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INLEIDING
Sinds 2006 heeft het jaarlijkse DATA Report van ONE 
leiders ter verantwoording geroepen met betrekking tot 
hun engagement voor ontwikkelingssamenwerking.  
Tot in 2011 heeft het de toezeggingen opgevolgd van de  
G8, die in Gleneagles besliste om de hulp aan Afrika te 
verdubbelen. Sinds 2012 heeft het de inspanningen 
beoordeeld die de OESO-donoren leverden in het 
ondersteunen van de ontwikkelingshulp, vooral in sub-
Sahara Afrika, de regio waar een derde van de armsten  
ter wereld wonen. Het omvat toezicht op de vooruitgang 
die de EU-lidstaten hebben geboekt ten opzichte van hun 
toezegging om tegen 2015 0,7 % van hun bruto nationaal 
inkomen (BNI) te besteden aan officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) en om de helft van alle toegenomen hulp te 
reserveren voor Afrika.

Van 2004 tot 2010 is de wereldwijde ontwikkelingshulp 
gestegen, zodat er vooruitgang kon worden geboekt in 
het behalen van de Millenniumdoelstellingen (MDG) en 
miljoenen levens gespaard werden. In 2011 en 2012 nam 
de ODA echter aanzienlijk af omdat de effecten van de 
wereldwijde financiële crisis de regeringsbegrotingen 
begonnen te beïnvloeden. Hoewel de EU nog steeds 
beschikte over doelstellingen om de hulp op te trekken tot 
0,7 % ODA/BNI, stelden we in 2012 vast dat de ODA van de 
15 grootste EU-donoren met 7 % waren teruggevallen,  
met onevenredige besparingen van 10 % voor  
sub-Sahara Afrika.1

Het volledige DATA Report 2014 van ONE wordt 
gepubliceerd in september 2014 en zal de meest recente 
ODA- trends analyseren. Voor 2013 worden daarvoor 
voorlopige gegevens van de OESO gebruikt. Het rapport 
volgt de globale, de Afrikaanse en sub-Sahara Afrikaanse 
hulpstromen van OESO-donoren en brengt tevens verslag 
uit over de vooruitgang tegenover de doelstellingen van de 
EU voor 2015. Daarnaast onderzoekt het rapport 
uitzonderlijk ook de samenstelling en bestemming van de 
ODA van de donoren, in de context van herziening van de 
definitie en doelen van ODA door het OESO Aid Committee 
(DAC), dat tegen december 2014 wordt afgerond. Het geeft 
eveneens een actueel beeld van de eigen uitgaven van de 
regeringen in sub-Sahara Afrika, zowel over het algemeen 
als in drie sectoren die van kritisch belang zijn voor 
vooruitgang betreffende de MDG: gezondheid, onderwijs 
en landbouw. Het volledige rapport is in september 2014 
beschikbaar op one.org.

Gezien het belang van Nederland als donor, biedt deze 
briefing van ONE een grondige kijk op de Nederlandse 
bijdragen aan deze wereldwijde strijd.

1 NEDERLANDS DATA REPORT 2014

De internationale gemeenschap heeft haar aandacht  
nu gewend naar ‘wat volgt’ op de MDG in de periode na 
2015. Het leiderschap van Nederland zal van vitaal 
belang zijn: zowel om de internationale gemeenschap 
bij de les te houden om de MDG te behalen als om de 
ontwikkelingsdoelstellingen na 2015 van een solide 
fundering te voorzien. Op één jaar van 2015 moet er nog 
veel werk verzet worden: het vereist een globale 
inspanning om het momentum in het verminderen van 
armoede en het drastisch verlagen van de kindersterfte  
te ondersteunen, en nog meer vastberadenheid om de 
vooruitgang te versnellen van de kritische 
ontwikkelingsproblemen die in grote delen van de wereld 
blijk geven van stagnatie. Naast vastberaden politieke 
toezeggingen van leiders in ontwikkelingslanden om de 
nationale middelen te mobiliseren en ze meer voor 
investeringen ten voordele van de armen en inclusieve 
groei te gebruiken, moeten donorregeringen 
ontwikkelingssamenwerking, vooral aan de armste  
landen, beschermen in hun nationale begrotingen.



