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SAMENVATTING
In 1990 stierven elke dag gemiddeld 35.000 kinderen aan voorkombare en 
behandelbare ziektes. 25 jaar later is het aantal sterfgevallen bijna gehalveerd  
en sterven er dagelijks 18.600 kinderen minder door dergelijke aandoeningen.1 

Gedurende diezelfde periode, wisten bijna 1,1 miljard mensen over de hele wereld  
aan extreme armoede te ontsnappen.2 Dit kon alleen bereikt worden door 
een opvallend partnerschap tussen donoren, stichtingen, regeringsleiders, 
het maatschappelijk middenveld en een innovatieve private sector.

Dat ontwikkelingsbudgetten in 2016 recordhoogte bereiken, in een tijd waar veel donorlanden te maken hebben met 
een roep de nationale agenda prioriteit te geven, lijkt een positieve ontwikkeling. Maar zoals dat bij de meeste trends 
gaat, verbergt globale vooruitgang ernstige ongelijkheden tussen de ontvangers van de fondsen en de kwaliteit van de 
financiering. Een aantal van de allerarmste landen worstelt om diezelfde globale vooruitgang te bereiken. Deze landen 
haalden de meeste van de Millenniumdoelstellingen  —  waarvan de deadline in 2015 was — niet en missen daarmee 
een soepele doorstart om de Werelddoelen te halen in 2030. Sommige landen zijn opnieuw weggezakt na nieuwe 
rampzalige gebeurtenissen, zoals de crash van de grondstofprijzen of aanhoudende droogte door het extreme klimaat. 
Daardoor stokt hun vooruitgang. De minst ontwikkelde landen (MOL’s) en fragiele staten, waarvan de meerderheid  
zich in Afrika bevindt, verdienen in het bijzonder onze aandacht. Zij hebben het hoogste armoedeniveau en beschikken 
over de minste middelen om deze instabiliteit aan te pakken. Tevens zijn deze landen vaak zowel vertrekpunt als 
opvangplek voor de meeste van ’s werelds ontheemden. In de meest kwetsbare landen bestaan grote inkomens- en 
genderverschillen. Het feit dat armoede seksistisch is, is zowel onrechtvaardig als inefficiënt. Investeren in meisjes 
en vrouwen levert de beste resultaten op voor armoedebestrijding, vrede en welzijn. 

Daarom is het shockerend dat uit het DATA Rapport van dit jaar blijkt dat deze landen, en vooral ’s werelds armste 
burgers, een kleiner deel van de wereldwijde financiële middelen krijgen. Het DATA Rapport van 2017 ‘Financiering 
voor de eeuw van Afrika’ analyseert budgetten voor ontwikkelingssamenwerking, binnenlandse middelen en private 
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financieringsstromen naar Afrika, vooral voor 
de vele landen die zich in een fragiele of weinig 
ontwikkelde staat bevinden. Onze conclusie? 
De geldstromen voor het Afrikaanse continent 
weerspiegelen de globale trends niet. Terwijl 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) wereldwijd 
groeit, krimpt het deel voor de MOL’s en Afrika 
voortdurend. Duitsland en Italië besteden 
bijvoorbeeld meer ontwikkelingsbudget aan 
vluchtelingenopvang in eigen land dan dat 
ze uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking 
in Afrika. Directe buitenlandse investeringen 
in Afrika blijven op het laagste niveau in 
vergelijking met investeringen in alle andere 
regio’s ter wereld en dalen als aandeel van de 
globale geldstromen. Binnenlandse inkomsten 
in Afrikaanse landen nemen bovendien af. De 
meeste mensen in de regio, waar 50% van ’s 
werelds armsten wonen,3 dreigen in de steek 
te worden gelaten.

