg en het was dusdanig het ideale moment om dit 

machtsvacuüm op te vullen en een nieuw internationaal systeem te creëren. Dit nieuwe 

systeem kreeg vorm op de conferentie van Bretton Woods (VS).  

Doel was om in de toekomst een economische crisis, zoals die in de jaren dertig was 

voorgekomen
94

, te vermijden. Men wilde vooral komaf maken met de beggar my neighbour 

gedachte. Dit is een negatieve spiraal van devaluaties waarbij landen tegen elkaar opbieden en 

steeds meer hun munt devalueren. Deze tendens had als gevolg gehad dat de wereldhandel in 

de jaren dertig met 65% in waarde en 25% in volume daalden. Men wilde dit in de toekomst 

vermijden door internationale controleorganen op te richten.
95

 

In juli 1944 kwamen de afgevaardigden van 44 landen samen te Bretton Woods (New 

Hampshire). Deze conferentie vond plaats in volle oorlogstijd en had als doel om het 

naoorlogse economische beleid uit te stippelen. Ze diende als antwoord op het Duitse 

economische beleid dat door Walter Funk, minister van economie en president van de 

Reichbank onder Hitler, was opgesteld. Men wilde koste wat kost een situatie zoals die in het 

interbellum vermijden (cf. supra). Centraal in deze conferentie stond het gedachtegoed van 

J.M. Keynes.
96

  

“)the belief in classical policies had been swept away by a new Keynesian consensus 

on active marcoeconomic management by governments with full employment set as the 

primary objective. In the international field, the conclusion drawn was that nationalist 

policies must be replaced by international rules of conduct and control by 

international institutions. The 1930s had also been accompanied by a disastrous fall 
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in primary commodity prices, and the lesson drawn by Keynes and others at the same 

time was the need to stabilize primary commodity prices.”
97

   

Keynes‟ visie, die dus stond voor een volledige tewerkstelling, het stabiliseren van de 

grondstofprijzen en een actieve rol van de staat, was gebaseerd op vier pijlers: m.n. het IMF, 

de Wereldbank, de  Internationale Handelsorganisatie en de VN. Keynes had deze ideeën 

reeds in 1942 ontwikkeld. Het Bretton Woodssysteem zal uiteindelijk van 1945 tot 1971 de 

internationale financiële relaties beheersen.
98

 

De eerste pijler van Keynes denken is die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De 

oorspronkelijke taak van deze instelling was het stabiel houden van de wisselkoersen en 

competitieve devaluaties door staten te vermijden.  

Toen in de jaren zeventig de fluctuerende wisselkoersen ten tonele verschenen, kreeg het IMF 

een andere taak, m.n. het in evenwicht houden van de betalingsbalansen van de 

ontwikkelingslanden om zo een duurzame groei te bewerkstelligen. In de praktijk kwam het 

erop neer dat landen met een betalingsdeficit (als ze o.a. de geïmporteerde goederen en de  

aangegane leningen niet meer konden afbetalen) een lening konden krijgen bij het IMF.
99

 

De macht van het  IMF was en  is nog steeds in handen van de Westerse landen. In het IMF 

geldt immers het „één dollar, één stem‟- principe. Hoe meer geld je in de organisatie 

investeert, hoe meer macht. Hierdoor beschikt Europa over ongeveer 32 procent van de 

stemmen en de Verenigde Staten over ongeveer 16 procent. Het IMF heeft de traditie dat de 

managing director altijd een Europeaan is. Doch kent de organisatie een sterke Amerikaanse 

invloed. Zo is een groot deel van het IMF-personeel opgeleid aan 

Amerikaanse/Angelsaksische universiteiten en heeft het Amerikaanse ministerie van 

financiën
100

 een duidelijke invloed. Daarenboven heeft de financiële wereld
101

 invloed, wat 
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ervoor zorgt dat bepaalde tussenkomsten vooral de bankiers/financiële wereld (en niet de 

bevolking) ten goede komt.
102

   

Het IMF  was een succes gedurende het eerste kwarteeuw van zijn bestaan. Het slaagde er 

immers tot in de jaren zeventig in om monetaire en economische stabiliteit te verwezenlijken. 

Men controleerde het internationale geldverkeer en coördineerde de devaluatie en 

opwaardering van de munten. In de praktijk had het tot dan evenwel vooral de rijke landen 

bijgestaan om acute betaalcrisissen te overwinnen.
103

 

Voor veel ontwikkelingslanden is een lening van het IMF een laatste strohalm om uit de „debt 

trap’
104

 te geraken of om deze in te dammen. Deze afhankelijkheid leidt tot machtsrelaties 

waarbij het IMF zijn wil (en vooral financiële discipline kan afdwingen
105

) kan doordrukken 

en bepaalde conditionaliteiten kan koppelen aan de verschafte leningen. Door deze macht is 

het IMF niet altijd gevrijwaard gebleven van kritiek (cf. infra).
106

 Zo zou het beleid 

verwarrend, vaag en niet transparant zijn.
107

 

 

De tweede pijler van Keynes‟ denken is die van de International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) beter bekend als de  Wereldbank. Aanvankelijk diende de Wereldbank 

de wederopbouw van Europa in goede banen te leiden. Sinds de jaren vijftig concentreert de 

Wereldbank zich echter ook op de ontwikkelingslanden. Zo leende de instantie geld uit aan 

verschillende (en vooral arme) naties.
108

 De redenering was dat men, door het verlenen van 

geld, de nodige middelen voorzag om groei te verwezenlijken.  

De evolutie van de Wereldbank vertoont veel parallellen met het IMF. Beide instanties 

worden dan ook soms de “tweeling van Bretton Woods” genoemd.
109

  

De macht van de Wereldbank is in handen van het westen (en in het bijzonder de Verenigde 

Staten). Zo waren alle voorzitters tot nu toe van Amerikaanse origine. 
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Sinds 1960 is de Wereldbank op ontwikkelingsvlak aanwezig in de derde wereld. Toen werd 

immers de International Development Association (IDA) opgericht. De IDA verschaft diverse 

subsidies en voorziet renteloze kredieten
110

. Deze hebben als doel  om economische groei te 

verwezenlijken, ongelijkheid te verminderen en de levensomstandigheden van de bevolking te 

verbeteren. De organisatie is één van de grootste hulpverleners in Afrika.
111

 Ook de 

Wereldbank is niet gevrijwaard gebleven van kritiek.  Zo is de instelling allesbehalve een 

non-profitinstelling en wist het sedert 1947  elk jaar winst te maken.
112

  

 

De derde pijler van Keynes had de International Trade Organisation (ITO)moeten zijn. Deze 

organisatie had, evenals de vorige twee organisaties, als doel om een volgende mondiale 

economische  crisis te vermijden. Keynes wilde immers de schommelende wereldhandel 

ontmijnen door stabiele prijzen voor grondstoffen (die voornamelijk geleverd worden door de 

derdewereldlanden) te garanderen en zo de handel ietwat transparanter te maken. Tevens 

wilde men  munten koppelen/indexeren aan de prijzen van dertig basisgoederen waaronder 

goud en olie. 

Uiteindelijk werd de ITO niet opgericht vermits het niet geratificeerd werd door het 

Amerikaanse congres. Dit omdat er in de VS een einde kwam aan de internationale 

houding/focus die er onder de presidenten Truman en Roosevelt heerste. Tevens waren de 

grondstofprijzen in de periode de  hoogte in geschoten wat de ITO overbodig leek te 

maken.
113

 

In de plaats van het ITO werd het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

ingevoerd. Inhoudelijk is deze organisatie de tegenpool van het ITO. Zo wilde men de handel 

niet reguleren maar liberaliseren. Men was immers van oordeel dat open markten zouden 
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leiden tot concurrentie wat de slagkracht van de ondernemingen zou verhogen. Toch kan dit 

ook gevaren inhouden.
114

 Zo stelt Mary Robinson,
115

 dat buitenlandse investeringen 

voordelen kunnen brengen, maar tevens de positie van de staat als waarborger van de 

mensenrechten kan bedreigen.
116

 

Het GATT zal uiteindelijk in 1995 opgevolgd worden door de Wereldhandelsorganisatie 

(World Trade Organisation, WTO). De beslissingsmacht van het GATT/WTO  ligt tevens bij 

de Westerse naties.
117

 

 

De VN  is de vierde internationale organisatie die de naoorlogse periode moest stabiliseren.  

De VN, die niet in Bretton Woods maar in San Francisco (26 juni 1945) werd opgericht, had 

vier hoofddoelen, m.n:  

- het handhaven van de internationale vrede en  veiligheid;  

- het tot stand brengen van vriendschappelijke relaties tussen de volken, gebaseerd op 

het zelfbeschikkingsrecht
118

 van volken;  

- het tot stand brengen van internationale samenwerking bij het oplossen van problemen 

van economische, sociale, culturele en humanitaire aard;  

- het bevorderen van respect voor de mensenrechten.  

 

Een Special UN Fund voor ontwikkelingslanden kreeg bij de oprichting geen steun van de 

westerse donorlanden en werd niet opgericht. In de plaats daarvan werd ontwikkelingshulp 

doorgeschoven naar het IDA
119

, een filiaal van de Wereldbank, waar de westerse naties meer 

inspraak hadden (cf. supra). De VN kreeg zodanig minder macht dan  aanvankelijk was 

                                                 
114

 Coolsaet, R.. België en zijn buitenlandse politiek 1830-2000. Leuven : Van Halewyck, 2001, p. 346  

Vandaele, J.. Het recht van de rijkste: hebben andersglobalisten gelijk? Antwerpen: Houtekiet, 2005, p. 32.  
115

 Iers politica  en VN commissaris voor mensenrechten. 
116

 Vandaele, J.. Het recht van de rijkste: hebben andersglobalisten gelijk? Antwerpen: Houtekiet, 2005, p. 55. 
117

 Vandaele, J.. Het recht van de rijkste: hebben andersglobalisten gelijk? Antwerpen: Houtekiet, 2005, p. 33. 
118

 Dit zelfbeschikkingsrecht gaf een aanzet tot het onafhankelijkheidsstreven en de dekolonisering. 
119

 International Development Association. 



 

 

 

35 
 

voorzien.
120

 Toch is de instantie (waarvan 191 landen lid zijn) aanwezig op allerlei gebieden 

zoals: veiligheid, gender, cultuur, mensenrechten, milieu, kinderen, wonen, etc..
121

 

De uitvoering van deze  doelen gebeurt d.m.v. allerlei hulpprogramma‟s of de zogenaamde 

soft aid (zoals voedselhulp, technische bijstand, fondsen, etc.).
122

 

Ondanks het ontbreken van het Special UN Fund houdt de VN zich toch bezig met 

ontwikkelingssamenwerking. Zo ontstond in 1965 het UNDP (United Nations Development 

Program). Het UNDP is formeel gezien slechts één van de vele VN-programma‟s maar ageert 

als een onafhankelijk en gespecialiseerd orgaan. Om zijn doelen te verwezenlijken beschikt 

het over een budget van ruim één miljard dollar. Toch wordt de VN op ontwikkelingsvlak 

over het algemeen naar de zijlijn verdrongen door het IMF en de Wereldbank die over een 

groter budget beschikken.
123

 

De VN is één van de weinige organisaties waar de niet-westerse landen een stem hebben. 

Enige nuance is echter wel op zijn plaats. Zo hebben de niet-westerse landen enkel een stem 

in de algemene vergadering. De reële macht in de VN ligt echter in de handen van de 

Veiligheidsraad.  Deze heeft vijf permanente leden: China, Frankrijk, Groot-Brittannië, 

Rusland en de Verenigde staten waarbij de leden over een vetostem beschikken. 

Toch bieden de algemene vergadering en het internationaal gerechtshof zich aan als fora voor 

de kleine (niet-westerse) landen. Ook België wenst deze organisaties veel macht te geven. De 

Algemene Vergadering wordt soms omschreven als het parlement van de wereld.  Men 

discussieert er over zeer uiteenlopende zaken en elk van de 191 lidstaten heeft hierin één
124

 

stem. Deze stem is echter niet bindend maar kan de Veiligheidsraad wel tonen wat er leeft in 

de rest van de wereld.
125
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De kritieken van de VN richten zich vaak op dit aspect, m.n. dat de Veiligheidsraad teveel 

macht heeft. Nog een kritiek is dat de VN een te complex geheel is van verschillende 

organisaties die zich bezighouden met een veelheid van activiteiten en financiële stromen. 

Daarenboven ontbreekt er een centraal bestuur  waardoor de VN een gemeenschappelijke 

visie of strategie ontbeert.
126

 

 

Als besluit kunnen we stellen dat niet alle vier de pijlers volgens Keynes‟ model opgericht 

werden en dat sommige een andere invulling kregen dan dat aanvankelijk was aangenomen. 

Zo werd de ITO niet opgericht en kreeg de VN niet het voorziene ontwikkelingsluik. 

Uiteindelijk waren er maar twee organisaties sterk zijnde het IMF en de IBRD/Wereldbank. 

Het systeem van Bretton Woods steunde dan ook op twee pijlers i.p.v. de voorziene vier. 

Singer stelt dan ook:  

 

“So the Bretton Woods system which was meant to walk on four legs was hobbling 

along in the last two only.”
127

  

 

Toch zorgde de oprichting van deze organisaties voor een stevig systeem tot het begin van de 

jaren zeventig.
128

 Hoe het Bretton Woodssysteem werd onthaald in België komt aan bod in de 

volgende paragraaf.  
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1.2 Hoe werden deze multilaterale organisaties onthaald in België? 

 

De conferentie van Bretton Woods had als doel om de vergissingen van de jaren dertig (en 

dus een volgende Wereldoorlog) te vermijden. Men wilde een liberale, multilaterale 

economische wereldorde oprichten die gepland en georganiseerd moest worden door de 

regeringen.
129

  België had er geen problemen mee om dit systeem van een open wereldorde te 

volgen. Het was immers reeds vanaf de jaren dertig voorstander van een economische orde 

zonder handelsbarrières. Toch had ons land (vooral op politiek vlak, met o.a. Spaak, Gutt en 

Theunis) enkele bezwaren en reageerde men aanvankelijk vrij sceptisch. Zo vond men, met 

het falen van de Volkerenbond
130

 in het achterhoofd, de universele boodschap en de grote 

doelstellingen weinig leefbaar/haalbaar. De grootste angst was echter dat de kleine staten 

zouden verdrongen worden door een grootmacht als de VS.
131

 Toch deelde Gutt in 1943 aan 

Harry White (de architect van de naoorlogse economische orde) mee dat België steun zou 

verlenen aan de vooropgestelde doelstellingen. De (economische) voordelen die het 

Marshallplan en de Bretton Woodsinstellingen aanreikten, waren te groot om de bezwaren te 

laten primeren.
132

 

Op de conferentie zelf was België actief aanwezig. Het land had zich goed voorbereid en 

enkele vertegenwoordigers bekleedden zelfs enkele sleutelposities
133

 bij de onderhandelingen. 

België speelde voornamelijk een bemiddelingsrol tussen Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten. Toen de reeds vermeldde organisaties opgericht werden,  wist België ook hierin enkele 

sleutelposities te bezetten. Zo werd Gutt in 1946 eerste directeur generaal van het IMF.
134
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1.3 België en het Marshallplan 

 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was België niet in staat om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen. Het land en de economie lagen immers in puin en 

België was toen in zekere zin zelf een hulpbehoevend (ontwikkelings)land
135

. Daarnaast 

kampte Europa met problemen in Griekenland
136

  die de plannen van de VS i.v.m. een nieuwe 

economische orde dreigde te dwarsbomen. Zo bleef de verwachtte naoorlogse Europese groei 

uit en kende het continent in 1946 een politieke, sociale en economische crisis. Daarenboven 

woedde er een strenge winter wat de levensomstandigheden niet ten goede kwam.
137

 

 

George Marshall, de minister van buitenlandse zaken in de VS hield op 5 juni 1947 een 

toespraak aan de Harvard University over de ondergang en de problemen waarmee Europa 

kampte. Hij was de mening toegedaan dat een nieuw en eenmalig herstelprogramma van 

beperkte duur nodig was om de Europese
138

 landen terug op economisch vlak te lanceren.
139

 

Reeds één maand na deze speech werd het herstelplan voor Europa voorbereid. Er doken 

reeds bij de aanvang problemen op. Zo moest men het Amerikaanse congres overtuigen om 

extra financiële inspanningen te doen. Dit lukte als men de hulp koppelde aan twee grondige 

structurele aanpassingen.  

Ten eerste diende men de hulp organiseren op Europees niveau en niet louter op het nationale 

niveau. De Europese landen moesten elkaar alle mogelijke steun bieden om tot een snel 

herstel te komen. Hiervoor diende men de restrictieve handelsbepalingen weg te werken en te 

streven naar multilaterale handel.
140

 

Vervolgens was West-Duitsland het koninginnenstuk dat actief in het Marshallplan betrokken 

diende te worden. Dit laatste idee botste met de opvattingen van Frankrijk en de Sovjet Unie. 
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Deze wilden liever een economisch zwak en ontwapend Duitsland en eisten torenhoge 

herstelbetalingen.
141

 

Uiteindelijk gingen de Europese naties akkoord en kwam het Marshallplan tot stand. Dit was 

het eerste en historisch meest omvatrijke bilaterale hulpprogramma ten voordele van Europa. 

Het omvatte niet alleen materiële en financiële hulp, maar ook technische hulp, 

knowhowopdrachten en financiering van projecten.
142

 

 

In België reageerde men aanvankelijk niet enthousiast op het Marshallplan. Zo stelde de 

regering zich vragen bij de rol die Oost-Europa zou innemen. Men was van mening dat het 

Marshallplan niet zou werken indien Oost-Europa meedeed en  dat het voor verdeeldheid zou 

zorgen. Tevens was de linkerzijde (met o.a. Spaak) meer voor een West-Europees project die 

een plaats tussen de twee grootmachten diende in te nemen.
143

 

Later nam de Belgische regering een andere houding aan. Men zag plots de voordelen in van 

het plan. Zo was men voor de Europese eenmaking. Daarbij moest o.a. het OEES
144

 toezien 

op de besteding van de gelden.
145

 Of zoals Reimond Mortier, in een verhandeling uit 1949 

stelt:  

 

“Het Marshallplan is voor Europa een noodzakelijkheid; dus moeten we het 

aannemen. Dit neemt echter niet alle recht tot kritiek weg, maar met het principe zijn 

we het eens. Het gaat hier niet om de belangen van enigen, maar voor een massa, voor 

heel West-Europa, voor de Westerse beschaving.”
146

 

 

Sommige auteurs stellen dat de belangrijkste verwezenlijkingen van het Marshallplan niet van 

economische aard maar wel van politieke aard zijn. Zo was het economische herstel al bezig 
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voor de Marshallgelden in Europa arriveerden. Op politiek vlak zorgde het echter voor het 

stopzetten van economisch en politiek wantrouwen en liet het toe een intra-Europees project 

uit te bouwen.
147

 

Tevens dijkte men d.m.v. het Marshallplan “het rode gevaar” in. In 1949 verklaarde toenmalig 

president Truman in de state of the Union dat elk land beroep kon doen op de Amerikaanse 

steun om te kunnen weerstaan aan de Sovjet invloed. Deze gedachtegang zou de basis vormen 

voor de ontwikkelingssamenwerking tot 1989. Zodanig werd ontwikkelingshulp ontdekt door 

de politici als één van de instrumenten in de internationale betrekkingen. De natie zag het 

daarentegen als een moderne vorm van filantropie.
148

 

 

Op middellange termijn was het plan nadelig voor België. België had immers in de Tweede 

Wereldoorlog zijn industrie weten intact te houden wat het land een productiviteitsvoorsprong 

gaf. Men moest immers geen nieuwe fabrieken en infrastructuur bouwen. In de jaren vijftig 

keerde dit gegeven zich tegen de Belgische economie omdat andere landen, die de industriële 

infrastructuur vanaf nul moesten opbouwen, over modernere faciliteiten beschikten. Dit 

zorgde ervoor dat er in België steeds meer buitenlandse investeerders kwamen en dat de 

industrie verouderd werd.
149
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1.4 De Belgische toetreding tot de multilaterale organisaties 

 

België raakte in de naoorlogse periode betrokken in allerlei multilaterale organisaties. 

Grondlegger van dit naoorlogse systeem en bijhorende multilaterale organisaties was J.M. 

Keynes die als doel had om een volgende wereldcrisis en eventueel volgende Wereldoorlog te 

vermijden. Het aantal internationale organisaties waarvan België lid was, steeg van één in 

1946 naar vijf (De VN, GATT, IMF, Wereldbank en de NAVO (Noord-Atlantische 

verdragsorganisatie)) in 1958. België werd, ondanks een sceptische houding t.a.v. 

multilaterale organisaties na het falen van de Volkerenbond, lid van deze organisaties 

vanwege de grote voordelen die ze boden. Zo streefde België al langer naar een open 

wereldorde en bood het toetreden grote economische voordelen. Daarenboven was het een 

ruggensteun voor het Europese project. 

Het land evolueerde zo van een besloten bilateralisme naar een multilaterale houding. 

Hierdoor verloor het Belgische ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en 

Ontwikkelingssamenwerking
150

 op termijn steeds meer macht. Toch wist België, als klein 

land, in de pas opgerichte organisaties zijn stem te laten weerklinken.  

 

De invloed op het ontwikkelingsbeleid is pas meetbaar vanaf 1962 omdat toen het Belgische 

ontwikkelingsbeleid structureel vorm  kreeg. Tot dan voerde België immers een koloniaal 

beleid (in Zaïre/Congo, Ruanda/Rwanda, Urundi/Burundi)
151

 waardoor er van 

ontwikkelingssamenwerking geen sprake was. In deze kolonies voerde België een eigengereid 

beleid (cf. infra) waar voornamelijk de belangen van de koloniale drievuldigheid
152

 golden. 

Daarenboven beschikte België vlak na de Tweede Wereldoorlog niet over de middelen om 

aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Het ontving zelf ontwikkelingsgelden in het kader 

van het Marshallplan
153

 Toch is de naoorlogse periode van belang omdat België in dit 

decennium betrokken raakt in de multilaterale instellingen die het verdere 

ontwikkelingsbeleid zullen bepalen/ beïnvloeden. Dit gegeven werd in het bovenstaande 

hoofdstuk toegelicht. 
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2 De jaren zestig: internationalisme of neokolonialisme? 
 

In de geschiedenis van de ontwikkelingssamenwerking zijn er diverse periodes te 

onderscheiden (cf. supra). Iedere periode laat zich kenmerken door een specifieke visie op 

ontwikkelingssamenwerking (die vooral bepaald wordt door multilaterale instellingen zoals 

de Wereldbank en het IMF). Telkens is dit ontwikkelingsbeleid een afspiegeling van de op dat 

moment geldende omstandigheden (politiek, economisch, sociaal…). Zo zal een mondiale 

crisis, een oorlog, een aanslag, etc. zijn weerslag kennen in het gevoerde ontwikkelingsbeleid.  

De jaren zestig kenmerkten zich door een ontwikkelingsoptimisme en een hiermee gepaard 

gaande economische hoogconjunctuur. Dit ontwikkelingsoptimisme was het gevolg van de 

successen van het Marshallplan.  

 

In dit hoofdstuk ga ik na hoe men op internationaal vlak (concreet betreft het hier 

multilaterale instellingen zoals het IMF, de Wereldbank, de VN, de Europese 

Gemeenschap/Unie, de DAC landen van de OESO, etc.) omging met het 

ontwikkelingsprobleem en in welke mate de krachtlijnen van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking de internationale trends volgden. Voerde België in de jaren 

zestig m.a.w. een eigengereid neokoloniaal discours of hanteerde het eerder een 

internationalistische/multilaterale houding? 

 

In een eerste paragraaf schets ik het toenmalige dominante internationale 

ontwikkelingsdiscours. Tot de jaren zeventig was er de tendens om ontwikkelingslanden om 

te vormen naar westers model. Deze  landen dienden zich op sociaal en economisch vlak te 

ontwikkelen naar het toonbeeld van de geïndustrialiseerde westerse landen.
154

 Men hanteerde 

het ontwikkelingsparadigma van Rostow. Hierbij was men van mening dat financiële injecties 

fungeerden als een katalysator voor ontwikkeling. Daarenboven ga ik na welke rol de staat 

diende te spelen in het brengen van ontwikkeling en hoe de mondiale politiek (de Koude 

Oorlog) ontwikkelingssamenwerking in zijn greep kreeg. Verder bellicht ik enkele specifieke 

organisaties/tendensen van die periode. 

In een tweede paragraaf ga ik na hoe het Belgische ontwikkelingsbeleid in deze periode vorm 

kreeg en hoe deze zich laat kaderen in een internationale context. De term 

ontwikkelingssamenwerking deed, op institutioneel vlak, zijn intrede bij de oprichting van het 
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DOS (Dienst voor OntwikkelingsSamenwerking) in 1962. België diende immers, met de 

onafhankelijkheid van Congo , Rwanda en Burundi, een nieuwe relatie op de bouwen met ex-

kolonies.   

In de derde paragraaf bekijk ik deze evoluties op kwantitatief vlak. Hoe verhoudt het 

Belgische ontwikkelingsbudget zich t.a.v. de internationale trends (i.c. die van de DAC-

landen). Dit doe ik op een drieledige manier de reeds in de inleiding ter sprake kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 
 

2.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de jaren zestig: het 

moderniseringsparadigma als antwoord op het armoedeprobleem?! 

 

In de jaren zestig was het moderniseringsparadigma het dominante ontwikkelingsdiscours. 

Hierin was men van oordeel dat modernisering (van o.a. de industrie) leidde tot welvaart. Dit 

idee was gebaseerd op het westerse succesverhaal. 

 

2.1.1 Het ontwikkelingsparadigma van de jaren zestig. Het westen als toonbeeld  

 

De jaren zestig, ook wel de golden sixties genoemd, was een economisch welvarende
155

 

periode. Deze welvaart zorgde ervoor dat de westerse landen middelen hadden om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen. Ook voor de ontwikkelingslanden was het aanvankelijk 

een gunstige periode. Veel landen werden onafhankelijk (zoals de Belgische ex-kolonies 

Congo, Rwanda en Burundi) en de middenklasse  van de ontwikkelingslanden groeide. De 

westerse ontwikkelingseconomen voorspelden de ontwikkelingslanden een gouden toekomst 

vanwege de aanwezigheid van vele (bodem)rijkdommen.
156

 

 

2.1.1.1 Van kapitaal naar ontwikkeling 

 

Het eerste grote ontwikkelingsplan was het Marshallplan (1948-1952; cf. supra). Dit plan 

steunde op de veronderstelling dat kapitaalinjecties een niet te stuiten groei in gang zetten. 

Het Marshallplan had in Europa immers voor groeicijfers van vijf procent gezorgd en leverde 

tevens een gunstige betalingsbalans, een volledige tewerkstelling en ging de inflatie tegen. 

Door deze successen ontstond er een ontwikkelingsoptimisme. Hierbij dacht men de 

succesformule (financiële investeringen die leiden tot groei) gevonden te hebben en deze 

exporteerde men dan ook blindelings naar andere (niet-Europese) landen. Het Marshallplan 

was dusdanig een prototype voor ontwikkelingssamenwerking. Men zag ontwikkeling als een 

kwantitatief, lineair gegeven dat men kon bekomen d.m.v. financiële bijdragen. Deze 
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gedachtegang kon tevens worden omgekeerd. Zo was men van mening dat het 

armoedeprobleem het gevolg was van een economisch falen en een laag nationaal inkomen 

vanwege de ontwikkelingslanden. Men was ervan overtuigd dat men de armoede kon stoppen 

als men er in slaagde op het macro-economische niveau groei te verwezenlijken. Het 

ontwikkelingsbeleid had zodanig een economische achtergrond waarbij modernisering 

samenging met industrialisering.
157

 

 

Centraal in deze gedachtegang is de ideologie van W.W. Rostow. Hij stelde, in 1956, samen 

met enkele rechtse modernistische ontwikkelingseconomen, dat een land een aantal stadia 

moet doorlopen om tot volledige economische ontwikkeling
158

 te komen. Rostow 

onderscheidde vijf
159

 verschillende fases. Belangrijk hierin is de take-off die een 

ontwikkelingsland (die volgens deze theorie een ontwikkelingsachterstand had) kon bekomen 

als het genoeg middelen verkreeg van de donorgemeenschap. Rostow berekende in 1960 dat 

vier miljard dollar voldoende zou zijn om in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-

Amerika een autonome groei te bewerkstelligen. Men ging er dus vanuit dat het investeren 

van geld automatisch tot een zelfbestendigende groei
160

 leidde. Dit model kreeg echter veel 

kritiek over zich heen. Zo was het een pure westerse manier van denken en stelde men zich 

vragen over de lineariteitsgedachte
161

. Daarnaast hield het enkel rekening met het 

kwantitatieve aspect waardoor men niet naar de kwalitatieve doelen/verwezenlijkingen keek. 

Door deze gebreken zal men in de hierop volgende periodes grotendeels afstand nemen van 

dit model.
162
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In de praktijk kwam het erop neer dat men voornamelijk investeerde in de economie en de 

infrastructuur en rekende op het zogenaamde trickle down effect. Dit wil zeggen dat men de 

mening was toegedaan dat deze investeringen zouden doorstromen naar de lagere niveaus 

(zoals het dorps/gezinsniveau). Dit proces was in realiteit echter vaak klein, onbestaande of 

zelfs negatief. Het waren dan ook voornamelijk de beter geplaatsten die voordeel haalden uit 

de hulp. Daarnaast focuste men in de programma‟s en projecten voornamelijk op 

infrastructuurwerken (zoals het voorzien van wegen, havens, elektriciteit, etc.)  en het leveren 

van experts (zijnde ingenieurs, coöperanten, etc.) voor het uitvoeren van de   plannen.
163

 

Deze manier van ontwikkelingssamenwerking werkte een polarisering op twee vlakken in de 

hand. Het verwachtte trickle down effect bleef uit waardoor de verleende hulp op de hogere 

niveaus “verdween”/werd achtergehouden. De reële behoeftigen  vielen hierdoor uit de 

boot
164

 waardoor enerzijds de kloof tussen rijk en arm vergrootte. Anderzijds werd ook de 

tegenstelling tussen stad en platteland verscherpt.
165

 

 

2.1.1.2 Van een goede staatshuishouding naar ontwikkeling  

 

Op staatkundig vlak dichtte men in de jaren zestig de staat een sterke rol toe. Na de 

dekoloniseringgolf (cf. supra) opteerden academische adviseurs dat staatsbureaucratieën voor 

ontwikkeling moesten zorgen.  De (vaak aanvankelijk democratische) staat diende een 

belangrijke rol te spelen omdat er in de ontwikkelingslanden geen ondernemersklasse
166

 

aanwezig was die een eventuele industrialisering zou moeten dragen. Deze visie kreeg echter 

veel kritiek. Zo diende de bureaucratie voornamelijk particuliere belangen, had de staat 

weinig legitimiteit vanwege de bevolking en functioneerde het voornamelijk in het belang van 

de leiders.  
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De focus lag tevens op industrialisering (men focuste op bedrijven en infrastructuur) 

waardoor de nood aan menselijk kapitaal over het hoofd werd gezien. Dit zou  veranderen aan 

het eind van de jaren zestig.
167

  

 

2.1.1.3 Ontwikkelingssamenwerking als halt tegen het communisme 

 

Daarenboven kreeg ontwikkelingshulp in de jaren zestig een politieke dimensie d.m.v. de 

Trumandoctrine
168

. Zo stond een groot deel van de hulpverlening ten dienste van de Koude 

Oorlog. Truman verleende hulp en bijstand aan alle vrije volkeren die zich tegen het 

wereldcommunisme verzetten. Ontwikkelingshulp speelde zo een belangrijke rol in de strijd 

om de wereldhegemonie in de bipolaire wereld. Ongeacht het gevoerde beleid kregen 

regeringen/dictators/regeringsleiders steun zolang ze maar de juiste bondgenoot 

hadden/kozen. Dit politiek geladen ontwikkelingsbeleid blijft een rol spelen tot  de val van de 

Sovjet-Unie (eind jaren tachtig). 
169

 

 

2.1.2 Verwezenlijkingen op het internationale toneel van de 

ontwikkelingssamenwerking in de jaren vijftig en zestig 

 

Naast de theoretische invalshoek zijn er in de jaren vijftig en zestig nog allerlei 

gebeurtenissen op het ontwikkelingsvlak die ik kort dien aan te halen. Dit omdat ze belangrijk 

zijn in de vorming van het latere ontwikkelingsverhaal. 

 

Het is reeds in de jaren vijftig en zestig dat ontwikkelingslanden een stem trachten te krijgen 

op het internationale strijdtoneel. Men wenste niet langer een speelstuk in de bipolaire 
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rivaliteit te zijn. De eerste maal  dat ontwikkelingslanden zich verenigden was in 1955 te 

Bandung (Indonesië) onder impuls van de eerste minister van India, Jawaharlal Nehru. In 

Bandung kwamen negenentwintig onafhankelijke staten en eenendertig 

bevrijdingsbewegingen samen. Deze wilden niet langer als speelbal fungeren in de Koude 

Oorlog. Hoewel men hier niet daadwerkelijk iets realiseerde, zo kwam er nooit een tweede 

Bandung, effende dit wel het pad voor o.a. de beweging van de niet gebonden landen
170

.  

Toch bleef de derde wereld tot de jaren tachtig een speelbal van de Koude Oorlog.
171

 

 

Nog een belangrijk moment voor de ontwikkelingslanden was de oprichting in 1964 van de 

United Nations Conference on Trade and development (ook wel UNCTAD genaamd). Deze 

VN- dochterorganisatie trachtte te wegen op het beleid van diverse internationale instanties 

(zoals het IMF, de Wereldbank, …).
172

 

De UNCTAD heeft diverse functies: 

 

 -het begunstigen van de uitbreiding van de internationale handel; 

-het formuleren van de principes en politiek die betrekking hebben op de 

internationale handel en de problemen in verband met de economische ontwikkeling; 

-het voorleggen van voorstellen die de toepassing van deze principes moet 

vergemakkelijken; 

-het nemen van maatregelen die nodig zijn voor de onderhandelingen bij multilaterale 

akkoorden; 

- het kader uitmaken dat de harmonisering van de politiek van staten en regionale 

economische verenigingen voor wat betreft de handel en de ontwikkeling.
173

 

 

Nog een VN orgaan dat in deze periode werd opgericht was de UNDP (cf. supra). 
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In 1961 ontstond tevens de OESO. Deze organisatie is de opvolger van de in 1947 opgerichte 

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES). De OEES werd opgericht 

met als doel het Marshallplan (het European Recovery Plan) te ondersteunen en focuste zich 

voornamelijk op de economische
174 

kwesties. 

Het aantal leden van de OESO steeg doorheen de geschiedenis en heden ten dage kent de 

organisatie dertig leden. De OESO fungeert als een forum waarbij de vertegenwoordigers van 

verschillende regeringen overleggen en trachten hun beleid op economisch en sociaal vlak op 

elkaar af te stemmen. Hoofddoel van de OESO is het verbeteren van de economie van haar 

leden.
175

 

 

De OESO omvat zo‟n tweehonderd werkgroepen, comités en expertgroepen die ageren in 

diverse sectoren, m.n. economie en internationale handel, leefmilieu, landbouw en voeding, 

openbaar bestuur, onderwijs, tewerkstelling, arbeid, sociale zaken, fiscaliteit, technologie, 

wetenschap, industrie, energie en ontwikkelingssamenwerking.  

Eén van deze groepen is het Development Assistance Committee/ het ontwikkelingscomité 

(DAC). De DAC omvat 24 leden en is een international forum waar donorregeringen en 

multilaterale organisaties (zoals de Wereldbank en de VN) samenkomen.  De DAC verzamelt 

data m.b.t. hulpstromingen naar de ontwikkelingslanden. Zo publiceert het op jaarlijkse basis 

rapporten en statistische gegevens (het zijn deze gegevens die ik hanteer) m.b.t. ontwikkeling 

en de bijhorende budgetten. Dit maakt een vergelijking tussen de verschillende 

donoren/ontwikkelingslanden mogelijk.
176

 

Belangrijke verwezenlijkingen van de DAC waren in 1969 het invoeren van Official 

Development Assistance/officiële ontwikkelingshulp (ODA)(cf. infra)  en in 2005 het 

bekomen van de verklaringen van Parijs. (cf. infra)  

 

De term ODA werd in 1969 voor het eerst gebruikt door de DAC en is een 

statistische/kwalitatieve term m.b.t. hulp. In 1972 kreeg het de betekenis die het heden ten 
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dage nog steeds vervult. ODA bestaat uit dotaties aan ontwikkelingslanden en multilaterale 

instituties via officiële agentschappen. Deze dotaties hebben als doel om de economische 

ontwikkeling en welzijn van de recipiënten te verbeteren.  

ODA moet voldoen aan drie vereisten: 

 -het moet gedaan worden door officiële donoren; 

 -het hoofdobjectief is de promotie van economische ontwikkeling en welzijn; 

-het moet voldoen aan concessionele en financiële voorwaarden (zo moeten de 

leningen een giftelement van minstens 25 procent hebben).
177

 

De hulp op zich kan verschillende vormen aannemen. Zo wordt het sturen van technische hulp 

en humanitaire hulp, i.t.t. militaire bijdragen (vanaf de jaren negentig), als ODA beschouwd.  