2NEDERLANDS DATA REPORT 2014

Officiële ontwikkelingshulp (ODA) is het concept dat 
omschrijft wat OESO DAC donoren als hulp kunnen 
beschouwen in hun berekeningen. Deze definitie is 
goedgekeurd door alle 24 DAC-leden (inclusief de 
Europese Unie) en maakt het zowel mogelijk om donoren 
op eerlijke wijze te vergelijken als te garanderen dat hun 
investeringen voor ontwikkelingsdoelen worden gebruikt.

Het DATA Report 2014 en dit donorprofiel controleren ODA 
in constante prijzen van 2013. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om de echte waarde van 
ontwikkelingshulpstromen te beoordelen doorheen de  
tijd. Tenzij anders is aangegeven, omvatten de cijfers geen 
bilaterale schuldverlichting. Hoewel schuldverlichting zeer 
belangrijk is voor het vrijmaken van de uitgaven van de 

binnenlandse regeringen die anders naar betalingen voor 
schuldaflossing zouden gaan, overwaarderen de regels 
voor het meetellen van bilaterale schuldkwijtschelding als 
ODA (die door de donoren zelf zijn bepaald) zowel de 
waarden voor de donor als voor de ontvanger. Zoals vorige 
rapporten van ONE vermeldden, heeft schuldverlichting 
ODA in sommige jaren een kunstmatige  
stimulans gegeven.

Er is een aanzienlijke vertraging in de publicatie van  
de ODA-gegevens door de OESO DAC: de voorlopige 
gegevens voor 2013 waren pas in april 2014 beschikbaar, 
en de uiteindelijke gegevens zullen niet voor december 
2014 worden gepubliceerd. We erkennen echter dat de 
nationale begrotingen die de uitgaven in 2014 en zelfs in 

ONTWIKKELINGSHULP METEN
2015 bepalen, reeds overeengekomen zijn of momenteel 
overeengekomen worden. Waar mogelijk houden onze 
profielen daarom rekening met andere, meer recente 
informatiebronnen voor onze kwalitatieve beoordeling  
van vooruitgang en de vooruitzichten op 
ontwikkelingssamenwerking in elk land. Maar om de 
consistentie en nauwkeurigheid te bewaren gebruiken we 
in de meeste kwantitatieve analyses uitsluitend DAC-
gegevens. ONE maakt gebruik van BBP groeiprojecties die 
gepubliceerd zijn in de jaarlijkse Economic Outlook van de 
OESO om het toekomstige BNI en dus het doelvolume van 
ODA in 2014/15 te ramen.

DE TOEZEGGINGEN VAN DE EUROPESE UNIE 
Na de VN-Conferentie betreffende 
ontwikkelingsfinanciering in 2002 heeft de Europese Raad 
in 2005 beloofd om tegen 2015 een doelstelling van 0,7 % 
ODA/BNI te bereiken, en zijn er tevens tussentijdse doelen 
vastgelegd voor de lidstaten. Voor lidstaten die pas na 
2002 lid van de EU werden, werden individuele doelen van 
0,33 % opgesteld voor 2015. Drie EU-landen hebben hun 
eigen doelstellingen die meer bedragen dan 0,7 % ODA/

BNI: Denemarken (dat zich duurzaam geëngageerd  
heeft voor 0,8 %) en Luxemburg en Zweden  
(die 1,0 % hebben toegezegd).

Tegelijk beloofde de EU om de helft van alle ODA-stijgingen 
voor Afrika te reserveren (vergeleken met de 
uitgangsniveaus van 2004). Hoewel de EU de Afrika-
doelstelling als een collectieve doelstelling beschouwt, 

gaat ONE uit van een ‘fair share’ verdeling en past het het 
streefcijfer van 50 % toename toe op individuele lidstaten 
van de EU15. De lidstaten gingen er eveneens mee akkoord 
om hun hulp aan sub-Sahara Afrika te laten stijgen, maar 
zonder een specifiek streefcijfer.
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Afbeelding 1: Globale en SSA ODA (totaal netto, exclusief schuldverlichting), 2004–13
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Bron: OESO DAC Tabellen 1 en  
2a en voorlopige uitgave  
(april 2014)

Nota: ODA in constante prijzen  
van 2013. Het netto ODA is 
exclusief bilaterale schuldverlicht-
ing, en inclusief zowel bilaterale als 
multilaterale stromen (geïmpu-
teerde multilaterale bijdragen voor 
SSA in 2013 zijn geraamd door 
ONE). Omzetting van USD naar 
EUR met gebruik van de op 
jaarbasis berekende wisselkoers 
van de OESO voor 2013 (USD1 = 
EUR 0,7532).