We staan op een belangrijk kruispunt om deze 
negatieve trends terug te draaien. In 2050 zal 
de bevolking van Afrika hoogstwaarschijnlijk 
verdubbeld zijn. Dat betekent dat de tijd en 
kansen beperkt zijn om het volle potentieel 
van dit demografisch dividend te bereiken. 
We moeten opschieten met investeringen in 
ontwikkelingsamenwerking, private geldstromen 
en binnenlandse middelen voor onderwijs, 
werkgelegenheid en inspraak voor de Afrikaanse 
jeugd. ONE heeft opgeroepen om tegen 2020 
alle vormen van ontwikkelingsfinanciering te 
verdubbelen voor de groeiende bevolking.4 
Belangrijke maatregelen krijgen langzaam 
maar zeker vorm. Het nieuwe G20 Partnership 

met Afrika — vooral het Compact with Africa, een 
initiatief dat erop gericht is meer investeringen 
van de private sector aan te trekken. Het plan 
van de Afrikaanse Unie om het demografische 
dividend, dat een cruciale rol zal spelen, te 
versterken. Het hoopgevende signaal van de 
Wereldbank die 57 miljard dollar (waarvan 
45 miljard uit zijn concessionele fondsen) 
toezegt aan de regio, gedurende de komende 
drie jaar en daarmee een fundamentele stap 
zet richting de verdubbeling van de algemene 
financiering voor ontwikkeling. Het is aan 
regeringsleiders om afspraken voor de lange 
termijn te maken, en die snel te implementeren, 
om vooruitgang te verzekeren. Het verdubbelen 
van de investeringen in meisjes en vrouwen, 
voornamelijk in de armste landen, is ook 
essentieel voor de strijd tegen armoede. Het 
bereiken van duurzame levenskwaliteit, waar 
burgers en gemeenschappen geloofwaardig 
uit extreme armoede komen en blijven, is het 
einddoel als we extreme armoede iets uit het 
verleden willen maken.

Dit is een samenvatting van een uitgebreidere 
Engelstalige versie van het DATA Report 
2017. In dat rapport bekijkt ONE in het eerste 
hoofdstuk de laatste ODA-cijfers, vergelijkt het 
de vooruitgang op het gebied van het globale 
ontwikkelingsbudget en hulp voor de MOL’s, en 
voor de verschillende donoren brengen we het 
gebruik van het ODA-budget voor binnenlandse 
uitgaven aan vluchtelingenopvang in kaart. 
In hoofdstuk 2 analyseren we trends op het 
gebied van mobilisatie van binnenlandse 
middelen en uitgaven, ten opzichte van 

beloftes voor gezondheidszorg, landbouw 
en onderwijs. Het derde hoofdstuk kijkt naar 
internationale private financiering voor Afrika — 
de huidige stromen, kansen om ze te verhogen 
en de rol die ODA daarin kan spelen. In de 
tweede helft van het rapport beschrijven we de 
profielen van tien donorlanden en de Europese 
Unie, met een analyse van hun individuele 
niveau van ontwikkelingssamenwerking. In 
deze samenvatting is alleen het profiel over 
Nederland toegevoegd.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

A.  DE KWALITEIT VAN ODA 
KOMT IN HET GEDRANG

Oppervlakkig gezien steeg de wereldwijde 
ODA naar een hoogtepunt — met een totaal 
van 140,1 miljard dollar in 2016 (tegen nominale 
koersen). Een stijging van 7,4% ten opzichte  
van 2015, in reële termen. Ondanks deze 
stijging, lopen de OESO DAC-landen nog 
steeds ver achter ten opzichte van de beloftes 
die ze deden. Hun ODA bedraagt slechts 0,31% 
van hun bruto nationaal inkomen (BNI): ver 
onder de VN-doelstelling van 0,7% en slechts 
met 0,01 procentpunt gestegen ten opzichte 
van 2015. 

Slechts 6 landen voldeden in 2016 aan de 
doelstelling van 0,7%. Tegelijkertijd wordt 
ODA niet besteed aan de landen die het 
het meest nodig hebben. Het deel van het 
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ontwikkelingsbudget voor de armste landen 
blijft afnemen. In 2013 ging 32% nog naar 
de MOL’s, in 2016 is dat nog maar 28%. Het 
aandeel voor Afrika daalde ook van 33% in 2015 
naar 32% in 2016. 

