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Verkiezingen cruciaal voor ontwikkelingssamenwerking

‘Niet gebonden door 
ex-koloniale reflex’

door KILLYAN DAUVILLE
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Sinds 1960 gaat de helft van de Belgische bilaterale ontwikkelingssamenwerking naar 
onze ex-kolonie Congo en ex-mandaatgebieden Rwanda en Burundi. Een halve eeuw 
na de dekolonisatie zitten de koloniale banden nog steeds verankerd in ons ontwikke-
lingsbeleid. Toch lijkt die steun niet meer onvoorwaardelijk te zijn. Na de verkiezingen 
in Burundi zette de federale regering de hulp stop. Hangt de steun aan Congo en 
Rwanda ook af van het verloop van de verkiezingen? Killyan Dauvillé zocht het uit.

   2015 had het jaar van een vreedzame machtsoverdracht 

moeten worden in Burundi. President Pierre Nkurunziza zou 

na tien jaar de fakkel doorgeven aan zijn opvolger. Volgens de 

Burundese grondwet mag een president namelijk maximaal 

twee termijnen van vijf jaar aan het hoofd van het land staan. 

Maar 2015 werd een gewelddadig jaar voor de Burundese 

bevolking, omdat Nkurunziza zich in april kandidaat stelde 

voor een derde ambtstermijn. Straatprotesten leidden tot 

tientallen doden en duizenden vluchtelingen. Iedere vorm 

van protest of kritiek werd door de regering en de politie de 

kop ingedrukt. België schortte 2 miljoen euro steun aan het 

verkiezingsproces en 3 miljoen euro steun aan de politie op. 

Nkurunziza werd opnieuw verkozen en bleef aan de macht. 

Hierop braken opnieuw rellen uit en lieten zo’n 400 Burun-

dezen het leven. Zo’n 200.000 andere Burundezen sloegen 

op de vlucht. Onze regering greep weer in en besloot de bi-

laterale samenwerking stil te leggen. ‘We zijn nu al een paar 

maanden aan het bekijken hoe we kunnen verder werken in 

Toen president 
Nkurunziza in 
juli 2015 een 
derde ambtster-
mijn aanging, 
sloegen meer 
dan 200.000 
Burundezen op 
de vlucht.
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Burundi, maar dan via ngo’s en lokale or-

ganisaties’, zegt minister van Ontwikkelings-

samenwerking Alexander De Croo (Open 

Vld). ‘Maar dat is zeker niet evident. Iedereen 

die er momenteel met België samenwerkt, 

brengt zichzelf namelijk in gevaar. Als er op 

een bepaald moment geen ngo’s meer actief 

zijn of ze weggejaagd worden, dan stopt het. 

We zouden het natuurlijk liever anders zien, 

maar op een bepaald moment stopt het.’ Ook 

de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbewe-

ging 11.11.11 neemt maatregelen. ‘Binnen-

kort verplaatsen we ons landenkantoor in 

Burundi hoogstwaarschijnlijk naar Rwanda 

of Oost-Congo’, zegt Bogdan Vanden Berghe, 

algemeen directeur van 11.11.11. ‘Veel mensen 

en organisaties die wij steunen, zijn gevlucht. 

We vrezen namelijk voor gevaar voor onze 

mensen in Burundi door de standpunten die 

we innemen. Bijna alle projecten en partners 

die we steunen, liggen op apegapen. Onze 

partners zijn in levensgevaar, dat is nu de 

situatie in Burundi.’ 

Volgens Vanden Berghe heeft onze regering 

veel te laat maatregelen getroffen. ‘Twee à 

drie jaar geleden hebben we een kantelpunt 

opgemerkt. Dat was waarschijnlijk al een 

signaal dat Nkurunziza een nieuw mandaat 

zou aangaan. De media waren het eerste 

slachtoffer, zij kregen een aantal beperkingen 

opgelegd. Vervolgens zijn er wetten gemaakt 

die het middenveld aan banden legden. De 

overheid deed er alles aan om onze partners 

het zwijgen op te leggen. De problemen in 

Burundi zijn dus niet zomaar uit de lucht 

gevallen. We hebben dikwijls aan de federale 

regering gevraagd om te reageren, omdat ze 

toen haar voet nog kon zetten en het later te 

laat zou zijn.’ Minister De Croo is het niet 

helemaal eens met Vanden Berghe en geeft 

aan dat België wel degelijk maatregelen nam. 