Tussen 1975 en 2011 heeft Nederland het internationale 
streefcijfer van 0,7 % ODA/BNI doorlopend gehaald of 
overschreden.2  Sinds het begin van de economische en 
financiële crisis in Europa in 2008 heeft de Nederlandse 
regering echter herhaaldelijk bespaard op 
ontwikkelingssamenwerking en besliste ze in 2010 om 
haar langdurige en vrijwillige toezegging van 0,8 % ODA/
BNI tegen 2012 te verlagen tot 0,7 %. Verder besliste de 
nieuwe coalitieregering in november 2012 om de geplande 
uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking tot 2017 te 

verminderen met bijna €3,25 miljard, waardoor de 
Nederlandse ODA/BNI in de huidige projecties zal 
terugzakken tot minder dan 0,55 %.3 Voor het eerst in bijna 
vier decennia bereikte Nederland in 2012 zijn doel niet (als 
schuldverlichting niet wordt meegerekend), en verdween 
het uit de groep 0,7 % donoren (Noorwegen, Denemarken, 
Zweden, Luxemburg en het VK in 2013). In absolute termen 
bedroegen de besparingen op ODA tussen 2008 en 2012 
zo’n €733 miljoen, een daling van 14,7 %. In 2013, toen de 
nieuwe regering haar besparingen begon uit te voeren, 

VOORUITGANG VAN NEDERLAND: 2012–13NEDERLAND
2013 Globale ODA (exclusief schuldverlichting)

EUR 4,0 miljard
2012–13 % verandering

-5,2 %
2013 Afrika ODA (exclusief schuldverlichting)

EUR 1,23 miljard
2012–13 % verandering

9,0 %
2013 SSA ODA (exclusief schuldverlichting)

EUR 1,13 miljard
2012–13 % verandering

11,3 %
2013 ODA/BNI (exclusief schuldverlichting)

0,66 %
2015 Globaal streefcijfer

EUR 4,32 miljard
2015 Afrika streefcijfer

EUR 2,01 miljard
% toename in Afrika doelstelling, behaald in 2013

-113,2 %
% Totaal 2013 ODA die via de EU verloopt

12,0 %
2012 % ODA in-donor kosten en schuldverlichting

15,6 %
2012 % ODA aan MOL’s

21,6 %
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U Afrika bilaterale ODA (exclusief schuldverlichting)
U Afrika multilaterale ODA
U Afrika bilaterale schuldverlichting
U Afrika ODA -doelstelling
 
Bron: OESO DAC Tabel 2a, voorlopige uitgave  
(april 2014) en OESO Economic Outlook bijlage Tabel 1

Nota: Netto ODA in constante prijzen van 2013. 
Geïmputeerde multilaterale stromen van 2013 
geraamd door ONE. Het ODA streefcijfer voor 2014–15 
is berekend met een gemiddelde baseline van 2004, 
waarbij we het gemiddelde nemen van de multilaterale 
bijdragen in 2004–05; de hier getoonde volumes van 
2004 en 2005 zijn echter de feitelijke (niet gemiddelde) 
waarden. De doelen berusten tevens op BNI projecties 
voor 2014–15 (gebaseerd op groeiprojecties van de 
OESO BBP), met toezeggingen van de EU om 0,7 % 
ODA/BNI te bereiken tegen 2015 en om de helft van  
de toenamen aan Afrika toe te wijzen. Omgezet van 
USD naar EUR met gebruik van de op jaarbasis 
berekende wisselkoers van de OESO voor 2013  
(USD1 = EUR 0,7532).

Afbeelding 2: Afrika ODA en de weg naar het doel voor Afrika in 2015
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brachten bijkomende verlagingen van 5,2 % de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking terug tot een 
totaal van €4,1 miljard, ofwel 0,66 % van het BNI. 

Binnen het krimpende ODA-budget van 2013 verhoogde 
Nederland zijn ontwikkelingshulp aan Afrika met naar 
schatting 9 % en aan sub-Sahara Afrika met naar 
schatting 11 %.4  Toch waren de ODA-stromen naar het 

continent in 2013 beduidend lager (€1,2 miljard) dan in 
2004 (€1,6 miljard). Nederland is namelijk een van slechts 
vijf landen (samen met Denemarken, Griekenland, 
Luxemburg en Spanje) dat zijn hulp aan Afrika, in 
vergelijking met 2004 heeft verminderd, en het heeft van 
deze donoren het meest verminderd. Het is dus verder 
weggegleden van zijn streefcijfer van €2,0 miljard voor 
Afrika in 2015. 