Men kan de ODA cijfers absoluut hanteren, maar ook als een percentage (zoals bv. de 0.7% 

richtlijn).
178
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2.2 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren zestig:op zoek naar 

 een nieuwe relatie met de derde wereld in de postkoloniale periode 

 

 “… Uitgestrekte gebieden in de wereld maken thans een omwenteling door. Zij hebben een 

taaie en vaak hopeloze strijd aangebonden tegen de honger, de ziekte en de onwetendheid. 

Om tot ontwikkeling te komen en hun structuren te verstevigen, kunnen zij de hulp van naties, 

zoals de onze niet ontberen. Wij hadden het voorrecht, lang voor hen een grote technische 

bloei en een hoge levensstandaard te bereiken en de medewerking die zij van ons verwachten 

is een verplichting van internationale rechtvaardigheid. Zij is tevens een onderpand voor de 

vrede in de wereld, want een flagrante onevenwichtige verdeling van het bezit is voor haar 

behoud een blijvend gevaar. Wij moeten de onmisbare materiële en technische hulp ter 

beschikking van deze landen stellen…” 

 

 Boudewijn, Koning der Belgen, Brussel, 23 oktober 1961.
179

 

In dit citaat trachtte koning Boudewijn te motiveren waarom ontwikkelingssamenwerking van 

belang was. Boudewijn was duidelijk een kind van zijn tijd, wat blijkt uit de 

lineairiteitsgedachte (cf. supra: Rostow) die hier aanwezig is en het pleiten voor technische en 

materiële hulp.
180

 Volgens Boudewijn diende België een rol te spelen op het vlak van 

ontwikkelingssamenwerking om zo de welvaart te verspreiden. 

 

De nood aan een Belgische ontwikkelingsinstituut was immers groot op het eind van de jaren 

vijftig en begin jaren zestig. De Belgische contacten met de ex-kolonies/derde wereld dienden 

voornamelijk de belangen van de zogenaamde koloniale drievuldigheid
181

, wat de 

noodlijdende bevolking niet ten goede kwam, en waardoor er van 

ontwikkelings”samenwerking” amper sprake kon zijn.  

Een eerste poging om een dergelijk overheidsorgaan op te richten werd ondernomen in 1958 

met de creatie van het ministerie van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi.
182
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Toen Congo met onverwachte snelheid
183

 onafhankelijk
184

  werd, diende men een nieuwe 

relatie
185

 aan te knopen met de voormalige kolonies. Het ministerie van Koloniën  (opgericht 

in 1908) werd opgedoekt
186

 en het ministerie van Afrikaanse zaken
187

 werd opgericht. Het 

nieuwe ministerie stond onder voogdij van Harold Charles d'Aspremont Lynden en had als 

taak om het onafhankelijkheidsproces met zo weinig mogelijk kleerscheuren te doen verlopen 

en te begeleiden. Verder moest het kijken in welke mate het de lopende koloniale 

programma‟s kon verderzetten. Er waren echter weinig vaste beleidslijnen en veel ad hoc 

reacties
188

 wat ervoor zorgde dat het een verwarrende en chaotische periode was. Van echte 

beleidslijnen was dan ook geen sprake. In 1961 gaf de regering Lefèvre-Spaak, minister 

Brasseur van Buitenlandse Handel, de opdracht de vereiste instellingen inzake 

ontwikkelingssamenwerking op te richten en het Ministerie van Afrikaanse zaken op te 

doeken.  De bevoegdheden werden verdeeld onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het 

Ministerie van Buitenlandse Handel en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. De 

nauwe verbondenheid tussen deze instanties zal een rode draad zijn in de verdere geschiedenis 

van het Belgische ontwikkelingsbeleid.
189

  

 

Om de Belgische activiteiten in de derde wereld doeltreffender te maken creëerde men drie 

overheidsinstanties
190

 die moesten instaan voor het ontwikkelingsbeleid, m.n. een ministerieel 

comité, een raad van advies en de dienst voor ontwikkelingssamenwerking.
191
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Het ministerieel comité bepaalde de algemene politiek inzake ontwikkelingssamenwerking en 

moest waken op de toepassing ervan. Het coördineerde  de activiteiten van de betrokken 

ministeriële departementen. Het ministerieel comité bestond uit diverse ministers.
192

  

De raad van advies van de ontwikkelingssamenwerking bereidde de elementen van de te 

voeren politiek voor en gaf waar nodig advies. Meer bepaald beraadslaagde het over de 

algemene ontwikkelingsprogramma‟s, geeft het advies over de wetsontwerpen, ontwerpen van 

Koninklijke besluiten en begrotingsvoorstellen. Daarenboven moest het de samenwerking van 

de openbare administratie en de NGO‟s bevorderen. De raad van advies bestond sinds het 

Koninklijk besluit van 20/12/1968 uit een raad bestaande uit een voorzitter en vierendertig 

leden.
193

 

De Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking (DOS) was in handen van de staatssecretaris 

voor ontwikkelingssamenwerking en viel onder het bestuur van een minister. Daarenboven 

was er een administrateur-generaal, die bij het uivoeren van zijn opdracht, afhankelijk was 

van de staatssecretaris. Het DOS is belast met allerlei taken en zal in deze verhandeling 

(samen met zijn opvolgers) besproken worden (cf. infra).
194

 

 

De  DOS werd opgericht in 1962.
195

 Deze instelling, die autonoom onder een eigen minister 

fungeerde
196

, moest de technische bijstand
197

 en het werk van de vele coöperanten op het 

terrein beheren. Daarenboven moest ze komaf maken met de koloniale belangengroepen 
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(zoals de vele bedrijven die belangen hadden in de ex-kolonies) die voordien sterk betrokken 

waren met het Belgische buitenlands beleid.
198

  

 

Het KB van 15 januari 1962 omschrijft haar taken als volgt: 

-de conceptie, de programmatie en de coördinatie van een globaal beleid inzake 

ontwikkelingssamenwerking; 

-de aanwerving, de selectie, de opleiding en de voorbereiding van Belgische 

deskundigen en technici en hun aanwijzing voor opdrachten die in het kader van de 

ontwikkelingssamenwerking moeten worden vervuld; 

-de uitnodiging, het onthaal en het verblijf van buitenlandse onderdanen die in het 

raam van de ontwikkelingssamenwerking in België onderwijs of stages komen volgen; 

-de coördinatie van de tenuitvoerlegging van de samenwerkingsovereenkomsten die 

met ontwikkelingslanden of internationale supranationale organisaties zijn gesloten en 

die betrekking hebben op de totstandbrenging van projecten; 

-het ter beschikking stellen aan ontwikkelingslanden van installaties of 

kapitaalgoederen gekozen onder de infrastructuurinvesteringen in de openbare, sociale 

of opvoedingssectoren, zonder directe rendabiliteit, of ook nog onder industriële of 

landbouwinvesteringen die gelden als modelinstallaties.
199

 

 

Met de DOS ontstond er dus een orgaan dat instond voor de samenwerking met de 

supranationale organisaties. Tevens moest het beleid kaderen binnen het globale beleid inzake 

ontwikkelingssamenwerking. Men leek zo (alvast in theorie) de internationale tendensen te 

volgen. 

Tevens doet de laatstgenoemde taak denken aan de theorie van Rostow en is het nastreven van 

industrialisatie d.m.v. infrastructuurwerken en financiële bijdragen een typisch fenomeen van 

de jaren zestig. 
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De DOS heeft daarenboven ook een consultatieve taak. Het fungeert als een soort centrum dat 

zich bezighoudt met studieopdrachten
200

, het coördineren van diverse initiatieven en het 

volgen van de internationale ideeën betreffende coöperatie en ontwikkeling.
201

 

In de praktijk tracht men dit alles te verwezenlijken op twee manieren. Dit naar analogie met 

het gangbare ontwikkelingsdiscours. Enerzijds wil men bekwame ontwikkelingswerkers 

opleiden  (daarom stuurt men Belgische deskundigen en technici)  en anderzijds wil men de 

behoefte aan materiële en financiële middelen bevredigen (daarom verleent men leningen en 

giften).
202

 

 

Tijdens zijn bestaan kreeg het DOS heel wat kritiek te verwerken. Vooreerst was er de kritiek 

op het ambtenarencorps
203

 dat voornamelijk bestond uit ex-kolonialen. Hierdoor bleef de 

organisatie  een koloniaal discours hanteren en verschilde het qua beleid niet veel van zijn 

voorgangers. Daarenboven kwam er ook kritiek op de onevenredige aanwezigheid van 

Franstaligen in de administratie.  

Vervolgens is er het steeds wederkerend fenomeen van (in-)efficiëntie . Dit was deels te 

wijten aan een gebrekkige evaluatie van programma‟s en projecten.
204

 

Ook het feit dat de ministers ontwikkelingssamenwerking  zagen als een uitloopdienst of als 

een springplank kwam de instantie weinig ten goede. De titularissen, soms staatssecretarissen 

en soms ministers hadden dusdanig  niet de intentie of de tijd om een coherent en duurzaam 

beleid uit te stippelen. 

De groeiende kritiek zal uiteindelijk zorgen voor de oprichting van de onderzoekscommissie  

Talhoen-Dubois. Hierdoor werd het DOS ondergebracht bij  buitenlandse zaken en werd het 

uiteindelijk hervormd in de jaren zeventig tot het ABOS (het Algemeen Bestuur van de 

OntwikkelingsSamenwerking).
205
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2.3 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in cijfers: de jaren zestig 

 

Een ontwikkelingsbeleid uit zich op verschillende vlakken. Zo kan men bestuderen hoe de 

plannen in de praktijk werden omgezet, wat de resultaten zijn, hoe het in de pers onthaald 

werd, etc.. Doch hanteer ik in deze paragraaf een budgettaire analyse. Dit is, m.i., een ideale 

vinger aan de pols van het gevoerde ontwikkelingsbeleid.  

 

In deze paragraaf wens ik de parallellen en de verschillen tussen het Belgische en het 

internationale ontwikkelingsbeleid op kwantitatief vlak te bepalen. Hiervoor hanteer ik 

gegevens die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

sinds 1960 jaarlijks publiceert. Deze gegevens analyseer ik op een drieledige manier. 

 

2.3.1 De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp: de jaren zestig 

 

Om na te gaan in welke mate het Belgische ontwikkelingsbeleid de internationale trends 

volgt, bellicht ik de verhouding tussen bilaterale en multilaterale hulp. Men kan er van uitgaan 

dat een stijgende volgzaamheid van de internationale trends een verhoging van de 

multilaterale uitgaven met zich meebrengt.
206

  

 

Jaartal ODA Bilateraal ODA Multilateraal ODA % Bilateraal % Multilateraal 
1960 

100,9 82 18,9 81,27 18,73 
1961 

92,1 69,5 22,6 75,46 24,54 
1962 

69,8 54,6 15,2 78,22 21,78 
1963 

79,7 63,2 16,5 79,30 20,70 
1964 

71,3 69,3 2 97,19 2,81 
1965 

101,58 93,78 7,8 92,32 7,68 
1966 

76,11 67,32 8,79 88,45 11,55 
1967 

88,78 74,44 14,34 83,85 16,15 
1968 

88,03 73,81 14,22 83,85 16,15 
1969 

116,11 84,77 31,34 73,01 26,99 
Gemiddelde 

88,44 73,27 15,17 83,29 16,71 
Tabel 1: de verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren zestig.207 
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Bovenstaande tabel geeft ons weinig uitsluitsel over een al dan niet stijgend belang van de 

multilaterale bijdragen. Wat wel opvalt zijn de grote schommelingen van de cijfers. Zo 

varieert het procentuele
208

 bedrag dat aan bilaterale ontwikkelingshulp wordt gespendeerd van 

73.01% tot 97.19%. Deze grote verschillen bevestigen wat in de voorgaande paragraaf reeds 

werd beweerd, m.n. dat er van een echt beleid geen sprake is. Voormalig minister van 

buitenlandse handel en technische bijstand (1961-1965) Brasseur stelt dan ook dat het 

ministerie voor technische bijstand en het DOS “noch een doktrine, noch een politiek, noch 

een administratie hebben.”
209

 Aangezien men moeilijk over een vast beleid kan spreken zijn 

de schommelingen in het budget vaak een reactie op politiek-economische gebeurtenissen. Zo 

daalde bijvoorbeeld de Belgische hulp aan Congo na de nationaliseringing/Zaïrisering in het 

jaar 1966-1967 (cf. infra). Daarenboven is de plotse stijging van multilaterale hulp in het jaar 

1969 te wijten aan een dubbele bijdrage aan de IDA dat jaar. Deze was nodig omdat men het 

jaar voordien niet had betaald.
210

  

Een verwerking van de gegevens leert ons dat er in de jaren zestig gemiddeld 83.29% van het 

budget aan bilaterale hulpverlening werd gespendeerd en 16.71% aan multilaterale 

hulpverlening. 

Grafiek 1: De procentuele verhouding bilateraal/multilateraal in de jaren zestig.211 

In bovenstaande grafiek is de verhouding tussen bilaterale en multilaterale hulp weergegeven. 

Daarenboven is ook de trendlijn weergegeven. De bovenstaande grafiek en tabel zelf 

verduidelijken weinig vanwege de grote schommeling die de verhoudingen tussen bilaterale 
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209

 Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984, p. 64. 
210

 Vaes, R.. Het officiële Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking een beleidsanalyse. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Brussel: s.n., 1984, p. 42. 
211

 Zie bijlage 1. 
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en multilatere hulp kenden in de jaren zestig. Toch geven de trendlijnen een tendens weer. 

Beide lijnen lopen praktisch evenwijdig wat doet uitschijnen dat er, in de jaren zestig, een 

constante verhouding is tussen bilaterale en multilaterale hulp.  

 

Als besluit kan men stellen dat er in de jaren zestig grote schommelingen waren in de 

verhouding tussen de bilaterale en multilaterale hulpverlening. Deze schommelingen waren 

grotendeels het gevolg van een gebrek aan een echt Belgisch beleid.  Doch zijn de trendlijnen 

praktisch evenwijdig wat aantoont dat er geen tendens naar multilateralisering was.
212

 Tevens 

blijkt de oprichting van de DOS (1962)   voor weinig verandering te zorgen in de verhouding 

tussen deze twee parameters. Dit doet uitschijnen dat de koloniale 

administratie/belangen/beleid in de jaren zestig werd verdergezet. 

 

2.3.2 De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale 

budget: de jaren zestig 

 

Een tweede invalshoek om na te gaan in welke mate het Belgische ontwikkelingsbeleid de 

internationale trends volgt is d.m.v. de correlatie tussen het Belgische ODA en het ODA van 

de DAC-landen te berekenen. 

Jaartal 
ODA 
België 

ODA                  alle 
DAC landen  

Index ODA België 
1960=100 

Index ODA alle DAC landen 
1960=100 

1960 100,9 4675,67 100,00 100,00 

1961 92,1 5243,7 91,28 112,15 

1962 69,8 5554,37 69,18 118,79 

1963 79,7 5752,3 78,99 123,03 

1964 71,3 5924 70,66 126,70 

1965 101,58 6489,42 100,67 138,79 

1966 76,11 6458,59 75,43 138,13 

1967 88,78 6358,11 87,99 135,98 

1968 88,03 6913,92 87,24 147,87 

1969 116,11 6888,9 115,07 147,34 

     

   
correlatiecoëfficiënt Determinatiecoëfficiënt 

   
0,18 0,03 

Tabel 2: de correlatie tussen de Belgische en de DAC-bijdragen in de jaren zestig.213 

                                                 
212

 Raymond Bouduin stelt in zijn verhandeling dat er in de jaren zestig een constante verhouding (van 85%-

15%) is tussen billaterale en multilaterale hulp.  

Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Gent : s.n., 1979, p. 63. 

(ondanks het feit dat hij ook de DAC gegevens als bron gebruikt, zijn de cijfers toch van andere aard) 
213

 Dit is uitgedrukt in miljoen dollar. 
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Het berekenen van de correlatiecoëfficiënt zou in principe moeten aantonen of er al dan niet 

een causaal verband is tussen de Belgische en de internationale  ontwikkelingsbijdragen. De 

correlatiecoëfficiënt
214

 van de jaren zestig bedraagt slechts 0.18 wat betekent dat er geen 

verband is tussen beide parameters. Een stijging of een daling van het internationale 

ontwikkelingsbudget heeft dus geen repercussies voor het Belgische ontwikkelingsbudget. 

Ook de determinatiecoëfficiënt
215

 bevestigt dit. Deze stelt dat 3% van de variatie in het 

Belgische ontwikkelingsbudget bepaald wordt door de variatie in het internationale 

ontwikkelingsbudget. Er is dus geen/weinig causaal verband tussen beide variabelen.  

 

Grafiek 2: De indexen (met 1960 = 100) van het Belgische ODA en het ODA van de DAC-landen in de jaren zestig.216 

Ook de grafiek bevestigt dat er amper parallellen terug te vinden zijn in zowel het Belgische 

als het internationale ontwikkelingsbudget. Ook de trendlijnen lopen niet parallel dus beiden 

tendensen worden bepaald door verschillende parameters. 

 

Als besluit kan men stellen dat er in de jaren zestig geen correlatie is tussen het ODA budget 

van de DAC-landen enerzijds en het Belgische ontwikkelingsbudget anderzijds. Mondiale 

verschuivingen in het budget hadden dus geen repercussies voor het Belgische 

                                                                                                                                                         
Zie bijlage 2. 
214

 De correlatiecoëfficiënt geeft het verband weer tussen twee variabelen. Hoe dichter de waarde (die varieert 

van nul tot één) bij één ligt, hoe sterker het verband. 

Hudson, P.. History by numbers, An introduction to Quantitative approaches. London : Arnold, 2000,  p. 262. 
215

 Het gebruik van deze coëfficiënt houdt grote gevaren in omdat er vele determinanten meespelen in een 

ontwikkelingsbudget. Hierdoor zou ik deze drie procent niet interpreteren alsof het ontwikkelingsbudget voor 

3% bepaald wordt door internationale tendensen, maar eerder als: de invloed van het internationale budget is 

gering.  
216

  Zie bijlage 2. 
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ontwikkelingsbudget. In het Belgische ontwikkelingsbeleid waren er dus andere 

determinanten, dan de internationale trends, die het budget deden variëren. Hierbij denk ik 

ondermeer aan de Belgische politici, de publieke opinie
217

, etc.. 

 

2.3.3 De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies: de jaren zestig 

 

Vanwege zijn koloniaal verleden heeft België veel belangen (o.a. economisch) in zijn 

voormalige koloniale gebieden (i.c. Congo, Rwanda en Burundi).  Door na te gaan welk 

aandeel de Belgische hulp heeft t.o.v. de totale hulpverlening, tracht ik te bepalen in welke 

mate België zijn koloniaal beleid/dominantie, zonder inmenging van andere naties, tracht 

verder te zetten op budgettair vlak. 

 

  
DAC 
landen     België     

Procentueel 
Aandeel 
België in 
totaalbedrag     

Jaar 

Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda 

                  

1960 7,5 71,2 7,5 7,5 71 7,5 100,00 99,72 100,00 

1961 6,7 60,22 6,7 6,7 57,1 6,7 100,00 94,82 100,00 

1962 10,06 114,25 10,06 8,55 46,3 8,55 84,99 40,53 84,99 

1963 6,19 104,39 6,42 5,13 64,33 6,31 82,88 61,62 98,29 

1964 5,85 107,32 5,4 5,66 66,15 4,65 96,75 61,64 86,11 

1965 3,68 136,47 6,68 3,41 87,9 4,67 92,66 64,41 69,91 

1966 6,76 87,27 9,98 4,94 48,86 5,76 73,08 55,99 57,72 

1967 8,09 86,33 11,38 6,83 47,78 7,61 84,43 55,35 66,87 

1968 10,12 67,39 11,72 7,82 44,52 7,57 77,27 66,06 64,59 

1969 10,56 66,13 14,07 8,29 46,76 9,61 78,50 70,71 68,30 

      
Gemiddelde 87,06 67,08 79,68 

      
Gemiddelde 83,82   74,60 

      

zonder 60-
61       

Tabel 3: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale gebieden in de jaren zestig.218 

                                                 
217

 Toch was de publieke opinie niet geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. 
218

 Tot en met 1962 hebben Rwanda en Burundi hetzelfde budget. Dit omdat deze gebieden tot 1962 één 

mandaatgebied vormden en dus één gemeenschappelijk bedrag kregen. 

Dit is uitgedrukt in miljoen dollar. 

Zie bijlage 3. 
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In bovenstaande tabel is de ODA (uitgedrukt in miljoen dollar) van respectievelijk de DAC- 

landen en België weergegeven.  

Daarenboven is ook het procentuele aandeel van de Belgische hulp t.a.v. de hulp van de DAC 

landen per ex-kolonie berekend.
219

 

 

Een eerste berekening leert dat in de jaren zestig gemiddeld 83.82% van de hulp aan Burundi, 

67.08% van de hulp aan Congo 74.6% van de hulp aan Rwanda uit België afkomstig was. 

Men kan dus stellen dat de Belgische hulp zeer belangrijk was voor deze gebieden. Zonder de 

Belgische tussenkomst zouden deze naties immers een groot deel van hun inkomsten missen. 

Een Belgische beslissing om hulp achter te houden, in te trekken, kon dus grote gevolgen 

hebben. Daarenboven waren er weinig andere donoren betrokken in deze gebieden wat ervoor 

zorgde dat België grotendeels een eigengereid (neokoloniaal)beleid kon verderzetten. 

In de volgende grafieken bekijken we de tendensen per land. 

 

 

Grafiek 3: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Burundi in de jaren zestig.220 

De jaren 1960-1961 zijn weggelaten in deze grafiek vermits Burundi toen nog een Belgische 

kolonie was, wat ervoor zorgde dat België 100% van de ODA voor zich nam. 

Toch droeg België in de periode van de jaren zestig maar liefst gemiddeld 83.82% van het 

totaal verkregen ODA bij. De trendlijn doet ons vermoeden dat het Belgische aandeel in de 

hulp dalende is. Dit is ook het geval, doch kan men stellen dat de Belgische belangen nog 

                                                 
219

 Voor deze analyse was het onmogelijk om  
220

 Het dieptepunt in 1966 is waarschijnlijk te wijten aan een coup die dat jaar plaatsvond. 

Zie bijlage 3. 
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steeds in Burundi primeerden (met een waarde  van gemiddeld 83.82% was België nog altijd 

ruimschoots de grootste donor).  

 

 

Grafiek 4: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Rwanda in de jaren zestig.221 

Op bovenstaande grafiek is de sterk dalende trend opvallend.
222

 Doch primeerden in de jaren 

zestig nog steeds de Belgische belangen (t.o.v. andere dotaties) met een percentage van 

gemiddeld 74.6%. 

 

 Grafiek 5: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Congo in de jaren zestig.223 

                                                 
221

 Zie bijlage 3. 
222

 Deze dalende trend is waarschijnlijk een gevolg van de onstabiele verhouding tussen o.a. Hutu „s en Tutsi‟s in 

het land. 
223

 Zie bijlage 3. 
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Ook op deze grafiek is de dalende trend, die tevens in de voorgaande landen merkbaar was, 

aanwezig.
224

 Opmerkelijk zijn de sterke dalingen in het jaar 1962 en de periode 1966-1967.
225

 

De daling van de Belgische hulp aan Congo in 1962 is, m.i., te wijten aan de dekolonisering 

van het land in datzelfde jaar. De daling van de periode 1966-1967 zou dan weer een reactie 

kunnen zijn op de nationalisering/Zaïrisering van dat jaar. Door deze Zaïrisering zouden de 

Belgische (bedrijfs)belangen geschonden zijn, wat  zou geleid hebben tot minder 

investeringen. Het Belgische ontwikkelingsbeleid werd dus in de jaren zestig geleid door de 

koloniale- en bedrijfsbelangen. 

Als besluit kan men dus stellen dat de Belgische hulp, aan zijn voormalige kolonies, dalende 

was. Doch was deze nog steeds zodanig groot dat België zijn koloniale/bedrijfsbelangen kon 

vrijwaren. Zo daalde de hulp van België aan Congo na de onafhankelijkheid in 1962 en de 

nationaliseringen in 1966-1967. 
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 Het dalende Belgische aandeel in 1962 is waarschijnlijk te wijten aan…..? 
225

 Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent : s.n., 1979, p. 40. 
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2.4 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren zestig: de neokoloniale 

context als leidraad 

 

In dit hoofdstuk ging ik na in welke mate het Belgische ontwikkelingsbeleid kadert in de 

internationale ontwikkelingsgeschiedenis gedurende de jaren zestig.  

In de twee eerste paragrafen schetste ik de geschiedenis van de internationale en de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. Parallellen en verschillen vinden tussen beide niveaus is niet 

vanzelfsprekend. Men kan zich zelfs afvragen of dit wel een haalbare kaart is. Door de 

archiefwet is het immers niet gemakkelijk om de beleidslijnen van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid te bepalen. Toch trachtte ik dit te doen d.m.v. een literatuurstudie en het 

nagaan van de Koninklijke besluiten. Toch doken er nog allerhande problemen op. 

Zo was er in de jaren zestig niet echt sprake was van een Belgisch ontwikkelingsbeleid. Zo 

wisten o.a. de bevoegde ministers geen beleidslijnen uit te zetten. Ook de oprichting van de 

Dienst voor OntwikkelingsSamenwerking (DOS) in 1962 bracht weinig soelaas. Desondanks 

kaderde nog veel hulp in de koloniale
226

 context. Dit was deels te wijten aan de (Franstalige) 

administratie die grotendeels bestond uit ex-kolonialen.  

 

Toch is het Koninklijk besluit dat de DOS tot leven riep een kind van zijn tijd. Zo richtte het 

zich op de multilaterale samenwerking en leverde het in de praktijk vooral deskundigen en 

financiële steun aan de ontwikkelingslanden. Rostow‟s ideologie was dus m.a.w. niet veraf.
227

 

Tevens is de laatstgenoemde taak, het nastreven van industrialisatie d.m.v. 

infrastructuurwerken en financiële bijdragen, een typisch fenomeen van de jaren zestig. 

Patrick Develtere stelt dan ook:  

 

“Het idee dat België vooral de ex-kolonies diende te steunen door middel van 

technische samenwerking, domineerde onze ontwikkelingssamenwerking in de jaren 

’60 en ’70.
228

” 

                                                 
226

 De focus van hulpverlening aan de ex-kolonies, het ambtenarenkorps bestond uit ex-kolonialen, koloniale 

programma‟s werden verder uitgevoerd, etc.. 

Zo had het in 1960 opgerichte ministerie van Afrikaanse zaken als doel om de koloniale programma‟s verder te 

zetten 
227

 Toch moet men deze vaststelling nuanceren. Zo was het leveren van financiële steun en coöperanten reeds 

aanwezig in de koloniale periode. 
228

 Develtere, P.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking. Leuven: Davidsfonds, 2005, p. 50. 
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De Dos werd dus beïnvloed door de internationale trends. De instantie stond dan ook in voor 

de samenwerking met de supranationale organisaties. Tevens moest het beleid kaderen binnen 

het globale beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Men leek zo (alvast in theorie) de 

internationale tendensen te volgen. 

 

De analyse van de ontwikkelingsbudgetten bevestigt grotendeels het voorgaande.  

De verhouding tussen bilaterale hulp en multilaterale is constant in de jaren zestig. Dit doet 

uitschijnen dat men in de prekoloniale evenveel multilateraal gericht was als in de 

neokoloniale periode. De grote schommelingen van deze gegevens tonen tevens het gebrek 

aan een Belgisch beleid aan. 

Het berekenen van de correlatiecoëfficiënt toonde dan weer aan dat er geen correlatie is 

tussen het ODA budget van de DAC-landen enerzijds en het Belgische ontwikkelingsbudget 

anderzijds. Mondiale verschuivingen in het ontwikkelingsbudget hadden dus geen 

repercussies voor het Belgische ontwikkelingsbudget. De Belgische interne politiek bepaalde 

dus grotendeels de schommelingen in het ontwikkelingsbudget i.p.v. de internationale trends. 

De studie van het Belgische aandeel in de hulpverlening aan de voormalige kolonies bevestigt 

het belang van de koloniale context. Zo was het procentuele aandeel van de Belgische 

hulpverlening aan deze gebieden zodanig groot dat België zijn koloniale/bedrijfsbelangen kon 

blijven vrijwaren. 

 

Als besluit kan men stellen dat België in de jaren zestig eerder op zoek was naar een nieuwe 

relatie met de ex-kolonies
229

 i.p.v. een supranationaal discours te voeren. België liet zo zijn 

eigen (o.a. politiek, economische) belangen primeren boven de internationale samenwerking. 

België hanteerde dus in de jaren zestig een neokoloniaal i.p.v. een internationaal discours en 

is dus niet als volgzaam te omschrijven. Hoe dit verder evolueerde in de jaren zeventig komt 

aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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 En dus hoopte om de belangen daar te vrijwaren. 
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3 Betekende de ABOS-hervorming in de jaren zeventig het 

einde van het neokoloniale discours? 
 

De derde periode die te onderscheiden is in de internationale ontwikkelingsgeschiedenis is die 

van de jaren zeventig. Deze periode, waarin een economische crisis heerste, betekende het 

einde van het Bretton Woodssysteem. Men liet de vaste wisselkoersen achterwege en 

introduceerde het principe van de vrije kapitaalstromen.  

Daarenboven nam men in dit decennium afstand van de ontwikkelingspolitiek van de jaren 

zestig omdat de voorspelde lineaire groei uitbleef. Het model van de modernisten (o.a. 

Rostow) bleek dus niet te kloppen. M.a.w. doneren van geld is geen garantie voor 

ontwikkeling.  

Een nieuwe visie drong zich op, m.n. het dependencia-paradigma. Hierin zag men 

ontwikkeling  niet langer als een economisch cijfermatig  probleem maar eerder als een 

structureel gegeven. Het stimuleren van ontwikkeling diende anders aangepakt te worden. 

 

In dit hoofdstuk ga ik na in welke mate het Internationale/multilaterale ontwikkelingsdiscours 

een leidraad was voor het Belgische ontwikkelingsbeleid. Wist men door de hervorming van 

de Dienst voor OntwikkelingsSamenwerking (DOS) naar het Algemeen Bestuur van de 

OntwikkelingsSamenwerking (ABOS) het internationale beleid te volgen of bleef de 

koloniale context (zoals die in de jaren zestig aanwezig was) immanent aanwezig?   

We bekijken achtereenvolgens de volgende aspecten:  

 

In een eerste paragraaf ga ik na hoe dit ontwikkelingsdiscours op internationaal vlak vorm 

kreeg binnen multilaterale organisaties zoals het IMF, de Wereldbank, de VN etc. . Wat is het 

dependencia-paradigma en hoe veranderde de ontwikkelingssamenwerking in de praktijk? 

Welke trends en fenomenen waren er op het internationale toneel m.b.t 

ontwikkelingssamenwerking? 

Vervolgens beschrijf ik hoe het Belgische ontwikkelingsbeleid onderhevig is aan de 

internationale trends. Zijn er grote verschillen merkbaar sinds de omvorming van de DOS 

naar het ABOS (algemeen bestuur van de ontwikkelingssamenwerking)? En welke accenten 

legden de betrokken ministers in deze periode? Is het dependencia-paradigma aanwezig in het 

Belgische beleid? 
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Ten slotte bespreek ik de kwantitatieve gevolgen van dit ontwikkelingsdiscours. Zoals eerder 

aangegeven doen we dit vanuit drie gezichtspunten (cf. supra).  
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3.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de jaren zeventig: de 

 komst van Mcnamara en het menselijke kapitaal 

 

Op vijftien augustus 1971 koppelde Nixon de dollar los van de goudwaarde. Hij had geen 

andere keuze. De dollar stond onder enorme druk na de inflatie, de kosten van de 

Vietnamoorlog en de massale overproductie. Hiermee kwam een eind aan de fenomenale 

groei van de naoorlogse periode (cf. supra). De beslissing van Nixon zorgde tevens voor de 

desintegratie van het Bretton Woodssysteem.  Dit systeem had sinds de Tweede Wereldoorlog 

voor een stabiel internationaal (monetair)systeem gezorgd. In de plaats daarvan kwam er een 

systeem met vrije kapitaalstromen.
230

 

De vrije kapitaalsstromen creërden evenwel een nieuw probleem. Door geldspeculatie, 

verstrekken van leningen aan arme landen evenwel aan variabele rentevoet kwam het 

armoedeprobleem scherper op de voorgrond. Meer en meer werd men er zich van bewust dat 

een andere zienswijze zich opdrong. Ontwikkeling bewerkstelligen diende te vertrekken 

vanuit de basis, m.n. de noodlijdende mens zelf.  

 

3.1.1 Het armoedeprobleem blijft onopgelost: het ontstaan van de Debt trap 

 

Na de val van het Bretton Woodssysteem kwam er nog een ander probleem opduiken. De 

olieprijzen verviervoudigden en hierdoor namen de inkomsten van de olie-exporterende 

landen toe. Deze sluisden hun geld door naar westerse banken die het geld grotendeels 

uitleenden aan de derdewereldlanden. Dit geld is beter bekend als de zogenaamde 

petrodollars. De regeringen van de ontwikkelingslanden (die vaak als corrupt
231

 beschouwd 

werden) gingen in op het aanbod. Deze leningen hadden aanvankelijk een laag (maar 

veranderlijk) rentetarief. Dit veranderde toen de Amerikaanse centrale bank op het eind van 

de jaren zeventig het geld duurder maakte. De dollar verdubbelde in waarde waardoor de 

rentevoeten van de leningen  de hoogte werden ingejaagd. Daarenboven daalden de 

grondstofprijzen en stegen de prijzen van de afgewerkte producten wat het de 

derdewereldlanden nog moeilijker maakte om deze leningen terug te betalen. Hierdoor 

moesten deze landen opnieuw lenen om oude leningen te vereffenen. De ontwikkelingslanden 

                                                 
230

 Dit heeft ook voordelen. Zo stroomt het geld naar de regio‟s waar het het meeste opbrengt, worden de risico‟s 

van economische schokken gespreid, etc. 

Berlage, L. en Cassimon, D.. Internationale kapitaalstromen ; controleren of liberaliseren? In Wereldbeeld, 

tijdschrift voor de verenigde naties, 33, 151, 2009 (4), pp. 57-58. 
231

 Deze konden in het kader van de Koude oorlog nog steeds op hulp rekenen. 
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kwamen zo in een negatieve, onontkoombare situatie terecht die beter bekend staat als de debt 

trap.
232

   

 

3.1.2 Van Rostow naar het dependencia-paradigma. 

 

Door deze gebeurtenissen is het niet verwonderlijk dat het ontwikkelingsoptimisme van de 

jaren zeventig wegebde. De realiteit (i.c. de crisis en de desintegratie van het Bretton 

Woodssysteem) toonde immers aan dat de moderniteitgedachte
233

 niet bleek te kloppen. De 

financiële investeringen in de derde wereldlanden hadden immers niet het verhoopte succes:  

geld is geen garantie voor ontwikkeling.   

Op het ontwikkelingsoptimisme van de modernisten kwam er kritiek van de linkerzijde. Zo 

reikte de dependencia-school
234

 in de jaren zeventig een alternatief ontwikkelingsdiscours 

aan. Zij zagen armoede en onderontwikkeling als een structureel probleem i.p.v. een 

kwantitatief gegeven. Armoede is volgens hen een gevolg van de ongelijke 

welvaartsdeling/machtsverhouding tussen rijk en arm. In deze verhouding werden de arme 

landen door de rijke landen structureel in deze positie gehouden.  

De dependencia-school bekritiseert dus de afhankelijkheid  van de derde wereld t.a.v het 

welvarende westen. Daarom is deze school van mening dat armoede moet bestreden worden 

d.m.v. economische, politieke en sociale hervormingen in de rijke landen. Het geld voor 

ontwikkelingssamenwerking diende daarenboven volgens hen niet in de economie 

geïnvensteerd te worden, maar naar middelen die voorzien in de levensbehoeften (voedsel, 

onderwijs, drinkwater, kleding, huisvesting, etc.) en plattelandsontwikkeling. De 

ontwikkelingslanden dienden zelf een sociaal en economisch model uitbouwen.
235

 

                                                 
232

 Singer, H..  Lessons of Post-War Development Experience, 1945-1988. in Shaw, D. (ed.).International 

development co-operation : selected essays by H. W. Singer on aid and the United Nations system. Basingstoke : 

Palgrave, 2001, pp. 51-53 + p. 61. 

Vandaele, J.. 50 jaar ontwikkelingssamenwerking in België. „Hulp helpt maar is niet de oplissing.‟ In Mo-

magazine, 36, september 2006, pp. 29-33. 

Vandaele, J.. Het recht van de rijkste: hebben andersglobalisten gelijk? Antwerpen: Houtekiet, 2005, pp. 152-

155. 
233

 De moderniteitsgedachte ging ervan uit dat een kapitaalinjectie automatisch een eigengeleide groei 

bewerkstelligde. 
234

 Met o.a. Johan Galtung, Andre Gunder Frank en Immanuel Wallerstein. 
235

 Bodelier, R. en Vossen, M.. Hulp: waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert. Wormer : Inmerc, 

2007, p. 72.  

Degnbol-Martinussen, J. en Engberg-Pedersen, P.. Aid : understanding international development cooperation. 

Londen : Zed books, 2003, p. 26 + p. 45. 