In 2016 besteedden DAC-donoren 15,4 
miljard dollar aan binnenlandse uitgaven 
voor het ondersteunen van vluchtelingen 
en asielzoekers, een stijging van 27% ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Bijna de helft 
van alle DAC-donoren gaven meer dan een 
vijfde van bilaterale ODA uit aan hulp voor 
vluchtelingen in het donorland zelf. Landen 
zoals Duitsland en Italië gaven zelfs meer uit 
aan binnenlandse kosten dan dat ze gaven 

aan ontwikkelingssamenwerking in Afrika. 
In Noorwegen en Zwitserland maskeerden 
hogere uitgaven voor vluchtelingen in het 
donorland de daling in de budgetten voor 
ontwikkelingslanden. Vier DAC-donoren — 
Griekenland, Italië, Oostenrijk en Hongarije 
— besteedden meer dan 50% van hun 
bilaterale ontwikkelingssamenwerking in 
2016 aan kosten voor vluchtelingen in het 
donorland. Hoewel landen vluchtelingen, op 
zoek naar een veilig onderdak, zéker moeten 
ondersteunen, zouden deze uitgaven niet 
moeten worden meegerekend als buitenlandse 
ontwikkelingssamenwerking of ODA. Deze 
kosten geven een opgeblazen beeld van het 

ontwikkelingssamenwerkingsbudget en sluizen 
in sommige gevallen waardevolle middelen 
weg van de strijd tegen armoede en het redden 
van levens in ontwikkelingslanden. 

Een veelbelovende ontwikkeling in 2016 was 
het recordbedrag van 75 miljard dollar dat 
werd toegezegd voor de achttiende aanvulling 
van de International Development Association 
(IDA): het fonds van de Wereldbank voor de 
armste landen. Afrika zal hiervan in de komende 
3 jaar tot 45 miljard dollar krijgen, al zal dat niet 
volledig in de vorm van ODA zijn. IDA18 kan dus 
een ware transformatie teweegbrengen voor 
Afrikaanse burgers.

AFBEELDING 1: FINANCIËLE MIDDELEN IN AFRIKA NEMEN AF
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Afbeelding 1 bron: African Economic Outlook 2017; OESO DAC tabel 2a; UNCTAD World Investment Report 2017. Opmerking: alle gegevens zijn tegen de nominale koersen vermeld.5

DIRECTE BUITENLANDSE INVESTERINGEN ODABINNENLANDSE INKOMSTEN
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AANBEVELINGEN VOOR ODA
1. Donorlanden moeten zich opnieuw inzetten voor de 

ODA-doelstellingen en ernaar streven om 0,7% van 
het nationaal inkomen aan officiële buitenlandse 
ontwikkelingssamenwerking te besteden. 

2. Donorlanden moeten de huidige trend keren, zodat 
het aandeel van ODA voor de MOL’s en Afrika niet 
verder daalt en de armste en meest kwetsbare landen 
als prioriteit stellen. Daarnaast moeten ze meer doen 
om de armste mensen te identificeren, bereiken en 
ondersteunen — en met name vrouwen en meisjes in 
deze landen. 

3. Donorlanden moeten binnenlandse ODA-uitgaven 
voor de opvang van vluchtelingen volledig uitfaseren. 
Die kosten moeten additioneel zijn aan het budget 
voor ontwikkelingssamenwerking. 

4. De kwaliteit van ODA moet worden beschermd 
binnen de huidige OESO DAC-discussies over 
modernisering en die mogen niet leiden tot minder 
ontwikkelingsbudget. 

5. IDA moet de extra middelen koppelen aan meer aandacht 
voor betere data— en feedbackmechanismes. De 
organisatie moet zich ook inzetten voor de meest 
gemarginaliseerde groepen, en meisjes en vrouwen  
in het bijzonder. 
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Afbeelding 2: Wereldwijde ODA-niveau van DAC-landen, als volume en % van BNI, 2007-2016. Bronnen: OESO DAC Tabel 1 en Preliminary Release (april 2017). Opmerking: Gegevens tegen koersen van 2015. Netto ODA zonder bilaterale 
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B.  CRISIS VOOR BINNENLANDSE MIDDELENMOBILISATIE IN AFRIKA
Het mobiliseren van binnenlandse middelen 
(domestic resource mobilisation of DRM) is 
cruciaal voor openbare dienstverlening. In 
2015 haalden Afrikaanse landen tien keer 
meer geld op aan binnenlandse middelen 
dan de totale hulp die ze van de DAC-landen 
ontvingen.6  Binnenlandse middelen zijn niet 
alleen de grootste bron aan inkomsten voor 
Afrikaanse landen, ze zijn bovendien van 
belang om het sociale contract tussen de 
staat en zijn burgers te onderhouden. Maar de 