Ontwikkelingsbeleid: in april 2013 lanceerde de 
Nederlandse regering een nieuw beleid met de titel ‘Wat  
de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel 
en investeringen’ dat de synergiën tussen handel en 
ontwikkeling wil bevorderen.5  Buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking vallen nu onder hetzelfde 
ministerie en programmabegroting. Het beleid schetst  
hoe de grote besparingen op de ODA tot 2017 (zoals in  
2012 afgesproken in het regeerakkoord) verwezenlijkt 
zullen worden. Hoewel voedselveiligheid, water en 
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In-donor kosten en schuldverlichting: in 2012 werd 15,6 % 
van de Nederlandse ODA (€682 miljoen) niet overgedragen 
aan ontwikkelingslanden, meer dan het collectieve 
aandeel van de DAC, dat 13 % bedroeg. De meeste van 
deze fondsen gingen naar administratiekosten en kosten 
die niet rechtstreeks in andere vormen van ODA-uitgaven 
verantwoord waren (€314 miljoen), gevolgd door kosten 
voor vluchtelingen (€267 miljoen) en schuldverlichting 
(€95 miljoen). In de periode 2000–12 bedroeg de niet 
overgedragen hulp gemiddeld 15 % van de totale 
Nederlandse ODA. 

Minst ontwikkelde landen: in 2012 wees Nederland 0,15 % 
van zijn BNI toe aan hulp voor de minst ontwikkelde landen 
(MOLs) en behaalde daarmee net de minimale VN-

streefcijfers, maar bleef onder het maximumdoel van  
0,2 % van het BNI. Deze prestatie is niet zo indrukwekkend 
wanneer we kijken naar het aandeel van hulp aan MOLs  
in verhouding met de totale hulp, dat de laatste jaren 
herhaaldelijk verminderde en in 2012 net 22 % bedroeg.

Transparantie van de ontwikkelingshulp: het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken  
bekleedt in de 2013 Aid Transparency Index9  van  
Publish What You Fund de 16e plaats van de 67 
agentschappen en organisaties die op de transparantie 
van hun hulpinformatie werden beoordeeld en bevindt zich 
daarmee in de ‘matige’ groep. Nederland was een van de 
eerste donoren die begonnen te publiceren aan het 
International Aid Transparency Initiative (IATI) en is  

een van de eerste organisaties die via een 
geautomatiseerd proces maandelijks aan de IATI 
publiceert. De regering overweegt momenteel om van  
alle ontvangers van Nederlandse ODA qua rapportage 
volledige IATI datasets te eisen. Nederland heeft het Open 
Aid Partnership goedgekeurd, is tevens lid van het Open 
Government Partnership10  en implementeert momenteel 
zijn eerste Nationaal Actieplan. Het plan berust op drie 
pijlers: transparantie, ontvankelijkheid en open toegang  
tot informatie. Hoewel het plan de regering tot 17 concrete 
acties verplicht, zal het moeilijkste doel zijn om een 
positieve verandering naar een algemene open 
regeringscultuur te stimuleren, waarin burgers 
overheidsinformatie actief delen en gebruiken. 

KWALITEIT VAN DE NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSHULP

veiligheid /rechtsstaat in principe Nederlandse  
prioriteiten blijven, zouden in de krimpende begroting 
alleen humanitaire hulp en fondsen ter ondersteuning van 
vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten beschermd. Die laatste uitgavedomeinen 
omvatten fondsen voor het Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria en de uitroeiing van hiv/aids. 
Ondanks de besparingen is het aantal partnerlanden 
ongewijzigd gebleven (het was in 2011 al verlaagd van 33 
naar 15).6  Ongeveer twee derde van de totale Nederlandse 
ontwikkelingshulp wordt bilateraal verstrekt en 10 van de 
15 partnerlanden liggen in sub-Sahara Afrika. 