Jackson, R., en Sørensen, G.. Introduction to International Relations, Theories and approaches. Oxford: Oxford 

University press, 2007, p. 306. 

Konter, J.. Ideeën en idealen in ontwikkelingssamenwerking. Bloemendaal : Nelissen, 1976, p. 19. 



 

 

 

70 
 

3.1.3 Mcnamara en het belang van het menselijke kapitaal 

 

Ook de Wereldbank, in de persoon van voorzitter Robert Mcnamara, volgde deze nieuwe 

zienswijze. Deze nieuwe visie was Keynesiaans en progressief. Men dichtte (net zoals in het 

vorige decennium) de staat
236

 een belangrijke rol toe. Deze moesten de markt beter laten 

functioneren om zo de armoede terug te dringen. Tevens zag men het belang van menselijk 

kapitaal (gezondheidszorg, onderwijs, etc.) in.  

Mcnamara stond voor een redistribution with growth.
237

 Men wilde m.a.w. een herverdeling 

van de middelen (omdat het trickle down effect van de jaren zestig niet werkte) 

bewerkstelligen. Bij deze herverdeling ging de focus naar de arme mensen. Deze dienden een 

rol te spelen in de wereldeconomie waardoor de focus op tewerkstelling kwam te liggen. 

Arbeidskracht was immers het enige goed dat deze arme mensen bezaten.  

Om dit alles te verwezenlijken kwamen er integrated rural development projects die gericht 

waren op de locale economie en de kleine boeren. Hiervoor richtte men coöperatieven op en 

sloot men verbonden met de bevoegde ministeries. De focus lag dus niet meer, zoals in het 

vorige decennium, louter op industrialisering.
238

 

Dit beleid had echter ook nadelen. Het ging uit van een topdown
239

 benadering die niet 

werkte. Daarenboven was de elite in de ontwikkelingslanden tegen de plannen gekant omdat 

die volgens hen teveel op armoede focusten.
240
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3.1.4 Verwezenlijkingen op het internationale toneel van de 

ontwikkelingssamenwerking in de jaren zeventig.  

 

In de jaren zeventig was er een belangrijke rol weggelegd voor de OPEC (Organization of 

Petroleum Exporting Countries). De  OPEC ontstond op veertien september 1960 en speelde 

een actieve rol op het internationale toneel in de jaren zeventig.
241

  

In navolging van de Yom Kippur/Badr oorlog werd in  1973 de oliekraan dichtgedraaid. De 

OPEC landen waren tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden door  Israël en eisten de 

terugtrekking en de beëindiging van de Amerikaanse steun. Het zou uiteindelijk tot de jaren 

tachtig duren eer de oliemarkt zich stabiliseerde.
242

 

De hoge inkomsten zorgden ervoor dat de OPEC landen kapitaal hadden om zich te 

engageren op ontwikkelingsvlak. Doch was dit bedrag slechts een fractie van wat de DAC- 

landen uitgaven.
243

 

 

Nog een fenomeen in de jaren zeventig was dat de G77
244

 en de UNCTAD een hervorming 

van het bestaande economische bestel eisten. In de praktijk eiste men een NIEO (New 

International Economic Order) die net zoals de dependencia-school armoede als een 

structureel gegeven zagen. De NIEO wilden een economie gebaseerd op gelijkheid, 

soevereine gelijkheid en een samenwerking tussen de staten (ongeacht hun economische en 

sociale systemen) bewerkstelligen. De doelstelling was om de groeiende kloof tussen de 

ontwikkelde en de ontwikkelingslanden te dichten en sociale en economische groei te 

bewerkstelligen.
245

 

Deze “nieuwe” economie zou moeten voorzien in subsidies voor de derdewereldlanden. Zo 

stelde Raul Prebisch, eerste secretaris generaal van de UNCTAD, dat de kloof tussen rijk en 

arm moest gedicht worden door een interventiepolitiek. Het wenste de oprichting van een  

Integrated Programme of Commodities die een vaste prijs voor de export diende te 
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garanderen. Hiermee schopte men tegen de kar van de GATT die voornamelijk een 

liberalisering nastreefden. De ontwikkelingslanden eisten kortweg trade i.p.v. aid.
246

 

 

Het fenomeen van stabiele exportprijzen werd in de jaren zeventig ook geïntroduceerd door 

de Europese gemeenschap. Dit gebeurde in het kader van de Loméovereenkomsten
247

 die 

vanaf 1975 om de vijf jaar werden gehouden. Inhoudelijk zorgde dit voor een bevoorrechte 

toegang van de ACP-landen
248

 tot de Europese markten en een systeem van stabilisatie van de 

grondstofprijzen.
249

 

 

Ook ontstond het idee van collective self-reliance (collectieve zelfredzaamheid). Dit idee ging 

ervan uit dat het zuiden een eigen autonome economie diende op te bouwen die losstond van 

die van het noorden. Dit idee is echter nooit in de praktijk verwezenlijkt wegens diverse 

problemen. Zo was/is de infrastructuur (havens, spoorwegen) van de derdewereldlanden 

gericht op handel met het noorden en niet op die met het zuiden.
250

 

 

3.1.5 Het internationale ontwikkelingsdenken van de jaren zeventig in een notendop 

 

Als besluit kan men stellen dat er in de jaren zeventig gezocht werd naar een nieuwe aanpak 

voor het armoedeprobleem. De werkwijze van de modernisten in de jaren zestig bleek niet te 

werken en daarom schakelde men in de jaren zeventig over naar het dependencia-model. Deze 

zag armoede als een structureel gegeven (terwijl de modernisten het als een kwantitatief iets 

zagen) en stond de (afhankelijkheids)relatie tussen het welvarende westen en de 

derdewereldlanden centraal. Men pleitte tevens voor het inwilligen van de behoeften van de 

armsten en voor plattelandsontwikkeling. 

Hierdoor ontstonden er ideeën om het bestaande economische bestel structureel te hervormen. 

Het nieuwe idee omvatte een nieuwe economische orde waarbij men (de UNCTAD) handel 

i.p.v. hulp eiste. Ook ontstond het idee van zelfvoorzienendheid (self reliance). 
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Deze principes kwamen grotendeels terug bij Robert Mcnamara, voorzitter van de 

Wereldbank. Hij voerde een progressief beleid die pleitte voor een herverdeling van de 

middelen en plattelandsontwikkeling centraal zette.  

In de jaren zeventig nam men dus afstand van de economische ontwikkelingsvisie uit de jaren 

zestig en kwam de nadruk op armoede te liggen. 

In welke mate dit denken aanwezig is in het Belgische beleid, komt aan bod in de volgende 

paragraaf. 
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3.2 De Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren zeventig: door het 

 A“BOS” de bomen niet meer zien 

 

Op het Belgische niveau waren er, in de jaren zeventig, grondige veranderingen van de 

ontwikkelingsinstellingen. De DOS (Dienst voor OntwikkelingsSamenwerking) werd, door de 

niet aflatende kritiek, omgevormd tot het ABOS (Algemeen Bestuur voor 

Ontwikkelingssamenwerking). Aanleiding hiervan waren de problemen van het DOS (cf. 

supra) en de veranderingen van de mondiale economische toestand.  De crisis (met de 

ineenstorting van het Bretton Woodssysteem en de oliecrisis) van de jaren zeventig had nog 

andere gevolgen. Er kwam monetaire instabiliteit en de grondstofprijzen begonnen sterk te 

schommelen. Daarenboven daalde de internationale handel en was de periode zeer ongunstig 

voor landen wiens export in dollars werd afbetaald.
251

 

Hierdoor werd de welvaartskloof (op zowel internationaal als nationaal vlak) groter waardoor 

Mark Eyskens, minister van ontwikkelingssamenwerking van 1979 tot 1980, over “Eén aarde, 

twee werelden” sprak.
252

 Eyskens zag een tweedeling op twee niveaus. Enerzijds was er een 

onderscheid tussen de geïndustrialiseerde landen
253

 en de ontwikkelingslanden
254

. Anderzijds 

was er een tweedeling tussen stad en platteland.
 255

 

 

3.2.1 De omvorming van het DOS naar het ABOS. Een verbetering/verandering? 

 

Op 23/04/1971 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de DOS omvormde tot het 

ABOS (het Algemeen Bestuur voor OntwikkelingsSamenwerking).  De grootste verandering 

was dat de instelling werd ondergebracht bij het ministerie van buitenlandse zaken en 

buitenlandse handel. Het fungeerde dus niet langer als een autonoom ministerie.
256
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De drie organen (m.n. het ABOS, de Raad van advies van de OS en de Interministeriële 

kommissie voor de ontwikkelingssamenwerking) bleven behouden.
257

 

 

De taken waarvoor van het ABOS bevoegd was, zijn in twee domeinen op te delen. Enerzijds 

had je een bestuderend kader, anderzijds had je de uitvoerende taken. 

De studieopdracht bestond uit het verzamelen en vastleggen van gegevens die het 

regeringsbeleid dienden te onderbouwen. Hiervoor maakte het begrotingsvoorstellen en 

werkingsontwerpen. Daarenboven overlegde het met de privéhandel en tracht het de 

Belgische ontwikkelingsprogramma‟s/projecten te coördineren.
 258

  

De uitvoerende taken (die ook reeds door het DOS werden uitgevoerd) werden reeds in de 

vorige paragraaf beschreven. 

Het ABOS was aanwezig op zowel het bilaterale als het multilaterale vlak. Bilateraal kon de 

instelling direct ingrijpen door coöperanten beschikbaar te stellen, studiebeurzen en stages te 

voorzien, projecten uit te voeren, voedselhulp of noodhulp te verlenen, etc.. Indirect kon het 

tussenbeide komen door geld door te sluizen naar NGO‟s of universitaire instellingen.
259

 

Op het multilaterale vlak kan het financiële bijdragen doen en/of de nodigde experts 

voorzien.
260

 

 

Door het KB van 17/09/1976 werd het ABOS wederom hervormd. Men ging vanaf dan meer 

aandacht besteden aan beleidsvoorbereiding en planning. Ook diende men meer nadrukkelijk 

de projecten/programma‟s te evalueren en waar nodig bij te sturen. Het belangrijkste gevolg 

van deze hervorming was echter dat er een strikte opdeling kwam tussen de verschillende 

taken (m.n. het ontwerp, de uitvoering en de uiteindelijke evaluatie).
261
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In de jaren zeventig begon het Belgische ontwikkelingsbeleid ook macht te delen met 

bepaalde instanties van onderuit. Door het KB van 12/10/1971 werden de universiteiten 

betrokken in het Belgische ontwikkelingsbeleid.
262

 En met het KB van 13/02/1976 raakten de 

NGO‟s betrokken in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
263

 De erkende NGO‟s konden 

toelagen krijgen als men voldeed aan enkele voorwaarden
264

. Indien deze ingelost werden 

konden de NGO‟s maximum 75 procent van de kosten terugbetaald krijgen.
265

 

Het gebruik van NGO‟s, om de uitgaven te beheren, bood vele voordelen. Zo was de 

Belgische politiek niet meer verplicht samen te werken met de plaatselijke politieke regimes 

die niet de nodige waarborgen konden bieden. De NGO‟s konden dit omzeilen door zich 

rechtstreeks te concentreren op kleinschalige projecten waardoor de impact van de overheid 

(recipiënt) kon worden omzeild.
266

 

 

Door deze vele hervormingen is het moeilijk om de beleidslijnen van het ABOS eenduidig te 

beschrijven.
267

  Men kan dus stellen dat de ABOS-hervorming weinig verandering/verbetering 

bracht in vergelijking met zijn voorganger de DOS.   

In de volgende paragraaf onderzoek ik het beleid van de bevoegde ministers en hoe deze zich 

verhouden t.a.v. de internationale context. 

 

 

3.2.2 De ministers van ontwikkelingssamenwerking. Een kort mandaat met weinig 

kleur 

 

In het vorige hoofdstuk kwamen de ministers/staatssecretarissen van 

ontwikkelingssamenwerking nauwelijks ter sprake. Dit omdat deze geen echt beleid wisten te 

voeren in de jaren zestig en de koloniale context dominant aanwezig bleef. In de jaren 

zeventig was dit probleem nog steeds aanwezig, doch lijkt de trend in dit decennium te keren. 
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Daarenboven genoot deze “post” weinig aanzien waardoor het werd beschouwd als een 

springplank voor een andere verdere ministeriële carrière. Door deze mentaliteit waren er in 

de jaren zeventig maar liefst acht verschillende minister bevoegd voor 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

Raymond Scheyven (PSC
268

) was staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking van 1968 

tot 1972. Scheyven zette het beleid van de jaren zestig verder. Hij bleef focussen op de ex-

kolonies en wist, net zoals zijn voorgangers, geen eigen stempel op het beleid te drukken. 

Toch stelde hij drie stadia vast die de ontwikkelingslanden dienden te doorlopen. In de eerste 

fase diende men het tekort aan menselijk kapitaal aan te vullen door het zenden van 

deskundigen en het verlenen van studie- en stagebeurzen. In de tweede fase was er volgens 

Scheyven nood aan kapitaal en diende men economische en financiële hulp te verlenen. De 

derde, en laatste fase, richtte zich tegen de internationale handelsbeperkingen.
269

 

Men kan dus stellen dat Scheyven een minister was op de breuklijn tussen de jaren zestig en 

zeventig en dat weerspiegelde zich ook in zijn beleid. Zo doet het idee van financiële hulp en 

het sturen van coöperanten denken aan Rostow‟s theorie, doch is dit een steeds wederkerend 

fenomeen in de ontwikkelingssamenwerking en dus moeilijk als typisch voor de jaren zestig 

te omschrijven. De belangstelling voor noord-zuidhandel en het belang van menselijk kapitaal 

is daarentegen wel typisch jaren zeventig. 

 

Scheyven werd opgevolgd door Lucien Harmegnies (PSB
270

). Zij was staatssecretaris van 

ontwikkelingssamenwerking van 21/01/1972 tot 25/01/1973 en wist, in dit jaar, geen beleid 

uit te bouwen.
271

 

 

Harmegnies werd in 1973 opgevolgd door Irène Pétry  (PSB), die datzelfde jaar nog werd 

vervangen.
 
Pétry had radicale standpunten en stelde het westerse ontwikkelingsmodel openlijk 

in vraag. Zij was van oordeel dat de basisbehoeften van de armste bevolkingslagen in de 

armste landen centraal dienden te staan. Ze was ook voorstander van plattelandsontwikkeling. 
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Van al deze mooie ideeën, die doen denken aan de visie van Mcnamara, kwam er in de 

praktijk maar weinig van terecht
 
daar ze maar negen maanden aan   zet was.

272
  

Guy Cudell (PSB), die staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking was van 1973 tot 

1974, wachtte hetzelfde lot. Hij brak met het idee van de jaren zestig die economische groei 

nastreefde. In de praktijk kon Cudell deze breuk echter niet verwezenlijken. Doch leverde hij 

volgende kritiek: 

 

“op het gebied van ontwikkeling is de lijst van mislukkingen, halve mislukkingen, 

ontgoochelingen helaas veel langer dan die van de successen of van de verwachtingen. 

Uit deze helaas negatieve balans, waarvan velen onzer medeburgers en vooral de 

jeugd zich bewust zijn, moeten wij de moed hebben de gevolgen te trekken om de 

analysen van de oorzaken ervan aan onze globale politiek van samenwerking een 

nieuwe koers te geven.”
273

 

Cudell werd opgevolgd door Henri François Van Aal (PSC) die slechts 2.5 maand aan de 

macht was en dus ook geen vast beleid wist uit te stippelen.
274

 

 

Na Van Aal kwam Van Elslanden (CVP
275

) aan de macht. Hij was minister van buitenlandse 

zaken en ontwikkelingssamenwerking van 1974 tot 1977 en zorgde zo voor de nodige 

continuïteit. Onder Van Elslanden werden enkele belangrijke interne hervormingen 

gerealiseerd. Zoals de hervorming van de administratie en de medefinanciering van NGO‟s 

(cf. supra).  Ook installeerde Van Elslanden de kommissie Vandeputte die moest nagaan hoe 

men het NIEO (New International Economic Order) gestalte diende te geven. Hiermee is Van 

Elslanden duidelijk door de internationale trends beïnvloed.  De NIEO was immers een 

principe dat door de dependecia-school en de UNCTAD gehanteerd werd. De nadruk kwam 

tevens te liggen op plattelandsontwikkeling die zich richtte op de noden van de armste 
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bevolkingsgroepen. Van Elslanden hanteerde dus een discours dat gebaseerd was op 

internationale tendensen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.
276

 

 

Bij Outers
277

 (FDF
278

), minister van ontwikkelingssamenwerking van 1977 tot 1979, stond de 

interdepentie centraal. Toch stelt hij vast dat de ontwikkeling van de derde wereld 

verregaande gevolgen kan hebben voor de Belgische  maatschappij.
279

 Enerzijds kan het 

recipiërende land evolueren naar een volwaardige economische partner, anderzijds kan het 

ook blijven hangen in een afhankelijke positie van het donerende land.  

 

Van 1979 tot 1980 was Mark Eyskens (CVP) minister van ontwikkelingssamenwerking. 

Eyskens zag deze benoeming aanvankelijk als een straf en zal de functie uiteindelijk voor 18 

maanden uitoefenen. Hij ontdekte al snel allerlei problemen
280

 die zijn voorhanger had 

nagelaten. Uiteindelijk zal Eyskens met het KB van 30/08/1980 de taalkaders van het ABOS 

vastleggen.
281

  

Eyskens bouwde een beleid uit dat de nadruk  legde op de basisbehoeften, de promotie van de 

landbouw, plattelandsontwikkeling, de rol van de kleine en middelgrote ondernemingen en de 

rol van NGO‟s. Zijn beleid richtte zich op de basisbehoeften van de armste bevolking en 

steunde de NIEO gedachte die kaderde in de interdepentia theorie.
282

  

 

Zijn opvolger, Daniëlle Coens (CVP), was van 1980-1981 minister van 

ontwikkelingssamenwerking. Hoewel dit al in de jaren tachtig was, beschouw ik Coens eerder 

als een product van de jaren zeventig. Zo pleitte hij voor kleinschaligheid, 

plattelandsontwikkeling en self-reliance, iets wat als typische kenmerken van de jaren 

zeventig beschouwd kan worden.
283
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3.2.3 Efficiëntie en taalpariteit als heikel punt 

 

Net zoals het DOS, kon het ABOS op heel wat kritiek rekenen. Deze staatsinstelling kreeg 

daarenboven grotendeels dezelfde kritiek als zijn voorganger te verwerken wat lijkt aan te 

tonen dat de hervormingen weinig effect ressorteerden in de praktijk.  

 

Zo is er enerzijds het probleem van efficiëntie. De Belgische bevolking vraagt zich immers af 

of de gelden van de belastingsbetaler wel degelijk ter plaatse komen.
284

 Daarenboven stegen 

de financiële middelen zo snel dat het ABOS niet in staat was om ze uit te geven.
 285

 

Een tweede probleem is die van taalpariteit. Een werknota van in 1976 spreekt zelfs over  het 

bedrog t.a.v. de Vlaamse bevolking. Het ABOS werd dan ook soms al smalend een 

Franstalige burcht genoemd. Van de 28 topfuncties waren er slechts elf voorzien voor 

Nederlandstaligen. Deze situatie leidde ertoe dat de Belgische/Vlaamse verhouding meer 

speelden dan de internationale verhoudingen/gebeurtenissen.
286

 

“het A.B.O.S– klimaat is erger dan ooit tevoren vergiftigd. De remedie maakte de 

kwaal nog erger. Tenzij het de bedoeling zou zijn dat de ambtenaren hun tijd 

verspillen met steriele taaltwisten en interne, verlammende ruzies; om “ de grote 

neringdoeners” ondertussen toe te laten over de wereldzeeën uit te varen…”
287

 

Dat de taalkwestie als belangrijker werd aanschouwd dan het te voeren beleid weerspiegeld 

zich in de activiteiten van de parlementairen. In de periode van 1973-1983 waren er 733 

parlementaire vragen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.  Hiervan gingen er tien vragen over 

het beleid, 149 over de statuten van het personeel en 98 over de rol van de taal.
288

 

Nog een groot probleem voor het ABOS was de desinteresse van de publieke opinie voor 

ontwikkelingssamenwerking. Door deze desinteresse bood ontwikkelingssamenwerking 

weinig electorale voordelen wat ook de politieke desinteresse verklaart. Daarenboven waren 
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de parlementairen slecht geïnformeerd door gebrekkige informatiestroom van de  

administratie (i.c. het ABOS) naar hen toe.
289

 

Chris Claeren, kabinetsmedewerker van minister van Buitenlandse Zaken Van Elslande stelde 

dan ook:  

“ dit is wellicht de belangrijkste reden van de middelmatigheid van het 

ontwikkelingsbeleid: de marginaliteit ervan in het parlement. Een dozijn 

parlementsleden, verspreid over de politieke fracties van de beide kamers, is er 

werkelijk voor geïnteresseerd. Ze trachten de tematiek een beetje te volgen in de 

marge van zovele andere onderwerpen die ze omwille van politiek zelfbehoud 

voldoende aandacht moeten geven. Zo komen ze er slechts toe wat algemene 

platonische pleidooien te houden voor een beter ontwikkelingsbeleid. Ze concentreren 

zich een beetje op de aspecten die een wat ruimere politieke dimensie hebben, 

bijvoorbeeld de communautaire kant van de zaak. Soms laten ze zich verleiden tot 

critische vragen over de practische utvoering, hierbij geïnspireerd door coöperanten 

afkomstig uit hun kiesarrondissement die zich hier of daar benadeeld voelen. Een 

grondige en systematische studie van het dagelijkse ontwikkelingsbeleid is iets wat nog 

niemand heeft kunnen opbrengen.”
290

 

 

3.2.4 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren zeventig: een kind van zijn tijd 

 

Als besluit kan men stellen dat de omvorming van het DOS naar het ABOS en de 

onderbrenging in het Ministerie van Buitenlandse Zaken weinig verandering bracht. 

Problemen van destijds blijven desondanks nu ook doorwerken (taalperikelen, inefficiëntie, 

geen evaluatieprocedures van hulp, etc.) in de problematiek van de instantie. Het taalprobleem 

was zelfs zodanig dominant aanwezig dat het ontwikkelingsbeleid zelf weinig aandacht kreeg. 

Tevens moest het Belgische niveau vanaf dit decennium macht delen met instanties van 

onderuit. Zo werden de universiteiten en de NGO‟s betrokken in het ontwikkelingsbeleid. 
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Het nagaan van het gevoerde beleid/of de intenties van de bevoegde 

ministers/staatssecretarissen gaf meer uitsluiting. Hoewel er in de jaren zeventig maar liefst 

acht verschillende ministers/staatssecretarissen van ontwikkelingssamenwerking waren, 

werden de meesten duidelijk beïnvloed door het gangbare ontwikkelingsdiscours (met het 

dependencia-paradigma) van de jaren zeventig. Hoe de bedragen deze tendensen volgden, 

komt aan bod in de volgende paragraaf. 
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3.3 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in cijfers: de jaren zeventig 

 

De vorige paragrafen lijken aan te tonen dat België (alvast in theorie) de gangbare 

trends/tendensen volgde. Men moet deze visie van de ministers/staatssecretarissen echter met 

een korrel zout nemen. Zo waren veel slechts voor korte tijd bevoegd voor de post 

ontwikkelingssamenwerking en wisten ze dusdanig geen (duurzaam) beleid op te bouwen. 

Daarom kan een kwantitatieve analyse helpen om na te gaan of het volgen van het 

internationale ontwikkelingsdiscours ook in de praktijk verwezenlijkt werd. In deze paragraaf 

gaan we na of het Belgische ontwikkelingsbudget de internationale trends/beleidslijnen volgt. 

 

3.3.1 De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp: de jaren zeventig 

 

Jaartal 
ODA Bilateraal ODA  Multilateraal ODA 

% Bilateraal % Multilateraal 
1970 

119,64 92,23 27,41 77,09 22,91 

1971 
146,12 110,25 35,87 75,45 24,55 

1972 
193,15 130,21 62,94 67,41 32,59 

1973 
234,75 178,82 55,93 76,17 23,83 

1974 
271,45 207,71 63,74 76,52 23,48 

1975 
377,66 251,84 125,82 66,68 33,32 

1976 
340,1 229,06 111,04 67,35 32,65 

1977 
370,97 261,9 109,07 70,60 29,40 

1978 
536,09 310,36 225,73 57,89 42,11 

1979 
642,75 444,74 198,01 69,19 30,81 

Gemiddelde 

323,3 221,71 101,56 70,44 29,56 
Tabel 4: De verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren zeventig.291 

In  bovenstaande tabel is de verhouding tussen de bilaterale en multilaterale hulp in de jaren 

zeventig weergegeven. Opvallend is dat de percentages (en dan voornamelijk de 

gemiddelden) enorm verschillen met het voorgaande decennium. Zo werd in de jaren zestig 

gemiddeld 83.29 procent van de hulp uitgegeven aan bilaterale hulp (en dus logischerwijs 

16.71 procent aan multilaterale hulp). Men kan dus stellen dat België in de jaren zeventig met 

respectievelijk een bijdrage van 70.4 procent een bilaterale en 29.56 procent aan multilaterale 

hulp een meer multilateraal beleid voerde dan in de jaren zestig.  
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Dit bevestigt het reeds vastgestelde, m.n. dat België de internationale trends/instellingen 

volgt. Het is immers logisch dat een overname van het gangbare discours leidt tot een 

stijgende volgzaamheid van de budgetten. Het volgen van een bepaalt discours impliceert 

immers dat je dit discours als waar/legitiem beschouwt en dus ook implementeert in de 

praktijk, wat leidt tot stijgende dotaties.  

 

Ook de gemiddelde van de absolute cijfers verschillen enorm. Zo was het ODA van de jaren 

zestig gemiddeld 88.44 miljoen dollar terwijl dit in de jaren zeventig 323.3 miljoen dollar 

was. Dit is bijna een verviervoudiging. De ontwikkelingsbudgetten namen dus een vlucht in 

de jaren zeventig. Dit beeld dient men echter te nuanceren. Zo werden de criteria van de ODA 

versoepeld in de jaren zeventig waardoor er meer kapitaalstromen in aanmerking kwamen als 

officiële hulpverlening. 

Daarenboven zijn er nog steeds grote schommelingen in het budget terug te vinden. Zo is de 

plotse stijging in 1975 deels te wijten aan een dubbele bijdrage voor de IDA dat jaar.
292

 

 

Grafiek 6: De procentuele verhouding tussen bilaterale/multilaterale hulp in de jaren zeventig.293 

In bovenstaande grafiek zijn de schommelingen in het procentuele aandeel van de bilaterale 

en multilaterale hulp en hun trendlijnen weergegeven. Wat opvalt is dat in de jaren zeventig 

de bilaterale hulp dalende en de multilaterale hulp stijgende was. Men kan dus stellen dat er, 

vanwege België, steeds meer geld naar de multilaterale instellingen vloeide. Dit doet ons 

                                                 
292

 Bouduin, R.. De Belgische ontwikkelingssamenwerking : economische en politieke achtergronden. 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent : s.n., 1979, p. 50. 
293

 Zie bijlage 1. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

% Bilateraal

% Multilateraal

Lineair (% Bilateraal)

Lineair (% 
Multilateraal)



 

 

 

85 
 

vermoeden dat België zich vanaf de jaren zeventig steeds meer laat leiden door de 

internationale context/trends.    

  

3.3.2 De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale 

budget: de jaren zeventig 

 

Een tweede parameter om te bepalen in welke mate het Belgische ontwikkelingsbeleid de 

internationale trends volgde is d.m.v. de correlatie tussen beide budgetten te bepalen. Zijn 

m.a.w.  de schommelingen van het ontwikkelingsbudget van de DAC-landen terug te vinden 

in het Belgische ontwikkelingsbudget?  

Tabel 5 : De correlatie tussen de Belgische en de DAC-bijdragen in de jaren zeventig.294 

De correlatiecoëfficiënt tussen het ODA van België en van alle DAC-landen bedraagt 0.99. 

Dit cijfer ligt zeer dicht bij één wat wil zeggen dat er een sterk (lineair) verband is tussen 

beide bedragen. Dit wil zeggen dat de schommelingen van het internationale 

ontwikkelingsbudget ook terug te vinden zijn in het Belgische ontwikkelingsbudget. België 

hanteerde dus in de jaren zeventig dezelfde parameters voor de hulpverlening als de DAC-

landen. 
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 Zie bijlage 2. 

Jaartal 
ODA 
België 

ODA alle DAC 
landen  

Index ODA België 
1970=100 

Index ODA alle DAC landen 
1970=100 

1970 
119,64 6712,88 100,00 100,00 

1971 
146,12 7283,62 122,13 108,50 

1972 
193,15 8843,89 161,44 131,75 

1973 
234,75 8702,93 196,21 129,65 

1974 
271,45 11179,76 226,89 166,54 

1975 
377,66 13253,98 315,66 197,44 

1976 
340,10 13248,16 284,27 197,35 

1977 
370,97 14955,65 310,07 222,79 

1978 
536,09 19147,66 448,09 285,24 

1979 
642,75 21840,80 537,24 325,36 

     

   
Correlatiecoëfficiënt Determinatiecoëfficiënt 

   
0,99 0,98 
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De determinatiecoëfficiënt voor deze periode bedraagt 0.98 wat puur statistisch wil zeggen 

dat 98 procent van het Belgische ontwikkelingsbudget wordt bepaald door de variatie in het 

ODA van de DAC-landen. Dit is wel louter een theoretische/statistische constructie, in de 

realiteit spelen er immers veel meer determinanten mee, doch toont dit cijfer  wel het belang 

van de internationale context.  

 

 

 

Grafiek 7: De indexen (met 1970 = 100) van het Belgische ODA en het ODA van de DAC-landen in de jaren zeventig.295 

Ook de grafiek bevestigt het net vastgestelde. De trendlijnen lopen niet volledig evenwijdig, 

doch vertonen de twee grafieken veel parallellen. Zo is er op beide lijngrafieken een stijging 

in 1975 die gevolgd wordt door een daling van de budgetten in 1976-1977. Om uiteindelijk op 

het eind van de jaren zeventig exponentieel te groeien. 

 

Men kan dus stellen dat België in de praktijk het internationale ontwikkelingsdiscours van de 

jaren zeventig volgde. De overeenkomende schommelingen in het budget doen vermoeden dat 

België dezelfde parameters/doelen voor hulpverlening hanteerde als de DAC-landen. 
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3.3.3 De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies: de jaren 

zeventig 

 

  
DAC 
Landen     België     

Procentueel 
aandeel Belgë 
in 
totaalbedrag     

jaar Burundi 

Congo, 
Dem 
Rep Rwanda Burundi 

Congo, 
Dem 
Rep Rwanda Burundi 

Congo, 
Dem 
Rep Rwanda 

1970 

11,57 70,36 16,73 9,75 50,43 11,16 84,27 71,67 66,71 
1971 

13,50 78,09 19,82 10,14 56,72 12,66 75,11 72,63 63,87 
1972 

16,85 96,09 23,32 12,77 72,82 14,81 75,79 75,78 63,51 
1973 

15,20 111,40 26,23 11,46 85,55 17,13 75,39 76,80 65,31 
1974 

18,73 153,05 31,58 12,30 101,92 16,33 65,67 66,59 51,71 
1975 

26,42 154,12 53,66 16,28 112,97 25,64 61,62 73,30 47,78 
1976 

25,85 148,73 56,60 14,71 93,96 26,26 56,91 63,17 46,40 
1977 

28,75 170,94 61,44 16,52 108,61 28,58 57,46 63,54 46,52 
1978 

38,64 203,99 78,93 20,88 128,96 36,31 54,04 63,22 46,00 
1979 

44,14 288,69 88,41 25,17 153,64 35,48 57,02 53,22 40,13 

      
Gemiddelde 66,33 67,99 53,79 

Tabel 6: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale gebieden in de jaren zeventig.296 

Wat direct opvalt in bovenstaande grafiek zijn de dalende trends van de Belgische belangen in 

zijn voormalige kolonies t.o.v. het vorige decennia. Het procentueel aandeel in de 

hulpverlening aan Burundi daalt van 84.27 procent naar 57.02 procent, aan Congo van 71.67 

naar 53.22 procent en aan Rwanda van 66.71 naar 53.79 procent. Het gemiddelde aandeel van 

de Belgische hulpverlening aan deze landen ligt met respectievelijk 66.33procent, 67.99 

procent en 53.79 procent duidelijk lager dan de jaren zestig toen het nog in 83.82, 67.08 en 

74.60 procent bedroeg. Doch stond België nog steeds in voor meer dan de helft van de 

verleende hulp. 
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Grafiek 8 : Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Burundi in de jaren zeventig.297 

In de jaren zeventig was het aandeel van België in de hulpverlening aan Burundi dalende. 

Doch was deze nog altijd groter dan vijftig procent waardoor België nog steeds de 

voornaamste donor was, en dus zijn wil kon laten gelden. In deze periode daalde het 

procentuele aandeel van de Belgische hulp van 84.27 procent naar 57.02 procent. 

Verschillende hypothesen  kunnen hiervoor aangewezen worden: betekent dit dat België 

afstand wenste te nemen van de voormalige kolonie of dat Burundi een méér onafhankelijke 

koers wou varen of dat de Belgische overheid zijn ontwikkelingsbudget meer wou 

diversifiëren over andere landen.  

                                                 
297

 Zie bijlage 3.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Procentueel aandeel van België in 
ontwikkelingshulp Burundi

Procentueel aandeel 
van België in 
ontwikkelingshulp 
Burundi

Lineair (procentueel 
aandeel van België in 
ontwikkelingshulp 
Burundi



 

 

 

89 
 

 

Grafiek 9: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Rwanda in de jaren zeventig.298 

In de jaren zeventig daalde de Belgische ontwikkelingshulp van België aan Rwanda 

procentueel gezien van 66.71 procent naar 40.13 procent. Het belang daalde dus tot onder de 

vijftig procent waardoor België niet langer het merendeel van de hulp op zich nam. De 

dalende trend van de jaren zestig werd dus verder gezet. 

 

Grafiek 10: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Congo in de jaren zeventig.299 

Ook in Congo was de trendlijn dalende. Het aandeel daalde van 71,67 in 1970 naar 53,22 in 

1979. Ook hier kunnen gelijkaardige hypothesen zoals bij Burundi aan de grondslag liggen 
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van deze dalende trend (cf. supra). Ondanks deze grote daling verzorgde België nog altijd het 

merendeel van de hulpverlening. 

 

3.3.4 De kwantitatieve benadering van de jaren zeventig overschouwd 

 

Als besluit van het kwantitatieve kader kan men stellen dat er in de jaren zeventig een tendens 

naar multilateralisering was. Zo steeg de multilaterale hulpverlening ten koste van de 

bilaterale hulpverlening. Hierdoor had België steeds minder te zeggen over de te spenderen 

budgetten vermits ook andere instanties betrokken werden in het ontwikkelingsbeleid.  

Het onderzoeken van het Belgische ontwikkelingsbudget en het ontwikkelingsbudget van de 

DAC-landen toont aan dat beide budgetten correleerden met elkaar.  

Ten slotte kwam de hulp aan de voormalige kolonies aan bod. In deze gebieden was het 

procentuele aandeel van de Belgische hulp dalende en in Rwanda werd zelfs de kaap van de 

vijftig procent overschreden. In de andere twee gebieden (i.c. Burundi en Congo) vormde het 

Belgische aandeel nog steeds het merendeel.  

Men kan dus stellen dat het financiële aandeel van België in zijn voormalige kolonies daalde 

en dat meer en meer andere internationale organisatie mee het ontwikkelingsbeleid stuurden 

in “onze” koloniale landen.  
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3.4 De jaren zeventig. Van een koloniale naar een internationale visie 

 

In de jaren zeventig nam men afstand van het moderniteitsdenken van de jaren zestig. In de 

plaats daarvan kwam het dependencia-paradigma die armoede als een structureel probleem 

zag. Hierin stond de economische afhankelijkheid van de derdewereldlanden t.a.v. de 

westerse landen centraal. 

In de praktijk pleitte men (de ontwikkelingseconomen) voor het inwilligen van de behoeften 

van de armsten, herverdeling van de middelen, plattelandsontwikkeling, het omvormen van de 

economie (en het vormen van een NIEO), zelfvoorzienendheid. Centraal in deze 

gedachteverandering staat Robert Mcnamara die als voorzitter van de Wereldbank dit principe 

volgde.Hierdoor ontstonden er ideeën om het bestaande economische bestel structureel te 

hervormen. 

 

Bepalen hoe men dit in België navolgde is niet gemakkelijk. De omvorming van het DOS 

naar het ABOS (dat ondergebracht werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) 

verduidelijkte niet veel, men kon m.a.w. nog steeds niet door het ABOS de bomen zien.  

De beleidslijnen van de bevoegde ministers gaven daarentegen wel weer hoe men naar het 

armoedeprobleem keek. De bevoegde ministers waren stuk voor stuk (behalve een paar 

enkelingen die maar kort hun ambt uitoefenden en dus geen beleid wisten uit te bouwen) 

beïnvloed door het gangbare internationale ontwikkelingsparadigma. Zo lag de focus op 

menselijk kapitaal, de armste bevolkingslagen, plattelandsontwikkeling, de NIEO-gedachte, 

etc.. 