‘We stelden ons twee jaar geleden veel vragen 

over de werking van de politie en daarom 

hebben we beslist om in een opleidingspro-

ject te stappen, zodat we de politie konden 

professionaliseren. We hebben dus wel wat 

maatregelen getroffen. Maar we zijn niet 

meer in koloniale tijden, we kunnen niet in 

een land gaan zeggen dat we alles overne-

men. Als er een derde termijn kwam, zouden 

we ons terugtrekken en dat hebben we ook 

gedaan. In het verleden is ons land in zulke 

domeinen vaak niet zeer duidelijk en zelfs 

halfslachtig geweest. Vanuit het perspectief 

van ontwikkelingssamenwerking denk ik niet 

dat we in het verleden al zo duidelijk zijn 

geweest over het respecteren van mensen- 

rechten. We hadden dat ook al in de aanloop 

naar de verkiezingen gedaan, want we hebben 

het verloop ervan afgewacht voordat we 

een nieuw samenwerkingsakkoord zouden 

afsluiten. De ontwikkelingssamenwerking is 

stilgelegd. Veel meer dan dat kunnen we niet 

doen.’ Volgens minister De Croo ligt de enige 

oplossing bij de Afrikaanse Unie. ‘Als men op 

een bepaald moment beslist dat de landen in 

de regio stabiliteit willen brengen in Burundi, 

dan moeten de Westerse landen hen daarin 

steunen. Ik denk niet dat wij daar de leidende 

rol in kunnen nemen.’

Gefoefel met de grondwet
In november van dit jaar zouden de presi-

dentsverkiezingen moeten plaatsvinden in 

Congo. Die presidentsverkiezingen zouden 

een lange verkiezingscyclus moeten afsluiten, 

die eind 2015 had moeten beginnen met 

lokale verkiezingen. Die lokale verkiezingen 

gingen niet door, waardoor velen vrezen 

dat er helemaal geen verkiezingen zullen 

worden gehouden. Volgens de G7, dat zijn 

zeven partijen die wegens hun kritiek uit 

de meerderheid zijn gezet, staat president 

Joseph Kabila aan het hoofd van een regime 

dat steeds meer afglijdt naar een dictatuur. In 

november moet Kabila volgens de grondwet 

weg en de G7 staat erop dat de grondwet 

wordt gerespecteerd. De vrees bestaat echter 

dat hij niet zal wijken, omdat hij zich gesterkt 

voelt door wat hij in Burundi ziet gebeuren. 

Kabila wou de verkiezingen ook uitstellen 

door een volkstelling te laten uitvoeren. Een 

volkstelling in een groot en complex land als 

Congo zou drie jaar in beslag nemen, waar-

door Kabila langer aan de macht zou blijven. 

Toen de regering het nieuws bekendmaakte 

ontstonden er bloedige straatprotesten en 

stierven er 42 Congolese burgers. De regering 

en Kabila schrokken en besloten de volkstel-

ling af te schaffen. ‘Als Kabila nu niet aan de 

voorbereidingen van de verkiezingen begint, 

dan komen er geen verkiezingen in 2016’, 

zegt Bogdan Vanden Berghe. ‘Kabila is niet 

van plan zomaar de macht af te geven. Mocht 

hij afwijken van zijn termijn, dan gaat er iets 

knappen bij de Congolezen. In Kinshasa is de

‘Bijna alle projecten en partners die we steunen,  
liggen op apegapen. Onze partners zijn in   
levensgevaar, dat is nu de situatie in Burundi.’

‘Binnenkort 
verplaatsen we 
ons kantoor in 
Burundi hoogst-
waarschijnlijk 
naar Rwanda 
of Oost-Congo’, 
zegt Bogdan 
Vanden Berghe 
van 11.11.11
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situatie grimmiger aan het worden. De 

mensen zijn het beu.’ 