Bijdragen aan globale fondsen: in 2013 droeg Nederland 
€67 miljoen bij aan het Global Fund, en beloofde in 2013,  
op de conferentie voor verhoging van de middelen van het 
wereldfonds, €185 miljoen voor 2014–16 en dat ondanks  
de algemene besparingen in de ODA over dezelfde periode. 
In de beoordeling die de Nederlandse regering in 2013 
maakte van multilaterale instellingen, kreeg het Global 
Fund goede punten voor effectiviteit. Nederland doneert 
ook aan de GAVI-Alliantie en droeg €40 miljoen bij in 2013, 
inclusief een bedrag van €14 miljoen ter ondersteuning van 
de Internationale Financieringsfaciliteit voor Vaccinatie 
(IFFIm), het innovatieve financieringsmechanisme van 
GAVI. Op haar scorekaart van multilaterale instellingen  

van 2013 verklaarde de Nederlandse regering: ‘GAVI  
heeft een sterke focus op haar kernmandaat, een sterke 
armoede focus en is zeer kost-efficiënt. GAVI blinkt uit in 
transparantie en accountability en heeft een hoge score 
voor evaluatie beleid, innovatie en reactie vermogen. I.’7   
De Nederlandse regering wenst haar jaarlijkse 
rechtstreekse bijdragen aan GAVI te behouden  
gedurende de volgende vijfjarige uitgaveperiode  
vanaf 2016.8  Nederland heeft €113 miljoen bijgedragen  
aan het Global Agriculture and Food Security Program 
(GAFSP) via zijn ‘private sector window’, dat het 
commerciële potentieel van kleine en middelgrote 
bedrijven uit de agro-industrie wil verhogen.
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Afbeelding 3: ODA, AOSs en FDI aan SSA, 2000–12

U ODA
U OOFs
U FDI

Bron: OESO DAC Tabellen 1,  
2a en 2b, en FDI stromen per 
partnerland

Nota: ODA en AOS zijn netto en 
omvatten dus terugbetalingen 
aan donorlanden. De netto ODA  
is exclusief bilaterale schuldverli-
chting, en omvat zowel bilaterale 
als geïmputeerde multilaterale 
stromen. AOS zijn officiële 
overheidstransacties, zoals 
exportkredieten en beleggingen 
in effecten die niet  
op ontwikkeling gericht zijn of 
voldoende geconcessioneerd zijn 
om als ODA te worden erkend.
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Andere financiële stromen: ODA blijft over het algemeen 
de grootste en stabielste financiële stroom van Nederland 
naar sub-Sahara Afrika. Twee jaar op rij (2011–12) lagen 
Nederlands buitenlandse directe investeringen (BDI) in  
de regio als BNI-percentage hoger dan de ODA-stromen. 
De BDI-stromen zijn echter sinds 2000 heel onstabiel 
geworden, met onder meer negatieve stromen in 2008 
(toen er meer de-investeringen dan nieuwe investeringen 
gebeurden in de regio). Nederlands andere officiële 
stromen (AOSs) – de officiële overheidstransacties (zoals 
exportkredieten en beleggingen in effecten) die niet op 
ontwikkeling gericht zijn of voldoende geconcessioneerd 
zijn om als ODA te worden erkend – naar de regio zijn klein.

Innovatieve financiering: Nederland draagt niet bij aan 
een van de grote innovatieve financieringsbronnen voor 
globale ontwikkeling zoals UNITAID of de aangekondigde 
Europese Financiële Transactiebelasting (FTT). Naast  
haar steun aan het IFFIm is de Nederlandse regering erg 
betrokken bij innovatieve financieringsmechanismen die 
gericht zijn op toezeggingen uit de privésector, onder 
andere via haar bijdragen aan de Private Infrastructure 
Development Group (€79 miljoen tussen 2002 en 2012)  
en de Public-Private Infrastructure Advisory Facility (€6 
miljoen tussen 2000 en 2013). Nederland maakt tevens 
bilaterale bijdragen aan de publiek-private samenwerking 
‘the Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food 
Security’. Verder is het ook aandeelhouder van 
verschillende gestructureerde beleggingsfondsen  
die risicokapitaal leveren voor privé-initiatieven in 
ontwikkelingslanden, inclusief het Health Insurance  
Fund, het Investment Fund for Health in Africa en het 
Medical Credit Fund.11 