 

De kwantitatieve analyse bevestigt deze constatering.  

In de jaren zeventig werd er procentueel meer geld uitgegeven aan multilaterale hulp 

(29,56%) dan in de jaren zestig (16.71%). Deze verschuiving toont aan dat België steeds meer 

betrokken raakte in het internationale ontwikkelingsverhaal.  

Verder was er in de jaren zeventig een sterke relatie tussen de ontwikkelingsbudgetten van de 

DAC-landen en België. De golven in het Belgische ontwikkelingsbudget zijn dus ook in de 

internationale terug te vinden. Beide grafieken hanteren dus dezelfde parameters voor het 

bepalen van het budget. 
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Ten slotte daalde de procentuele hulp aan de voormalige kolonies. Dit is het vervolg van een 

trend die reeds in de jaren zestig werd aangevat. In Rwanda werd zelfs de symbolische kaap 

van de vijftig procent overschreden. België leverde dus in dit land minder dan de helft van de 

ontvangen hulp.  In de andere twee gebieden (i.c. Burundi en Congo) vormde het Belgische 

aandeel, ondanks het feit dat het dalende was, nog steeds het merendeel.  

 

Men kan dus stellen dat België in de jaren zeventig afstand nam van zijn voormalige kolonies 

en dat men zich meer en meer in het internationale verhaal stortte. Het Belgische 

ontwikkelingsbeleid is in dit opzicht een kind van zijn tijd. 
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4 De neoliberale jaren tachtig: balanceren tussen twee trends 
 

De vierde periode die men kan onderscheiden in de internationale ontwikkelingsgeschiedenis 

is die van de neoliberale jaren tachtig. Deze periode werd, net als de voorgaande decennia, 

gekenmerkt door een vast ontwikkelingsparadigma. Ook deze was te linken aan de 

internationale politieke situatie. Zo kende de mondiale opkomst  van het (neo)liberalisme zijn 

weerga in het gevoerde Belgische ontwikkelingsbeleid. De nadruk kwam te liggen op 

privatisering, liberalisering, deregulering, etc.. Hierbij nam men afstand van de methodes van 

de jaren zeventig (die menselijk kapitaal en een actieve rol voor de staat propagandeerden). 

 

In een eerste paragraaf ga ik na welk ontwikkelingsdiscours de internationale 

donorgemeenschap hanteerde in de jaren tachtig. De jaren tachtig beschouwt men als een 

bewogen periode (men omschrijft het dan ook soms als een verloren 

ontwikkelingsdecennium) in de ontwikkelingssamenwerking waarin het neoliberalisme 

hoogtij vierde. 

Men geloofde in de jaren tachtig onverbiddelijk in de vrije marktwerking. Het IMF en de 

Wereldbank konden d.m.v. conditionaliteit (en de Structurele AanpassingProgramma‟s 

(SAP‟s) en Structurele AanpassingsLeningen (SAL‟s)) hun wil tot liberalisering doordrukken 

in de ontwikkelingslanden. Onduidelijk 

In deze paragraaf ga ik dus na wat de neoliberalistische visie inhoudelijk omvat en hoe men 

deze in de concrete praktijk wenste om te zetten. Welke rol diende de staat te spelen in deze 

visie en welke kritiek kreeg dit model te verwerken? 

 

In een tweede paragraaf komt het Belgische ontwikkelingsbeleid aan bod. Ik tracht na te gaan 

of België de internationale trends volgde. Steunde men de SAP‟s van de Wereldbank en het 

IMF of was men eerder sceptisch?  Ook bepaal ik hoe het ABOS evolueerde in dit decennium. 

Welke hervormingen hadden plaats en hoe dienen deze geïnterpreteerd te worden t.o.v. de 

internationale trends?    

 

In een derde paragraaf komt mijn drieledige kwantitatieve analyse aan bod. (cf. supra).  
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4.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de jaren tachtig: de 

 markt als heilsbrenger? 

 

In de jaren tachtig nam men afstand van het gangbare gedachtegoed van de jaren zeventig. Dit 

was mogelijk omdat er een nieuwe politieke wind waaide. Personen als Tatcher (Groot-

Brittannië), Raegan (de Verenigde Staten) en Kohl (West-Duitsland) kwamen aan de macht 

en voerden een ander politiek bestuur dan hun voorgangers. In de praktijk pleitten deze 

neoliberale staatsleiders voor een dalende staatsrol en een blindelings vertrouwen in de vrije 

markt. Deze praktijk dook vervolgens op in de ontwikkelingssamenwerking. Daarenboven 

trad er in de westerse wereld (na de falende ontwikkelingsprogramma‟s, en het aanwezig 

blijven van het armoedeprobleem) een vorm van donormoeheid op. Men was bang voor het 

zogenaamde spoonfeeding.
300

 

In de neoliberale jaren tachtig nam men dus afstand van de staat als brenger van ontwikkeling 

en propagandeerde men de markt als heilsbrenger in deze discipline. Men poogde een macro-

economische ballans (een balans van betalingen, schulden, inflatie en staatsdeficit) te 

bewerkstelligen. Hiervoor diende de staatscontrole op de nationale economie afgebouwd te 

worden. In de praktijk leidde dit tot het snoeien in overheidsuitgaven, het afschaffen van 

subsidies, het afbreken van tariefmuren en het opengooien van markten voor buitenlandse 

producten.
301

  

 

4.1.1 De Wereldbank en het IMF. SAP’s en SAL’s als instrumenten ter bestrijding 

van de armoede? 

 

Deze neoliberale visie kwam ook terug in het beleid van de Wereldbank. In deze instantie 

kwam de tandem Clausen en Krueger aan de macht die de staat als een probleem zagen dat 

bijgevolg beperkt diende te worden. Ook werd sinds deze periode het IMF meer betrokken in 
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het ontwikkelingsverhaal. De Wereldbank stond vanaf deze periode voor ontwikkeling en het 

IMF voor stabilisatie.  

De Wereldbank verschafte vanaf de jaren tachtig structurele aanpassingsleningen (SALs). 

Deze leningen hingen nauw samen met structurele aanpassingsprogramma‟s (SAP‟s)
302

. 

Onder het mom van conditionaliteit dienden de ontwikkelingslanden het vooropgestelde 

beleid van de Wereldbank te volgen. In de praktijk kwam dit neer op besparingen in de 

overheidsuitgaven (zo daalden de overheidssubsidies, daalden de uitgaven aan onderwijs en 

gezondheidszorg, etc.).  

Concreet poogden de SAP‟s diverse doelstellingen te concretiseren,  m.n. : het bekomen van 

een evenwichtige betalings- en handelsbalans, het doorvoeren van een liberalisering, het 

doorvoeren van een privatisering en het verwezenlijken van een deregulering.
303

 In de praktijk 

poogde men, onder het mom van conditionaliteit,
304

 de ontwikkelingslanden een beleid op te 

leggen dat zich moest houden aan de volgende krachtlijnen: men diende o.a. een restrictieve 

monetaire politiek te voeren, de intrestvoet op een reëel positief niveau te brengen, de 

overheidsuitgaven te beperken, de wisselkoers aan te passen om de concurrentiekracht te 

verbeteren, de buitenlandse schuld te verminderen, etc..
305

 

 

De bedoeling was dat de staten hun schulden, die ze vooral in de jaren zeventig gemaakt 

hadden, begonnen af te betalen met het geld dat de export opbracht. Men was van oordeel dat 

men eerst een stap achteruit moest zetten om dan een sprong naar voren te maken. Het geld 

van de SAL‟s kon ook gebruikt worden om de import te financieren. Deze zou dan de 

economie ondersteunen. Het toenmalige beleid legde dus de nadruk op de economie i.p.v. 

armoedebestrijding.
306
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De maatregelen die het IMF en de Wereldbank namen zijn in twee groepen op te delen. 

Enerzijds had je de stabilisatiemaatregelen en anderzijds de aanpassingsmaatregelen. Zij 

moesten respectievelijk voor een oplossingen op korte en lange termijn zorgen.  

Op korte termijn wilde men een stabilisatie wat ondermeer een devaluatie van de munt,  

dalende subsidies voor voedsel en andere sectoren en een evenwicht tussen vraag en aanbod 

inhield. Hierin speelde voornamelijk het IMF een rol.
307

 

Op lange termijn daarentegen promoten ze structurele economische aanpassingen. Dit kwam 

neer op het stimuleren van export, deregulering, privatisering, liberalisering en 

belastingsreductie. Hier zwaaide de Wereldbank voornamelijk met de scepter.
308

 

Binnen de Bretton Woodsinstellingen (het IMF en de Wereldbank) was er een 

machtsverschuiving opmerkzaam. De macht verschoof van de Wereldbank (die tot dan toe 

voornamelijk op de ontwikkelingsproblematiek focuste) naar het IMF. 

Dit beleid zal door vele landen gevolgd worden en staat beter bekend als de Washington 

Consensus (het IMF, de Wereldbank, USAID en de Interamerican Development Bank, die het 

ontwikkelingsbeleid bepaalden, hadden namelijk hun hoofdzetel in Washington).
309

  

  

4.1.2 De staat van/in ontwikkelingssamenwerking in de jaren tachtig 

 

In de jaren tachtig nam men met de neoliberale ideologie afstand van de staat als actor in 

ontwikkeling. De staat kreeg sinds de jaren zeventig heel wat kritiek te verduren. Zo diende 

de staatsbureaucratie vaak particuliere belangen i.p.v. de nationale, had de staat (in vele 

gevallen) geen legitimiteit, etc.. 

Vanaf de jaren tachtig hechtte men minder belang aan de rol van de staat en geloofde men in 

de magie van de marktwerking. Dit impliceerde dat men tegen staatstussenkomst was en dat 

men de staatsbureaucratie van de ontwikkelingslanden dusdanig als overbodig beschouwde. 
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Staatsbedrijven, staatsgeleide handelscompagnieën en coöperatieven dienden dan ook 

geliberaliseerd te worden.
310

  

 

4.1.3 Een Aziatisch succes of een verloren ontwikkelingsdecennium? 

 

Diverse vorsers omschrijven de jaren tachtig vaak als een verloren ontwikkelingsdecennium. 

Deze bewering is geschoeid op twee vaststellingen, m.n. dat er geen soelaas kwam in het 

Afrikaans armoedeprobleem (voornamelijk Sub-Saharaans Afrika) en door het feit dat men 

door de focus op stabilisering, liberalisering, privatisering, etc. afstand nam van alles wat men 

voordien als ontwikkeling (herverdeling, basisnoden, plattelandsontwikkeling, etc.) had 

beschouwd.
311

 

 

Nu is men het erover eens dat de aanpassingsprogramma‟s niet werkten. De kritieken richten 

zich op diverse aspecten. Zo stelt men dat de SAP‟s niet genoeg op groei (buiten de 

economie) gericht waren, een meer humaan zicht moest hebben en niet enkel focussen op 

economie, niet konden werken door de schuldenlast van de derde wereld en dat het te uniform 

was. Daarenboven steeg de werkloosheid en daalden de koopkracht, de scholingsgraad en de 

voedselzekerheid. Men kan  stellen dat het neoliberalisme niet werkte in een ongunstig 

economisch klimaat en in landen met structurele problemen. De aanpassingsprogramma‟s 

zullen dan ook in de jaren negentig omgevormd worden en een meer humaan gezicht 

krijgen.
312

 

 

Toch was dit decennium niet voor ieder ontwikkelingsland een catastrofe. Zo kende men in 

het continent Azië wel een groei. Peer Vries spreekt zelfs van een “catching up” vanwege de 

Aziatische ontwikkelingslanden (o.a. de NIC‟s
313

 die het opgestelde beleid van de IMF en de 

Wereldbank niet volgden). Een mogelijke verklaring is dat er in Azië interventionistische en 

autoritaire regeringen waren die op de export gericht waren. Daarenboven volgden zij de 
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aanbevelingen van het IMF en de Wereldbank niet.
314

 Azië toonde aan dat het mogelijk was 

om te ontwikkelen en dat regeringen hierin een positieve rol kunnen spelen. Ze deden dit via 

een op de export gerichte industrialisering en met een staatsadministratie  die de autoriteit en 

de capaciteit had om de marktontwikkeling te sturen. Dankzij deze administratie kon men 

flexibel reageren op de noden van de privésector.
315

 

 

Toch was de situatie in Afrika  zeer schrijnend en waren er weinig positieve vooruitzichten.  

De sterke dollar zorgde ervoor dat men hoge intresten moest betalen op leningen en dat men 

slechte handelsvoorwaarden had. Het enige wat dan ook in de jaren tachtig steeg in Sub-

Saharaans Afrika waren de schulden.
316

 

 

Tot slot diende men in de jaren tachtig nog steeds rekening te houden met koude oorlog. Die 

zorgde ervoor dat ontwikkelingslanden onverwijld hulp kregen, zelfs als ze onder leiding 

stonden van dubieuze regimes die  de mensenrechten niet respecteerden. Dit zal echter 

veranderen vanaf de jaren negentig. 

 

4.1.4 Verwezenlijkingen op het internationale toneel van de 

ontwikkelingssamenwerking in de jaren tachtig 

 
In 1983 werd de Noorse premier Gro Harlem Brundtland aangesteld als voorzitter van de 

World Commission on environment and Develoment.  Dit past in het toenmalige tijdskader 

waarin men aandacht kreeg voor de milieuproblematiek (opwarming van de aarde, 

ontbossing, afval, etc.). De commissie publiceerde in 1987 haar verslag met als titel “our 

common future” (beter bekend als het Brundtland-rapport). De conclusie was dat de 

milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in de derde wereld en van de consumptie 

en productie van de westerse wereld (die dan ook de grootste verantwoordelijkheid droeg). 
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Men lanceerde hierop (voor de eerste keer) het concept van duurzame ontwikkeling. Deze 

ontwikkeling moest voorzien in de sociale en economische vooruitgang van alle menselijke 

wezens, maar mocht geen afbreuk doen aan de kansen van de toekomstige generaties om in 

hun eigen behoeften te voorzien. De commissie legde de basis voor de latere VN-top in Rio 

betreffende het milieu..
317

   

Tot slot dien benadrukt te worden dat de VN een ander beleid voerde dan de twee net 

vernoemde Bretton Woodsinstellingen. Zo werd de VN niet betrokken bij de SAP‟s en pleitte 

het voor meer familiare vormen van hulp.
318

 

 

4.1.5 Het internationale ontwikkelingsdenken van de jaren tachtig in een notendop   

 

Men kans  stellen dat men in de jaren tachtig radicaal afstand nam van de 

ontwikkelingssamenwerking uit de jaren zeventig. Men focuste niet langer op menselijk 

kapitaal en aanverwanten, maar op het economische aspect van deze discipline. 

Concreet werden door de Wereldbank en het IMF de structurele aanpassingsprogramma‟s 

(SAP‟s) en structurele aanpassingsleningen (SAL‟s) ingevoerd. Een ontwikkelingsland kon 

deze krijgen als men de vooropgestelde hervormingen doorvoerde. Dit leidde tot besparingen 

in de overheidssubsidies (op domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, etc.), het 

doorvoeren van liberalisering, privatisering en deregulering. In de praktijk werd zo de rol van 

de staat teruggedrongen. Staatsbedrijven, staatsgeleide handelscompagnieën en coöperatieven 

dienden dan ook geliberaliseerd te worden. Het doorvoeren van deze hervormingen had grote 

sociale gevolgen.   

Deze werkwijze werd echter niet door de VN gehanteerd, die eerder pleitte voor een meer 

familiale vorm van hulpverlening. 

 

Vaak worden de jaren tachtig dan ook als het verloren ontwikkelingsdecennium omdat er 

weinig/geen vooruitgang geboekt werd. Vooral in Afrika bleef het armoedeprobleem manifest 
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aanwezig. De besparingen in onderwijs, gezondheidszorg, landbouwsubsidies, etc. maakte het 

leven van de arme mensen er niet beter op. 

Doch dient men het concept van het verloren ontwikkelingsdecennium te nuanceren. Zo 

kenden de NIC‟s (die het uitgestippelde beleid van het IMF en de Wereldbank niet volgden) 

in Azië in de jaren tachtig wel een groei. 
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4.2 De Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren tachtig: een volgzaam 

 type of een rebel? 

 

In de jaren tachtig domineerde een (neo)liberale visie op het internationale/multilaterale 

ontwikkelingsbeleid. Men (voornamelijk het IMF en de Wereldbank) stelde dat 

ontwikkelingslanden dienden te privatiseren, liberaliseren, dereguleren om zo een mogelijke 

take-off naar ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarenboven werden de ontwikkelingslanden 

aangemaand om de aangegane leningen (die dienden om andere leningen af te lossen) af te 

betalen waardoor men snoeide in de budgetten van gezondheidszorg, onderwijs, etc.. Men 

raakte dusdanig verstrikt in de zogenaamde debt trap. 

 

In deze paragraaf ga ik na of Belgiëhet internationale discours hanteerde als leidraad voor het 

te voeren beleid. 

 

4.2.1 Het Belgische ontwikkelingsbeleid en de Structurele AanpassingsProgramma’s 

(SAP’s) 

 

Hoewel België de SAP‟s steunde (zo haalt men in het activiteitenverslag van het ABOS van 

1987-1989 een Belgische deelname aan het eerste en tweede structurele 

aanpassingsprogramma van de Wereldbank aan
319

), is er in de activiteitenverslagen en de 

literatuur weinig terug te vinden over de houding die België aannam t.a.v. de SAP‟s. 

 

Wel financierde België (in het bijzonder het Ministerie van Financiën) allerlei 

ontwikkelingsbanken. Het betreft hier o.a. het APDF (African Project Development Facility), 

het AMSCO (African Management Services Compagny), het ESMAP (Energe Sector 

Management Assistancen Fonds voor Belgische konsulenten, EDI (Economic Development 

Institute), etc.. Zij gaven leningen en werkten naar het voorbeeld van de Wereldbank.
320

 

De Wereldbank verschafte leningen aan de landen die het nodig hadden en koppelde hier de 

reeds beschreven voorwaarden aan. De Wereldbank beschikte hiervoor over een budget 
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waartoe België bijdragen verschafte. In de praktijk voorzagen twee Wereldbankinstellingen 

m.n. het IDA
321

 en de IBRD,
322

 de SAP‟s aan de ontwikkelingslanden. België draagt  zo 

onrechtstreeks bij tot deze plannen.
323

  

In de statistieken voorzien door de OESO
324

 kan je de Belgische bijdragen aan het IBRD, de 

International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MIGA), instellingen die de SAP‟s ondersteunen, achterhalen. Zoals onderstaande grafiek 

aantoont, waren deze bedragen groter in de jaren tachtig (met gemiddeld 12.271 miljoen 

dollar) dan in de jaren zeventig en negentig (met respectievelijk 11.40 en 7.07 miljoen dollar). 

Dit doet vermoeden dat België zich engageerde in de jaren tachtig in het gevoerde beleid van 

de Wereldbank en zo (onrechtstreeks) de SAP‟s ondersteunde. 

 

Jaartal 
Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA jaartal 

Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA jaartal 

Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA 

1970 

  

1980 

2,17 

1990 

12,48 

1971 

10,45 

1981 

2 

1991 

6,67 

1972 

  

1982 

30,51 

1992 

11,84 

1973 

  

1983 

18,09 

1993 

  

1974 

  

1984 

16,97 

1994 

9,66 

1975 

  

1985 

9,46 

1995 

5,64 

1976 

  

1986 

10,5 

1996 

4,89 

1977 

  

1987 

5,44 

1997 

4,41 

1978 

21,53 

1988 

2,68 

1998 

  

1979 

2,24 

1989 

24,89 

1999 

0,98 

        

  

  

Gemiddelde 

11,40666667 Gemiddelde 12,271 

Gemiddelde 

7,07125 

Tabel 7: De Belgische bijdragen aan het IBRD, IFC en MIGA in de jaren zeventig, tachtig en negentig.325 

Het ontbreken van gegevens omtrent de Belgische bijdragen aan de SAP‟s/SAL‟s is te wijten 

aan het feit dat België niet de SAP‟s/SAL‟s rechtstreeks steunde. Wel financierde België die 

organisaties (IDA en IBRD) die de SAP‟s toepasten in de praktijk.  Uit bovenstaande grafiek 
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kunnen we afleiden dat de Belgische bijdrage (zeker jaren tachtig) aan de IBRD,IFC,MIGA 

hoger lag dan in de andere decennia waaruit we kunnen besluiten dat België de SAP‟s toch 

financieel welgenegen was.  

 

4.2.2 De oprichting van het Belgische overlevingsfonds en het fonds voor 

ontwikkelingssamenwerking 

 

In het ABOS werden er in de jaren tachtig twee belangrijke fondsen opgericht die de armoede 

moesten bestrijden. Op 24 juni 1981 lanceerden 77 Nobelprijswinnaars een oproep/manifest 

tegen de honger en de onderontwikkeling in de wereld. Het begin van de jaren tachtig werd 

immers geconfronteerd met een niet aflatende droogte in o.a. Ethiopië, Soedan, Sahel en 

Mozambique. De Nobelprijswinnaars formuleerden hun eisen als volgt: 

“burgers en politieke machthebbers moeten, ieder op hun eigen manier, als kiezer of 

als parlementariër, als lid van een regering of als internationaal politicus, kiezen en 

stemmen voor nieuwe wetten, nieuwe begrotingen, nieuwe projecten en nieuwe 

initiatieven die ogenblikkelijk ten uitvoeren moeten worden gelegd om miljarden 

mensen van ondervoeding en onderontwikkeling te redden en per generatie honderden 

miljoenen wezens voor de hongersnood te behoeden.”
326

 

België gaf hier onmiddellijk
327

 gehoor aan wat leidde tot de oprichting van het Belgisch 

Overlevingsfonds  (BOF) voor de derde wereld, dat in werking trad na de publicatie in het 

Belgisch staatsblad van 20/10/1983.
328

  

 

Het BOF had als doel om de oorzaken van armoede te bestrijden. Hiervoor trachtte het de 

voedselproductie te verhogen, de gezondheidszorg te verbeteren, elementaire hygiëne aan te 

moedigen, drinkwater te voorzien, etc.. Hiermee was het een tegenhanger van het neoliberale 

beleid van het IMF en de Wereldbank. Meer concreet poogde het de overlevingskansen te 

verhogen van personen die bedreigd werden door honger, ondervoeding en onderontwikkeling 
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in de regio‟s van de derde wereld waar de hoogste sterftecijfers worden opgetekend. Het 

fonds richt zich zodanig op de allerarmste plattelandsbevolking. 
329

 

Het Belgische overlevingsfonds werkt samen met internationale organisaties zoals het UNDP, 

WHO en allerhande NGO‟s.
 330 

 

 

Met de oprichting van het Belgische overlevingsfonds kwam de nadruk op armoedebestrijding 

(komt internationaal pas in de jaren negentig naar voren) te liggen en niet op economische 

hervormingen. Hiermee wijkt België af van het gevoerde internationale beleid dat 

voornamelijk werd bepaald door de Wereldbank en het IMF. Toch waren er diverse landen 

(o.a. de Scandinavische landen en Nederland) en o.a. de VN die op armoede focusten i.p.v. 

louter economische aanpassingen. Het Belgische beleid voert met het BOF een gelijkaardige 

koers.  

 

Een tweede fonds dat in België werd opgericht in de jaren tachtig was het fonds voor 

ontwikkelingssamenwerking. Dit fonds, dat ingevoerd werd in 1981, was geen instelling, 

maar een financieringsmiddel. Het veranderde de werking van de bilaterale hulp van België. 

Voordien kon men immers enkel hulp verlenen in natura, projectsteun of technische steun. 

Hierbij kwam dan nog het probleem van een gecentraliseerde, logge administratie kijken. Het 

pas opgerichte fonds kon deze administratieve rompslomp vermijden. Daarenboven verleende 

het ook financiële hulp. Zo kwamen er schenkingen van geld, leningen aan participaties in 

openbare of gemengde ondernemingen en de bijdrage aan nationale of regionale 

ontwikkelingsbank.
331

 

Het idee van een dergelijk fonds ontstond reeds in 1968 onder impuls van senator Saintraint. 

Het plan kreeg de steun van o.a. andere politici en het bedrijfsleven. Door het gebrek aan 

continuïteit m.b.t. het ministerschap werd het echter nooit geconcretiseerd. Uiteindelijk zal de 

hervorming, na dertien jaar doorgevoerd worden onder minister van 

ontwikkelingssamenwerking Coens. Dit gebeurde met de wet van 10/08/1981 die het fonds 

voor ontwikkelingssamenwerking en het fonds voor leningen aan vreemde staten oprichtte. 
332
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Er speelden verschillende motieven voor de oprichting van een dergelijk fonds. Zo waren er 

begrotingstechnische redenen , budgettaire redenen (gelden efficiënter beheren, hoger 

rendement), economische redenen (het doorslaggevende argument). 
333

 

Zoals reeds vermeld was het Belgische bedrijfsleven geïnteresseerd in de oprichting van een 

dergelijk orgaan. Door het verschaffen van financiële steun kon men immers het principe van 

gebonden hulp invoeren. De bedrijven verwachtten dus een flow-back van de hulp. Zo werd 

ontwikkelingssamenwerking ondergeschikt aan het nationale economische beleid.
334

 

Rudi Vaes stelde dan ook in zijn licentiaatsverhandeling: 

“deze analyse [van het fonds van ontwikkelingssamenwerking] van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid zal de lezer getwijfeld deprimerend overkomen, zeker hen die 

ontwikkelingssamenwerking  als een ethisch-humanitaire opdracht ervaren.” 

Het fonds voor ontwikkelingssamenwerking is een typisch product van zijn tijd. Met de focus 

op schenkingen van geld, leningen aan participaties in openbare of gemengde ondernemingen 

en bijdragen aan nationale of regionale ontwikkelingsbanken kadert het duidelijk binnen het 

beleid van het IMF en de Wereldbank. De nadruk lag hier op de economische situatie i.p.v. 

armoedebestrijding. 

 

4.2.3 De ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Op zoek naar een beleid 

 

Evenals de vorige periodes, is het ook  in de jaren tachtig moeilijk om de beleidslijnen van het 

ontwikkelingsbeleid te bepalen. Het ontbrak België immers aan een echt (standvastig) 

ontwikkelingsbeleid. België financierde wel degelijk de SAP‟s maar legde tevens de focus op 

armoedebestrijding. Vooral de oprichting van het BOF en het fonds voor 

ontwikkelingssamenwerking toont deze tweedeling. België lijkt hier tussen twee visies (m.n. 

een economische tegenover een armoedefocus) in te balanceren. Dit heeft als gevolg dat het 

Belgische ontwikkelingsbeleid uit de jaren tachtig als “noch mossel noch vis” te omschrijven 

is.  Een artikel, verschenen in “De wereld morgen” met als titel “De Belgische 
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ontwikkelingsbijdrage 1983 ; wie de beleidslijnen vindt mag zijn vinger opsteken !” laat dan 

ook weinig aan de verbeelding over.
335

 

 

In deze paragraaf gaan we, in navolging van de jaren zeventig, na welke visie de ministers  of 

staatssecretarissen van ontwikkelingssamenwerking hanteerden m.b.t. het door hen  gevoerde 

ontwikkelingsbeleid. 

 

Coens (CVP) ,die minister van ontwikkelingssamenwerking was van 1980-1981,werd reeds in 

het vorige hoofdstuk aangehaald. Door zijn focus op kleinschaligheid, 

plattelandsontwikkeling en self-reliance deelde ik hem in bij de jaren zeventig. Hij richtte 

tevens het net genoemde fonds voor ontwikkelingssamenwerking op. 

In de regering Martens IV (1981-1985) maakte men duidelijk dat 

ontwikkelingssamenwerking moest gezien worden als één van de middelen om de eigen 

economie aan te zwengelen. Dit principe zal terugkeren bij de eerste twee liberale 

staatssecretarissen voor deze post. Het is opmerkelijk dat in de (neo)liberale jaren tachtig voor 

het eerst liberalen aan het hoofd komen te staan van de ontwikkelingssamenwerking. Dit dient 

men echter te nuanceren. Zo waren Mayence Goossens en de Donnéa (cf. infra) 

verantwoording verschuldigd aan de minister van Buitenlandse Zaken Tindemans (CVP). 

Waardoor men niet naar eigen wil kon handelen. Hierdoor verloor het ABOS aan 

autonomie.
336

 

Beide staatssecretarissen hielden het dan ook bij vage beleidsverklaringen. De focus lag 

voornamelijk op de weerslag van de ontwikkelingssamenwerking op de Belgische economie 

en het Belgische bedrijfsleven. Zo was men van oordeel dat men de ontwikkelingslanden 

moest laten kennismaken met het werkrendement van de Belgische lieden, de kwaliteit van de 

producten, etc..
337

 

Jacqueline Mayence-Goossens (PRL
338

) was staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking 

in de periode 1981-1985. Zij was de eerste staatssecretaris van liberale signatuur. Toen zij aan 
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het bewind was doken er financiële problemen op. Zo liep de financiering van NGO‟s de 

spuigaten uit.
339

  

In 1985 werd François Xavier de Donnéa (PRL) staatsecretaris van 

ontwikkelingssamenwerking. De Donnéa was maar gedurende één jaar staatssecretaris 

vermits hij vroegtijdig uit zijn ambt werd ontzet. Dit gebeurde na de AGRIPOM Affaire. 

Hierin trachtte de Donnéa, buiten de weet van minister van buitenlandse zaken Tindemans, 

een privaatrechterlijke vereniging genaamd “VZW AGRIPOM” op te richten. Deze 

vereniging zonder winstoogmerk (VZW) had als doel om landbouwprojecten in Zaïre uit te 

voeren en te beheren in conventie met de Belgische staat. Het kwam in feite neer op een 

privatisering van een deel van de ontwikkelingssamenwerking. Tindemans kon het niet 

verdragen dat de Donnéa buiten zijn medeweten handelde en werd uit zijn ambt ontzet.
340

 

De Donnéa werd in hetzelfde jaar nog opgevold door André Kempinaire (PVV
341

). Hij vroeg 

in het jaar 1987 meer aandacht voor de kleine boer, de voedselproblematiek en de daarbij 

horende armoede. Dit is reeds een voorbode van de jaren negentig waar de internationale 

donorgemeenschap voornamelijk pleitte voor armoedebestrijding.
342

 

Hij werd opgevolgd door André Geens (VU
343

; 1988-1991). Deze weigerde nog NGO‟s te 

erkennen zolang de selectie en erkenningprocedures niet verder zouden worden uitgewerkt.
344

 

  

4.2.4 Het ABOS ligt onder vuur 

 

Ook in de jaren tachtig kon het ABOS op allerhande kritiek rekenen.  

Een  kritiek focuste zich op de overmaat aan centralisatie. Zo diende Brussel voor alles groen 

licht te geven wat de slagkracht niet ten goede kwam. 

Een andere kritiek richtte zich op de hulpacties zelf. Zo zou de voorbereiding te wensen 

overlaten en zouden de acties zelf niet met het hulpontvangende land worden uitgevoerd.
 345
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Daarenboven zou een groot deel van de ontwikkelingshulp verdoken hulp aan Belgische 

ondernemingen zijn.
346

 

Het particuliere SOBEMAP onderscheidde in 1982 zes problemen waarmee het ABOS 

kampte. Zijnde: politieke problemen, structurele problemen, functionele problemen, 

menselijke problemen, technische problemen, beheers- en financiële problemen. Zij raadden 

dan ook een spoedige en grondige hervorming aan omdat de instelling anders niet zou kunnen 

overleven. 
347

 

 

4.2.5 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren tachtig. Balanceren tussen twee 

trends 

 

In deze paragraaf trachtte ik te achterhalen in welke mate België de internationale 

donorgemeenschap volgde in de jaren tachtig. 

De beschikbare bronnen liet mij evenwel  niet toe om na te gaan in welke mate men de SAP‟s 

van de Wereldbank en het IMF onderschreef. Wel vertoonden de Belgische dotaties aan o.a. 

de IBRD (een Wereldbankfiliaal die instond voor de SAP‟s/SAL‟s) een stijging. Deze tendens 

doet uitschijnen dat België de SAP‟s/SAL‟s ondersteunde. 

 

Binnen het ABOS werden er, in de jaren tachtig, twee fondsen opgericht, m.n. een Belgisch 

overlevingsfonds (BOF) en het fonds voor ontwikkelingssamenwerking.  

Het BOF werd opgericht na een oproep van Nobelprijswinnaars en had als doel om de 

armoede te bestrijden. Het richtte zich dan ook voornamelijk op de allerarmste 

plattelandsbevolking. De focus van dit fonds lag dus op armoedebestrijding en niet op 

economische hervormingen (liberalisering, privatisering, deregulering, etc.). Hiermee is het 

BOF geen product van het  dominante ontwikkelingsdiscours van het IMF en de Wereldbank, 

waarbij de economische aanpak prevaleert. Het is eerder een alternatief discours dat 

voornamelijk gehanteerd werd door de VN, Scandinavische landen en Nederland. 

Het fonds voor ontwikkeling paste daarentegen wel in het internationale discours van het IMF 

en de Wereldbank. Dit fonds maakte financiële samenwerking mogelijk. Zo schonk men geld 
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en verschafte men leningen aan allerhande projecten. Daarenboven financierde het 

ontwikkelingsbanken (waaronder de Wereldbank).  

 

Het nagaan van het gevoerde beleid door de ministers/staatssecretarissen van 

ontwikkelingssamenwerking bracht weinig verduidelijking. Mede omdat deze geen echt 

beleid wisten uit te bouwen. 

 

Men kan dus stellen dat het ABOS is de jaren tachtig tussen twee visies balanceerde. 

Enerzijds volgde men de economische visie van de Wereldbank en het IMF anderzijds 

hanteerde men een visie van armoedebestrijding. Het beleid is dus niet als volgzaam noch als 

rebels te omschrijven. 
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4.3 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in cijfers: de jaren tachtig   

 

In deze paragraaf ga ik na of een kwantitatieve analyse verduidelijking brengt of de jaren 

tachtig al dan niet te bestempelen zijn als een decennium waarbij de internationale context het 

beleid bepaalde. In de voorgaande paragrafen ben ik er, ondermeer wegens een 

bronnengebrek, niet in geslaagd om dit te verduidelijken. Zo focuste de internationale 

donorgemeenschap hoofdzakelijk op liberalisering en structurele aanpassingen terwijl deze 

aspecten niet/nauwelijks terug te vinden zijn in de literatuur m.b.t. de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking.  

België leek zich te situeren tussen twee trends, m.n. tussen de Wereldbank en het IMF (met de 

SAP‟s) die focusten op de economie en de tegenbeweging (o.a. Nederland, VN) met een focus 

op armoedebestrijding. 

 

4.3.1 De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp: de jaren tachtig 
 

Jaartal 

ODA Bilateraal 
ODA 

 Multilateraal 
ODA 

% Bilateraal % Multilateraal 
1980 

594,85 455,48 139,37 76,57 23,43 
1981 

574,59 368,92 205,67 64,21 35,79 
1982 

499,21 292,73 206,48 58,64 41,36 
1983 

479,26 298,47 180,79 62,28 37,72 
1984 

446,26 263,01 183,25 58,94 41,06 
1985 

440,31 274,97 165,33 62,45 37,55 
1986 

546,56 359,15 187,41 65,71 34,29 
1987 

687,20 427,76 259,44 62,25 37,75 
1988 

600,74 415,28 185,46 69,13 30,87 
1989 

703,33 356,15 347,18 50,64 49,36 
Gemiddelde 

557,23 351,19 206,04 63,08 36,92 
Tabel 8: de verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren tachtig.348 

                                                 
348

 Zie bijlage 1. 
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In  bovenstaande tabel is de verhouding tussen bilaterale en multilaterale hulp weergegeven. 

Door het berekenen van het gemiddelde kan men stellen dat er in de jaren tachtig gemiddeld 

63.08 procent aan bilaterale hulp werd gespendeerd en 36.92 procent aan multilaterale hulp. 

In de jaren zeventig bedroeg dit nog respectievelijk 70.44 procent en 29.56 procent. Dit kan 

een aanduiding zijn voor het feit  dat de voorgaande trend, m.n. een stijgend belang van de 

multilaterale instellingen, werd doorgetrokken. Nog opvallend is dat in het jaar 1989 de 

verhouding tussen beiden praktisch fifty-fifty was. Of dit jaar een kantelmoment was, met een 

overschrijding van de “magische” vijftig procent, of een uitzondering zal blijken in het 

volgende hoofdstuk m.b.t. de jaren negentig.  

Doch vallen de grote schommelingen in de percentages op. Zo bedroeg het percentage dat aan 

bilaterale hulp werd uitgegeven in het jaar 1980 76.57 procent terwijl het in 1989 maar 50.64 

procent bedroeg. Dit is een verschil van maar liefst 25.93 procent.  

Nog opmerkelijk is dat er geen constante dalende trend vanwege de bilaterale hulp terug te 

vinden is, maar dat de daling eerder in schokken
349

 gebeurt. Er is dus geen sprake van een 

gelijkmatige verdeling van de gelden. Een mogelijke verklaring is dat er geen continu, 

structureel Belgisch ontwikkelingsbeleid was. 

 

Daarenboven bleef het Belgische ontwikkelingsbudget groeien. Zo bedroeg het ODA in de 

jaren zeventig gemiddeld 323.3 miljoen dollar terwijl dit in de jaren tachtig reeds gemiddeld 

557.23 miljoen dollar bedroeg. 