crash van de grondstofprijzen na 2013 — die 
leidde tot een daling van ongeveer 44% van 
inkomsten7 — mondde uit in een catastrofale 
afname van 23,6% (in nominale koersen) van 
de totale binnenlandse inkomsten in Afrika 
tussen 2012 en 2015.8 Daarnaast verhindert 
een combinatie van grootschalige informele 
sectoren, ingewikkelde belastingwetgeving, 
zwakke administratieve capaciteit, corruptie 
(bijvoorbeeld in de mijnbouwsector) en 
illegale geldstromen de mobilisatie van 

inkomsten. Tegelijkertijd is er een toename 
aan zorgwekkende schuldniveaus in Afrikaanse 
landen. Externe leningen zijn in de afgelopen 
tien jaar bijna verdubbeld. 

Hoewel binnenlandse inkomsten ontwikkelings- 
financiering ver overschrijden, worden 
niet al deze binnenlandse middelen 
besteed aan sociale dienstverlening of  
sectoren die armoede bestrijden. De meeste  
Afrikaanse landen komen hun beloftes van het  

SAMENVATTING DATA RAPPORT 2017
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AFBEELDING 3: AFRIKAANSE LANDEN STAAN VOOR EEN ZORGWEKKENDE TREND VAN DALENDE INKOMSTEN 

Afbeelding 3 bron: African Economic Outlook 2017, AEO Fiscal Data. Opmerking: Data in nominale prijzen. Somalië en Zuid-Sudan zijn niet opgenomen door een gebrek aan data. De inkomstentotalen behelzen directe belastingen op 
inkomen en winst, binnenlandse indirecte belastinginkomsten, handels- en andere belastingen, niet-belastingsgebonden inkomsten en opbrengsten van grondstoffen. Ze omvatten geen grants.

AFRIKA TOTALE INKOMSTEN AFRIKA INKOMSTEN tov BNI RATIO

AFRIKAANSE MOL’S + FRAGIELE STATEN INKOMSTEN AFRIKAANSE MOL’S + FRAGIELE STATEN INKOMSTEN tov BNI RATIO

investeren van eigen middelen in belangrijke 
sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en  
landbouw, die cruciaal zijn voor een bevolking 
waarvan een groot deel in extreme armoede 
leeft, niet na. Om beloftes waar te maken 
moet de gemiddelde Afrikaanse fragiele staat 
of MOL, ten opzichte van huidige niveaus, zijn 
uitgaven voor onderwijs met ongeveer 20% 

verhogen, voor gezondheid met bijna 50% en 
meer dan 100% voor landbouw. 

Alleen budgetten verhogen is niet genoeg, als 
ze niet die personen bereiken die hulp het meest 
nodig hebben en de ontwikkelingsuitkomsten 
niet verbeteren. Betrouwbare, actuele en 
opgesplitste data in open formats zijn cruciaal 

om te monitoren hoe geld wordt uitgegeven 
en welke resultaten worden bereikt. De data 
die door de Afrikaanse regeringen worden 
verschaft, zijn meestal beperkt, onduidelijk 
of niet openbaar beschikbaar. Dit maakt het 
moeilijk om na te gaan of openbare uitgaven 
diegenen bereiken waarvoor ze zijn bedoeld. 
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AANBEVELINGEN VOOR BINNENLANDSE 
INKOMSTENMOBILISATIE EN –ALLOCATIE  
1. Afrikaanse landen moeten meer binnenlandse 

inkomsten ophalen door hun inkomstenbronnen te 
diversifiëren en te verbreden, minder afhankelijk 
te zijn van de mijnbouw- en telecomindustrie, 
belastingwetgeving vereenvoudigen en hun 
capaciteit om inkomsten te genereren vergroten. 