ANDERE BELEIDSDOMEINEN

Klimaatfinanciering: tussen 2010 en 2012 droeg de 
Nederlandse regering €308 miljoen bij aan ‘Fast Start’ 
klimaatfinanciering, daarvan was 68 % (€209 miljoen) 
gereserveerd voor de verzachting van de 
klimaatverandering. Als onderdeel van algemene 
besparingen is bepaald dat het gereserveerde 
Nederlandse ODA voor klimaatverandering en milieu 
tussen 2014 en 2017 zal verminderen met €215 miljoen.  
De regering heeft desondanks toegezegd om de bijdragen 
tegen 2020 te verhogen tot €1,2 miljard door 
klimaatverandering tot de belangrijkste stroom  
in het ODA-beleid te maken en door extra fondsen  
uit de privésector over te hevelen.12

Financiële transparantie: Nederland scoort hoog  
op de Corruption Perceptions Index van Transparency 
International, in 2013 stond het op de 8e plaats van 177 
landen.13  Het heeft gewerkt aan de update van de 
belastingverdragen met ontwikkelingslanden om fiscale 
verliezen in te perken en de transparantie te verbeteren.14   
Het heeft echter slechts gedeeltelijk de globale 
antiwitwasnormen van de Financial Action Task Force  
(die misbruik van ondernemingsstructuren door witwassers15  
moeten helpen vermijden) toegepast. Nederland scoort 50 % 
op de Financial Secrecy Index van het Tax Justice Network 
van 2013, wat laat veronderstellen dat er nog veel vooruitgang 
nodig is om tot een bevredigende financiële transparantie te 
komen en zodoende illegale financiële stromen te 
verhinderen en te ontmoedigen.16  Nederland ondersteunt  
het Extractive Industries Transparency Initiative.17 
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VOORUITBLIK NAAR 2015
Om weer in staat te zijn om zijn doelstelling van 0,7 % en  
de doelen in Afrika tegen 2015 te behalen, zou Nederland 
zijn globale ODA moeten optrekken met €270 miljoen en 
zijn ODA aan Afrika met €774 miljoen. Na de verkiezingen 
van 2012 besloten de coalitieregering van minister-
president Mark Rutte van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie) en de PvdA (Partij van de Arbeid) echter tot 
meer en aanzienlijke besparingen in ontwikkelingshulp 
voor de komende jaren. In de begroting van 2014 werden  
de ODA-niveaus verlaagd tot €3,8 miljard, of 0,59 % van 
het BNI.18  Tussen 2014 en 2016 zal de Nederlandse 
ontwikkelingshulp jaarlijks verlaagd worden met  

€750 miljoen, ten opzichte van de oorspronkelijke 
uitgaveplannen, en stijgen de besparingen tot €1,0 miljard 
in 2017 (zie Afbeelding 4). Nog meer veranderingen zijn 
mogelijk omdat het niveau van de ontwikkelingshulp nog 
altijd afhangt van het BNI van het land – in de begroting 
van 2014 bedroegen de uitgaven voor ontwikkelingshulp 
meer dan €200 miljoen minder dan de begrote besparing 
van €750 miljoen omdat het BNI lager was uitgevallen dan 
verwacht.19  Volgens de projecties van de regering zal de 
Nederlandse ODA tegen 2017 ten opzichte van het BNI 
zakken tot 0,55 % – het laagste niveau in meer dan  
vier decennia.20 

Ondanks het kleinere budget is de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
Lilianne Ploumen, erin geslaagd om haar handels- en 
ontwikkelingsportefeuilles innovatief te combineren  
zodat het beleid dat niet specifiek op ontwikkelingshulp  
is gericht, een maximale impact heeft op 
ontwikkelingslanden. Deze inspanningen sluiten  
echter geen investeringen uit in hulpprogramma’s 
waarvan bekend is dat ze werken, en minister Ploumen  
zou meer moeten inzetten op beide fronten. 