Toch liggen er volgens Bogdan Vanden 

Berghe kansen om de situatie niet te laten 

escaleren. ‘Kabila kan de verkiezingen niet 

zelf financieren, dus zal hij bij de donoren 

moeten rondgaan. Een blanco cheque kan 

niet, er moeten wat garanties zijn. Een 

degelijk verkiezingsproces kan zo’n garantie 

zijn. Er moet conditionaliteit toegepast 

worden rond de verkiezingen. We moeten 

nu echt druk zetten, zodat de verkiezingen 

kunnen plaatsvinden.’ Ook minister De Croo 

ziet dat de sfeer in Congo grimmiger wordt 

en heeft al maatregelen genomen. ‘Ik denk 

dat men in Congo enorm bezorgd is dat er 

geweld zou uitbreken en dat is het ergste 

wat er kan gebeuren’, zegt De Croo. Er komt 

geen nieuw samenwerkingsakkoord tot de 

verkiezingen goed zijn verlopen. Die lijn 

trekken we trouwens door naar Rwanda. We 

zijn ons beleid aan het wijzigen ten opzichte 

van Rwanda. Ook daar komt er geen nieuw 

samenwerkingsakkoord tot de verkiezingen 

een goed verloop gekend hebben. Een jaar 

geleden heb ik er een boodschap gebracht die 

absoluut niet simpel was. Ik heb toen gezegd 

dat Rwanda geen incitatieve tranche van 40 

miljoen euro kreeg, omdat het geen vorderin-

gen maakte op het gebied van goed bestuur 

en persvrijheid. Ik wil nog wel eens zien wie 

dat ook zou doen.’   

Toch is het zo goed als zeker dat Paul Kagame 

volgend jaar een derde ambtstermijn aangaat 

en tot 2034 aan de macht blijft. ‘Als Kagame 

in 2017 zijn derde termijn aangaat, is dat 

volledig conform zijn eigen grondwet’, zegt 

VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlin-

den. ‘Het probleem is niet zijn derde termijn, 

maar het gefoefel met de grondwet.’ Bogdan 

Vanden Berghe is het daar volledig mee eens. 

‘Kagame heeft het verstandig gespeeld. Er 

was zogezegd een groot draagvlak en hij heeft 

het aan het parlement gevraagd. Ik zie de 

Rwandese bevolking zich ook niet uitspreken 

tegen een derde termijn van Kagame, wat in 

Burundi wel is gebeurd. In Burundi waren er 

protesten en rellen, maar in Rwanda gebeurt 

dat niet. Het regime onderdrukt de bevolking 

al zodanig lang. De vrijheid om zich uit te 

spreken is er nooit geweest, terwijl die er in 

Burundi wel was. Toch kan je niet anders 

dan vaststellen dat de grondwet overtreden 

is. Op termijn is dit ook een probleem voor 

Rwanda. Ik vind dat onze diplomatie ook 

een aantal signalen moet geven, misschien 

beter achter dan voor de schermen.’ Minister 

De Croo is het niet helemaal eens met de 

kritiek van Verlinden en Vanden Berghe. 

‘Hoge vertegenwoordiger voor het Europees 

buitenlands beleid Federica Mogherini zei 

een tijdje geleden dat een land zijn grondwet 

kan aanpassen. Wij doen dat ongeveer om de 

vijf jaar in België. Ik denk dus niet dat je dan 

met de vinger mag wijzen, want wij doen het 

meer dan om het even welk land ter wereld. 

De grondwet aanpassen is niet verboden, 

de manier waarop het gebeurd is, roept wel 

veel vragen op. Als je de grondwet aanpast 

naar het model van één persoon dan lijkt me 

dat niet erg democratisch, zelfs al zou het 

goedgekeurd zijn na een referendum.’ 

Stabiliteit is het codewoord
De steun aan Congo lijkt volledig af te hangen 

van het verloop van de verkiezingen. Als 

Kabila een verlengd termijn aangaat, zal onze 

regering maatregelen nemen omdat de kans 

groot is dat dat weer onstabiliteit brengt. In 

Rwanda is het onduidelijk wat de regering na 

de verkiezingen zal doen. ‘De grote drijfveren 

van ons land zijn stabiliteit en geen risico’s 

nemen’, zegt Verlinden. ‘Als je ziet wat een 

ontstellend gebrek aan politieke moed er op 

dit moment is, dan heeft dat vooral te maken 

met een gebrek aan visie op wat de positie 

van een ex-moederland ten opzichte van de 

ex-kolonie zou moeten zijn. Die visie is er zo 

goed als nooit geweest. We denken te vaak dat 

we niets mogen doen wat ons in de proble-

men kan brengen.’