 

Grafiek 11: De procentuele verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren tachtig.350 
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 een dubbele bijdrage in 1981 aan UNDP omdat jaar voordien te laat. 
350

 Zie bijlage 1. 
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Bovenstaande grafiek toont tevens aan dat de tendens naar multilateralisering nog steeds 

aanwezig is. De twee trendlijnen (die aantonen dat de bilaterale hulp dalende is en de 

multilaterale hulp stijgende) geven het stijgende belang van de multilaterale uitgaven aan. 

Ook hier valt de discontinuïteit van de uitgaven op. Nog bijzonder is dat in het jaar 1989 de 

twee lijnen samenkomen. In dit jaar waren de bilaterale uitgaven praktisch gelijk aan de 

multilaterale. 

De jaren tachtig waren dus een periode waarin de trend naar multilateralisering werd 

verdergezet. Doch gebeurde dit niet op een continue manier, maar eerder schoksgewijs. Dit is, 

m.i., te wijten aan een gebrek aan een Belgisch ontwikkelingsbeleid. Zo werd o.a. een 

bijdrage aan het UNDP te laat gestort.   

 

4.3.2 De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale 

budget: de jaren tachtig 

 

Jaartal 
ODA 
België 

ODA alle DAC 
landen 

Index ODA België 
1980=100 

Index ODA alle DAC landen 
1980=100 

1980 
594,85 26195,05 100,00 100,00 

1981 
574,59 24603,95 96,59 93,93 

1982 
499,21 27036,98 83,92 103,21 

1983 
479,26 26770,46 80,57 102,20 

1984 
446,26 28130,38 75,02 107,39 

1985 
440,31 28755,47 74,02 109,77 

1986 
546,56 35836,01 91,88 136,80 

1987 
687,2 40605,72 115,52 155,01 

1988 
600,74 47062,99 100,99 179,66 

1989 
703,33 45734,78 118,24 174,59 

     

   
Correlatiecoëfficiënt Determinatiecoëfficiënt 

   
0,69 0,47 

Tabel 9 : De correlatie tussen de Belgische en de DAC-bijdragen in de jaren tachtig.351 

De correlatiecoëfficiënt tussen het ODA van België en het ODA van de DAC-landen bedraagt 

in de jaren tachtig 0.69. Hiermee ligt het beduidend lager dan in de jaren zeventig (toen 
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 Zie bijlage 2. 
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bedroeg de correlatiecoëfficiënt 0.99 en de determinatiecoëfficient 0.98) en kan men dus 

stellen dat er een minder sterk (lineair) verband is tussen de Belgische ontwikkelingsuitgaven 

en de uitgaven van de andere DAC-landen.  Hierbij rijst het vermoeden dat deze landen deels 

een ander discours/determinanten hanteren om te bepalen in welke mate de hulpverlening 

diende te gebeuren. 

Dit cijfer ligt in sterk contrast met de waarden van de jaren zeventig. Toen was er een sterker 

verband tussen beide determinanten en bedroeg de correlatiecoëfficiënt nog 0.99. België 

voerde dus in de jaren tachtig, en dit i.t.t. de jaren zeventig, een beleid dat deels afweek van 

dat van de DAC-landen. 

 

 

Grafiek 12: De indexen (met 1980 = 100) van het Belgische ODA en het ODA van de DAC-landen in de jaren zestig.352 

Bovenstaande grafiek geeft tevens weer dat er geen/weinig parallellen zijn terug te vinden 

tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en dat van de DAC-landen.  Doch kan men 

onmogelijk hieruit concluderen of  België al dan niet een meer multilateraal beleid voerde. Zo 

toonde de verhouding tussen de bilaterale en multilaterale hulp dat België steeds meer 

fondsen aan de multilaterale instellingen uitgaf.  

Ondanks het feit dat beide determinanten een stijgende trend vertonen, stijgt de waarde van de 

DAC-landen sneller. Zo was het ontwikkelingsbudget van België in 1989 1.18 keer zo groot 

als het budget in 1980, terwijl het budget van de DAC-landen met een factor van 1.74 steeg in 

dezelfde periode.  
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Men kan dusdanig stellen dat er in de jaren tachtig een mindere sterke correlatie was tussen 

het Belgische ontwikkelingsbudget en het budget van de DAC-landen.  (0.99 versus 0.69) Dit 

kan wijzen op het feit dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking in zijn beleid enerzijds 

focuste op economie en anderzijds op armoedebestrijding.  

 

4.3.3 De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies: de jaren tachtig 

  

 

  
DAC 
Landen     België     

Procentuee
l aandeel 
België in 
totaalbedra
g     

jaar 
Burund
i 

Congo, 
Dem Rep 

Rwand
a 

Burund
i 

Congo, 
Dem Rep Rwanda Burundi 

Congo, 
Dem Rep 

Rwand
a 

1980 

59,83 316,81 96,67 27,68 169,66 36,2 46,26 53,55 37,45 
1981 

64,95 277,08 102,72 22,69 123,74 28,87 34,93 44,66 28,11 
1982 

75,32 250,75 99,08 20,64 103,56 26,26 27,40 41,30 26,50 
1983 

69,29 193,46 94,74 14,71 89,96 20,16 21,23 46,50 21,28 
1984 

70,38 209,37 96,04 16,28 75,58 20,59 23,13 36,10 21,44 
1985 

77,18 209,57 103,2 19,2 79,71 20,22 24,88 38,04 19,59 
1986 

89,81 296,07 123,67 19,21 142,32 24,63 21,39 48,07 19,92 
1987 

87,5 338,54 137,83 19,65 121,58 33,49 22,46 35,91 24,30 
1988 

83,29 402,78 137,23 17,33 136,37 29,05 20,81 33,86 21,17 
1989 

89,52 434,21 131,69 17,16 95,89 26,71 19,17 22,08 20,28 

      

Gemiddeld
e 26,17 40,01 24,00 

Tabel 10: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale gebieden in de jaren tachtig.353 

In bovenstaande tabel is het aandeel van de Belgische hulpverlening aan zijn voormalige 

kolonies weergegeven. Ook de gemiddelden, die voor Burundi, Congo, Rwanda 

respectievelijk 26.14 procent, 40.01 procent en 24 procent bedragen, zijn berekend. De 

dalende trend, die zich (in dit onderzoek) al manifesteert vanaf de jaren zestig, zette zich dus 

in de jaren tachtig verder. Zo bedroeg de Belgische hulp aan deze gebieden in de jaren 
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 Zie bijlage 3. 
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zeventig nog gemiddeld 66.33, 67.99 en 53.79 procent. Opmerkelijk is wel dat in alle drie de 

landen de Belgische steun gereduceerd is tot onder de 50 procent.  

Enkel in Congo weet België (met gemiddeld 40.01procent van de hulpverlening) nog in enige 

mate voet aan wal te houden. In de andere twee kolonies daarentegen is het gemiddelde 

gedaald tot ongeveer een kwart van het totale.  

In het activiteitenverslag uitgegeven door het ABOS in de periode 1987-1989 maakt men 

gewag van een regeringsverklaring uit het jaar 1988 die stelde dat men bijzondere aandacht 

ging spenderen aan de drie Afrikaanse landen (Burundi, Congo en Rwanda) waarmee het 

nauwe historische banden heeft. Doch moest men van dit plan afstand nemen omdat de 

politieke situatie in Congo en Burundi roet in het eten gooide.
354

 

 

Grafiek 13: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Burundi in de jaren tachtig.355 

De ontwikkelingshulp van België aan Burundi in de jaren tachtig nam een diepe duik. Vooral 

in de periode 1980-1983 was de daling enorm. De tendens van de vorige periodes werd dus 

verdergezet. 

                                                 
354

 ABOS. Activiteitenverslag 1987-1988-1989. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1989, p. 13. 
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Grafiek 14 : Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Rwanda in de jaren tachtig.356 

De ontwikkelingssamenwerking van België met Rwanda kende een dalende trend. Doch lijkt 

deze zich sinds 1983 min of meer te stabiliseren. 

  

Grafiek 15: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Congo in de jaren tachtig.357 

Ook in Congo is de dalende trend opmerkzaam. De dalingen zijn grotendeels te wijten aan 

politieke factoren. Zo zou dit een gevolg zijn van de internationale desinteresse in Mobutu en 

zijn plundereconomie. Vooral de sterke daling in 1989 is opmerkelijk en is waarschijnlijk te 

linken aan de Belgisch-Congolese crisis van 1988. Coolsaet omschrijft deze crisis als de 

zwaarste politieke crisis tussen beide landen sedert de onafhankelijk. Zo weigerde de 
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Belgische regering een vergaande schuldverlichting te verstrekken en voerde de Zaïrese 

president felle campagne jegens het Belgische koningshuis. Mobutu blies daarom in 1989 de 

ontwikkelingssamenwerking met België op. Doch kwam er, op 26 juli 1989 met de akkoorden 

van Rabat, reeds een einde aan deze vete.
358

 

België nam in de jaren tachtig afstand van zijn koloniaal verleden en besteedde steeds minder 

van zijn budget aan de voormalige kolonies. Het bouwde m.a.w. stelselmatig zijn hulp aan de 

ex-kolonies af. 

 

4.3.4 De kwantitatieve benadering van de jaren tachtig overschouwd 

 

De kwantitatieve analyse van de jaren tachtig toonde voornamelijk veel gelijkenissen met de 

vorige decennia.  

De verhouding tussen de bilaterale en multilaterale hulp toonde aan dat deze laatste steeds aan 

belang inwon. Dit was de voortzetting van een trend dat reeds in de vorige decennia aanwezig 

was. Dit gebeurde niet lineair, maar in schokken, wat doet vermoeden dat er een gebrek was 

aan een standvastig Belgisch ontwikkelingsbeleid. 

De analyse van het Belgische ontwikkelingsbudget en het budget van de DAC-landen toonde 

aan dat er geen/weinig verband is tussen de beslissingsregels (economie versus armoede) die 

beide partijen hanteren.   

De geografische spreiding is daarentegen wel een voortzetting van de trends uit de 

voorgaande periodes. De hulp aan de voormalige kolonies (Congo, Rwanda, Burundi) werd 

verder afgebouwd. In alle drie de gebieden leverde België vanaf de jaren tachtig minder dan 

vijftig procent van de ontvangen hulp. 

België voerde dus in de jaren tachtig een steeds minder eigengereid discours. Doch lijkt de 

afwijking van het gemiddelde DAC-land aan te tonen dat België de internationale 

donorgemeenschap (het IMF en de Wereldbank) niet blindelings volgde. 
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 Coolsaet, R.. België en zijn buitenlandse politiek 1830-2000. Leuven : Van Halewyck, 2001, p. 510. 
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4.4 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren tachtig. Noch  mossel, 

 noch vis 

 

In de jaren tachtig nam men, met het neoliberalisme als leidraad afstand van het gedachtegoed 

van de jaren zeventig.   

Het IMF en de Wereldbank ontwikkelden het principe van de Structurele 

AanpassingsProgramma‟s/Leningen (SAP‟s en SAL‟s). Deze hielden in dat landen een lening 

konden aangaan in ruil voor hervormingen (liberalisering, deregulering, privatisering, etc.).  

De staat diende geen rol te spelen in het brengen van ontwikkeling en diende bijgevolg 

ingeperkt te worden. Dit leidde tot besparingen in de overheidssubsidies (op domeinen zoals 

onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, etc.). 

De SAP‟s werkten niet en kon op veel kritiek rekenen. Zo waren ze te uniform, niet humaan 

genoeg, etc.. 

Sommigen spreken dan ook van het verloren ontwikkelingsdecennium. Doch kenden diverse 

landen in Azië (die de aanbevelingen van het IMF en de Wereldbank niet volgden) wel een 

groei. 

 

In welke mate België de SAP‟s steunde was wegens een gebrek aan bronnen niet te 

achterhalen. Doch steeg in de jaren tachtig de Belgische bijdrage aan de IBRD (een 

Wereldbankfiliaal die de SAP‟s voorzag). Dit doet vermoeden dat België het gebruik van de 

SAP‟s onderschreef. 

Ook de oprichting van het fonds voor ontwikkelingssamenwerking is internationaal 

geïnspireerd. Het fonds veranderde de bilaterale samenwerking en maakte schenkingen van 

geld, leningen aan participaties in openbare of gemengde ondernemingen en de bijdrage aan 

nationale of regionale ontwikkelingsbank mogelijk. 

Hiertegenover staat de oprichting van het Belgische overlevingsfonds (BOF). Deze werd 

opgericht na een manifest van Nobelprijswinnaars en had als doel om de armoede te 

bestrijden. Hiermee wijkt België af van het dominante gevoerde internationale beleid dat 

focuste op economische hervormingen en voornamelijk werd bepaald door de Wereldbank en 

het IMF. Toch waren er diverse landen (o.a. de Scandinavische landen en Nederland) die op 

armoede focusten. 

Het nagaan van het gevoerde beleid van de ministers/staatssecretarissen van 

ontwikkelingssamenwerking bracht weinig verduidelijking. Het is wel opmerkelijk dat in de 
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neoliberale jaren tachtig, de eerste liberale staatssecretarissen voor 

ontwikkelingssamenwerking benoemd worden. 

 

De kwantitatieve analyse  kon ook geen uitsluiting brengen of België nu enerzijds de 

internationale trends of anderzijds een eigengereid beleid voerde. 

Wel werden de trends van de vorige decennia verder doorgevoerd. Zo stegen de uitgaven aan 

multilaterale organisaties en daalden de uitgaven aan de voormalige kolonies. Hieruit lijkt het 

alsof België het internationale discours volgde en minder zelf kon bepalen aan wat het budget 

gespendeerd werd. 

 

Het Belgische ontwikkelingsbeleid van de jaren tachtig balanceert dus tussen enerzijds een 

focus op de economie en anderzijds een focus op armoede. Hiermee volgt België maar ten 

dele het beleid van het IMF en de Wereldbank. Het beleid is dusdanig niet als volgzaam of 

rebels te catalogeren. 
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5 De jaren negentig in het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Waren de hervormingen van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid conform het internationale 

ontwikkelingsdiscours? 
 

In dit hoofdstuk ga ik na of de hervormingen van het Belgische ontwikkelingsbeleid conform 

het internationale ontwikkelingsdiscours waren. In de jaren negentig kenden zowel de 

Belgische als de internationale ontwikkelingsgemeenschap grondige hervormingen op 

inhoudelijk en institutioneel vlak. Op internationaal vlak kwam de post-Washington 

consensus tot stand, terwijl op nationaal vlak  het volledige bestel m.b.t. 

ontwikkelingssamenwerking werd hervormd. 

 

In een eerste paragraaf komt het internationale ontwikkelingsdiscours aan bod. Ik tracht na te 

gaan welke gevolgen de val van de  Berlijnse muur (1989) en de verbrokkeling van  de 

Sovjet-Unie hadden voor de visie op  ontwikkelingssamenwerking.  

Vervolgens ga ik na welk discours men hanteerde. De internationale donorgemeenschap nam 

immers afstand van de economische invalshoek van de jaren tachtig. In de plaats daarvan 

traden good governance, democratisering, mensenrechten, corruptiebestrijding, actieve 

participatie van de civiele maatschappij en partnerschap op de voorgrond. Bovendien komen 

er twee thema‟s op de voorgrond, m.n.  het milieu en de rol van de vrouw in de 

ontwikkelingslanden. 

 

In een tweede paragraaf belicht ik de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ik bespreek de 

uitvoerende (i.c. de zogenaamde witte olifanten) en institutionele problemen waarmee het 

ABOS geconfronteerd werd. Dit leidde tot hervormingen die voornamelijk  transparantie en 

efficiëntie nastreefden. Het ABOS werd hervormd en de Belgisch Technische Commissie 

(BTC) en de DGIS (de directeur generaal voor internationale samenwerking) werden 

opgericht. Men sprak tevens niet meer over ontwikkelingssamenwerking maar over 

internationale samenwerking.   

Daarenboven focuste  de Belgische internationale samenwerking  op vijf prioritaire sectoren 

(gezondheidszorg, onderwijs en vorming, landbouw en voedselveiligheid, basisinfrastructuur, 

maatschappijopbouw) en op 24 landen en regio‟s. In deze domeinen diende men drie thema‟s 
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te respecteren, i.c. gender, leefmilieu en sociale economie. Hoe dit alles  dient geïnterpreteerd 

te worden in internationaal perspectief wordt verder geanalyseerd in dit hoofdstuk.
359

 

In een laatste paragraaf  voer ik terug een kwantitatieve analyse door van  Belgische 

cijfergegevens en   toets of deze al dan niet de internationale trends volgen. Hierbij ligt de 

nadruk op de Belgische bijdrage aan multilaterale instellingen, de correlatie tussen het 

Belgische en het internationale ontwikkelingsbudget en ten slotte de hulpverlening aan de 

voormalige kolonies. 
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5.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de jaren negentig: 

 mensenrechten en good governance als  streefdoel 

 

Net zoals de voorgaande periodes ligt ook in de jaren tachtig een  politieke gebeurtenis  ten 

grondslag  van een nieuw ontwikkelingsdenken. Ditmaal zorgde het einde van de Sovjet-

Unie, met als orgelpunt de val van de Berlijnse muur (1989), voor een veranderende 

ontwikkelingsconstellatie. 

 

5.1.1 De val van de Berlijnse muur. Op weg naar een ander ontwikkelingsbeleid 

 

De val van de muur  was niet enkel een politieke gebeurtenis, maar veroorzaakte ook een 

mentale breuk in ons denken. Een nieuw paradigma dringt zich op:  het geloof in een nieuwe 

wereldorde en optimisme over de maakbaarheid van de aarde, i.c. mens domineert ons 

denken.  

President George H.W. Bush (VS) gaf aanvankelijk de indruk dat hij de VN een belangrijkere 

rol ging geven op het internationale toneel. De VN diende te fungeren als de bakermat waar 

mondiale problemen tot een oplossing worden gebracht. Dit optimisme was echter van korte  

niet van lange duur. Zo toonde de golfoorlog (1990) dat de VS autonoom beslisten tot  

militaire tussenkomst en zo de rol van de VN minimaliseerde.
360

 

De val van de Sovjet-Unie had voor de ontwikkelingslanden diverse gevolgen. Zo vielen de 

Oost-Europese landen, die voordien onder Sovjet invloed stonden, weg als donor (hoewel hun 

budget zeer klein was in vgl. met dat van de DAC-landen). Daarenboven kregen deze 

gebieden vanaf dan ontwikkelingsgelden wat ervoor zorgde dat de ontwikkelingsbudgetten 

gelden onder meer naties dienden verdeeld te worden.
361

 De Oost-Europese landen kwamen 

hierdoor plots in de positie van recipiënt i.p.v. donor.  

Nog een belangrijk gevolg voor de ontwikkelingslanden was de opkomst van interstatelijke
362

 

conflicten na het einde van de Koude Oorlog. Deze conflicten, ook wel complex political 

emergencies genoemd, werden voordien onder controle gehouden/geleid door de twee 

voormalige supermachten. De conflicten, die o.a. een etnisch oorsprong  hadden (cf. de 
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genocide in Rwanda), slorpten een groot deel van het ontwikkelingsbudget op. Zo besteedde 

men geld aan conflictpreventie, conflictresolutie, post-conflict reconstructie, etc.. Hierdoor 

vloeide er minder geld naar de klassieke uitgavenposten (zoals bv.  projecten, 

programma‟s).
363

 

 

5.1.2 Politieke conditionaliteiten als voorwaarde voor hulp 

 

Na de Koude oorlog verleenden de DAC-landen niet langer onvoorwaardelijke steun aan 

diverse regimes. Ontwikkelingslanden konden de onderlinge strijd tussen de VS en de Sovjet-

Unie niet meer uitspelen en moesten zich onderwerpen aan politieke conditionaliteiten. Men 

koppelde dusdanig steeds meer politieke voorwaarden (democratisering, mensenrechten en 

good governance) aan de verleende hulp.
364

 Ook de Wereldbank en de VN
365

 sprongen op de 

kar en poogden tevens een andere politiek (met goed bestuur) te verwezenlijken. Daarenboven 

ontstond het idee dat democratische besluitvorming en goed bestuur noodzakelijk waren om 

economische groei te verwezenlijken.
366

  

Deze laatste gedachte werd theoretisch onderbouwd door Burnside en Dollar. Burnside en 

Dollar zijn immers de mening toegedaan dat hulp wel kon werken op voorwaarde dat het 

geïnvesteerd werd in een goede politieke omgeving. Zij waren dus van oordeel dat de staat 

een rol kon spelen in het brengen van ontwikkeling.  Men had immers vastgesteld dat de 

markt niet kon werken als er geen effectieve administratie aanwezig was en als er geen 

rekening gehouden werd met eigendomsrechten en wetten. Daarom werden er politieke 

conditionaliteiten aan de verleende hulp gekoppeld. Dit kon ondermeer inhouden: multipartij 
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verkiezingen houden, het respecteren van de  mensenrechten, het bestrijden van corruptie, 

behoorlijk bestuur bewerkstelligen, de civiele maatschappij betrekken in de besluitvorming, 

open administratieve systemen die verantwoording moeten afleggen, etc..
 367

 

Toch roept dit concept vele vragen op. Zo heeft slecht bestuur vaak veel te diepe wortels 

(complexiteit en doordrongen in verschillende geledingen) zodat het voor het westen  een 

enorme opdracht is om daar zicht op te krijgen, laat staan er invloed op  uit te oefenen. 
368

  

Vaak richten vele regimes façades
369

 op om als goed bestuur over te komen. Bovendien  is 

goed bestuur een westers gegeven. Het westen bepaalt immers wat men dient te verstaan 

onder goed bestuur. De term impliceert tevens het bestaan van slecht bestuur (bad 

governance).
370

 

 

5.1.3 Participatie en dialoog als instrument voor armoedebestrijding 

 

In de jaren negentig kreeg men tevens aandacht voor de socio-economische ontwikkeling van 

de armen (en in het bijzonder  de vrouw). Men poogde een groei te verwezenlijken die moest 

leiden tot meer gelijkheid, een betere toegang tot educatie, een betere gezondheidszorg en 

directe assistentie aan degenen die leefden onder de erbarmelijkste omstandigheden.
371

 

 

Ook ontstond het besef dat  het geen zin had om landen blindelings iets op te dringen.  De 

ontwikkelingslanden (en in het bijzonder de civiele maatschappij) dienden vanaf de jaren 

negentig zelf verantwoordelijkheid te dragen. Zo kreeg de expertise van de lokale bevolking 
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plots meer aandacht. Om dit te ondersteunen ontstond o.a. het fenomeen van 

budget/begrotingssteun. Hierbij kregen de ontwikkelingslanden een financiële ondersteuning 

die ze zelf konden inzetten in hun begroting. Ook de lokale besturen kregen een belangrijke 

rol toegedicht zij werden aanzien als een belangrijke schakel om de bevolking te bereiken. 

Door deze vorm van participatie/partnerschap kon men voor het eerst echt spreken over 

ontwikkelings“samenwerking”. Participatie werd dan ook gezien als een conditio sine qua 

non voor armoedebestrijding. 
372

 

 

5.1.4 De post-washington consensus. De armen komen terug in de belangstelling 

 

Voornoemde gebeurtenissen hadden invloed op het beleid van de Wereldbank. De 

Wereldbank werd meer open en werd gedecentraliseerd, daarenboven kwamen de armen 

(i.p.v. de economie) terug
373

 centraal te staan. Wolfensohn, president van de Wereldbank van 

1995 tot 2005, stelde dan ook dat de klanten van de Wereldbank niet de 150 regeringen, maar 

wel de armste en meest uitgesloten mensen waren.
374

  

Vanaf 1995 nam men afstand van de Washington-consensus (cf. supra). Concreet leidde dit 

tot hervormingen van de SAP‟s. Deze konden weinig positieve verwezenlijkingen voorleggen 

en konden op heel wat kritiek rekenen. Ter gelegenheid van de 50
ste

 verjaardag van de 

Wereldbank lanceerden de NGO‟s dan ook een campagne met de naam: “fifty years is 

enough”. De SAP‟s werden wegens al deze negatieve publiciteit hervormd en kregen een 

nieuwe naam “Enhanced Structural Adjustment Facility” . Tot slot werden in 1999 de SAP‟s 

aangevuld met de Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). De PRSP‟s moesten de 

uitvoering van de SAP‟s begeleiden en de meeste kritiek pareren. Zo werd het “one-size-size-

fits-all” principe vervangen door een aparte benadering per land, richtte men de hulp op de 

armen, hanteerde men een lange termijnvisie, zag men armoede als een multidimensioneel  

gegeven en promootte men partnerschap.
375
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Ook het HIPC (Heavily Indebted Poor countries Initiative) die de schuldenlast van de armste 

landen diende te verminderen kreeg vorm. Om een schuldvermindering te verkrijgen diende 

men de SAP‟s te onderschrijven en te voldoen aan financiële
376

 vereisten. Het HIPC zou nog 

in de jaren negentig aangepast worden. Zo versoepelde men de financiële voorwaarden (bv. 

verlaging van schuldenlast om aanspraak op steun) en diende de bevolking meer betrokken te 

worden bij de realisatie van de programma‟s.
377

 

De Wereldbank publiceerde tevens in 1998 het Assessing Aid Report. Dit rapport toonde het 

belang van conditionaliteit en is samen te vatten in zes punten.
378

  

 

1) Hulp leidt niet altijd tot economische groei; 

2) Economische groei is essentieel voor armoedereductie; 

3) Economische groei hangt af van de kwaliteit van het economisch beleid, in het 

bijzonder van inflatiecontrole, gebalanceerd budgetmanagement en 

handelsliberalisering; 

4) Economische groei en armoedebestrijding hangen af van de kwaliteit van de legale 

institutionele omgeving (betrouwbaarheid, afwezigheid van corruptie, etc.); 

5) Ontwikkelingshulp moet selectief verdeeld worden, naar landen met goed beleid en 

institutionele capaciteiten; 

6) Landen met een zwak beleid en capaciteiten moeten kennis gegeven worden en 

beleidsideeën voor aanzet tot hervormingen. 

Hierbij verwijzen punten vier, vijf en zes naar de good governance die reeds in de vorige 

paragraaf aan bod kwamen. 

Nog een andere benadering die in 1999 ontstond was het Comprehensive Development 

Framework. Het  ontstond in 1999 onder impuls van de nieuwe hoofdeconoom van de 

Wereldbank Joseph Stiglitz. Het had oog voor niet-economische doelstellingen en 
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partnerschap.
379

  Het Comprehensive Development Framework.  was echter geen lang leven 

beschoren, na een jaar werd het reeds vervangen door armoedebestrijding. Deze snelle 

beleidsverandering kwam er om het IMF te betrekken (die liever een gematigder programma 

wilde) in het ontwikkelingsverhaal en zal in het volgende hoofdstuk besproken worden
380

 

Al deze veranderingen zorgden ervoor dat men grondig afstand nam van de voormalige 

Washington-consesus. De nadruk op de economie viel grotendeels weg en de armen kwamen 

centraal te staan. Deze benadering staat bekend als de post-Washingtonconsensus. 

 

5.1.5 Verwezenlijkingen op het internationale toneel van de 

ontwikkelingssamenwerking in de jaren negentig 

 

Ook andere internationale organisaties werden hervormd en legden een ander  inhoudelijk 

accent  in de jaren negentig. 

In 1995 werd de GATT hervormd tot de WTO
381

. Het is misschien niet vanzelfsprekend om 

een handelsorganisatie te betrekken in een ontwikkelingsverhaal. Doch vertonen beide 

domeinen meer verwantschap dan aanvankelijk blijkt. Zo kan een veranderend handelsbeleid 

grote gevolgen hebben voor de arme boeren in de ontwikkelingslanden die voor de lokale 

markt produceren. Ondanks het belang voor de ontwikkelingslanden hebben deze landen 

weinig macht in deze instelling omdat men niet over voldoende kapitaal en gespecialiseerd 

personeel beschikt. 
382

 

De WTO tracht voornamelijk vrijhandel te promoten. Dit betekende een liberalisering van de 

handel en het laten dalen van de invoertarieven. De vorsers David Dollar en Aart Kraay waren 

immers van mening dat landen die liberaliseerden een jaarlijkse groei van vijf procent zouden 

kennen.
383

 

 

Tevens kreeg het ecologische/duurzame aspect (cfr. supra het Brundtlanden rapport), steeds 

meer een prioriteit in de hulpverlening. Toch beschikt men op het vlak van milieu niet over 
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één sterke mondiale organisatie zoals dit bij handel (bv. WTO) wel het geval is. (tachtig à 

negentig procent van de milieumaatregelen wordt bepaald door Europese of internationale 

verdragen/afspraken).
384

 Belangrijk waren evenwel de overeenkomsten van Kyoto en de VN-

top in Rio in 1992.  

 

Tot slot kreeg het Europese ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig concreet vorm door het 

Verdrag van Maastricht (1992). Europa diende een dubbele rol te spelen op het vlak van 

ontwikkeling. Enerzijds was Europa  een 28
ste

 donor naast de lidstaten, anderzijds had het een 

coördinerende rol waarbij men de visie van de verschillende lidstaten op elkaar afstemde.
385

 

 

5.1.6 Het internationale ontwikkelingsdenken van de jaren negentig in een notendop 

 

In de jaren negentig nam men afstand van het ontwikkelingsdiscours van de jaren tachtig. 

Deze beleidswijziging was mogelijk dankzij het einde van de koude oorlog. 

Ontwikkelingslanden konden de rivaliteit tussen de voormalige twee grootmachten niet langer 

uitspelen en kampten tevens met interne strubbelingen (ook wel complex political 

emergencies genaamd). Hierdoor kreeg men in de ontwikkelingssamenwerking aandacht voor 

conflictpreventie, conflictresolutie, post-conflict reconstructie. 

Tevens werden de economische conditionaliteiten van de jaren tachtig vervangen door 

politieke. Men stelde immers politieke eisen (zoals democratisering, multipartij verkiezingen, 

de civiele maatschappij betrekken), mensenrechten en good governance (het bestrijden van 

corruptie, transparantie)) in ruil voor de verleende hulp. Dit werd theoretisch onderbouwd 

door Burnside en Dollar die stelden dat hulp kon werken als het in een goede politieke 

omgeving terecht kwam. 

Ook ging er aandacht uit naar participatie en partnerschap met de betrokken landen. Alle 

groepen (met in het bijzonder vrouwen, zo was er ondermeer een VN-top omtrent 

vrouwenrechten in 1995 te Beijing ) dienden betrokken te worden in het beleid.  
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Ook in de Wereldbank/IMF kwam er een gedachtewisseling. De armen kwamen centraal te 

staan onder impuls van de voorzitter van de Wereldbank Wolfensohn. Men nam afstand van 

de Washington-consensus (cf. supra) en de post-Washington consensus kwam tot stand. Zo 

werden de SAP‟s (Structurele AanpassingsProgramma‟s) hervormd tot Enhanced Structural 

Adjustment Facility.  Men nam tevens afstand van het “one-size-size-fits-all” principe van de 

SAP‟s en hanteerden een aparte benadering per land. 

Tevens kreeg het Europese ontwikkelingsbeleid concreet vorm dankzij het verdrag van 

Maastricht (1992). Europa diende een dubbele rol te spelen op het vlak van ontwikkeling. 

Enerzijds was Europa  een 28
ste

 donor naast de lidstaten, anderzijds had het een coördinerende 

rol waarbij men de visie van de verschillende lidstaten op elkaar afstemde. 

Tot slot kreeg men in de jaren negentig ook aandacht voor de milieuproblematiek. Zo kwam 

er in 1992 de VN-conferentie van Rio betreffende het milieu en stond als gevolg van het 

Brundtlanden rapport duurzame ontwikkeling centraal. 
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5.2 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig: een 

 ambivalente periode 

 

In de jaren negentig nam men, conform de internationale donorgemeenschap, afstand van de 

benaderingen uit de jaren tachtig die gebaseerd waren op het blinde geloof in deregulering, 

privatisering en liberalisering. Reginald Moreels, staatssecretaris voor 

ontwikkelingssamenwerking van 1995 tot 1999, stelde dat geen enkel ontwikkelingsmodel 

aanspraak kon doen op universele geldigheid. Hiermee brak hij met de veronderstellingen uit 

het verleden. Het Belgische ontwikkelingsbeleid diende dan ook te evolueren van 

ontwikkelingssamenwerking naar internationale samenwerking. Er moest een relatie komen 

van wederkerigheid (met een dialoog en partnerschap) i.p.v.  eenrichtingsverkeer.
386

 

 

5.2.1 De witte olifanten als uitdaging voor het Belgische ontwikkelingsbeleid 

 

Reeds in het begin van de jaren negentig
387

 kwamen er hervormingen binnen het ABOS. Doch 

zullen de grootste hervormingen pas na 1995 plaatsvinden. Aanleiding voor deze 

grootschalige hervormingen in 1995 was het falen
388

 van het Belgische ontwikkelingsbeleid.  

Onderzoeksjournalist Douglas De Coninck publiceerde in 1996 het werk “Witte Olifanten
389

, 

De miljardenschandalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking” die de problemen 
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van het ABOS in de verf zette. In dit boek haalde hij de resultaten boven van het onderzoek 

die het OSI
390

-team en de Parlementaire opvolgingscommissie gesteld hadden.  

Het OSI-team, bestond uit drie personen, en spitte in 1995 drie dossiers uit die de 

geldverkwisting van de instelling in kaart bracht en voor veel ophef zorgde.
391

 

De negenkoppige Kamercommissie, die op 14 december 1995 werd belast met de opvolging 

van de problemen van het ABOS en het OSI-team, staat beter bekend als de ABOScommissie. 

Op 8 juli 1997 bracht men een rapport uit die vaststelde dat het ABOS met vijf problemen 

kampte:  

 

-   Zo waren de ontwikkelingsdoelen niet duidelijk gedefinieerd;  

- was de structuur/personeel/organisatie onvoldoende aangepast aan de veelheid van 

taken; 

- was de besluitvorming ondoorzichtig en niet doeltreffend; 

- was de controle en de evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking inefficiënt en 

onfunctioneel en  

- was de scheiding tussen de dienst ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel 

niet duidelijk genoeg. 

 

Een derde tendens naar hervorming was terug te vinden in de beleidsnota (1996) “Kleur 

bekennen” van Reginald
 
Moreels. Moreels werd op 23 juni 1995 benoemd tot staatssecretaris 

voor ontwikkelingssamenwerking (hij zal deze functie tot 1999 uitoefenen). Het ABOS was 

bij zijn aanstelling een instelling die niet goed functioneerde en negatief in de media 

verscheen.
392

 

Moreels legde in zijn beleidsnota de nadruk op drie doeleinden m.n. conflictpreventie, 

duurzame ontwikkeling (met respect voor het milieu) en sensibilisering van de Belgische 
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bevolking. Hij was van oordeel dat ontwikkeling enkel mogelijk was als er stabiliteit en vrede 

was.
393

 

Tevens ging er aandacht naar de mens als actor en prioritaire begunstigde van de 

ontwikkelingssamenwerking, de bestrijding van armoede, democratisering, partnerschap, 

mensenrechten, de bevordering van de civiele maatschappij en initiatieven van basisgroepen. 

Dit past allemaal in het toenmalige ontwikkelingsdiscours. 

Moreels had nog andere krachtlijnen. Zo wenste hij de hulp te concentreren, het aantal 

multilaterale organisaties waarbij België bijdragen leverde te beperken en te focussen op vijf 

sectoren (cf. infra).
394

 

Met deze beleidspunten is Moreels duidelijk internationaal geïnspireerd. Zo stonden 

duurzame ontwikkeling en conflictpreventie  hoog op de internationale agenda. Tevens waren 

armoedebestrijding, democratisering, partnerschap, bevordering van de civiele maatschappij 

aspecten die de internationale gemeenschap nastreefde. Kleur bekennen wordt dan ook, door 

zijn internationale invloed, aanzien als een implementatie van de  DAC-aanbevelingen. Toch 

zijn er  in de beleidsnota geen rechtstreekse verwijzingen naar de DAC terug te vinden.
395

 

 

5.2.2 De hervormingen van de jaren negentig; op weg naar een doeltreffend en 

transparant beleid 

 

In juli 1997 volgde, na deze opmerkingen/aantijgingen/aanbevelingen, logischerwijs een  

volledige hervorming van het ABOS, gebaseerd op de verslagen van de parlementaire 

opvolgingscommissie en het beleidsplan “Kleur bekennen”. Vanaf dan zal de 

ontwikkelingssamenwerking door twee grote instellingen gedragen worden. 