Nederland neemt in januari 2016 het roterende 
voorzitterschap van de EU op. Aangezien dit het eerste  
jaar is nadat de huidige ODA-doelstellingen van de EU  
zijn afgelopen, en het eerste jaar dat het post-2015 
ontwikkelingskader wordt geïmplementeerd, krijgt de 
Nederlandse regering de gelegenheid om vorm te geven 
aan de cruciale bijdrage die de EU kan leveren om tegen 
2030 een einde te maken aan extreme armoede. Op 
globaal niveau is minister Ploumen, als medevoorzitter  
die de 32 OESO-landen vertegenwoordigt, hoofdzakelijk 
betrokken bij de Global Partnership for Effective 
Development Cooperation. In overeenstemming met  
het regeringsbeleid omvatten de prioriteiten van haar 
mandaat de verdere afstemming van globale hulp op 
handelsinspanningen, en samenwerking met nieuwe 
donoren, het maatschappelijk middenveld en  
de privésector.21

Afbeelding 4: bruto ODA-projecties Nederland, 2014–17

U ODA (ontwerpbegroting 2013)  
U Geprojecteerde ODA (na besparingen + BNP-aanpassingen)

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland 
(2013) ‘Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda 
voor hulp, handel en investeringen’
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AANBEVELINGEN
• De Nederlandse regering zou de trend van verlaging  

van haar budget voor ontwikkelingshulp onmiddellijk 
moeten terugdraaien, en terugkeren naar de historische 
toezegging van Nederland voor 0,7 %/BNI tegen 2015 en 
haar rol als voorvechter van globale hulp en ontwikkeling 
opnieuw moeten opnemen.

• Na de bemoedigende geraamde stijgingen aan  
sub-Sahara Afrika in 2013 zou Nederland ook prioriteit 
moeten geven aan hulp aan de MOLs en meer 
inspanningen moeten leveren om het doel van  
2015 voor Afrika te behalen. 

• Als lid van de EU zou Nederland zijn oorspronkelijke 
onderhandelingspositie moeten omkeren en er mee 
moeten helpen voor zorgen dat de Europese 
antiwitwasrichtlijn tot de oprichting van een  

openbaar register leidt met informatie over wie 
bedrijven, trusts en vergelijkbare wettelijke 
instrumenten bezit en controleert.

• Als lid van de OESO DAC zou Nederland ervoor 
 moeten zorgen dat tijdens de huidige inspanningen van 

de DAC om ODA te moderniseren de betrouwbaarheid, 
relevantie en doeltreffendheid van hulp in de periode  
na 2015 bevorderen. Dit door in-donor kosten en 
kwijtschelding van schulden uit te sluiten, ODA beter  
te richten op de grootste behoeften en realistische 
criteria voor de concessionaliteit van ODA-leningen  
aan te nemen.22 

• In overeenstemming met haar ontwikkelingsbeleid zou 
de regering katalytische sectoren zoals gezondheid en 
voedselveiligheid moeten beschermen tegen meer 

besparingen – onder meer via grotere bijdragen aan 
globale sleutelinitiatieven zoals het Global Fund, GAVI en 
GAFSP. Vooral gezien de uitstekende prestaties van 
GAVI op de beoordeling die de Nederlandse regering in 
2013 opstelde van multilaterale instellingen, zou het 
huidige bijdrageniveau aan GAVI behouden moeten 
blijven – en idealiter verhoogd moeten worden – in de 
aanvullingsperiode van 2016–20. 

• Nederland heeft veel vooruitgang geboekt in het 
transparanter maken van zijn ontwikkelingshulp, en zou 
moeten doorgaan met het verbeteren van zijn publicatie 
aan IATI, onder meer door uitgebreide informatie en links 
naar prestatie gegevens toe te voegen.23  

 Alle ODA-gegevens zijn totale netto-cijfers, exclusief 
schuldverlichting, en in de prijzen van 2013, tenzij anders 
vermeld. Voor de omzetting tussen USD en EUR werd 
gebruik gemaakt van de op jaarbasis berekende 
wisselkoers van de OESO voor 2013 (USD1 = EUR 0,7532). 
ODA-gegevens voor 2013 zijn gebaseerd op voorlopige 
cijfers die de OESO DAC in april 2014 heeft vrijgegeven 
en de uiteindelijke cijfers zijn mogelijk onderhevig aan 
verandering; ze worden gepubliceerd in december. 
Geïmputeerde multilaterale stromen voor Afrika en 
sub-Sahara Afrika zijn ramingen van ONE.

RESULTATEN
Tot 2011 publiceerde Nederland elke twee jaar zijn  
‘Results in Development’-rapporten om verantwoording  
af te leggen over zijn bijdrage aan het bereiken van de  
MDG. Deze rapporten zerden gemaakt op basis van 
programmaevaluaties, interne rapporten en feedback  
van uitvoerende partners.24  Deze rapportagepraktijk  
werd in 2012 vervangen door een jaarlijkse verklaring  
door de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer,  
met bijhorende ‘resultatenfiches’ voor elke  
sectorprioriteit en partnerland.