Stabiliteit is inderdaad een van de code-

woorden in de Belgische ontwikkelings-

samenwerking. Al van bij de start van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking is de 

stabiliteit in onze ex-kolonies namelijk vaak 

zoek geweest. De Congolese onafhankelijk-

heid in 1960 verliep te snel en bracht heel 

wat problemen met zich mee, waardoor de 

ontwikkelingssamenwerking moeizaam van 

de grond kwam. Ook de dekolonisatie van 

Rwanda werd niet succesvol doorgevoerd, 

mede door het kiessysteem op basis van 

‘one man, one vote’ dat de Belgen er hadden 

ingevoerd, waardoor de Hutu-meerderheid na 

de onafhankelijkheid in 1962 logischerwijs 

aan de macht kwam. ‘De Tutsi’s, die voordien 

alle macht hadden, verloren alles. Zo bouw 

je geweld in’, zegt Peter Verlinden. ‘Het was 

de domme manier van dekoloniseren van 

Rwanda die uiteindelijk de genocide heeft 

voortgebracht. De huidige machthebbers zeg-

gen dat de Belgen de genocide begonnen zijn 

in 1962, dat is natuurlijk verschrikkelijk kort 

door de bocht. Maar de problematiek van de 

opzijgeschoven Tutsi-elite werd niet erkend. 

Het is dus niet onbegrijpelijk dat de Tutsi’s 

Rwanda binnenvielen in 1990.’ 

Burundi had de beste papieren voor een vlotte 

dekolonisatie, omdat de politieke partijen 

er beter in balans waren. In 1966 liep het 

toch helemaal fout toen de dictator Michel 

Micombero aan de macht kwam. ‘België 

greep ook toen niet in, omdat het ons goed 

uitkwam’, zegt Verlinden. ‘Micombero bracht 

een vorm van rust en stabiliteit, zoals dat zo 

vaak het geval is met dictators. Ook Mobutu 

bracht in 1965 stabiliteit in Congo. België 

heeft zich vaak afzijdig gehouden.’ Ondanks 

alle miserie bleef drie kwart van de Belgische 

bilaterale hulp in de jaren ’70 naar Congo, 

Rwanda en Burundi gaan.

Tussen de drie landen onderling was er ook 

een enorm verschil merkbaar. Ieder jaar 

vloeide er zo’n 5 miljard Belgische frank, 

omgerekend ongeveer 125 miljoen euro, naar 

Congo, terwijl Rwanda jaarlijks tussen 25 en 

40 miljoen euro opstreek en Burundi nog wat 

minder. ‘Congo is natuurlijk veel groter dan 

Rwanda en Burundi’, zegt Vanden Berghe.  

‘Maar tijdens de kolonisatie ontstonden 

er vele projecten in heel het land en na de 

onafhankelijkheid zijn die projecten gewoon 

voortgezet. De Belgen kenden er veel mensen
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groot is dat dat weer onstabiliteit brengt. 
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waardoor alles eenvoudig te organiseren viel. 

De kennis en het netwerk van de Belgen in 

Congo is onwaarschijnlijk groot. Toen Karel 

De Gucht minister van Buitenlandse Zaken 

was, vertelde hij me dat hij tijdens gesprek-

ken met zijn Amerikaanse collega het altijd 

over Congo had. In heel de wereld staat Bel-

gië bekend als een echte Congo-kenner. Ook 

voor de Congolezen is België nog steeds een 

belangrijk land, dat zie je. Het idee dat België 

de Congolese bevolking op veel manieren kan 

helpen, heerst daar absoluut nog. Dat zit daar 

vrij diep.’

De koloniale schuld
Natuurlijk is er niet enkel geld van België 

naar Congo, Rwanda en Burundi gevloeid. 