2. Donorlanden moeten hun betrokkenheid verzilveren 
en initiatieven om meer inkomsten te genereren 
ondersteunen, zoals het opbouwen van capaciteit 
en betere transparantiestandaarden — inclusief 
openbare informatie over de uiteindelijke 
begunstigde van trusts en bedrijven, openbare 
country-by-country-rapportage, open budgettering 
en aanbestedingen — om zo corruptie en illegale 
geldstromen te bestrijden. 

3. Afrikaanse regeringen moeten hun statistische 
capaciteiten verbeteren, om zo kwaliteitsvolle data  
te verkrijgen. 

4. Afrikaanse regeringen moeten zich inzetten voor  
financiële transparantie, beloftes voor binnenlandse 
uitgaven voor landbouw, onderwijs en gezondheidszorg 
nakomen en verzekeren dat uitgaven 
ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunen. 

5. Afrikaanse regeringen en ontwikkelingspartners 
moeten de financieringsopties verantwoord beheren 
om een schuldcrisis te vermijden. 

C.  PRIVATE INVESTERINGEN ZIJN BELANGRIJK 
OM WERELDDOELEN TE HALEN, MAAR ZIJN 
GÉÉN WONDERMIDDEL  

Private financiering, zowel nationaal als internationaal, zal een cruciale rol spelen 
in de ondersteuning van een duurzame economische basis op lange termijn, voor 
belastingen, werkgelegenheid en inclusieve groei. Er bestaat een breed scala aan 
private actoren, van micro- en midden- en kleinbedrijven tot grote multinationals, 
die allemaal bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Lokale bedrijven zullen een 
belangrijke rol spelen in het creëren van degelijke banen voor Afrika’s snel groeiende 
bevolking en om voor inclusieve groei te zorgen. Dit rapport richt zich op de directe 
buitenlandse investeringen (DBI) die onmisbaar zijn om een kapitaalsbasis op te 
bouwen in ontwikkelingslanden, maar ook om technologie en knowhow te bevorderen 
en internationale handel te stimuleren. 

Van elke dollar die in 2016 aan wereldwijde DBI werd uitgegeven, ging er maar drie 
cent naar Afrika. De instroom van kapitaal naar het continent is variabel en oneven 
verdeeld. Met uitzondering van een aantal landen — rijk aan grondstoffen — zoals 
Angola, blijft het voor de meeste MOL’s en fragiele staten moeilijk om investeerders 
aan te trekken. Slechts zes landen, waarvan vijf rijk aan grondstoffen, zijn goed voor 
75% van de totale DBI-instroom naar alle 42 Afrikaanse MOL’s en/of fragiele staten 
in 2016.9 Het aantrekken van rechtstreekse buitenlandse investeerders, vooral voor 
de armste en kwetsbaarste landen, zal zowel beleidshervormingen van Afrikaanse 
regeringen als internationale ondersteuning vereisen. Er zijn al een aantal positieve 
ontwikkelingen, zoals IDA’s nieuwe Private Sector Window, het Compact with 
Africa-initiatief van de G20 en het Europese Extern Investeringsplan. Deze plannen 
vragen echter om betere coördinatie, grotere schaal en bredere implementatie. Er zijn 
maatstaven en waarborgen nodig om te verzekeren dat publieke fondsen exclusief 
worden gebruikt voor projecten die anders niet rendabel zouden zijn in de private 
sector en lokale actoren en inclusieve groei ondersteunen, ook in de MOL’s en 
fragiele staten. 

ODA kan private investeringen helpen stimuleren door een ‘mengvorm‘ van 
financiering — concessionele openbare financiering om private investeringen te 
katalyseren, door risico’s en/of kosten te delen bij het investeren in minder stabiele 

SAMENVATTING DATA RAPPORT 2017
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Afbeelding 4: DBI gemiddelde instroom 2014-2016. Bron: UNCTAD, World Investment Report 2017. Opmerking: Gegevens in nominale dollarkoers.
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AANBEVELINGEN VOOR PRIVATE INVESTERINGEN  
1. Afrikaanse landen moeten hun investeringsklimaat verbeteren en hun beleid en wetgevende kader verstevigen om te verzekeren dat private 

investeringen in lijn zijn met de Werelddoelen, met name SDG16 (vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen). Ze moeten voldoen aan 
eisen rondom transparantie, verantwoording en verbeterde open data, zodat burgers belastingsstromen en -deals kunnen nagaan. 