Enkele van de belangrijkste resultaten van de  
Nederlandse ontwikkelingshulp in 2012:25

• vijf miljoen mensen kregen toegang tot betere  
sanitaire voorzieningen.

• 750.000 mensen kregen toegang tot beter drinkwater.

• 37 miljoen jonge mensen kregen toegang tot 
reproductieve gezondheidszorg.

• 785.000 boeren gebruikten meer duurzame 
productiemethoden.

• 44 miljoen vierkante meter land werd ontmijnd.
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REFERENTIETABELLEN
Globale ODA, totaal netto, exclusief schuldverlichting, 2004–13 (EUR miljoen, prijzen 2013)

             Volume- Percentage-
TOP TIEN DAC DONOREN            ODA/BNI verandering verandering

(OP BASIS VAN HET HULPVOLUME IN 2013) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (%) 2013 2004-13 2004-13

de Verenigde Staten 17.587,7 20.797,2 18.493,9 17.881,8 21.208,0 23.001,0 24.051,8 23 212,6 23.416,0 23.618,6 0,19 % 6.031,0 34 % 

het Verenigd Koninkrijk 5.647,2 5.701,3 6.770,8 6.644,8 7.976,4 9.276,8 10.435,2 10 406,7 10.452,3 13.426,4 0,72 % 7.779,0 138 %

Duitsland 6.283,0 5.850,1 6.801,1 7.470,3 8.488,1 9.129,2 10.179,4 10 297,4 9.848,3 10.497,6 0,37 % 4.215,0 67 %

Frankrijk 6.283,7 6.112,2 6.314,0 6.666,0 7.308,4 8.470,8 9.011,5 8703,3 8.331,6 8.055,2 0,38 % 1.771,0 28 %

Japan 6.516,6 6.702,1 6.600,3 5.173,6 5.940,1 7.047,1 7.130,1 6 511,6 6.498,4 7.234,1 0,19 % 718,0 11 %

Zweden 2.645,3 3.274,3 3.511,0 3.648,3 3.877,6 4.153,2 3.888,1 4 132,0 4.132,9 4.392,1 1,02 % 1.747,0 66 %

Noorwegen 2.870,6 3.216,0 3.081,5 3.433,1 3.253,4 3.880,1 3.765,2 3 553,7 3.594,4 4.185,3 1,07 % 1.315,0 46 %

Nederland 3.654,9 4.266,2 4.472,8 4.568,7 5.001,8 4.809,1 4.603,1 4 605,2 4.268,6 4 047,6 0,66 % 393,0 11 %

Canada 2.911,7 3.435,2 3.245,9 3.536,3 3.899,2 3.591,7 4.122,7 4 055,6 4.028,1 3.699,1 0,27 % 787,0 27 %

Australië 1.916,6 2.031,6 2.176,0 2.424,7 2.619,5 2.825,5 3.152,6 3 509,7 3.821,1 3.650,1 0,34 % 1.734,0 90 %

Globale ODA, totaal netto, exclusief schuldverlichting, 2004–13 (% van BNI)

DONOREN DIE 0,7 % ODA/BNI BEREIKEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Noorwegen 0,87 % 0,94 % 0,88 % 0,94 % 0,88 % 1,05 % 1,05 % 0,96 % 0,93 % 1,07 % 

Zweden 0,77 % 0,93 % 0,95 % 0,92 % 0,98 % 1,12 % 0,97 % 0,98 % 0,97 % 1,02 %

Luxemburg 0,79 % 0,79 % 0,89 % 0,92 % 0,97 % 1,04 % 1,05 % 0,97 % 1,00 % 1,00 %

Denemarken 0,84 % 0,80 % 0,76 % 0,77 % 0,79 % 0,87 % 0,89 % 0,85 % 0,83 % 0,85 %

het Verenigd Koninkrijk 0,33 % 0,32 % 0,37 % 0,35 % 0,41 % 0,51 % 0,57 % 0,56 % 0,56 % 0,72 %

Nederland* 0,70% 0,76% 0,76% 0,76% 0,79% 0,81% 0,75% 0,74% 0,69% 0,66%

* Nederland bereikte tot 2012 elk jaar 0,7 % (exclusief schuldverlichting), maar behoort nu niet meer tot deze groep.
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