Tijdens het kolonialisme waren er ook in de 

omgekeerde richting veel geldstromen. Het 

is algemeen geweten dat de grondstoffenex-

ploitatie in Congo ons land enorm veel geld 

heeft opgeleverd. Met dat geld liet koning 

Leopold II eind negentiende eeuw grote 

stedenbouwkundige werken uitvoeren die de 

status van Brussel aanzienlijk deden stijgen. 

Het systeem steunde echter op brute dwang. 

Tussen 1885 en 1908 zouden slavernij en 

martelingen het leven gekost hebben van 

om en bij de 10 miljoen Congolezen. Om 

die redenen eiste Mobutu herstelbetalingen. 

De ‘contentieux’, het geschil, werd geraamd 

op zo’n 200 miljard dollar. ‘Die fameuze 

‘contentieux’ berust op de overtuiging dat 

de Belgen zich zo verrijkt hebben in de 

kolonie dat ze dat moeten terugbetalen’, zegt 

Verlinden. ‘Het klopt dat de Belgische staat 

en een aantal instellingen zich toen financieel 

verrijkt hebben, maar het is niet zo dat Congo 

daardoor verarmd is. De Belgen hebben er 

fabrieken, plantages en wegen gebouwd. De 

Congolezen die er toen werkten, werden te 

weinig betaald. Maar die mensen hadden 

niets te kort, want de Congolezen die werk 

hadden, waren het gelukkigst. De koloniale 

schuld is dus geen financiële schuld, maar 

een vorm van morele schuld, vind ik. De 

Belgen speelden er de baas, terwijl de Con-

golezen niets te zeggen hadden. In Congo 

vinden ze dat zelfs geen probleem meer, om-

dat hetgeen de Belgen er hebben weggehaald 

een marginale hoeveelheid is van wat er nog 

is. In mijn boek ‘Het goud van Congo’ heb ik 

een berekening gemaakt op basis van cijfers 

uit de jaren ’50. Daaruit bleek dat Congo een 

potentieel heeft van een half miljoen euro 

per inwoner. België heeft zijn ex-kolonie dus 

perfect achtergelaten.’

‘Toch hebben we heel veel ‘herstelbetalingen’ 

betaald’, zegt Verlinden met een ironische 

ondertoon. ‘Er is tot 1991 zo’n 326 miljard 

Belgische frank, ongeveer 8,15 miljard euro, 

naar Congo gegaan in de vorm van ontwik-

kelingssamenwerking.’ Uit eigen bereke-

ningen is gebleken dat er tot vandaag meer 

dan 11 miljard euro aan bilaterale steun naar 

Congo is gegaan. De steun die via niet-gou-

vernementele samenwerking geleverd is, is 

hier dus zelfs nog niet bijgeteld. ‘Het is dus 

nonsens om de Congolezen geld te geven 

om het goed te maken’, zegt Verlinden. ‘De 

machthebbers steken het toch in hun zakken. 

Het vele geld dat naar Congo is gevloeid, 

heeft niet veel opgeleverd. Het onderwijs 

is er verslechterd, de wegen zijn er slechter 

geworden, de kindersterfte is er toegenomen 

en de economie is erop achteruitgegaan. Heel 

het land is erop achteruitgegaan.’ 

Tussen 1990 en 1994 werden alle samen-

werkingsprogramma’s met de ex-kolonies 

stopgezet. In 1991 gooide Mobutu de vele 

Belgische ontwikkelingswerkers in Congo 

buiten na een zoveelste conflict, in 1993 

begon de Burundese burgeroorlog en in 

1994 vond de Rwandese genocide plaats. De 

meeste Belgische ngo’s bleven wel actief in 

de regio. Die zware crisissen leidden tot een 

afname van het budget bestemd voor ontwik-

kelingssamenwerking. In 1989 bedroeg dat 

nog 0,46 procent van het bruto nationaal 

inkomen (bni), maar kwam plots niet meer 

boven de 0,35 procent uit. Het budget voor 

Congo werd bijvoorbeeld vijf keer kleiner en 

bedroeg nog 1 miljard Belgische frank. De 

chaos in de ex-kolonies bracht wel een posi-

tief element met zich mee, omdat er toen een 

betere spreiding van de uitgaven kwam over 

de verschillende continenten. In mei 1997 

vluchtte Mobutu nadat Laurent-Désiré Kabila 

de macht had gegrepen. Vrijwel meteen 

keerden de Belgische ontwikkelingswerkers 

terug en stegen de uitgaven voor Congo weer. 