2. Donorlanden moeten er op toezien dat private financiering openbare investeringen aanvullen in plaats van vervangen. Waardevolle 
ontwikkelingsmiddelen moeten worden beschermd en vergroot. 

3. Donor- en partnerlanden moeten het eens worden over een algemene definitie, richtlijnen en beoordelingsraamwerken voor de 
ontwikkelingsimpact van gemengde financiering. Voor elk project moeten donoren kunnen aantonen dat ze bijdragen aan ontwikkeling en 
financiële meerwaarde bieden. Daarnaast moeten ze kunnen bewijzen dat ze armoede helpen reduceren, geen schade toebrengen aan het 
milieu of de maatschappij en moeten ze schuldrisico’s incalculeren. Instrumenten zoals grants en equity zouden de voorkeur moeten hebben 
ten opzichte van schuldinstrumenten in de armste landen. 

4. Gemengde financieringsvormen moeten overeenstemmen met de principes van daadkrachtige ontwikkelingssamenwerking, inclusief 
ownership voor de landen zelf. Gemengde financiering moet overeenkomen met nationale prioriteiten. De regeringen, burgers en bedrijven  
in ontwikkelingslanden moeten worden betrokken bij beslissingen. Investeringen in lokale bedrijven, in het bijzonder op micro- en midden-  
en kleinbedrijven, moeten prioriteit hebben. 

5. Landen moeten de VN Ruggie-principes en de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen voor eind 2017 invoeren en ervoor zorgen 
dat bedrijven die in het buitenland investeren zich houden aan de Business Principles for Countering Bribery, ontwikkeld door Transparency 
International. 

6. Naast initiatieven om de kwantiteit en kwaliteit van DBI te verbeteren, moeten partners meer doen om de binnenlandse private sector  
in Afrikaanse landen te stimuleren. 

7. Het DAC moet de kerndoelstelling van ODA om extreme armoede uit de wereld helpen behouden en ervoor zorgen dat hervormingen 
de lijn tussen ontwikkelingsdoelen en commerciële motivatie niet vervagen. Er moeten hervormingen plaatsvinden rond gebonden 
ontwikkelingsfinanciering om te voorkomen dat de focus van ODA afzwakt.

landen — en met andere instrumenten uit de 
private sector. Tussen 2012 en 2014 groeide de 
totale private financiering, gemobiliseerd door 
officiële ontwikkelingfinanciering, jaarlijks  
met 20%.10 Maar met mengvormen moet 
voorzichtig en zuinig worden omgegaan, 
om waardevolle concessionele middelen te 

behouden voor armoedebestrijding. Private 
financiering kunnen de plaats van openbare 
investeringen niet volledig innemen. DRM is 
essentieel voor openbare dienstverlening en  
ODA blijft cruciaal als een 
concessionele bron voor de meest 
kwetsbare landen, die onvoldoende 

binnenlandse inkomsten opbrengen.  
In sommige gevallen, zoals voor infrastructuur, 
kan private financiering een instrumentele rol 
spelen om budgettekorten aan te vullen, zodat 
schaarse publieke middelen vrijkomen voor 
andere ontwikkelingsdoelen.11
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Grafiek 1 laat zien dat het Nederlandse 
budget voor ontwikkelingssamenwerking al 
jaren afneemt en daalt naar een ongezien 
dieptepunt als percentage van het BNI. De 
bezuinigingen sinds 2010 hebben een ernstig 
negatieve impact gehad op de Nederlandse 
capaciteit voor ontwikkelingssamenwerking in 
de minst ontwikkelde landen (MOL’s) en in sub-
Sahara-Afrika, ook al waren er de afgelopen 
jaren enkele stijgingen zichtbaar. Als de 
bezuinigingen en het gebruik van toekomstig 
ontwikkelingssamenwerkingsbudget voor 
huidige opvang van vluchtelingen in Nederland 
niet worden teruggedraaid en hersteld, zal 
de bijdrage van Nederland aan internationale 
ontwikkelingssamenwerking verder afnemen 
in de komende jaren. Zonder budgettaire 
aanpassingen, zal het moeilijk zijn voor 

Nederland om wezenlijk bij te dragen aan het 
behalen van de Werelddoelen in 2030. 