Enerzijds werd het DGIS (Directie-Generaal voor Internationale Samenwerking) opgericht 

met als exclusieve bevoegdheid de voorbereiding, de planning, de coördinatie en de evaluatie 

van, en de controle op de samenwerkingsacties uitgevoerd door de diverse Belgische actoren. 
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Anderzijds een gespecialiseerde instelling (BTC) in de vorm van een publiekrechterlijk nv 

belast met de uitvoering van de directe bilaterale samenwerking. (cf. infra)
396

 

Tevens kwam er een wet inzake internationale samenwerking. Deze legde de doelstellingen 

van de Belgische internationale samenwerking vast voor een lagere termijn. 
397

 

Doel van de grootschalige hervormingen was de transparantie en de effectiviteit van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking te verhogen om zo in de toekomst witte olifanten te 

vermijden. Daarom werden er gespecialiseerde structuren opgericht voor de evaluatie van het 

beleid. De evaluatie diende te gebeuren tijdens de verschillende fasen van het 

ontwikkelingsproces en hanteerde de richtlijnen van de DAC landen van de OESO als 

parameters.
398

 

Beleidsmatig ging de aandacht sinds de hervorming uit naar duurzame ontwikkeling, 

democratisering, mensenrechten en vredehandhaving, publiek bewustzijn, partnerschap, een 

specifieke benadering per ontwikkelings/partnerland, armoedebestrijding, conflictpreventie, 

etc.. Dit zijn allen aandachtspunten die reeds in de beleidsnota van Reginald Moreels 

geformuleerd werden en bovendien ook in de internationale donorgemeenschap gehanteerd 

werden.
399

 

Tot slot speelde België op bepaalde domeinen een voortrekkersrol.  Zo speelde ons land een 

voorname rol in de lobby voor ontwapening.  In Brussel werd een conferentie georganiseerd 

door Oscar Arias en Reginald Moreels getiteld:  “Duurzame ontwapening voor Duurzame 

ontwikkeling.”
400

 Ook in de strijd tegen antipersoonsmijnen is België (1995-1997) een 
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voorname initiatiefnemer. Zo verbood België als eerste land het gebruik van deze mijnen en 

legde het de basis voor het verdrag van Ottawa.
401

 

 

5.2.3 De Belgische Technische Commissie (BTC) en de Directie  Generaal voor 

Internationale Samenwerking (DGIS) als nieuwe instrumenten in het 

ontwikkelingsbeleid 

 

In 1998 bracht men de hervormingen die in 1997 goedgekeurd waren ten uitvoer. Het ABOS 

werd in 1999 opgedoekt  en vervangen door een  technische commissie en een directie 

generaal. Doel van deze hervorming was de efficiëntie te verhogen.
402

 

Op 21/12/1998 keurde het parlement de wet voor oprichting van de Belgische Technische 

Commissie (BTC) goed. De BTC is een onderneming van publiek recht met sociale 

doeleinden die de technische samenwerking voor haar rekening zal nemen. De BTC nam 

taken van het ABOS over. Zo stond de BTC in voor de voorbereiding, de technische 

uitwerking, de uitvoering, de voortgangsbewaking en de evaluatie van de 

ontwikkelingsprojecten. Deze acties kaderden binnen de bilaterale samenwerking op het 

terrein en waren conform de wet op de internationale samenwerking. Deze acties hebben als 

doel om een samenleving tot stand te brengen die de huidige en toekomstige generaties alle 

mogelijkheden biedt om een rechtvaardige wereld op te bouwen.
403 

Door de creatie van de BTC konden de structuur en het takenpakket van het ABOS niet 

onveranderd blijven bestaan. Daarom kwam er een volledige integratie bij het ministerie van 

buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking. Binnen het 
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ministerie werd een nieuwe directiegeneraal opgericht, verantwoordelijk voor de Directie-

Generaal Internationale Samenwerking (DGIS). Deze stond  onder de rechtstreekse 

bevoegdheid van de minister of staatssecretaris die belast is met de internationale 

samenwerking. De voornaamste taken van het DGIS op vlak van de direct bilaterale 

samenwerking was de beleidsvoorbereiding, het opmaken van de strategienota‟s, de 

coördinatie van de verschillende instrumenten en het waken over de toepassing van het 

beheerscontract met BTC.
404

 

Onafhankelijk van de DGIS werd een evaluatiecel toegevoegd aan het ministerie. Deze zal op 

een onafhankelijke manier, het geheel van de publieke besteding van de federale staat die 

door de OESO aanvaard worden als ontwikkelingshulp kritisch doornemen en hierover 

rapporteren aan het parlement.
405

 

 

5.2.4 De krachtlijnen van het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig 

 

De krachtlijnen voor het ontwikkelingsbeleid ondergingen, samen met de institutionele 

hervormingen in de jaren negentig, grondige veranderingen. Men stapte af van de 

economische focus en de mens kwam centraal te staan. Zo kwam er (net zoals bij de 

internationale donorgemeenschap) een focus op armoedebestrijding, mensenrechten, de 

civiele maatschappij, etc.. Daarenboven kwam door het ontstaan van Complex Political 

Emergencies (cf. supra) de nadruk op conflictbestrijding
406

/postconflictgebieden
407

 te 

liggen.
408

 

Tevens poogde men in de jaren negentig het aandeel van de gebonden hulp (de verplichting 

om de gekregen fondsen te besteden voor de aankoop van goederen en diensten in België) te 

doen dalen. Deze vorm van hulpverlening kende vaak een gebrek aan 

ontwikkelingsrelevantie, werd overgefactureerd en vervalste de competitie met lokale 
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ondernemers. Men poogde dit af te bouwen om zo tot een samenwerking te komen die ten 

dienste staat van de lokale bevolking i.p.v. de Belgische bedrijven.
409

 

 

In 1996 besloten de Belgische autoriteiten het samenwerkingsbeleid te concentreren op: 

1) vijf prioritaire sectoren (gezondheidszorg, onderwijs en vorming, landbouw en 

voedselveiligheid, basisinfrastructuur, maatschappijopbouw); 

2) 24 landen en regio‟s; 

3) Drie thema‟s die nauwer aansluiten bij de verzuchtingen van de plaatselijke 

bevolkingen van de lage inkomenslanden (gender, leefmilieu, sociale economie).
 410

 

 

5.2.4.1 De vijf prioritaire sectoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid 

 

Er waren in de jaren negentig vijf sectoren waarin België, op ontwikkelingsvlak, actief was. 

Ten eerste had je de gezondheidszorg. Hierin lag het accent op preventieve geneeskunde en 

basisgezondheidszorg en de hierbij horende strijd tegen endemische ziektes. De aandacht ging 

uit naar het verbeteren  van bestaande structuren en het verzekeringssysteem.
411

 

De tweede sector was die van het onderwijs. Hierbij lag de nadruk voornamelijk op het 

technische en beroepsonderwijs.
 
Men zag de strijd tegen het analfabetisme en de uitbouw van 

een kwaliteitsvol lager onderwijs als noodzakelijke voorwaarden om de menselijke 

ontwikkeling te bevorderen.
412

 

Ten derde was er de voedselveiligheid en landbouwsector. Hierin poogde men enerzijds de  

landbouwproductie te verhogen. Anderzijds trachtte men tegemoet te komen aan diverse 

sociale, economische en ecologische doelstellingen waar de gezinnen rechtstreeks voordeel 

uit halen.
 
Nog een belangrijk aandachtspunt is dat het voedsel op de juiste plaats moest terecht 
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komen. Daarom had het Belgische ontwikkelingsbeleid aandacht voor de hele 

voedselketen.
413

 

De vierde sector waarin België zich engageerde was op het vlak van basisinfrastructuur. 

Basisinfrastructuur (zoals drinkwater, elektriciteit, wegen, kanalen, etc.) is noodzakelijk om 

duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Na de hervorming van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid ging de aandacht vooral naar kleinschalige, gedecentraliseerde 

infrastructuurwerken die rechtstreeks de lokale bevolking ten goede komen.
414

 

De vijfde en laatste sector is die van de maatschappijopbouw. Ook hier staat de duurzame 

ontwikkeling centraal. D.m.v. maatschappijopbouw tracht men te helpen aan de opbouw van 

een evenwichtig juridisch systeem,   een staat die verkiezingen houdt, etc. Tevens tracht men 

een dualisering (verdieping kloof rijk-arm) tegen te gaan.
415

 

 

Deze vijf sectoren hadden voornamelijk duurzame groei als doelstelling. Deze term deed zijn 

intrede bij de Brundtlandencommissie en werd tevens door de internationale 

donorgemeenschap gehanteerd in de jaren negentig. Daarenboven zijn er ook aspecten van 

armoedebestrijding, participatie, democratisering in terug te vinden. 

5.2.4.2 De geografische factor 

 

Tevens besliste men, met het oog op efficiëntie, om het aantal partnerlanden te beperken (tot 

24 landen en regio‟s). Zo zou het budget niet meer versnipperd raken wat de doeltreffendheid 

en de impact zou verhogen. De selectie zou ook de band tussen België en de recipiënt 

verhogen. Tevens zou men door deze beslissing over minder administratief personeel moeten 

beschikken om de zaken op te volgen
416

 

Als selectiecriterium hanteert men o.a. de HDI
417

 en HPI
418

 van een land. De hulp diende 

immers te gaan naar landen die het meest hulpbehoevend waren. Daarnaast hanteerde men 
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nog tal van andere criteria zoals behoorlijk bestuur, de politieke wil van partnerlanden om zelf 

werk te maken van economische en sociale ontwikkeling, etc..
419

 

 

5.2.4.3 De drie grensoverschrijdende thema‟s van het Belgische ontwikkelingsbeleid 

 

Het Belgische ontwikkelingsbeleid voerde allerhande programma‟s, projecten, etc. uit waarbij 

de nadruk lag op drie aspecten, m.n. man/vrouw gelijkheid, zorg voor het leefmilieu en tot 

slot sociale economie. Deze drie aspecten, die als typisch jaren negentig bestempeld kunnen 

worden, zullen terugkeren in de vijf sectoren waarin België actief is op ontwikkelingsvlak (cf. 

supra). 

Het genderaspect in de ontwikkelingssamenwerking is typisch een kenmerk van de jaren 

negentig. Zo publiceerde de UNDP in 1997 rapport dat het man/vrouw probleem één van de 

oorzaken was voor armoede. Daarom dient men de vrouwen een plaats te geven op sociaal, 

economisch, politiek en cultureel vlak. Daarom voerde/voert België een strijd tegen de 

vrouwenhandel en tegen elke vorm van sociale en economische discriminatie.
420

 

De milieuproblematiek  deed tevens zijn intrede in het Belgische ontwikkelingsbeleid en 

kwam reeds ter sprake in het Brundtlandenrapport en de VN-conferentie te Rio in 1992. De 

milieuproblematiek is nauw verweven met het armoedeprobleem. Zo is de armste bevolking 

(in het zuiden) het gevoeligst voor veranderingen in het milieu/klimaat. Dit omdat de arme 

bevolking vaak afhankelijk is van natuurrijkdommen. In het kader van duurzame 

ontwikkeling dient men dan ook rekening te houden met de milieuaspecten.
421

 

Het derde aandachtspunt is de sociale economie of ook wel solidaire economie genoemd. De 

term economie is hier ietwat vreemd, vermits het hier gaat over de verbetering van de 

omstandigheden van de arme bevolking. Deze bevolkingslaag valt immers vaak buiten de 
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traditionele economie. Concreet kan dit leiden tot problemen om krediet te verkrijgen in de 

vorm van leningen. In de sociale economie verkiest men de factor personeel en bevolking 

boven kapitaal. Dit kan leiden tot de organisatie van sociale  groepen en het vormen van 

netwerken die de onoverkomelijke hindernissen van de traditionele markteconomie 

omzeilen.
422

 

 

5.2.4.4 De multilaterale samenwerking na de hervormingen van de jaren negentig 

 

Ook de multilaterale samenwerking diende te veranderen na de hervormingen.  Men had nood 

aan een meer geconcentreerde en intensere samenwerking. Tevens was er door de Belgische 

bijdrage aan meer dan veertig organisaties weinig samenhang en transparantie in de uitgaven. 

Daarom besliste men om de uitgaven meer te concentreren om zo meer invloed uit te oefenen.  

In zijn selectieprocedure voor internationale organisaties hanteerde men diverse criteria.
423

 

Zo moest het werkdomein en de activiteiten van de organisatie samenvallen  met één van de 

prioritaire sectoren (cf. supra) van de Belgische samenwerking; dienden de  activiteiten van 

de multilaterale organisatie zich te richten naar de lage inkomenslanden en moest het oog 

hebben voor economische groei, sociale gelijkheid, duurzaamheid en deelname van de civiele 

maatschappij; diende de multilaterale organisatie een grote geografische spreiding te kennen, 

moest de Belgische bijdrage belangrijk genoeg zijn opdat het ABOS zou kunnen deelnemen 

aan het beslissingsproces; moest men een duurzame langetermijnvisie te hanteren en diende 

de doeltreffendheid van de activiteiten positief geëvalueerd te worden.
424 
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5.2.5 De hoekstenen van de Belgische internationale samenwerking 

 

Reginald Moreels verklaarde in 1999 dat de hervormingen van de afgelopen jaren nodig 

waren om te voldoen aan de hedendaagse eisen. De internationale samenwerking legt de 

nadruk op wederzijdse verantwoordelijkheid van noord en zuid bij het zoeken naar 

gemeenschappelijke antwoorden op lokale en mondiale uitdagingen. Op 11 maart 1999 

stemde de kamer van volksvertegenwoordiger de wet over de Belgische internationale 

samenwerking goed. Het legde de grote krachtlijnen  van de hervormingen vast. De Belgische 

internationale samenwerking steunde op een aantal principes.
425

 

 

Ten eerste had je de nadruk op mensenrechten, democratisering en behoorlijk bestuur.  

Op vlak  van mensenrechten was men van mening dat de ontwikkelingssamenwerking 

universeel is en dus moet gelden voor elk levend wezen, man of vrouw, ongeacht ras of 

etnische oorsprong, en religieuze of filosofische overtuiging.  

De democratisering daarentegen moest de gehele bevolking laten participeren in de politieke 

besluitvorming. 

Het streven naar behoorlijk bestuur is nauw verwant met de strijd tegen corruptie. 

Democratisch verkozen besturen dienen immers verantwoording af te leggen aan hun kiezers, 

die eventuele corruptie niet zouden aanvaarden.
426

 

 

Ten tweede was er het principe van volwaardig partnerschap. Dit was gebaseerd op vijf 

aspecten: landen in het zuiden moesten verantwoordelijk gesteld worden voor het eigen 

ontwikkelingsproces, men diende voorrang te geven aan de ontwikkeling van plaatselijke 

bekwaamheden, de samenwerking diende gedecentraliseerd te worden tot op het niveau van 

de geviseerde doelgroep, de aanpak moest gedifferentieerd worden voor elk land afzonderlijk 

en het ontwikkelingsproces moest ondernomen worden door de overheid, de civiele 

maatschappij en de privésector
427
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Ten derde was er de strijd tegen armoede met in het bijzonder de groeiende kloof tussen arm 

en rijk. Hierbij had men aandacht voor duurzame ontwikkeling. Dit aspect kwam reeds aan 

bod onder Erick Derycke, staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking van 1991 tot 1995. 

Hij had aandacht voor een armoedebestrijdingsbeleid en zag armoede als een 

multidimensioneel gegeven waarbij vooral vrouwen en kinderen uit het platteland getroffen 

werden.
428

 

Al deze punten zijn als typisch jaren negentig te aanschouwen. Zo kwamen de aspecten 

mensenrechten, democratisering, goed bestuur, partnerschap en armoedebestrijding reeds aan 

bod in de vorige paragraaf m.b.t. de internationale tendensen. 

 

5.2.6 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig. Waren de 

hervormingen van de jaren negentig geïnspireerd op de internationale context?  

 

In de voorgaande paragrafen heb ik beargumenteerd  waarom hervormingen van het 

Belgische ontwikkelingsbeleid nodig waren. Zo deed het fenomeen van de witte olifanten zijn 

intrede en was er een gebrek aan transparantie en efficiëntie. 

Reginals Moreels, suggereerde in 1996 in zijn beleidsnota “Kleur bekennen” enkele 

aandachtspunten voor de komende hervormingen. Deze suggesties waren duidelijk 

geïnspireerd door de internationale trends en pleitte voornamelijk voor  conflictpreventie, 

duurzame ontwikkeling (met respect voor het milieu) en sensibilisering van de Belgische 

bevolking. Daarenboven ging er aandacht naar de mens als actor en prioritaire begunstigde 

van de ontwikkelingssamenwerking, de bestrijding van armoede, democratisering, 

partnerschap, mensenrechten, de bevordering van de civiele maatschappij en initiatieven van 

basisgroepen.  

 

Uiteindelijk kwamen de hervormingen er in 1997. Doel van de grootschalige hervormingen 

was de transparantie en de effectiviteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te 

verhogen om zo in de toekomst witte olifanten te vermijden.  

                                                 
428
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Daarom werden er gespecialiseerde structuren opgericht. Enerzijds de Belgische Technische 

Commissie (BTC) die instond voor voorbereiding, de technische uitwerking, de uitvoering, de 

voortgangsbewaking en de evaluatie van de ontwikkelingsprojecten. Anderzijds de later 

opgerichte Directie-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) die zorgde voor de 

beleidsvoorbereiding, het opmaken van de strategienota‟s, de coördinatie van de verschillende 

instrumenten en het waken over de toepassing van het beheerscontract met de BTC. 

Beleidsmatig ging de aandacht sinds de hervorming uit naar duurzame ontwikkeling, 

democratisering, mensenrechten en vredehandhaving, publiek bewustzijn, partnerschap, een 

specifieke benadering per ontwikkelings/partnerland, armoedebestrijding, conflictpreventie, 

de civiele maatschappij, etc.. Dit zijn allen aandachtspunten die ook in de internationale 

donorgemeenschap gehanteerd werden.  

Tevens werden in het kader van een verhoogde effectiviteit de Belgische ontwikkelingshulp 

geconcentreerd op vijf prioritaire sectoren (gezondheidszorg, onderwijs en vorming, 

landbouw en voedselveiligheid, basisinfrastructuur, maatschappijopbouw) in 24 landen en 

regio‟s. Overkoepelend stonden drie thema‟s  m.n. gender, leefmilieu en sociale economie 

centraal. 

Deze vijf sectoren hadden voornamelijk duurzame groei als doelstelling. Deze term deed zijn 

intrede bij de Brundtlandencommissie en werd tevens door de internationale 

donorgemeenschap gehanteerd in de jaren negentig. Daarenboven zijn er ook aspecten van 

armoedebestrijding, participatie, democratisering in terug te vinden. De hervormingen van het 

Belgische ontwikkelingsbeleid waren dus conform de krachtlijnen van de internationale 

donorgemeenschap. 

Toch was België niet enkel volgzaam maar nam het land het voortouw in enkele dossiers. 

Bijvoorbeeld in de strijd tegen antipersoonsmijnen en voor de ontwapening. 

 

In de jaren negentig volgde België de internationale visie m.b.t. ontwikkelingssamenwerking. 

In dit opzicht is het Belgische ontwikkelingsbeleid een kind van zijn tijd. Toch speelde België 

inzake bepaalde dossiers een voortrekkersrol waardoor het ook ten dele als rebels te 

catalogeren is.  
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5.3 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in cijfers: de jaren negentig 

 

In deze paragraaf ga ik na of het Belgische ontwikkelingsbudget de multilaterale 

tendensen/DAC-landen volgt. We merkten reeds op dat dit in de jaren tachtig (i.t.t. de jaren 

zeventig) niet het geval was. Doch zorgden de hervormingen van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking voor een ander beleid (dat geïnspireerd was op internationale 

trends). In welke mate de hervormingen zijn weerga kenden in het ontwikkelingsbudget komt 

aan bod in deze paragraaf.  

 

5.3.1 De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp: de jaren negentig 

 

In de jaren negentig werd er gemiddeld 58.52procent van het budget aan bilaterale hulp 

verleend en logischerwijs 41.48 procent aan multilaterale hulp. Hierin verschillen de jaren 

negentig weinig van de jaren tachtig (met respectievelijk 63.08 en 36.92 procent). De 

verhouding tussen bilaterale hulp en multilaterale lijkt zich dan ook voor het eerst sinds de 

tweede wereldoorlog te stabiliseren.  

Jaartal ODA Bilateraal ODA Multilateraal ODA % Bilateraal % Multilateraal 
1990 

889,34 547,66 341,68 61,58 38,42 

1991 
831,02 495,00 336,02 59,57 40,43 

1992 
870,00 548,67 321,33 63,07 36,93 

1993 
810,24 468,09 342,15 57,77 42,23 

1994 
727,46 436,05 291,41 59,94 40,06 

1995 
1033,94 513,68 520,26 49,68 50,32 

1996 
913,28 529,76 383,52 58,01 41,99 

1997 
763,76 437,94 325,82 57,34 42,66 

1998 
882,63 536,64 345,99 60,80 39,20 

1999 
759,78 436,72 323,06 57,48 42,52 

Gemiddelde 
848,15 495,02 353,12 58,52 41,48 

Tabel 11: De verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren negentig.429 
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Grafiek 16: De procentuele verhouding  bilateraal/multilateraal jaren negentig.430 

Ook de trendlijnen in de grafiek bevestigen de neiging tot  stabilisering. Ook blijven de 

budgetten, uitgezonderd het jaar 1995
431

 ,in de buurt van de trendlijn wat lijkt de wijzen op 

een standvastig beleid en planning. Dit alles toeschrijven aan de hervormingen zou echter 

voorbarig zijn vermits deze pas in 1997 werden doorgevoerd. 

Men kan dus stellen dat in de jaren negentig de verhouding tussen bilaterale en multilaterale 

hulp stabiliseerde. Deze stabilisatie is echter niet te wijten aan de hervormingen, vermits deze 

pas in 1997 werden doorgevoerd. Doch lijkt deze trend samen te gaan met een 

professionalisering van het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

 

5.3.2 De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale 

budget: de jaren negentig 

 

In  onderstaande tabel staan het ODA van zowel België als de DAC-landen weergegeven. De 

correlatiecoëfficiënt die 0.28 bedraagt, is beduidend lager dan de 0.69 van het vorige 

decennium. Er is m.a.w. geen/weinig lineair verband tussen het Belgische 
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ontwikkelingsbudget en de budgetten van de DAC-landen. Hieruit concluderen dat België de 

internationale trends niet volgde zou verkeerd zijn (zeker met de vorige paragrafen in het 

achterhoofd). Waarschijnlijk speelde de situatie in de voormalige kolonies een meer 

bepalende rol voor het Belgische ontwikkelingsbeleid. 

Jaartal 
ODA 
België 

ODA alle DAC 
landen  

Index ODA België 
1990=100 

Index ODA alle DAC landen 
1990=100 

1990 
889,34 54263,85 100,00 100,00 

1991 
831,02 58301,30 93,44 107,44 

1992 
870,00 62358,31 97,83 114,92 

1993 
810,24 56147,85 91,11 103,47 

1994 
727,46 58820,01 81,80 108,40 

1995 
1033,94 58779,71 116,26 108,32 

1996 
913,28 55591,43 102,69 102,45 

1997 
763,76 48464,56 85,88 89,31 

1998 
882,63 52086,85 99,25 95,99 

1999 
759,78 53233,23 85,43 98,10 

     

   
correlatiecoëfficiënt determinatiecoëfficiënt 

   
0,28 0,08 

Tabel 12: De correlatie tussen de Belgische en de DAC-bijdragen in de jaren negentig.432 

Onderstaande grafiek toont tevens aan dat er geen parallellen terug te vinden zijn tussen het 

Belgische ontwikkelingsbudget en het budget van de DAC-landen. Doch blijven beide 

budgetten zich, ondanks de schommelingen, rond de 100 (= het budget van 1990) hangen. 

Opmerkelijk is wel dat de beide grafieken een licht dalende trend vertonen. In de jaren 

negentig spendeerde men (de DAC-landen (België incluis)) minder aan 

ontwikkelingssamenwerking. 
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 Zie bijlage 2. 
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Grafiek 17: De indexen (met 1990 = 100) van het Belgische ODA en het ODA van de DAC-landen in de jaren negentig.433 

 

5.3.3 De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies: de jaren 

negentig 

  

Met de hervormingen van het Belgische ontwikkelingsbeleid (cf. supra) poogde men o.a. de 

geografische spreiding van de budgetten tegen te gaan. Bedoeling was om tegen het jaar 2000 

het aantal partnerlanden van de gouvernementele samenwerking te reduceren tot een 

twintigtal
434

 (in 1996 waren dat er nog 47). De voormalige kolonies konden dus op hulp 

blijven rekenen.
435
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DAC-
landen     België     

Procentueel 
Aandeel 
België in 
totaalbedrag     

Jaar 

Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda 

1990 

157,58 632,71 183,15 39,52 95,35 43,39 25,08 15,07 23,69 
1991 

122,87 342,69 232,88 26,07 30,82 55,8 21,22 8,99 23,96 
1992 

148,78 162,68 187,48 52,87 32,94 45,49 35,54 20,25 24,26 
1993 

125,66 99,07 201,35 26,34 30,91 36,66 20,96 31,20 18,21 
1994 

108,49 97,28 487,38 19,15 29,31 28,95 17,65 30,13 5,94 
1995 

108,39 117,66 339,23 9,48 36,25 13,87 8,75 30,81 4,09 
1996 

67,81 106,38 252,02 6,84 15,52 31,29 10,09 14,59 12,42 
1997 

38,19 104,57 178,67 4,85 30,79 20,95 12,70 29,44 11,73 
1998 

44,35 79,72 208,99 7,62 24,93 23,03 17,18 31,27 11,02 
1999 

52,04 87,04 180,52 2,91 22,73 20,91 5,59 26,11 11,58 

      
Gemiddelde 17,48 23,79 14,69 

Tabel 13: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale gebieden in de jaren negentig.436 

In  bovenstaande tabel zijn de gemiddelde percentages van het aandeel van de Belgische 

hulpverlening aan zijn voormalige kolonies weergegeven. Zo stond België in voor 17.48 

procent van de hulpverlening aan Burundi, voor 23.79 procent van de hulpverlening aan 

Congo en voor 14.69 procent van de hulpverlening aan Rwanda. In het vorige decennium was 

dit nog respectievelijk 26.14 procent, 40.01 procent en 24 procent bedragen. Men kan dus 

stellen dat de neergaande trend van de vorige decennia zich doortrok. 

België trachtte dus zijn ontwikkelingsbudget te spreiden over de geselecteerde landen om zo 

een focus op de voormalige kolonies te vermijden. 
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 Zie bijlage 3. 
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Grafiek 18: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Burundi in de jaren negentig.437 

De grafiek betreffende Burundi bevestigt de neergaande trend. Vooral de daling vanaf 1993 is 

opvallend. Deze is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de etnische conflicten die vanaf 

dat jaar plaatsvonden. Deze conflicten zijn te categoriseren als de net vernoemde Complex 

Political Emergencies.
438

 

Tevens is er in de periode van 1995 tot 1998 terug een stijging in de uitgaven. Men zou dit 

kunnen toeschrijven aan de hervormingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Doch lijken hier politieke determinanten te domineren. 

 

Grafiek 19: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Rwanda in de jaren negentig.439 
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Ook in Rwanda is de dalende trend opmerkelijk. Vooral in de periode 1994-1995 is de daling 

significant. Dit is te wijten aan de politieke strubbelingen in dat land. Aanleiding was de 

aanslag op de president van het land, Habyarimanda op 6 april 1994 wat het einde betekende 

van een vreedzaam transitieproces. Door gebrek aan een Belgisch Rwandabeleid kwam er 

echter geen standvastige Belgische reactie. De situatie stabiliseerde uiteindelijk in 1996. De 

VN-missie te Rwanda (1993) was tevens de laatste Belgische militaire tussenkomst in een 

voormalige kolonie.
440

  

 

Grafiek 20: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Congo in de jaren negentig.441 

Democratisering en mensenrechten vormden vanaf 1990 de belangrijkste as voor de Belgische 

houding t.o.v. Congo. Democratisering en transitie werden politiek en financieel ondersteund. 

Dit leidde o.a. tot de oprichting van een democratiseringsfonds (1993).
442

 

De grafiek vertoont, i.t.t. de vorige, een stijgende trendlijn. Doch is de stijgende trendlijn 

voornamelijk te wijten aan de daling/lage cijfers in 1990-1991. Dat jaar kende het land 

politieke onlusten.  Zo werd de officiële ontwikkelingssamenwerking in 1990-1991 

opgeschort door Mobutu. Vanaf dan was er enkel humanitaire hulp en ondersteuning van 

                                                 
440
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democratiseringsacties.
443

 Ook heeft de daling in 1996 en stijging in 1997 waarschijnlijk te 

maken met het einde van het Mobuturegime en het begin van het Kabilabewind in 1997. 

 

5.3.4 De kwantitatieve benadering van de jaren negentig overschouwd 

 

De studie m.b.t. de verhouding tussen bilaterale en multilaterale hulp laat uitschijnen dat 

België steeds meer kiest voor de multilaterale samenwerking. Zo werd in de jaren negentig 

gemiddeld 41.48 procent van hulp uitgegeven aan multilaterale hulpverlening. Bepalen welke 

gevolgen de hervormingen hadden is moeilijk,vermits dit pas in 1997 gebeurde. Dit doet 

uitschijnen dat België zich steeds vaker liet leiden door de internationale donorgemeenschap. 

De correlatie tussen het Belgische en het internationale ontwikkelingsbudget deed echter het 

tegendeel uitschijnen. Zo was er geen correlatie tussen beide budgetten. België hanteerde dus 

andere parameters dan de DAC-landen in zijn ontwikkelingsbeleid. Dit verschil kan te wijten 

zijn aan de strubbelingen in de voormalige Belgische kolonies,  die (door de Belgische 

betrokkenheid) , meer invloed uitoefenden op het Belgische ontwikkelingsbudget dan op de 

andere donoren. 

Er ging immers nog steeds een groot aandeel van de hulp naar de voormalige kolonies. Doch 

waren de bijdragen aan deze landen dalend. Vooral de politiek/etnische problemen in deze 

gebieden zorgden voor schommelingen in de Belgische bijdragen. 

De kwantitatieve analyse geeft geen pasklaar antwoord of België al dan niet de internationale 

trends volgde. Doch stegen de bijdragen aan de multilaterale instellingen, wat de 

vaststellingen van de vorige paragraaf (m.n. dat België de internationale trends volgde) lijkt te 

bevestigen. Het gebrek aan een correlatie lijkt bepaald door de gevoerde (of net niet gevoerde) 

politiek in de voormalige kolonies. 
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5.4 Voerde België een beleid dat internationaal geïnspireerd was in de 

 jaren negentig? 

 

Door het einde van de koude oorlog, gaven de donoren niet langer onvoorwaardelijk steun aan 

de ontwikkelingslanden. Men eiste voornamelijk politieke hervormingen in ruil voor 

ontwikkelingsgelden. Zo wilde men een democratisering (multipartij verkiezingen, de civiele 

maatschappij betrekken), mensenrechten en good governance (het bestrijden van corruptie, 

transparantie) promoten in de ontwikkelingslanden. 

Tevens kwamen participatie, partnerschap, de genderproblematiek en duurzame ontwikkeling 

op de agenda. 

Een bijkomend probleem was dat vele ontwikkelingslanden verscheurd raakten door interne 

conflicten (beter bekend als de complex political emergencies). 

 

Deze aspecten kwamen ook terug in het Belgische ontwikkelingsbeleid dat in de jaren 

negentig grondig hervormd werd. Deze hervormingen hadden transparantie en 

doeltreffendheid voor ogen wat resulteerde in de oprichting van de DGIS en BTC. Inhoudelijk 

lag de nadruk op conflictbestrijding, duurzame ontwikkeling, democratisering, partnerschap, 

mensenrechten en een specifieke benadering per land. Dit zijn aspecten die ook voorkomen 

bij de internationale donorgemeenschap waardoor men kan stellen dat België duidelijk door 

de internationale donorgemeenschap geïnspireerd is. 

Toch volgde België niet blindelings de internationale donorgemeenschap. Zo speelde België 

een voortrekkersrol op het vlak van ontwapening en antipersoonsmijnen.  

 

De kwantitatieve analyse bevestigt deze conclusies ten dele. Zo spendeerde België steeds 

meer geld aan multilaterale samenwerking. Doch was er geen correlatie tussen het Belgische 

en het internationale ontwikkelingsbudget. Dit is echter te wijten aan de politieke problemen 

in de voormalige Belgische kolonies. 

Als besluit kan men stellen dat de hervormingen van het Belgische ontwikkelingsbeleid 

conform de internationale trends inzake ontwikkelingssamenwerking waren. Vooral de 

hervorming van het Belgische ontwikkelingsbeleid (met in het bijzonder de beleidsnota van 

Reginald Moreels) is duidelijk geïnspireerd op de internationale ontwikkelingsconstellatie. 

Doch volgde België niet blindelings de internationale richtlijnen en speelde het zelfs een 

voortrekkersrol inzake bepaalde dossiers. 
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6 De jaren nul: een nieuw begin voor de Belgische     

ontwikkelingssamenwerking? 
 

In dit hoofdstuk onderzoeken we of België al dan niet het internationale 

ontwikkelingsdiscours volgde in het eerste decennium van de 21
ste

 eeuw. Een volledige 

tijdsanalyse maken van dit decennium was niet mogelijk  aangezien ik maar over 

cijfermateriaal beschik tot 2008. 

In een eerste paragraaf ga ik na hoe de internationale gemeenschap naar ontwikkeling keek en 

hoe men het probleem poogde aan te pakken. Ik kijk hoe deze nieuwe visie zich verhoudt 

t.a.v. het ontwikkelingsbeleid van het internationale ontwikkelingsdiscours van de jaren 

negentig en ga na wat de Millenniumdoelstellingen (MOD‟s) en de Verklaring van Parijs 

inhoudelijk betekenden. Deze twee documenten  hadden voor ogen om de hulp kwantitatief 

en kwalitatief op te waarderen. 

In een tweede paragraaf bepaal ik in welke mate België de internationale trends volgde in de 

jaren nul. In dit decennia brak er, dankzij de hervormingen van op het eind van de jaren 

negentig, een nieuwe periode aan voor het Belgische ontwikkelingsbeleid. Ik ga na of België 

de MOD‟s en de Verklaring van Parijs implementeerde. Tevens belicht ik de institutionele 

hervormingen en het beleid dat de bevoegde ministers/staatssecretarissen hanteerden in deze 

periode. 

In een derde paragraaf bekijk ik hoe dit kwantitatief tot uiting kwam. Volgde men de 

internationale trends en spendeerde men dus meer geld aan multilaterale samenwerking? Of 

gaf men meer geld aan billaterale samenwerking wat eerder wijst op een eigengereid 

ontwikkelingsbeleid. 
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6.1 Het internationale ontwikkelingsdiscours in de jaren nul: tijd voor 

 een globale aanpak 

 

Over het ontwikkelingsdenken en de ontwikkelingspraktijk in het eerste decennium van de 

21
ste

 eeuw bestaat er niet veel literatuur. Het is immers niet gemakkelijk om een structuur 

terug te vinden als je nog onvoldoende afstand kan nemen van een bepaald onderwerp in tijd 

en ruimte.  

Tevens ken je de afloop van bepaalde gebeurtenissen nog niet waardoor het moeilijk is om 

reeds een evaluatie door te voeren. Toch zijn er in deze periode  enkele belangrijke 

gebeurtenissen/akkoorden (van politieke, economisch en natuurkundige aard) die de leidraad 

zullen vormen voor het Belgische ontwikkelingsbeleid.  

 

Net als de vorige decennia, liggen mondiale politieke gebeurtenissen aan de oorsprong van 

een nieuw ontwikkelingsdenken. Belangrijk hierbij zijn de aanslagen van 9/11 (2001) die het 

westen confronteerde met het probleem van (islam)fundamentalisme. Tevens was men van 

oordeel dat de oorzaak van dit extremisme het armoedeprobleem was. Men werd m.a.w. 

terrorist als men in armoede leefde en weinig toekomstperspectief had. 

De VS reageerde na de aanslagen te New York, en bezette Afghanistan (2001) en Irak (2003). 

Naar deze landen zal vanaf dan veel ontwikkelingsgelden vloeien voor o.a. de wederopbouw. 

Door deze gebeurtenissen gebeurde de ontwikkelingssamenwerking vanuit een 

politiek/militair motief.
444

 Het geld vloeide zo naar conflictpreventie, verzoening en 

conflictresolutie. Zo kreeg Pakistan, een buurland van Afghanistan en een partner in de war 

on terror, in de periode van 2001 tot 2002 één miljard dollar van de VS. Vrede en veiligheid 

kwamen dus hoog op de ontwikkelingsagenda te staan.
445

 

 

Ook de economische situatie van dit decennia heeft/had een invloed op het 

ontwikkelingsbeleid. Door de problemen in de financiële- en banksector kwam de mondiale 

economie onder druk te staan (van 2007tot heden ten dage). Hierin werden de westerse landen 
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(o.a. Griekenland, IJsland Portugal, etc.) hard getroffen. Doch werden ook de 

ontwikkelingslanden niet gespaard. Deze landen zijn in twee groepen in te delen. Enerzijds 

heb je de midden-inkomenslanden en anderzijds de lage-inkomenslanden. De eerste groep, die 

meer geïntegreerd is in de wereldeconomie, lijkt harder te lijden onder de economische crisis 

dan de lage-inkomenslanden. Het niet optimaal functioneren van de mondiale handel heeft 

immers voor deze eerste groep grotere repercussies omdat ze er meer mee verbonden is. 

De lage-inkomenslanden hadden echter als nadeel dat ze  over minder financiële middelen 

beschikken om een dergelijk probleem te bestrijden.
 
 

De economische crisis raakt de ontwikkelingslanden (zowel de lage- als de 

middeninkomenslanden) op vier domeinen:  

 

-De handel loopt terug waardoor de exportinkomsten (van voornamelijk grondstoffen) 

fors dalende is. Tevens zijn de grondstofprijzen in vrije val. Hierbij denk ik ondermeer 

aan de dalende olieprijzen.
446

 

-De investeringen zijn dalende. De ontwikkelingslanden zijn immers risicovol gebied 

(vanwege de instabiliteit) om in te investeren. Door de crisis zijn banken, particulieren, 

etc. minder bereid om risicovolle investeringen te doen. 