Toch duurde het tot 2003 vooraleer de steun 

weer meer dan 125 miljoen euro bedroeg. De 

steun aan Burundi bereikte in 2006 weer 

het niveau van voor de burgeroorlog. Dat jaar 

flirtte ook de ontwikkelingssamenwerking in 

Uit eigen berekeningen is gebleken dat er tot vandaag 
meer dan 11 miljard euro aan bilaterale steun naar 
Congo is gevloeid.

‘Het vele geld 
dat naar Congo 
is gevloeid, 
heeft niet veel 
opgeleverd. 
Heel het land is 
erop achteruit-
gegaan’, zegt 
VRT-journalist 
Peter Verlinden.
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Rwanda weer met de grens van 30 miljoen 

euro, het bedrag dat de Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en Humani-

taire Hulp spendeerde voor de genocide in 

Rwanda plaatsvond.

Officiële ontwikkelingshulp 
In 1970 stemde ons land in met de aanbeve-

ling van de Verenigde Naties om 0,7 procent 

van het bni aan ‘Official Development Assis-

tance’ (ODA), de officiële ontwikkelingshulp, 

te besteden. Dat percentage stelt België al 

decennialang tot doel. In 2010 werd dat doel 

zelfs vastgelegd in de Belgische wetgeving. 

Tot 1985 werd de bijdrage bijna constant tus-

sen 0,5 en 0,6 procent gehouden, goed voor 

de vijfde plaats op de lijst van de donorlanden 

van de OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling), na de Scan-

dinavische landen en Nederland die de 0,7 

procentnorm wel overschreden. In de jaren 

’90 vertoonde het percentage een abrupte 

daling, omdat de regering de samenwerking 

met de ex-kolonies had stopgezet. 

Sinds 2000 zijn de jaarlijkse bijdragen 

aanzienlijk gestegen. Soms zijn er al eens 

uitschieters in de ODA, maar dat is te wijten 

aan schuldkwijtscheldingen. Die komen van 

staatsleningen die aan Mobutu gegeven zijn 

om enorme projecten te financieren en die 

door de OESO aanvaard zijn als ontwikke-

lingsrelevant. In 2003 schold de regering 

meer dan 500 miljoen euro aan Congolese 

schulden kwijt en in 2010 meer dan 350 

miljoen euro. Daardoor steeg het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking respectievelijk 

naar 0,60 procent en 0,64 procent. ‘We zijn 

nooit dichter bij de norm gekomen dan in 

2010, nadien is het percentage altijd gedaald 

door besparingen’, zegt Bogdan Vanden 

Berghe. ‘In 2010 kregen we overal schouder-

klopjes. België was een voorbeeld als donor-

land, terwijl we midden in de financiële crisis 

zaten. In 2019 zullen we 0,38 procent van het 

bni bereiken, bijna de helft van de norm.’

In 2014 bedroeg het budget voor ontwikke-

lingssamenwerking wat meer dan 1,8 miljard 

euro of 0,46 procent van het bni. Er vloeide 

toen bijna 31 miljoen euro naar Rwanda, 46 

miljoen euro naar Burundi en meer dan 113 

miljoen euro naar Congo. De officiële cijfers 

van 2015 zijn nog niet bekendgemaakt, maar 

aangezien de bilaterale samenwerking met 

Burundi in oktober werd stopgezet en ook 

de niet-gouvernementele steun er moeizaam 

verloopt, zal het gespendeerde budget in 2015 

weer wat zijn afgenomen. 