De Nederlandse bevolking koos in maart 
2017 een nieuwe Tweede Kamer, maar op 
het moment van schrijven van dit rapport, is 
er nog geen nieuw kabinet gevormd; politici 
bouwen aan een werkbare coalitie. Een 
nieuw kabinet geeft een grote mogelijkheid 
voor verbeteringen. Zo kan Nederland zijn 
belofte nakomen om 0,7% van het BNI aan 
ontwikkelingssamenwerking te besteden, 
het kan uitgaven voor vluchtelingenopvang 
in Nederland zelf aanvullend maken aan het 
ODA-budget en minstens 50% van ODA op 
MOL’s richten. De aangekondigde zoektocht 
naar enkele nieuwe partnerlanden is een 
uitgelezen kans om deze laatste ambitie vooruit 

NEDERLAND
Nederland, ooit beschouwd als kampioen in ontwikkelingssamenwerking, 
is deze positie de afgelopen jaren steeds meer kwijtgeraakt. Hoewel 
Nederland, dankzij hoge uitgaven aan vluchtelingenopvang in Nederland 
zelf, de internationale standaard van 0,7% van het bruto nationaal 
inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking bereikte in 2015, 
zakt het nu weer onder dat niveau. Het nieuwe kabinet zal bepalen of 
Nederland het leiderschap opnieuw op zich neemt of nog verder achter 
gaat lopen bij de gezamenlijke inspanning om de Werelddoelen te halen. 

TABEL 1: NEDERLAND ODA — WERELDWIJD, 
MINST ONTWIKKELDE LANDEN,  
SUB-SAHARA-AFRIKA, AFRIKAANSE 
FRAGIELE STATEN EN BINNENLANDSE 
UITGAVEN VOOR VLUCHTELINGEN

Tabel 1 Bronnen: OECD DAC Tabel 1 en 2a en Preliminary Release (april 2017). Opmerkingen: De ODA voor 2015 wordt in constante prijzen uitgedrukt. In de netto ODA is bilaterale schuldkwijtschelding niet inbegrepen, de beide bi- en 
multilaterale toegerekende geldstromen wél (de multilaterale stromen voor Afrika en de MOL’s in 2015 zijn door ONE ingeschat).

2016 ODA,  
EX SCHULDKWIJTSCHELDING

2015-2016 
VERSCHIL 

Wereldwijd
$4,93 miljard 

(€4,46  
miljard)

13,35%

ODA voor MOL’s
$1,16 miljard

(€1,05  
miljard)

11,41%

ODA voor  
sub-Sahara-Afrika

$1,35 miljard 
(€1,22  

miljard)
5,55%

Totale ODA/BNI 0,65% 0,1 procentpunt

ODA voor MOL’s als % 
van totale ODA 23,46% 5,22  

procentpunt

ODA/BNI voor MOL’s 0,15% 0,01  
procentpunt

Binnenlandse 
uitgaven voor 
vluchtelingenopvang 
als % van totale ODA 

9,35% 13,99 procent-
punt GEDAALD

Binnenlandse 
uitgaven voor 
vluchtelingenopvang 
als % van bilaterale ODA

14,77% 17,43 procent-
punt GEDAALD

2015 ODA,  
EX SCHULDKWIJTSCHELDING

2014–15  
VERSCHIL

ODA voor fragiele  
Afrikaanse staten

$903,52  
miljoen 
(€814,5 
miljoen)

11,05% 
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te helpen.12  Een nieuw kabinet is ook een 
mogelijkheid voor structurele verhogingen van 
het humanitaire hulpbudget, voortbouwend 
op de positieve ervaringen van het Dutch 
Relief Fund.13 Een nieuwe minister zou ook 
extra prioriteiten moeten onderzoeken. Zo zou 
onderwijs een goede aanvulling zijn binnen de 
ontwikkelingsagenda, als aanvulling voor de 
huidige focus op werkgelegenheid en inspraak.