-De geldoverdrachten van geëmigreerde familieleden zijn dalende. Deze 

(voornamelijk laaggeschoolden) migranten verliezen in sommige gevallen hun werk 

door de crisis en doordat het leven duurder wordt, kan men minder sparen/opsturen 

naar de familie in het moederland. 

-De ontwikkelingshulp in de westerse landen (die vaak kampen met een 

begrotingstekort) staat onder druk. De belofte van meer hulp (met o.a. de 0.7% norm) 

dreigt zo niet nageleefd te worden.
447

 

 

Nog een belangrijke determinant voor de hulpverlening is van ecologische  aard. Door de 

opwarming van de aarde dreigen er in de toekomst steeds meer natuurrampen uit te breken  

die voornamelijk de zuidelijke gebieden kunnen treffen. Of zoals Geert de Belder stelt: “De 

klok tikt sneller in het Zuiden.” 
448
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Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar  de reddingsoperatie die op gang kwam na de tsunami 

die zuidoost Azië trof op 26/12/2004. Hierin was de coördinatie van de hulp van belang om de 

massale voedselhulp, noodhulp, wederopbouw in goede banen te leiden. Ook de aardbevingen 

in Haïti zorgden in 2010 voor een massale mobilisatie.
449

 

Bovendien heerste er in 2008 een mondiale voedselcrisis als gevolg van een niet afhoudende 

droogte.
450

  

 

6.1.1 De ontwikkelingssamenwerking in de jaren nul. Een voortzetting van het beleid 

uit de jaren negentig 

 

De ontwikkelingssamenwerking vertoonde in de jaren nul veel overeenkomsten met de jaren 

negentig.  

Zo heeft men aandacht voor schuldverlichting
451

, de milieuproblematiek
452

 en 

ontwikkelingsvoorwaarden zoals goed bestuur, eerlijke handel, onderwijs, de uitbouw en 

handhaving van een gezondheidszorgsysteem, basisinfrastructuur, economische groei,etc.. Dit 

vertoont veel overeenkomsten met de krachtlijnen van de jaren negentig, doch gaat er 

specifieke aandacht uit naar veiligheid en de strijd tegen terreur.
453

 

Daarenboven tracht men voornamelijk de trends van de jaren negentig beter in de praktijk uit 

te werken. Zo werden o.a. de PRSP‟s hervormd.
454
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Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel. Heden ten dage is armoede nog steeds 

aanwezig. Meer dan drie miljard mensen moeten overleven met minder dan twee dollar per 

dag.  

 

6.1.2 De millenniumdoelstellingen 

 

Bij de aanvang van het nieuwe millennium kwam de millenniumverklaring tot stand. Deze 

werd in september 2000, te New York, bekrachtigd door alle lidstaten (189) van de VN. De 

acht doelstellingen van deze verklaring (beter bekend als de 

milleniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD‟s
455

) zijn van diverse aard en hebben 

armoedebestrijding als hoofddoel. Concreet wil men: armoede en honger bestrijden, 

basisonderwijs promoten, een gelijke behandeling tussen man en vrouw bewerkstellingen, 

kindersterfte terug te dringen, strijd te leveren tegen ziektes (o.a. HIV, malaria), de 

gezondheid van vrouwen te verbeteren, een duurzaam milieu uit te bouwen en werken aan een 

mondiaal partnerschap voor ontwikkeling. Alle regeringen (België incluis) hebben als doel 

om deze doelstellingen te realiseren tegen 2015. Het verschil met vorige akkoorden is dat men 

bij de MOD‟s meetbare indicatoren hanteert. Zo krijgt het ontwikkelingsprobleem een 

kwantitatief karakter met meetbare streefcijfers die tegen 2015 verwezenlijkt dienen te 

worden.
456

 

 

- De grootste armoede en honger uitbannen. Meer specifiek wil men het aantal 

mensen dat moet leven van minder dan één dollar per dag en de mensen die honger 

lijden met de helft terugdringen. 

- Basisonderwijs voor iedereen ter wereld toegankelijk maken. Zo moeten zowel 

jongens als meisjes minstens de lagere school (volledig) doorlopen. 

- Een gelijke behandeling van vrouwen en mannen bewerkstelligen. Concreet wil 

men de ongelijkheid tussen jongens en meisjes uitbannen in het lager en voortgezet 

onderwijs. 

- Kindersterfte terugdringen. Men wil het sterftecijfer bij kinderen tot vijf jaar met 

tweederde reduceren. 
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- De gezondheid van moeders te verbeteren. Dit door het sterftecijfer bij vrouwen op 

het kraambed tegen 2015 met driekwart terug te dringen. 

- Mondiale ziektes (zoals HIV/aids, malaria, etc.) te bestrijden. Men tracht de 

verdere verspreiding van HIV te stoppen en het aantal besmettingen in te dijken, 

het aantal nieuwe gevallen van malaria en andere ernstige ziektes te stoppen en uit 

te drijven. 

- Een duurzaam milieu te bewerkstelligen. Men tracht de principes die gelden voor 

duurzame ontwikkeling te laten integreren in de nationale 

milieubeleidsprogramma's en het verlies van natuurlijke hulpbronnen tegen te 

gaan. Tevens poogt men het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot 

veilig drinkwater te halveren en tegen 2020 de leefomstandigheden van ten minste 

honderd miljoen krottenwijkbewoners aanzienlijk te verbeteren 

- Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling. Men tracht een open 

stelsel van handel en financiën te installeren, dat gebonden is aan regels, 

voorspelbaar is en niet discrimineert. Tevens is er speciale aandacht voor 

schuldenproblematiek en de minst ontwikkelde landen (MOL‟s
457

), de landen die 

geen toegang hebben tot een haven, de schuldenproblematiek en samenwerking 

met het bedrijfsleven (o.a. de farmaceutische sector.
458

 

 

De millenniumdoelstellingen zijn conform de hedendaagse opvattingen m.b.t. het 

armoedeprobleem. Men ziet armoede als een multidimensioneel gegeven dat op verschillende 

fronten dient bestreden te worden.
459

 

Deze acht doelstellingen zijn nauw met elkaar verbonden. De eerste zeven doelstellingen 

beogen een menselijke ontwikkeling in de arme landen. De achtste doelstelling heeft 

daarentegen betrekking tot wederzijdse verplichtingen.
460
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Ban Ki-Moon, secretaris generaal van de VN, stelde in 2008 een rapport m.b.t. de 

ontwikkelingsdoelstellingen op. Uit dit rapport blijkt dat de vooruitgang, die tot dan toe werd 

geboekt, onvoldoende is.
461

  

Jeffrey Sachs, een Amerikaanse ontwikkelingseconoom, is ontevreden over de 

bijdragen/inspanningen die de Bretton Woodsinstellingen doen/deden om de MOD‟s te 

verwezenlijken. Hij stelt dan ook: 

 

“De Bretton Woodsinstellingen moeten veel meer doen om landen te helpen bij het 

ontwerpen en uitvoeren van armoedebestrijngsstrategieën die gebaseerd zijn op de 

millenniumdoelen. IMF-programma’s hebben haast geen systematische aandacht 

besteed aan de millenniumdoelen bij het opstellen van begrotingen en macro-

economische beleidskaders. In het grote aantal landenprogramma’s die werden 

gesteun door het IMF sinds de aanvaarding van de millenniumdoelen, is er haast geen 

discussie geweest over de vraag of die programma’s in overeenstemming zijn met het 

behalen van die doelen.”
462

 

 

6.1.3 De Verklaringen van Parijs 

 

Naast de kwantitatieve benadering van de MOD‟s kwam er ook een kwalitatief kader voor 

ontwikkelingshulp.
463

 

Van 28 februari tot twee maart 2005 kwamen de leden van de OESO en de 

ontwikkelingslanden
464

 samen te Parijs.
465

 Ze hadden als doel om de ontwikkelingshulp 

doeltreffender te maken. Dit leidde tot de Verklaring van Parijs. Deze verklaring 

onderstreepte de nood aan wederzijdse (van zowel donor als recipiënt) verantwoordelijkheid 
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en transparantie voor een doeltreffend gebruik van de hulpmiddelen. Er kwamen vijf 

hoofdprincipes tot stand: 

 

- Eigenaarschap: de partnerlanden bepalen zelf de armoedebestrijdingstrategieën en 

ontwikkelingsprioriteiten. De donoren moeten stoppen met alles uit te voeren 

zodanig dat het hun en niet ons project wordt. 

- Stroomlijning: de donoren stemmen hun ontwikkelingshulp af op de prioriteiten en 

strategieën van de partnerlanden. In ruil dienen deze de nodige hervormingen door 

te voeren. 

- Harmonisering: het beleid van de donoren dient gerationaliseerd te worden en op 

elkaar afgestemd te worden. Zo moet een recipiënt niet lager tal van visies en 

procedures volgen en moeten de administratieve, budgettaire procedures 

vereenvoudigd worden.
466

  

- Resultaatgericht beheer: Er moeten resultaten vooropgesteld worden om uitgaven 

te kunnen verantwoorden. 

- Wederzijdse verantwoordelijkheid: de donoren en partnerlanden moeten aan elkaar 

en aan de publieke opnies duidelijk communiceren over de resultaten van hun 

inspanningen.
467

 

 

6.1.4 Verwezenlijkingen op het internationale toneel van de 

ontwikkelingssamenwerking in de jaren nul 

 

Ook in dit decennium waren er diverse aspecten die benadrukt dienen te worden. Toch zullen 

ook hier de MOD‟s en de verklaring van Parijs hun stempel weten te drukken. 

De Wereldbank had, net zoals de VN, voornamelijk armoedebestrijding als doel. Hierbij 

kregen de armen inspraak wat leidde tot de “voices of the poor”(1999). Dit was een 

onderzoek waarbij 60.000 armen (zowel mannen als vrouwen) in zestig landen werden 

geïnterviewd. De resultaten werden gepubliceerd in voices of the poor (Wereldbank) en pleitte 
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voor: het bevorderen van kansen, het vergemakkelijken van empowerment
468

 en een 

verbetering van de veiligheid.
469

 

Ook op Europees vlak kwam er een andere werkwijze tot stand. Men wenste de hulp o.a. te 

harmoniseren. Tevens poogt men in Europa tegen 2015 te voldoen aan de 0.7% 

doelstelling.
470

  

Tot slot pleitten de NGO‟s op jubilee 2000 voor een schuldkwijtschelding omdat men het  

HIPC-initiatief ontoereikend vond.
471

  

 

6.1.5 Het internationale ontwikkelingsdenken van de jaren nul in een notendop 

 

Ook in de jaren nul hadden diverse gebeurtenissen invloed op de 

ontwikkelingssamenwerking. 

Zo hadden de aanslagen op de twin towers op elf september als gevolg dat de 

ontwikkelingshulp een politiek/militaire dimensie kreeg. Zo kregen bondgenoten in de war on 

terror meer hulp dan andere naties. 

Ook de economische mondiale crisis zorgde ervoor dat de situatie in de ontwikkelingslanden 

achteruit ging. Zo daalden de inkomens van deze naties. 

Ook zorgden de natuurrampen (zoals de tsunami, de aardbeving Haïti, de hongersnood na de 

droogte, etc.) ervoor dat er veel geld naar noodhulp vloeide. 

Inhoudelijk vertoonde  de ontwikkelingssamenwerking in  de jaren nul veel overeenkomsten 

met de jaren negentig. Zo heeft men aandacht voor schuldverlichting, de milieuproblematiek 

en ontwikkelingsvoorwaarden zoals goed bestuur, eerlijke handel vrijhandel, onderwijs, de 

uitbouw en handhaving van een gezondheidszorgsysteem, basisinfrastructuur, economische 

groei,etc.. Doch brachten twee internationale overeenkomsten verandering in de discipline. 
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Bijzonder in de jaren nul was de totstandkoming van de millenniumdoelstellingen (2000) en 

de Verklaring van Parijs (2005). Hierdoor kreeg ontwikkelingssamenwerking respectievelijk 

een kwantitatief en kwalitatief kader. Centraal hierin stond de armoedebestrijding. 

De millenniumdoelstellingen hadden acht richtlijnen die kwantitatief te meten waren en tegen 

2015 gehaald moeten worden. Zo wil men: 

 

 (1) een halvering van de mensen in armoede en met honger,  

(2) basisonderwijs voor iedereen toegankelijk maken,  

(3) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (in het onderwijs) volledig uitbannen,  

(4) kindersterfte bij kinderen tot vijf jaar met twee derden reduceren,  

(5) het sterftecijfer bij vrouwen met drie vierden terugdringen,  

(6) de verdere verspreiding van HIV te stoppen en o.a. malaria proberen uit te drijven, 

(7) een duurzaam milieu uit te bouwen en  

(8)werken aan een mondiaal partnerschap.  

 

De verklaring van Parijs kreeg in 2005 vorm en zorgde voor een kwalitatief kader. Het 

hoofddoel was om hulp effectiever te maken. Hiervoor promootte het eigenaarschap van de 

begunstigde, stroomlijning van de verleende hulp, een harmonisering van de verleende hulp, 

een resultaatgericht beheer te hanteren en verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid 

(door zowel donor als recipiënt). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

162 
 

6.2 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren nul: de MOD’s en de 

 verklaring van Parijs als leidraad 

 

In het eerste decennium van de 21
ste

 eeuw hanteerde België voornamelijk dezelfde parameters 

als het voorgaande decennium voor het ontwikkelingsbeleid. Dit beleid, dat tot stand kwam na 

de hervormingen van 1997 en de wet op internationale samenwerking uit 1999, had diverse 

krachtlijnen.  

Zo was de gouvernementele samenwerking gericht op armoedebestrijding en duurzame 

menselijke ontwikkeling in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en 

voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw.  Bovendien zijn er drie 

thema‟s (gelijke kansen voor vrouwen, aidsbestrijding en milieu) die nagestreefd dienen te 

worden in de hulpprogramma‟s.
 
 

Daarenboven lag de nadruk, conform de jaren negentig op democratisering
472

, goed 

bestuur
473

, partnerschap
474

, conflictpreventie en vredesopbouw
475

, duurzame ontwikkeling en 

bescherming van het leefmilieu.
476

 Dit was ook in de internationale ontwikkelingsscene het 

geval.
477

 

  

Het ontwikkelingsbeleid wordt uitgetekend door de Belgische regering en de minister van 

ontwikkelingssamenwerking, maar het sluit alsmaar nauwer aan bij de Europese en 

internationale ontwikkelingsagenda. Dit moet het Belgische ontwikkelingsbeleid efficiënter, 
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 Er kwam een overleg met de landen uit het Zuiden  om meerjarenprogramma‟s op te stellen.
 
Hulp wordt 

afgestemd op de ontwikkelingsprioriteiten van de partnerlanden. 
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coherenter en doeltreffender maken. Een nobel doel dat men reeds in de net beschreven 

periodes nastreefde.
478

 

 

Een nieuwigheid in het beleid was de oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij 

voor Ontwikkelingslanden (BIO) in 2001. De BIO had als doel om de lokale privésector en de 

kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Tevens kan het 

een rol als katalysator vertolken in gebieden waar commerciële banken het laten afweten 

omdat ze de risicofactor te hoog achten.
479

 

Tevens werd in januari 2003 de DGIS hervormd tot de DGOS (Directie Generaal voor 

Ontwikkelingssamenwerking). Inhoudelijk veranderde, buiten een overheveling van de 

communicatiedienst, niet veel. Doch is de naamsverandering van internationale 

samenwerking naar ontwikkelingssamenwerking belangrijk. Ontwikkelingssamenwerking is 

immers een onderdeel van de internationale samenwerking en dekt dus een minder brede 

lading.
480

 

  

Daarnaast hadden mondiale gebeurtenissen, zoals de vloedgolf die zuidoost- Azië trof, de 

economische crisis  en de mondiale voedselcrisis van 2008, hun invloed op het Belgische 

ontwikkelingsbeleid. Zo zorgde de tsunami van 26 december 2004 en de aardbeving in Haïti  

voor een mobilisatie van de Belgische hulpverlening die o.a. de Food and Agriculture 

Organization (een VN-instelling) financierde en het belang van coördinatie van de hulp 

aantoonde.
481
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Ook de mondiale economische crisis had gevolgen voor de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. België deed inspanningen om de negatieve gevolgen voor de 

ontwikkelingslanden te bedwingen.
482

 

Tevens zorgde de mondiale voedselcrisis ervoor dat de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking voedselschaarste trachtte te beperken en de voedselprijzen te 

bedwingen.
483

 

 

Tot slot streefde België in dit decennia twee doelstellingen na op zowel kwantitatief als 

kwalitatief vlak. 

Op kwantitatief vlak streeft België de MOD‟s na. Tevens poogde men tegen 2010 de 0.7% 

norm na te streven.
 484

 

Op kwalitatief vlak poogt men de Verklaringen van Parijs (en zijn voorhanger te Rome) na te 

leven . 

 

6.2.1 België in/en de multilaterale organisaties 

 

“De multilaterale samenwerking vormt […] een venster op de internationale 

ontwikkelingswereld, dat zo ruim en breed mogelijk wordt gehouden om de pertinentie 

en de invloed van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te vrijwaren.”
485

 

 

In het kader van de internationale verdragen die België heeft ondertekend, betaalt de DGOS 

jaarlijks bijdragen aan een veertigtal internationale instellingen. Dit is een zeer ruime selectie 

wat het België niet mogelijk maakte om in elke instelling een actieve rol te spelen. Daarom 

streefde de Belgische overheid ernaar zich te specialiseren in een beperkt aantal thema‟s en 

het budget te concentreren. Dit zorgt voor meer inspraak maar drukt tevens ook de kosten (zo 

zijn er minder beheerskosten). De wet op internationale samenwerking streefde al een daling 
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van de multilaterale partners na. Het KB van 2 april 2003 heeft een lijst bepaald met 23 

multilaterale partnerorganisaties.
486

 

België tracht binnen deze multilaterale organisaties zijn stempel te drukken. In 2004 kregen 

de vertegenwoordigers de Belgische standpunten m.b.t. een multilateraal beleid meegedeeld. 

Voordien handelden deze naar eigen goeddunken. Binnen de DGOS streefde men naar een 

algemene verbetering van de voorbereiding, rapportering en opvolging van de multilaterale 

samenwerking.
487

 

 

De multilaterale bijdragen van het DGOS zijn gebaseerd op drie pijlers: de VN en bijhorende 

instellingen, de Europese Unie en de Internationale Financiële Instelling (waaronder de 

Wereldbank).
488

  

Omdat er binnen het VN-systeem veel overlappingen is, streeft België er samen met andere 

donoren naar om de vele organisaties van de Verenigde Naties te herenigen. Zo zou er per 

land onder eenzelfde VN-vlag  één actieprogramma, één budget, één coördinatieorgaan en één 

opvolgingssysteem aanwezig moeten zijn. Tevens tracht België de MOD‟s van de VN te 

verwezenlijken.
489

 

De Europese unie speelt ook een belangrijke rol in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Deze 

fungeert als extra donor en als coördinator van de hulp van de lidstaten. 

Tot slot krijgt ook de Wereldbank steun van België. Zo onderschreef het land het HIPC-

initiatief en het Multilateral Debt Relief Initiative  van de Wereldbank en het IMF.
 490

 

 

6.2.2 België en de MOD’s 

 

De leidraad voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking in dit decennium zijn de MOD‟s 

die in 2000 te New York werden getekend. De MOD‟s streven acht doelen na die nauw met 

elkaar verbonden zijn.
 491
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De MOD‟s waren niet zo moeilijk te integreren in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Zo had 

de wet inzake internationale samenwerking, die in 1999 goedgekeurd werd, thema‟s als 

gelijke kansen en rechten voor vrouwen, milieu en de sociale dimensie van de economie. 

Deze drie thema‟s zijn conform de doelstellingen van de latere MOD‟s. Op 3 mei 2005 

voegde de Belgische senaat bij deze drie streefdoelen het respecteren van de kinderrechten 

(die tevens centraal staan in de MOD‟s) toe.
492

 

Men kan dus stellen dat de hervormingen van de jaren negentig, en in het bijzonder de wet 

inzake internationale samenwerking een overgang naar een beleid gericht op de MOD‟s 

vergemakkelijkte aangezien men dezelfde doelstellingen nastreefde. 

Ook een OESO analyse, uitgevoerd in 2005, bevestigde deze gedachtegang. Deze analyse was 

gunstig betreffende de Belgische organen voor internationale samenwerking en het nastreven 

van de MOD‟s. Het enige minpunt van de analyse was dat de DGOS de Belgische bevolking 

niet genoeg mobiliseerde, informeerde.
493

 

België onderschreef de millenniumdoelstellingen en trachtte deze acht doelstellingen te 

verwezenlijken.  

Zo speelt België een belangrijke rol in de verbetering van de landbouwproductie en 

voedselzekerheid. Het Belgisch Overlevingsfonds (BOF, cf. supra)  past perfect binnen de 

eerste doelstelling van de millenniumdoelstellingen. Het BOF werd reeds in de jaren tachtig 

opgericht en diende om de voedselzekerheid te verbeteren van de meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen in de armste landen.  Het financiert eveneens programma‟s die de 

institutionele capaciteit van de nationale en lokale overheden van de begunstigde 

gemeenschappen versterken.
494
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Concreet zorgt België op het vlak van hongerbestrijding voor de vaccinatie van dieren, het 

aanleggen van graanbanken en banken voor veevoeder, het aanleren aan de vrouwen om 

kippen te kweken en kaas te produceren,  etc..
 495

 

Op het vlak van onderwijs daalden de Belgische bijdragen aan ontwikkelingsprogramma‟s in 

de periode van 2001 tot 2005. Tevens vloeit het meeste geld naar hoger onderwijs, terwijl de 

MOD‟s voornamelijk basisonderwijs op het oog had. Als België zijn engagement voor deze 

millenniumdoelstelling wil waarmaken, dient men meer inspanningen voor het basisonderwijs 

te leveren.
496

 

Ook op het vlak van vrouwenrechten speelt België, conform de MOD‟s, o.a. in Niger een rol. 

Zo zorgen ze voor een vorming en menswaardig werk.
 497

 

 

De volgende drie (van de acht) millenniumdoelstellingen zijn gericht op gezondheidszorg 

(m.n. de kindersterfte terugdringen, de gezondheid van de moeder verbeteren, halt aan 

hiv/aids, tbc, malaria en andere dodelijke ziekten). In deze domeinen speelt België tevens een 

belangrijke rol. Zo levert men steun (o.a. door budgetsteun) aan de openbare 

ziekteverzekering in Peru, gratis prenatale zorg voor zwangere vrouwen in Algerije, een 

betere opleiding van vroedvrouwen in Rwanda, een strijd tegen malaria in Rwanda/Vietnam, 

een strijd tegen rivierblindheid, etc..
498

 

Ook poogt men een duurzaam milieu uit te bouwen. Zo engageert België zich voor de 

bescherming van het Congolese regenwoud en het uitbouwen van de watervoorzieningen in 

Marokko en Algerije. 

Op het vlak van wereldpartnerschap tracht België voornamelijk de 

ontwikkelingssamenwerking te harmoniseren (in overeenstemming te brengen met andere 

donoren) en tracht het jongeren een toekomst aan te bieden door ze een kans  te geven op 

arbeid conform de internationale conventies.
499
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6.2.3 België en de verklaring van Parijs 

 

Van 28 februari tot twee maart 2005 kwamen de ministers van ontwikkelingssamenwerking 

van de OESO-landen, vertegenwoordigers van hulporganisaties en topambtenaren van zestig 

partnerlanden en meer dan vijftig multilaterale en bilaterale instellingen samen. Zij 

discussieerden er over de doeltreffendheid van hulp wat leidde tot de verklaring van Parijs.
500

 

Centraal hierin stonden de punten: eigenaarschap, harmonisering, stroomlijning van de 

hulpprocedures, wederzijds resultaatgericht beheer en publieke verantwoording.  

 

België onderschreef deze doelstelling en trachtte ze te verwezenlijken.  

Ten eerste maakte de DGOS een doorlichting van de  Belgische regelgeving betreffende 

ontwikkelingssamenwerking om na te gaan of er bepaalde wettelijke belemmeringen zijn voor 

de toepassing van de verklaring van Parijs. Die doorlichting wees uit dat de BTC hervormd 

diende te worden om het “eigenaarschap” te bevorderen.
501

 

Ten tweede ging België zich specialiseren in een beperkt aantal ontwikkelingssectoren waarin 

het expertise heeft. Zo komt het tegemoet aan de nieuwe vorm van samenwerking voorgesteld 

door ontwikkelingslanden om de internationale hulp van de donoren beter te kunnen beheren. 

Ten derde heeft België sinds 2006 de mogelijkheid fondsen van andere donoren te beheren 

door de goedkeuring van “gedelegeerde samenwerking”. Hierbij werken donoren samen om 

een bepaalde doelstelling na te streven. Dit heeft als voordeel dat de recipiënt maar met één 

enkele donor moet onderhandelen over de praktische modaliteiten.
502

 

Ook streefde België harmonisatie na. Zo werd er veel overleg gepleegd met de NGO-sector, 

zowel op het terrein als in België.
 503
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6.2.4 België en de Europese ontwikkelingssamenwerking 

 

Om de doeltreffendheid van de hulp te vergroten, is België voorstander om de hulp van de 

Europese lidstaten op elkaar af te stemmen. Men dient de taken duidelijk te verdelen en  

daarin speelt de Europese Commissie als spelverdeler een belangrijke rol.
504

 

Op 23 juni 2000 werd het akkoord van Cotonou ondertekend.
505

 Het akkoord moet het kader 

vormen van de bevoorrechte relaties tussen de Europese Unie en de 78 ACP-landen.
506

 Het 

partnerschap is erop gericht de armoede te bestrijden/ uit te bannen, in samenhang met de 

doelstellingen van duurzame ontwikkeling en van de geleidelijke integratie van de ACP-

landen in de wereldeconomie. Het akkoord beoogt een snellere economische, culturele en 

sociale ontwikkeling. Tevens tracht het de vrede te handhaven of te herstellen.
507

 

 

België spiegelt zijn ontwikkelingsbeleid aan het Europese beleid. Zo was er in november 

2005 de goedkeuring van Europese Consensus over Ontwikkelingssamenwerking. Dit is het 

officiële ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie, en een leidraad voor de nationale 

ontwikkelingspolitiek van de EU-lidstaten.  

De DGOS is bij de Europese ontwikkelingsagenda betrokken door een actieve deelname aan 

de talrijke vergaderingen van werkgroepen en comités die het Europese beleid voorbereiden, 

sturen en opvolgen. Er moet immers toegezien worden op de coherentie van de Belgische  

ontwikkelingsprogramma‟s met de Europese handelsbeslissingen 

Tevens kwamen de directeurs generaals van de verschillende lidstaten samen om hun beleid te 

harmoniseren. Dit leidde tot een gemeenschappelijk analysemodel voor de 

landenstrategienota‟s.
508

 

In 2005 heeft de DGOS de samenwerking met het Europese studiecentrum voor 

ontwikkelingsbeleid in Maastricht (European Centre for Development Policy Management), 

verstevigd in een eerste meerjarenovereenkomst. Hiermee geeft België meer financiële steun 
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aan een van de belangrijkste denktanks van de Europese 

ontwikkelingssamenwerkingspolitiek.
509

 

De EU wenst op termijn tot een gezamenlijke programmering te komen met een duidelijke 

taakverdeling tussen donoren.
510

 

 

De europeanisering van het ontwikkelingsbeleid werd zichtbaar tijdens de European 

Development Days op de Heizel in Brussel in november 2006. Op uitnodiging van de 

Europese Commissie presenteerden 27 EU-lidstaten voor het eerst samen hun 

ontwikkelingsbeleid. Het thema van de Europese ontwikkelingsdagen was goed bestuur. 

Tevens poogde België, door zijn voormalig koloniaal verleden en expertise, zich te engageren 

voor het bepalen van de  EU-Afrikastrategie.
511

 

 

 

6.2.5 De Belgische ministers/staatssecretarissen voor ontwikkelingssamenwerking in 

de jaren nul. Kinderen van hun tijd 

 

Ook de ministers van ontwikkelingssamenwerking legden in hun beleid de nadruk op de 

MOD‟s. Dit toont hoe belangrijk deze zijn in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Doch had 

elke minister/staatssecretaris zijn eigen aandachtspunten. 

Eddy Boutmans (AGALEV
512

) was staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking van 

1999 tot 2003. Zijn beleid vertoonde veel gelijkenissen met zijn voorganger Reginald 

Moreels. Zo komt o.a. de focus op de vijf sectoren en drie grensoverschrijdende thema‟s 

terug. 

Bij Marc Verwilghen (VLD
513

), minister van ontwikkelingssamenwerking van 2003 tot 2004 

komen deze beleidslijnen ook terug. Hij had echter ook specifiek aandacht voor het 

bedrijfsleven.
514
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Armand de Decker (MR
515

), minister van ontwikkelingssamenwerking van 2004 tot 2007, 

poogde in zijn beleid de 0.7% deadline tegen 2010 te verwezenlijken en bouwde, net als zijn 

voorgangers, verder op de vijf plus drie sectoren
516

 (cf. supra) van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid. Bovendien ondersteunt hij de MOD‟s en de verklaringen van Parijs en 

stelt:
517

 

 

“Ontwikkelingshulp getuigt vandaag van een strategische aanpak die bijdraagt tot 

vrede en veiligheid, bestrijding van terrorisme en het verminderen van de 

migratiedruk in de wereld. Daarom is van het grootste belang dat het 

ontwikkelingsbeleid globaal wordt aangepakt. Het kan niet losgezien worden van het 

defensie- en veiligheidsbeleid, want in conflictlanden is immers geen ruimte voor 

ontwikkeling. Het kan niet los gezien worden van het migratiebeleid, want de diaspora 

spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van het land van herkomst. Het 

ontwikkelingsbeleid maakt geen enkele kans zonder economische ontwikkeling en 

zonder steun van de privé-sector. Alleen economische groei staat garant voor 

duurzame ontwikkeling. Het moet ook rekening houden met klimaat- en 

milieuproblemen, want een goed milieubeheer draagt eveneens bij tot duurzame 

ontwikkeling.”
 518

 

 

Hierbij ligt de nadruk op een globale aanpak, conflictpreventie, goed bestuur, eerlijke handel, 

decentralisering, etc.. Deze visie is internationaal geïnspireerd. Hij tracht het Belgische 

ontwikkelingsbeleid in te passen in een Europees en internationaal kader omdat dit gunstig is 

voor de kwaliteit van de hulpverlening.
519

 

 

Het beleid van Charles Michel (MR), minister van ontwikkelingssamenwerking van 2007 tot 

heden leunde dicht aan bij het Beleid van Armand de Decker. Zo wilde Charles Michel op 
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kwantitatief vlak de 0.7% deadline halen en ook kwalitatieve verbeteringen halen. Michel 

hechtte tevens veel belang aan de partner in het zuiden
520

. Zo wenst Charles Michel 

verantwoording te kunnen afleggen aan zowel de belastingbetaler in het noorden als de 

ontvanger in het zuiden. 

Tevens ligt de nadruk op de MOD‟s en het verwezenlijken van beter bestuur.
 521

 

 

6.2.6 België als voortrekker inzake bepaalde dossiers 

 

België speelde in verscheidene dossiers een voortrekkersrol. Zo kwam in een vorig hoofdstuk 

reeds de  rol van België in de strijd tegen antipersoonsmijnen ter sprake. 

Vanaf  2004 speelde België een voortrekkersrol in de bestrijding van seksueel geweld in 

conflictgebieden. Zo is België de belangrijkste donor en coördinator van VN-programma ter 

bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen, jongeren en kinderen in de drie oostelijke 

provincies van de DR Congo. Tevens organiseerde men in juni 2006 in het Egmontpaleis te 

Brussel een symposium voor de strijd tegen seksueel geweld in en buiten conflictsituaties.
522

 

Bovendien kwam er in juli 2007 te Brussel, op voorstel van de secretaris-generaal van de VN, 

een eerste Wereldforum voor migratie en ontwikkeling. Het was voor het eerst dat migratie 

centraal kwam te staan op een internationaal forum.
523

 

Tot slot vertolkte België ook een belangrijke positie in de bestrijding van de voedselcrisis van 

2008. België kocht voedsel op de lokale markten. Dit kreeg navolging op het internationale 

niveau wat leidde tot het Purchase for Progress (P4P) initiatief binnen het 

Wereldvoedselprogramma. België was dan ook het eerste land dat het P4P-

hervormingsinitiatief actief steunde.
524

 

 

 

 

                                                 
520

 Hiermee wijst hij op de ontwikkelingslanden. 
521

 DGOS. DGOS Jaarverslag 2007. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2007, pp. 2-3. 
522

 DGOS. DGOS Activiteitenverslag 2006. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2006, p. 26. 
523

 DGOS. DGOS Jaarverslag 2007. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2007, p. 35. 
524

 DGOS. DGOS Jaarverslag 2008. Brussel: Federaal Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2008, p. 14. 



 

 

 

173 
 

6.2.7 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in de jaren nul: de MOD’s en de Verklaring 

van Parijs als inspirator 

 

Net als de internationale donoren vertoonde het ontwikkelingsbeleid vele gelijkenissen met de 

jaren negentig. Zo lag de nadruk op democratisering, goed bestuur, partnerschap, 

conflictpreventie, duurzame ontwikkeling, etc.. 

In de multilaterale organisaties poogde België, d.m.v. een concentratie van de gelden en een 

beperking, meer invloed uit te oefen en een actieve rol te spelen. 

Tevens streefde België in dit decennia twee internationale doelstellingen na op zowel 

kwantitatief als kwalitatief vlak.  

Op kwantitatief vlak streefde België de MOD‟s na. Het nastreven van de MOD‟s werd 

probleemloos geadapteerd dankzij de hervormingen die België reeds in de jaren negentig had 

ondergaan. Hierbij lag de focus immers ook op vrouwenrechten, milieu, etc.. Tevens poogde 

men tegen 2010 de 0.7% norm na te streven.
 525

 

Op kwalitatief vlak poogde men de Verklaringen van Parijs (en zijn voorhanger te Rome) na 

te streven. Hierin stonden  eigenaarschap, harmonisering, stroomlijning van de 

hulpprocedures, wederzijds resultaatgericht beheer en publieke verantwoording centraal. 

België volgde deze aanbevelingen en paste zich institutioneel aan om het te kunnen 

verwezenlijken. Tevens specialiseerde België zich in een aantal sectoren en introduceerde het 

“gedelegeerde samenwerking”.  

  

Ook liet België zich in dit decennia leiden door het Europese ontwikkelingsbeleid. Zo streefde 

men de 0.7% deadline na, keurde men de Europese Consensus over 

Ontwikkelingssamenwerking goed, nam men actief deel aan de beleidsbepaling, en trachtte 

men de hulp te harmoniseren.  

Dit alles werd ook door de Belgische ministers/staatssecretarissen voor 

ontwikkelingssamenwerking nagestreefd die duidelijk beïnvloed waren/zijn door de 

internationale trends. 

Doch volgde België niet blindelings de internationale trends en speelde het een 

voortrekkersrol inzake bepaalde dossiers (m.b.t. seksueel geweld, migratie). 
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Als besluit kan men stellen dat België de internationale trends volgde. Zo lag de nadruk in het 

Belgische beleid op het verwezenlijken van de MOD‟s en de verklaring van Parijs. 

Daarenboven kreeg het Europese ontwikkelingsproject steeds meer vorm. Dit zal dan ook 

steeds meer de Belgische standpunten inzake ontwikkeling bepalen. In die zin is het Belgische 

ontwikkelingsbeleid volgzaam en een kind van zijn tijd. 

De MOD‟s en de verklaring van Parijs werden makkelijk geïnstitutionaliseerd dankzij de 

hervormingen die op het einde van de jaren negentig doorgevoerd werden. Deze 

hervormingen maakten een nieuwe start mogelijk. 

Toch is er een belangrijke kentering merkbaar. Zo tracht België door het concentreren van de 

middelen in een beperkt aantal multilaterale instellingen, zijn stempel te drukken op de 

internationale ontwikkelingsagenda. 
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6.3 Het Belgische ontwikkelingsbeleid in cijfers: de jaren nul 

 

In de vorige paragraaf toonde ik aan dat de krachtlijnen van het Belgische 

ontwikkelingsbeleid conform de MOD‟s en de verklaring van Parijs waren. Dit was deels te 

danken aan de hervormingen van de jaren negentig die een goede basis vormden voor het 

daarop volgende decennium. In deze paragraaf ga ik na of België in de praktijk ook de 

internationale trends volgde. 

 

6.3.1 De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp: de jaren nul 

 

Jaartal ODA Bilateraal ODA Multilateraal ODA % Bilateraal % Multilateraal 
2000 

819,66 476,81 342,85 58,17 41,83 
2001 

867,32 502,47 364,85 57,93 42,07 
2002 

1071,59 711,55 360,03 66,40 33,60 
2003 

1853,40 1468,18 385,22 79,22 20,78 
2004 

1463,31 902,42 560,89 61,67 38,33 
2005 

1963,36 1308,22 655,14 66,63 33,37 
2006 

1976,94 1356,48 620,45 68,62 31,38 
2007 

1950,70 1237,58 713,12 63,44 36,56 
2008 

2385,64 1376,07 1009,57 57,68 42,32 
Gemiddelde 

1594,66 1037,75 556,90 64,42 35,58 
Tabel 14:De verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren nul.