Toch blijft de 0,7 procentnorm een doel van 

de federale regering. ‘De norm is binnen de 

‘Sustainable Development Goals’ bevestigd en 

ik denk dat dat een zeer belangrijk element 

is’, zegt minister van Ontwikkelingssamen-

werking De Croo. ‘Ontwikkelingssamen-

werking is een klein financieringsmiddel 

geworden in vergelijking met andere finan-

cieringsmiddelen, maar in de minst ontwik-

kelde landen blijft ODA wel het belangrijkste 

instrument. Het engagement om die norm te 

halen moet er zijn, al moet ik toegeven dat we 

die norm vandaag niet halen. Wat voor mij 

belangrijker is, is zien welk deel van de ODA 

naar de minst ontwikkelde landen gaat. Als 

overheid moeten we op die moeilijke plaatsen 

het verschil proberen te maken. We moeten 

kiezen en dan denk ik dat de keuze voor de 

minst ontwikkelde landen logisch is. Ook de 

OESO zegt dat België de juiste keuze maakt 

en de juiste richting uitgaat. Bovendien zitten 

we met ons percentage nog een stuk boven 

het OESO-gemiddelde. Ik zou natuurlijk 

liever hebben dat het meer is, maar dat is 

het regeerakkoord en ik ga daar niet over 

jammeren. Ik wil dat deels gebruiken om veel 

meer op impact in te zetten.’

Terreinkennis enige argument
Eind mei vorig jaar kondigde minister De 

Croo aan dat het aantal partnerlanden van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking werd 

teruggebracht van achttien tot veertien. Met 

uitzondering van de Palestijnse gebieden lig-

gen al de Belgische partnerlanden voortaan in 

Afrika. Dertien van de veertien partnerlanden 

zitten in de categorie van de minst ontwik-

kelde landen. Het is een bewuste keuze van 

minister De Croo om meer te focussen op 

landen waar de impact het grootst mogelijk 

is. Onze drie ex-kolonies zitten natuurlijk ook 

bij die veertien partnerlanden. ‘Maar dat heeft 

niets te maken met het feit dat die drie landen 

onze ex-kolonies zijn’, zegt minister De Croo. 

‘We hebben een keuze gemaakt voor de minst 

ontwikkelde landen. Onze ex-kolonies zitten 

jammer genoeg bij die landen. Het klopt dat 

er een enorm verschil is tussen de ODA voor 

Congo, Rwanda en Burundi en de ODA voor 

andere partnerlanden, maar dat zijn ook de 

landen waar we de meeste expertise hebben. 

Er werken daar ook bijzonder veel ngo’s. We 

zijn al historisch lang bezig in die landen 

en ik vind dat we dat moeten blijven doen.’ 

Daarover is Bogdan Vanden Berghe het wel 

eens met minister De Croo. ‘Congo, Rwanda 

en Burundi zijn de landen waar België het 

meest relevante werk kan doen. Dan kan je 

dat beter ook budgettair vertalen.’ Ook voor 

Peter Verlinden is terreinkennis het enige 

argument om een bevoorrechte relatie te 

hebben met die drie landen. ‘Morele verant-

woordelijkheid of schuldgevoelens zijn geen 

argumenten en zijn een slechte basis om aan 

ontwikkelingssamenwerking te doen. Ik blijf 

ook overhellen naar bevoorrechte relaties 

met onze ex-kolonies door de gevoeligheid 

binnen de Belgische publieke opinie. België 

kan zich ook heel moeilijk terugtrekken uit 

Congo, Rwanda en Burundi. Maar ik kan me 

voorstellen dat er een politiek moment komt 

waarop de regering zegt dat het genoeg is 

geweest.’ Volgens minister De Croo hangt dat 

af van de omstandigheden. ‘Wat Verlinden 

aanhaalt, zou eigenlijk een worstcasescenario 

zijn. Het klopt dat dat worstcasescenario niet 

onmogelijk is, maar ik zou liever hebben dat 

het niet plaatsvindt. Ik hoop dat we in Congo, 

Rwanda en ook in Burundi kunnen verder 

werken en dat we jaar na jaar zien dat de 

situatie van de bevolking verbetert. Maar ik 

denk dat Burundi toch wel duidelijk gemaakt 

heeft dat wij niet gebonden zijn door een 

ex-koloniale reflex en dat we, als het nodig is, 

zeggen dat het niet meer gaat. We hebben er 

een grote rol te spelen, maar inderdaad niet 

koste wat kost.’ 

‘Morele verantwoordelijkheid of schuldgevoelens zijn 
geen argumenten en zijn een slechte basis om aan 
ontwikkelingssamenwerking te doen.’