STEUN VOOR PRIVATE 
INVESTERINGEN

Sinds 2010 zijn het Nederlandse ontwikkelings-
samenwerkings- en handelsbeleid nauwer 
met elkaar verbonden. Sinds vijf jaar geleden 
vallen de buitenlandse hulp- en handelporte-
feuilles onder de verantwoordelijkheid van één 
minister. Toen Lilianne Ploumen in 2012 haar 
post als minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking opnam, legde 
ze haar plannen voor in het document ‘Wat de 
wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, 
handel en investeringen’.14 Meer dan ooit, zei ze, 
zou Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
private investeringen ondersteunen. Een 
vlaggenschip op dit gebied was het Dutch 
Good Growth Fund (DGGF), maar dat bleek 
lastig om te implementeren.15 

Sommige waarnemers hebben zich kritisch 
uitgelaten over deze beleidsverschuiving 
naar een gedeelde aanpak voor 
ontwikkelingssamenwerking en handel.16 
Ze vragen zich af of de Nederlandse private 

LANDENPROFIEL
NEDERLAND
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Grafiek 1 Bronnen: OECD DAC Tabel 1 en 2a en Preliminary Release (april 2017). Opmerkingen: De ODA voor 2015 wordt in constante prijzen uitgedrukt. In de netto ODA is bilaterale schuldkwijtschelding niet inbegrepen, de beide bi- en 
multilaterale toegerekende geldstromen wél (de multilaterale stromen voor Afrika en de MOL’s in 2015 zijn door ONE ingeschat). 
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sector werkelijk achter het beëindigen van 
extreme armoede in ontwikkelingslanden 
staat en of de private sector beter 
geschikt is om dat te bereiken dan meer 
traditionele ontwikkelingsmethodes. De 
Algemene Rekenkamer heeft gevraagd 
om een systematisch overzicht van de 
resultaten en de lessen die uit de aanpak te 
trekken zijn, aangevuld met representatieve 
impactbeoordelingen.17 In hetzelfde rapport 
adviseerde de Rekenkamer de minister 
om meer focus aan te brengen binnen de 
financieringsmogelijkheden voor bedrijven, 
zodat kosten niet te hoog worden. 

De private sector kan een cruciale rol 
spelen in de strijd tegen armoede. Wanneer 
overheidsbudgetten worden gebruikt om de 
private sector te ondersteunen, moeten er 
sterke bewijzen zijn van de impact hiervan op 
ontwikkeling en de meerwaarde. Een nieuw 
kabinet kan het meten van deze resultaten 
verbeteren en best practices toe passen. 

TRANSPARANTIE 

Transparantie binnen ontwikkelingssamen-
werking is de afgelopen jaren een prioriteit 
voor het Nederlandse kabinet geweest, met  
belangrijke vooruitgang als resultaat: de 2016 
Aid Transparancy Index geeft Nederland nu het 
label ‘goed’.18 Het ministerie doet er veel aan 
om de concrete resultaten van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking zo inzichtelijk 
mogelijk te maken.19 Nederland was een van 

de eerste donorlanden die IATI gebruikte en 
het kondigde zijn intentie aan om dit te blijven 
doen.20

AANBEVELINGEN 

• Het nieuwe kabinet zou het 
ontwikkelingssamenwerkingsbudget moeten 
herstellen om de internationaal afgesproken 
doelstelling te behalen om 0,7% van het 
BNI aan ODA te besteden. Daarbij zou 
het 50% van het budget in de MOL’s en 
fragiele staten moeten investeren. Uitgaven 
voor vluchtelingenopvang in Nederland 
zelf moeten bovenop het ODA worden 
gebudgetteerd. 

• De volgende minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
zou onderwijs op de ontwikkelingsagenda 
moeten zetten om de huidige focus op 
werkgelegenheid en inspraak aan te vullen.
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