526
 

In de jaren negentig werd er gemiddeld 58.52 procent van het budget aan bilaterale hulp en 

41.48 procent aan multilaterale hulp besteed. In de jaren nul daalde het belang van 

multilaterale hulp naar gemiddeld 35.58 procent. Men kan dus stellen dat de voorgaande 

trend, m.n. de steeds stijgende uitgaven aan multilaterale organisaties, zich niet doortrok in de 

jaren nul. Doch moet dit beeld genuanceerd worden en is er eerder sprake van een 

stabilisering. Het verschil in gemiddelden is te wijten aan de uitschieter in het ODA van 2003, 

waarvan het merendeel van het geld naar bilaterale projecten (o.a. het aflossen van leningen) 

ging. Zonder deze waarde had het gemiddelde van de jaren nul (met een gemiddelde van 
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37.43527) de jaren negentig meer benaderd.  Men kan in dit opzicht stellen dat het jaar 2003 

voor een vertekend beeld zorgt. 

 

Grafiek 21: De procentuele verhouding bilaterale/multilaterale hulp in de jaren nul.
528

 

Op bovenstaande grafiek is de uitschieter (in positieve en negatieve zin) in 2003 

duidelijk zichtbaar. Tevens valt op dat de trendlijnen praktisch evenwijdig lopen wat 

impliceert dat er in dit decennium, op een uitschieter na, het multilaterale (of bilaterale) zich 

(gemiddeld) constant verhouden. Dit bood vele voordelen. Zo maakt een constante vaste 

bijdrage een langetermijnplanning mogelijk.  

 

6.3.2 De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale 

budget: de jaren nul 

 

De correlatiecoëfficiënt tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en de budgetten van de 

DAC-landen vertoonde in de jaren nul een sterk verband. Zo bedraagt de correlatiecoëfficiënt 

tussen beide variabelen 0.93 (ligt dicht bij één) en de determinatiecoëfficiënt bedraagt 0.86. 

Hiermee verschillen de jaren nul met de jaren negentig toen deze cijfers beduidend lager 

waren (met respectievelijk een waarde van 0.28 en 0.08). In de jaren nul is er dus m.a.w. een 
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sterker verband/correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het budget van de 

DAC-landen. 

België hanteerde dus in de jaren nul min of meer hetzelfde analysekader als de internationale 

donorgemeenschap om hulp te verlenen. Dit analysekader streefde voornamelijk de MOD‟s 

en de verklaring van Parijs na. 

 

Jaartal 
ODA 
België 

ODA alle DAC 
landen  

Index ODA België 
2000=100 

Index ODA alle DAC 
landen2000=100 

2000 

819,66 53749,49 100,00 100,00 
2001 

867,32 52422,58 105,81 97,53 
2002 

1071,59 58296,68 130,74 108,46 
2003 

1853,40 69064,86 226,12 128,49 
2004 

1463,31 79431,51 178,53 147,78 
2005 

1963,36 107077,81 239,53 199,22 
2006 

1976,94 104367,89 241,19 194,17 
2007 

1950,70 103484,97 237,99 192,53 
2008 

2385,64 121483,22 291,05 226,02 

     

   
correlatiecoëfficiënt determinatiecoëfficiënt 

   
0,93 0,86 

Tabel 15: De correlatie tussen de Belgische en de DAC-bijdragen in de jaren nul.
529

 

 

Grafiek 22: De indexen (met 2000=100) van het Belgische ODA en het ODA van de DAC-landen in de jaren 

nul.
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Bovenstaande grafiek toont aan dat het Belgische budget en dat van de DAC-landen quasi 

parallel lopen. Ook hier is 2003, zoals in de verhouding bi-multi, een uitschieter. 

Men kan dus stellen dat in de jaren nul, België en de DAC-landen voornamelijk dezelfde 

waarden en normen hanteerden voor het ontwikkelingsbeleid. Beiden vertonen immers gelijke 

schommelingen in hun budget, wat doet vermoeden dat men dezelfde determinanten (zijnde 

de MOD‟s en de verklaring van Parijs) hanteerde om het ontwikkelingsbudget te bepalen. 

 

6.3.3 De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies: de jaren nul 

 

In onderstaande grafiek is het procentuele aandeel van de Belgische hulpverlening aan zijn 

voormalige kolonies weergegeven. Deze bedroegen voor de gebieden Burundi, Congo en 

Rwanda respectievelijk  15.25 procent, 20.18 procent en 10.30 procent. Deze liggen iets lager 

dan de 17.48, 23.79 en 14.69 procent van het vorige decennium. België bouwde, net als de 

vorige periodes, de hulpverlening aan zijn voormalige kolonies verder af. Toch is dit nog 

altijd een aanzienlijk bedrag van het totale Belgische ontwikkelingsbudget.531 

Nog opvallend is de grote stijging van de absolute hulp aan Congo in 2003. Zo steeg het 

Belgische ODA van 41.26 miljoen dollar naar 789.63 miljoen dollar. De stijging in het 

bilaterale ontwikkelingsbudget in 2003 (cf. supra) is dus vermoedelijk hieraan te wijten. 

In 2003 leverde de Congolese overheid immers zware inspanningen om de politieke en 

economische situatie van het land te verbeteren. Men wilde vrede en stabiliteit 

bewerkstelligen. Er werd dusdanig een globaal en inclusief vredesakkoord gesloten tussen de 

partijen en de overgangsinstellingen. Een regering en een parlement werd aangesteld. Het 

stijgende ontwikkelingsbudget volgde dus de politieke stabiele situatie.
532
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Tabel 16: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale gebieden in de jaren nul.
533

 

 

 

Grafiek 23 :Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Burundi in de jaren nul.
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De verleende ontwikkelingshulp aan Burundi lijkt, aan de hand van de trendlijn, min of meer 

te stabiliseren, en zelfs licht te stijgen. Vooral de stijging in 2002 en 2008 springen hierbij in 

het oog. 

Deze stabilisering/stijging kan te wijten zijn aan het herstel van de vrede in dat land, dat 

voordien verscheurd was door een burgeroorlog. Zo kwam België tussenbeide om bij te staan 

in de schatkistproblemen van de overgangsregering. Zo betaalde België het loon van het 

burgerlijke overheidspersoneel voor anderhalve maand in 2005.535 

 

 

Grafiek 24: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Rwanda in de jaren nul.
536

 

Ook de grafiek m.b.t. Rwanda vertoont een constante stijging. België nam in Rwanda, op 

vraag van de Rwandese autoriteiten de leiding in de harmonisering van de verschillende 

ontwikkelingsprogramma‟s van de donoren in de gezondheidssector.
537
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Grafiek 25: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan Congo in de jaren nul.
538

 

Het procentuele aandeel van België aan de voormalige kolonie Congo kende grote 

schommelingen. Ook is de trendlijn is, i.t.t. de vorige gebieden, dalende. Dit kan te wijten zijn 

aan het feit dat Congo ook in dit decennium werd geconfronteerd met oorlogen en interne 

strubbelingen.
539

 

Van de stijging in 2003 (cf. supra) is er hier niet veel te merken. Dit omdat de budgetten van 

de DAC-landen in dat jaar ook stegen wat een procentueel status-quo oplevert. 

 

6.3.4 De kwantitatieve benadering van de jaren nul overschouwd 

 
De verhouding tussen bilaterale hulp en multilaterale hulp lijkt in de jaren nul te stabiliseren. 

Dit gaat gepaard met een professionalisering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

die op het eind van de jaren negentig werd doorgevoerd. Een stabiele, continue uitgave aan 

bepaalde instellingen/landen maakt langetermijnplanning mogelijk. 

Tevens was er in de jaren nul een sterke correlatie (van 0.93) tussen het Belgische 

ontwikkelingsbudget en het budget van de internationale donoren (zijnde de DAC-landen). 

Deze doet vermoeden dat België dezelfde normen hanteerde als de DAC-landen voor het 

verlenen van hulp (zijnde de MOD‟s en de verklaring van Parijs). 
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De analyse van de hulp van België aan zijn voormalige kolonies vertoonde een gelijke 

tendens met de vorige decennia. Zo daalde de hulp aan deze gebieden t.o.v. de jaren negentig. 

Binnen dit decennia zijn er (d.m.v. de trendlijn)  echter stijgingen te zien.  Doch lijkt hier een 

stabilisering, als gevolg van de professionalisering, te komen.  

Desalniettemin is bij de analyse van dit decennium voorzichtigheid aanbevolen. Zo beschik ik 

slechts over gegevens tot 2008, wat ervoor zorgt dat uitschieters meer doorwegen. Toch kan 

men door het belang van de multilaterale bijdragen, de sterke correlatie tussen het Belgische 

ontwikkelingsbudget en het budget van de DAC-landen en het dalende aandeel in de 

voormalige kolonies, stellen dat België in dit decennium de internationale trends volgde. 
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6.4 Waren de jaren nul een multilateraal decennium? 

 

In de jaren nul veranderde, er in vergelijking met de jaren negentig, weinig aan het 

ontwikkelingsdenken. Zo lag de nadruk op schuldverlichting, de milieuproblematiek, goed 

bestuur, eerlijke handel, onderwijs, etc.. 

Doch zijn er enkele verschillen, zo leidde de aanslagen van 9/11 ertoe dat er aandacht ging 

naar de war on teror. Daarenboven hadden diverse natuurrampen en de mondiale 

economische crisis ervoor gezorgd dat de nadruk op humanitaire hulp kwam te liggen. 

 

Tevens kwamen er internationaal inspanningen om de hulp kwantitatief  (met de 

millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD‟s, 2000)) en kwalitatief (de verklaring van 

Parijs (2005) op te waarderen. 

De millenniumdoelstellingen hadden acht richtlijnen die kwantitatief te meten waren en tegen 

2015 verwezenlijkt dienden te worden.  

De verklaring van Parijs kreeg in 2005 vorm en zorgde voor een kwalitatief kader. Het 

hoofddoel was om hulp effectiever te maken.  

Deze twee aspecten zullen de richtlijn vormen voor het Belgische ontwikkelingsbeleid. Zowel 

in de theorie als in de praktijk. 

 

Het Belgische ontwikkelingsbeleid vertoonde veel gelijkenissen met de internationale context. 

Zo kwamen er ook diverse aspecten
540

 van de jaren negentig terug in het Belgische 

ontwikkelingsbeleid. Tevens lag de nadruk op de verwezenlijking van de MOD‟s en de 

verklaring van Parijs. Het nastreven van de MOD‟s werd probleemloos geadapteerd door 

België dankzij de hervormingen die reeds in de jaren negentig doorgevoerd werden (cf. 

supra).  Hierbij lag de focus immers ook op vrouwenrechten, milieu, etc..  

Ook de verklaringen van Parijs werden geïmplementeerd wat leidde tot institutionele 

hervormingen en de introductie van “gedelegeerde samenwerking”. 

De aandacht van de ministers/staatssecretarissen van ontwikkelingssamenwerking ging uit 

naar het verwezenlijken van de MOD‟s, de Verklaring van Parijs  en het halen van de 0.7% 

norm. 

Doch volgde België niet blindelings de internationale trends en speelde het een 

voortrekkersrol inzake bepaalde dossiers (m.b.t. seksueel geweld, migratie). Tevens trachtte 
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men de vorming van de multilaterale agenda te beïnvloeden door de multilaterale bijdragen te 

concentreren. 

 

Ook op kwantitatief vlak volgde België de internationale trends. 

De bijdragen aan de multilaterale organisaties lijken te stabiliseren wat een gevolg is van de 

professionalisering van het Belgische ontwikkelingsbeleid. Een constant beleid maakt een 

langetermijnpolitiek mogelijk. 

Tevens was er in de jaren nul een sterke correlatie (van 0.93) tussen het Belgische 

ontwikkelingsbudget en het budget van de internationale donoren (zijnde de DAC-landen). 

België hanteerde dus dezelfde normen als de DAC-landen voor het verlenen van hulp (zijnde 

de MOD‟s en de verklaring van Parijs). 

Ook de analyse van de hulp van België aan zijn voormalige kolonies toonde aan dat de 

Belgische ontwikkelingshulp aan deze landen stabiliseerde en dus professionaliseerde.   

 

Als besluit kan men stellen dat België in de jaren nul het internationale ontwikkelingsdiscours 

volgde. Zo lag de nadruk op het verwezenlijken van de MOD‟s en de verklaringen van Parijs. 

Deze boden een kwantitatief en kwalitatief kader voor de hulpverlening. Doch volgde België 

niet blindelings dit discours en trachtte het op bepaalde domeinen (o.a. de strijd tegen 

seksueel geweld) een voortrekkersrol te spelen. 
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ALGEMEEN BESLUIT 
 

Het internationale ontwikkelingsdiscours 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden multilaterale organisaties (zoals o.a. het IMF, de 

Wereldbank en de VN) in het leven geroepen. De toenmalige tijdsgeest bleek hiervoor de 

ideale voedingsbodem te zijn. Op die manier probeerde men  een volgende catastrofale oorlog 

te vermijden.  

Ontwikkelingssamenwerking was evenwel in deze periode geen issue aangezien de 

dekoloniseringgolf (voor o.a. België) zijn intrede pas in de jaren zestig deed. Vele landen 

hanteerden dan ook een koloniaal discours i.p.v. een ontwikkelingsdiscours. 

 

In de  jaren zestig kwam het denken van Rostow op de voorgrond. Zijn visie is dat 

economische impulsen kunnen zorgen voor een take-off in ontwikkelingslanden. Het model 

waarnaar deze landen dienden te ontwikkelen was de westerse consumptiemaatschappij. De 

multilaterale organisaties namen deze visie over en werden geldschieters voor 

ontwikkelingslanden. Ze investeerden vooral in structuren die de economie konden 

aanzwengelen zoals havens, spoorwegen, ... .  

 

In de jaren zeventig kwam men tot de vaststelling dat ontwikkeling en armoede niet  zomaar 

opgelost werden door enkele economische impulsen te geven. In de plaats daarvan trad het 

belang van menselijk kapitaal op de voorgrond. Concreet werd er geïnvesteerd in 

gezondheidszorg en  onderwijs. O.a. Robert Mcnamara, president van de Wereldbank van 

1968 tot 1981, onderschreef deze visie. 

Bovendien deed het  interdenpendentie-denken zijn intrede. Deze maakte ons bewust van het 

feit dat onze welvaart mede tot stand is gekomen door economisch voordeel te halen uit de 

“niet”-ontwikkelde landen. Deze interafhankelijkheid wordt in stand gehouden door een 

asymmetrische machtsrelatie. Men pleitte voor een “Nieuwe Internationale Economische 

Orde (NIEO)”.  Leidmotief was: “No aid but trade”. Er werd dus belang gehecht aan een 

andere economische relatie waarbij het menselijk kapitaal op de voorgrond komt. 

Bovendien had in dit decennia de economische crisis en in het bijzonder de oliecrisis zijn 

effect op het ontwikkelingsbeleid. Door de stijgende olieprijzen verwierven de OPEC-landen 

extra inkomsten. Deze vloeiden naar de banken die op hun beurt leningen uitschreven aan 
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ontwikkelingslanden, maar wel met dit adertje onder het gras: variabele interestvoeten. De 

Vietnamoorlog, en de bijhorende Amerikaanse financiële problemen, veroorzaakten een 

pijlsnelle verhoging van de intrestvoet. Hierdoor raakten de ontwikkelingslanden verzeild in 

de debt trap.  

 

Om deze schulden af te lossen kwam in de jaren tachtig het economisch verhaal terug de kop 

op steken. Het IMF en de Wereldbank introduceerden de SAP‟s (structurele 

aanpassingsprogramma‟s). Dit zijn voorwaarden die gekoppeld waren aan een nieuwe lening.  

De voorwaarden lagen in de economische sfeer zoals: het doorvoeren van privatisering, 

liberalisering, het afbouwen van de schuld,… . De SAP‟s hadden evenwel geen oog voor het 

menselijk leed wat tevens inherent is aan ontwikkelingssamenwerking. Er werd bespaart op 

onderwijs, landbouwsubsidies, gezondheidszorg, etc.. De jaren tachtig worden dan ook 

omschreven als het verloren ontwikkelingsdecennium. 

Belangrijke nuance: de Aziatische ontwikkelingslanden (zoals Taiwan, Hongkong, etc.) 

schaarden zich evenwel niet achter deze visie van Wereldbank en IMF. Ze trokken wel de 

kaart van economische input en ze slaagden er ook in om economische groei te realiseren. 

Belangrijke factor voor dit succes was een sterke staatsbemoeienis. De staat trad in deze 

landen marktcorrigerend op waar nodig.  Zo kon de staat bijvoorbeeld prijzen stabiliseren 

waardoor een langetermijnvisie mogelijk was om zo woekerprijzen geen ruimte geven. 

 

Het IMF en de Wereldbank waren niet ongevoelig voor dit Aziatisch succesverhaal en 

wijzigden hun koers. Ze pleitten in de jaren negentig voor good governance, het respecteren 

van de mensenrechten, participatie, etc. die gekoppeld werden (onder het mom van 

conditionaliteit) aan de hulp. Zo eisten ze o.a. democratisering en participatie van de 

bevolking. De tijdsgeest maakte deze voorwaarde ook mogelijk omdat de “Koude Oorlog” ten 

einde liep. Voordien was dit geen evidentie. Vaak werd er steun verleent aan politieke 

machtshebber die de juiste keuze maakten, m.n. VS-gezind of SU-gezind.  Dat deze al dan 

niet een dictatoriale signatuur hadden was in die tijdsgeest minder relevant. 

 

In de jaren nul werd dezelfde visie verdergezet maar men  tracht de kloof tussen theorie en 

praktijk meer te dichten. De millenniumdoelstellingen en het Verdrag van Parijs dienden hier 

voor garant te staan. De hulp kreeg hierdoor een kwantitatief en kwalitatief kader aangereikt. 

Armoedebestrijding werd zo gekoppeld aan concrete streefcijfers die tegen 2015 moeten 
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gehaald worden. De Verklaring van Parijs focust op kwalitatieve vereisten d.w.z. dat de 

donoren o.a. een eenduidig beleid moeten voeren. Bedoeling is dat de verschillende landen 

onderling in hun visie op ontwikkeling meer gestroomlijnd worden. 

 

 

Het Belgische discours in confrontatie met het internationale  

 

De Belgische overheid raakte van meet af aan betrokken in het verhaal van de multilaterale 

organisaties. Bijzondere aandacht bleef evenwel bestaan t.a.v. haar kolonies, m.n. Congo, 

Rwanda en Burundi.  Het gevoerde “ontwikkelingsbeleid” was evenwel geschraagd op een 

koloniale visie. Van wederzijdse inspraak was er hier geen sprake. 

 

In de jaren zestig kreeg het Belgische ontwikkelingsbeleid gestalte dankzij de oprichting van 

de dienst voor ontwikkelingssamenwerking (DOS 1962). Toch blijft het ontwikkelingsdenken 

vooral beïnvloed door koloniaal denken.  Dit was niet zo vreemd aangezien de administratie 

van het DOS o.m. werd beheerd door ex-kolonialen  van voornamelijk Franstalige origine.  

Het Belgisch ontwikkelingsbeleid was evenwel  niet ongevoelig voor de internationale visie 

op ontwikkelingssamenwerking. De “Rostow” -visie kreeg dan ook in België een voet aan de 

grond.  

 

Tijdens de  jaren zeventig wist  de internationale context een duidelijker stempel te drukken 

op het Belgische ontwikkelingsbeleid. Zo  is er in de Belgische krachtlijnen van het beleid een 

focus te onderkennen op armoedebestrijding en menselijk kapitaal.  

België was in zijn ontwikkelingsbeleid niet ongevoelig voor de argumentatie van de 

dependencia-theorie. Zo riep Van Elslande  de Vandeputte commissie in het leven die 

onderzocht hoe de NIEO-gedachte concreet gestalte kon krijgen in het Belgische 

ontwikkelingsbeleid.  

Tevens werd in de jaren zeventig het DOS omgevormd tot het ABOS (Algemeen Bestuur 

voor Ontwikkelingssamenwerking). Hierdoor probeerde men enerzijds een efficiënter beleid 

door te voeren en een halt toe te roepen aan communautair geïnspireerde discussies m.b.t. 

ontwikkelingsbeleid. Doch werd evenwel in de periode tussen 1973-1983  98 parlementaire 
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vragen gesteld m.b.t. “de taal” in het ABOS en slechts tien m.b.t. het gevoerde 

ontwikkelingsbeleid en 149 over de personeelsstatuten. Het gevoerde beleid was dus geen 

prioriteit. 

 

In de jaren tachtig stond in de internationale visie op ontwikkelingssamenwerking de liberale 

gedachte op de voorgrond. Hefboom voor ontwikkeling waren economische principes 

(liberalisering, privatisering, deregulering…). 

België balanceerde in haar ontwikkelingsbeleid tussen enerzijds de economische visie en 

anderzijds het generen van menselijk kapitaal als aangrijpingspunt voor armoedebestrijding. 

Deze tweespalt uit zich ook in de oprichting van twee fondsen, m.n. het Belgisch 

Overlenvingfonds (BOF, gericht op armoedebestrijding) en anderzijds  een fonds voor 

ontwikkeling (gericht op economische principes).  

België was in de jaren tachtig de  SAP‟s (structureel aanpassingsprogramma‟s) niet 

ongenegen. Aangezien de bijdragen aan de instellingen die instonden voor de SAP‟s stegen.  

 

In de jaren negentig blijft België een goede leerling van de internationale trends m.b.t. 

ontwikkelingssamenwerking. Zo traden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

armoedebestrijding, democratisering, partnerschap, mensenrechten op de voorgrond. Good-

governance is een belangrijk principe. 

Institutioneel werd het ABOS omgevormd tot DGIS (Directie-generaal internationale 

samenwerking). Aanleiding was om de wanpraktijken die Douglas De Coninck had 

blootgelegd te voorkomen. Het DGIS moest een uithangbord  zijn voor een transparant en 

efficiënt ontwikkelingsbeleid.  

Het DGIS werd een gezaghebbende medespeler in het internationaal ontwikkelingsbeleid. 

Hierbij verwijzen we naar de voortrekkersrol die België speelt in ontwapening en anti-

persoonsmijnen. België was één van de eerste landen die dienaangaande het Ottawa-verdrag 

onderschreef. In dit opzicht is het Belgische ontwikkelingsbeleid als rebels te omschrijven. 

 

Op internationaal vlak zijn de Millenniumdoelstellingen en de verklaring van parijs 

richtinggevend. België volgt deze lijn. Ontwikkelingssamenwerking wordt in deze 

documenten kwalitatief en kwantitatief beargumenteerd.  
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Het DGOS ( naamswijziging in 2003 van DGIS naar DGOS (directie-generaal voor 

ontwikkelingssamenwerking)) weet perfect in te spelen op deze hervormingen.  

Tevens speelt België een voortrekkersrol op het vlak van het bestrijden van seksueel geweld 

en voedselproblemen.  

 

 

Kwantitatieve analyse. 

 

-De verhouding bilaterale hulp versus multilaterale hulp 

 

 

Grafiek 26: De procentuele verhouding  bilateraal/multilateraal.541 

 

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat in een periode van 50 jaar de bijdrage van België 

aan multilaterale instellingen toeneemt. Deze toename verloopt evenwel zeer schoksgewijs, 

m.n.  variërend van 2,81% (1964) tot 50% (1995). Deze schokken kunnen een weerspiegeling 

zijn van een ontbrekende langetermijnvisie op ontwikkelingshulp en/of ad hoc reacties op 
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politieke, economische en sociale situaties. Deze laatste kunnen zich zowel voordoen aan de 

zijde van de recipiënt en/of donor. Vanaf de jaren nul kan ik evenwel stellen dat de 

verhouding aan uitgaven aan bilaterale en multilaterale hulp zich stabiliseren. 

  

-De correlatie tussen het Belgische ontwikkelingsbudget en het internationale budget   

 

 

Grafiek 27: De indexen (met 1995 = 100) tussen België en de Internationale trends vergeleken.542 

Correlatiecoëfficient Determinatiecoëfficiënt 

0,96 0,93 

 

Uit deze grafiek kan ik volgende conclusie weerhouden: 

Op een tijdsperiode van 50 jaar zijn de schommelingen in de bijdragen aan ODA door België  

en de DAC-landen praktisch gelijklopend (zie correlatiecoëfficiënt 0,96) . In die zin hanteert 

België een analoge visie op recht van hulp en dit doorheen de verschillende tijdsperioden 
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zoals bij de DAC-landen.  Dit geldt vooral vanaf de jaren zeventig, voordien volgde België 

een eigengereide neokoloniale visie op ontwikkelingshulp. In die zin vinden we hier een 

antwoord op mijn  scriptietitel, m.n. dat België qua ontwikkelingssamenwerking een kind van 

zijn tijd is.   

 

-De Belgische financiële bijdragen aan zijn voormalige kolonies. 

 

 

Grafiek 28: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp aan de voormalige koloniale gebieden.
543 

 

Over een periode van 50 jaar is de financiële bijdrage van België aan zijn voormalige kolonies 

dalende. Dit is een onderschrijving van de hypothese dat België zich in zijn visie op hulp aan 

zijn voormalige kolonies meer en meer rekening houdt met de impact van een internationale 

visie op ontwikkelingshulp. België “verliest” zijn monopolie m.b.t. ontwikkelingshulp in zijn 
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kolonies wat evenwel nog sterk aanwezig was in de jaren zestig en zeventig. Meer en meer 

worde de “kolonies” opgeroepen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  

Desondanks de grote daling blijft België zich toch nog sterk verantwoordelijk voelen voor 

deze gebieden. In de jaren nul staat België immers nog steeds in voor tien à twintig procent 

van de  mondiale hulp die aan deze landen wordt besteed.  Historische banden en 

opgebouwde expertise zijn hier niet vreemd aan.  
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 :De verhouding bilaterale hulp/multilaterale hulp.
544

 

Jaartal ODA België Bilateraal ODA Multilateraal ODA % Bilateraal % Multilateraal 
1960 

100,9 82 18,9 81,27 18,73 
1961 

92,1 69,5 22,6 75,46 24,54 
1962 

69,8 54,6 15,2 78,22 21,78 
1963 

79,7 63,2 16,5 79,30 20,70 
1964 

71,3 69,3 2 97,19 2,81 
1965 

101,58 93,78 7,8 92,32 7,68 
1966 

76,11 67,32 8,79 88,45 11,55 
1967 

88,78 74,44 14,34 83,85 16,15 
1968 

88,03 73,81 14,22 83,85 16,15 
1969 

116,11 84,77 31,34 73,01 26,99 
1970 

119,64 92,23 27,41 77,09 22,91 
1971 

146,12 110,25 35,87 75,45 24,55 
1972 

193,15 130,21 62,94 67,41 32,59 
1973 

234,75 178,82 55,93 76,17 23,83 
1974 

271,45 207,71 63,74 76,52 23,48 
1975 

377,66 251,84 125,82 66,68 33,32 
1976 

340,1 229,06 111,04 67,35 32,65 
1977 

370,97 261,9 109,07 70,60 29,40 
1978 

536,09 310,36 225,73 57,89 42,11 
1979 

642,75 444,74 198,01 69,19 30,81 
1980 

594,85 455,48 139,37 76,57 23,43 
1981 

574,59 368,92 205,67 64,21 35,79 
1982 

499,21 292,73 206,48 58,64 41,36 
1983 

479,26 298,47 180,79 62,28 37,72 
1984 

446,26 263,01 183,25 58,94 41,06 
1985 

440,31 274,97 165,33 62,45 37,55 
1986 

546,56 359,15 187,41 65,71 34,29 
1987 

687,2 427,76 259,44 62,25 37,75 
1988 

600,74 415,28 185,46 69,13 30,87 
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b 
 

1989 
703,33 356,15 347,18 50,64 49,36 

1990 
889,34 547,66 341,68 61,58 38,42 

1991 
831,02 495 336,02 59,57 40,43 

1992 
870 548,67 321,33 63,07 36,93 

1993 
810,24 468,09 342,15 57,77 42,23 

1994 
727,46 436,05 291,41 59,94 40,06 

1995 
1033,94 513,68 520,26 49,68 50,32 

1996 
913,28 529,76 383,52 58,01 41,99 

1997 
763,76 437,94 325,82 57,34 42,66 

1998 
882,63 536,64 345,99 60,80 39,20 

1999 
759,78 436,72 323,06 57,48 42,52 

2000 
819,66 476,81 342,85 58,17 41,83 

2001 
867,32 502,47 364,85 57,93 42,07 

2002 
1071,59 711,55 360,03 66,40 33,60 

2003 
1853,4 1468,18 385,22 79,22 20,78 

2004 
1463,31 902,42 560,89 61,67 38,33 

2005 
1963,36 1308,22 655,14 66,63 33,37 

2006 
1976,94 1356,48 620,45 68,62 31,38 

2007 
1950,7 1237,58 713,12 63,44 36,56 

2008 
2385,64 1376,07 1009,57 57,68 42,32 

 

Bijlage 2:De correlatie tussen de Belgische en de DAC bijdragen.
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Jaartal ODA België ODA alle DAC landen  
   1960 

100,9 4675,67 

   1961 
92,1 5243,7 

   1962 
69,8 5554,37 

 
Correlatiecoëfficiënt Determinatiecoëfficiënt 

1963 
79,7 5752,3 

 
0,96 0,93 

1964 
71,3 5924 

   1965 
101,58 6489,42 

   1966 
76,11 6458,59 

   1967 
88,78 6358,11 

   1968 
88,03 6913,92 

   1969 
116,11 6888,9 

   1970 
119,64 6712,88 

   1971 
146,12 7283,62 

   1972 
193,15 8843,89 

   1973 
234,75 8702,93 

   1974 
271,45 11179,76 

   1975 
377,66 13253,98 
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c 
 

1976 
340,1 13248,16 

   1977 
370,97 14955,65 

   1978 
536,09 19147,66 

   1979 
642,75 21840,8 

   1980 
594,85 26195,05 

   1981 
574,59 24603,95 

   1982 
499,21 27036,98 

   1983 
479,26 26770,46 

   1984 
446,26 28130,38 

   1985 
440,31 28755,47 

   1986 
546,56 35836,01 

   1987 
687,2 40605,72 

   1988 
600,74 47062,99 

   1989 
703,33 45734,78 

   1990 
889,34 54263,85 

   1991 
831,02 58301,3 

   1992 
870 62358,31 

   1993 
810,24 56147,85 

   1994 
727,46 58820,01 

   1995 
1033,94 58779,71 

   1996 
913,28 55591,43 

   1997 
763,76 48464,56 

   1998 
882,63 52086,85 

   1999 
759,78 53233,23 

   2000 
819,66 53749,49 

   2001 
867,32 52422,58 

   2002 
1071,59 58296,68 

   2003 
1853,4 69064,86 

   2004 
1463,31 79431,51 

   2005 
1963,36 107077,81 

   2006 
1976,94 104367,89 

   2007 
1950,7 103484,97 

   2008 
2385,64 121483,22 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

d 
 

 

Bijlage 3: Het procentuele aandeel van de Belgische hulp in de voormalige koloniale 

gebieden.
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DAC 
landen     België     

Procentueel 
Aandeel 
België in 
totaalbedrag     

Jaar 

Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda Burundi Congo, 

Dem. 

Rep. 

Rwanda 

1960 
7,50 71,20 7,50 7,50 71,00 7,50 100,00 99,72 100,00 

1961 
6,70 60,22 6,70 6,70 57,10 6,70 100,00 94,82 100,00 

1962 
10,06 114,25 10,06 8,55 46,30 8,55 84,99 40,53 84,99 

1963 
6,19 104,39 6,42 5,13 64,33 6,31 82,88 61,62 98,29 

1964 
5,85 107,32 5,40 5,66 66,15 4,65 96,75 61,64 86,11 

1965 
3,68 136,47 6,68 3,41 87,90 4,67 92,66 64,41 69,91 

1966 
6,76 87,27 9,98 4,94 48,86 5,76 73,08 55,99 57,72 

1967 
8,09 86,33 11,38 6,83 47,78 7,61 84,43 55,35 66,87 

1968 
10,12 67,39 11,72 7,82 44,52 7,57 77,27 66,06 64,59 

1969 
10,56 66,13 14,07 8,29 46,76 9,61 78,50 70,71 68,30 

1970 
11,57 70,36 16,73 9,75 50,43 11,16 84,27 71,67 66,71 

1971 
13,50 78,09 19,82 10,14 56,72 12,66 75,11 72,63 63,87 

1972 
16,85 96,09 23,32 12,77 72,82 14,81 75,79 75,78 63,51 

1973 
15,20 111,40 26,23 11,46 85,55 17,13 75,39 76,80 65,31 

1974 
18,73 153,05 31,58 12,30 101,92 16,33 65,67 66,59 51,71 

1975 
26,42 154,12 53,66 16,28 112,97 25,64 61,62 73,30 47,78 

1976 
25,85 148,73 56,60 14,71 93,96 26,26 56,91 63,17 46,40 

1977 
28,75 170,94 61,44 16,52 108,61 28,58 57,46 63,54 46,52 

1978 
38,64 203,99 78,93 20,88 128,96 36,31 54,04 63,22 46,00 

1979 
44,14 288,69 88,41 25,17 153,64 35,48 57,02 53,22 40,13 

1980 
59,83 316,81 96,67 27,68 169,66 36,20 46,26 53,55 37,45 

1981 
64,95 277,08 102,72 22,69 123,74 28,87 34,93 44,66 28,11 

1982 
75,32 250,75 99,08 20,64 103,56 26,26 27,40 41,30 26,50 

1983 
69,29 193,46 94,74 14,71 89,96 20,16 21,23 46,50 21,28 

1984 
70,38 209,37 96,04 16,28 75,58 20,59 23,13 36,10 21,44 

1985 
77,18 209,57 103,20 19,20 79,71 20,22 24,88 38,04 19,59 

1986 
89,81 296,07 123,67 19,21 142,32 24,63 21,39 48,07 19,92 

1987 
87,50 338,54 137,83 19,65 121,58 33,49 22,46 35,91 24,30 

1988 
83,29 402,78 137,23 17,33 136,37 29,05 20,81 33,86 21,17 
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e 
 

1989 
89,52 434,21 131,69 17,16 95,89 26,71 19,17 22,08 20,28 

1990 
157,58 632,71 183,15 39,52 95,35 43,39 25,08 15,07 23,69 

1991 
122,87 342,69 232,88 26,07 30,82 55,80 21,22 8,99 23,96 

1992 
148,78 162,68 187,48 52,87 32,94 45,49 35,54 20,25 24,26 

1993 
125,66 99,07 201,35 26,34 30,91 36,66 20,96 31,20 18,21 

1994 
108,49 97,28 487,38 19,15 29,31 28,95 17,65 30,13 5,94 

1995 
108,39 117,66 339,23 9,48 36,25 13,87 8,75 30,81 4,09 

1996 
67,81 106,38 252,02 6,84 15,52 31,29 10,09 14,59 12,42 

1997 
38,19 104,57 178,67 4,85 30,79 20,95 12,70 29,44 11,73 

1998 
44,35 79,72 208,99 7,62 24,93 23,03 17,18 31,27 11,02 

1999 
52,04 87,04 180,52 2,91 22,73 20,91 5,59 26,11 11,58 

2000 
40,90 102,71 175,38 5,98 26,68 15,92 14,62 25,98 9,08 

2001 
54,70 143,36 148,89 7,49 43,23 11,44 13,69 30,15 7,68 

2002 
84,65 351,01 199,09 16,52 41,26 21,49 19,52 11,75 10,79 

2003 
121,20 5009,49 213,42 15,88 789,63 20,67 13,10 15,76 9,69 

2004 
185,76 1164,99 216,87 25,08 265,27 18,81 13,50 22,77 8,67 

2005 
180,30 990,09 281,34 21,30 151,72 27,25 11,81 15,32 9,69 

2006 
222,45 1500,35 321,11 33,33 221,57 36,08 14,98 14,77 11,24 

2007 
199,73 788,38 373,93 26,34 209,77 42,52 13,19 26,61 11,37 

2008 
255,09 944,44 450,21 58,16 174,38 65,24 22,80 18,46 14,49 

 

Bijlage 4: De Belgische bijdragen aan  instellingen die de SAP‟s ondersteunen in de jaren 

zeventig, tachtig en negentig..
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Jaartal 
Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA jaartal 

Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA jaartal 

Bijdrage van België aan IBRD, 
IFC, MIGA 

1970 
  

1980 
2,17 

1990 
12,48 

1971 
10,45 

1981 
2 

1991 
6,67 

1972 
  

1982 
30,51 

1992 
11,84 

1973 
  

1983 
18,09 

1993 
  

1974 
  

1984 
16,97 

1994 
9,66 

1975 
  

1985 
9,46 

1995 
5,64 

1976 
  

1986 
10,5 

1996 
4,89 

1977 
  

1987 
5,44 

1997 
4,41 

1978 
21,53 

1988 
2,68 

1998 
  

1979 
2,24 

1989 
24,89 

1999 
0,98 

        
  

  

Gemiddelde 

11,40666667 Gemiddelde 12,271 

Gemiddelde 

7,07125 
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