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door drs. H.J.B. Aarts 

Drs. H.J. B. A arts (1930) is lid van de CDA Tweede 
Kamerfractie. Hij is voorzitter van de Vaste 
Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking. 

De financiele soliditeit van de 
ontwikkelingsbegroting 

Dit artikel is geschreven vanuit een groeiende bezorgdheid dater een discrcpantic 
dreigt tc ontstaan tussen de ideele betrokkcnheid van de Nederlandse politick en de 
samenleving ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking en de financiele 
onderbouwing van het ontwikkelingsbeleid. 

In Nederland bestaat er. gelukkig. in ho
ge mate consensus met betrekking tot 
onze verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de derde wereld. Discussies in en 
buiten het parlement geven blijk van gro
te betrokkenheid tot dit onderwerp en 
gaan dan ook begrijpelijkerwijze hoofd
zakelijk over inhoudelijke aspecten: de 
richting van het beleid en de te kiezen 
instrumenten, kanalen en methoden. 
Derhalve meer over de vraag hoe het 
geld besteed moet worden dan over vee! 
proza"ischer kwesties als de inrichting van 
de begroting en de grondslagen van de 
financiering van het ontwikkelingsbud
get. Is de financiering van alles wat we 
aan ontwikkelingsactiviteiten voor de 
toekomst willen veilig gesteld? Oat is de 
centrale vraag waarop in dit artikel het 
accent wordt gelegd. Aandacht voor deze 
kant van het beleid is nodig, want aile 
ideele beschouwingen zijn vruchteloos 
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wanneer niet gezorgd wordt voor een 
gezonde financiele basis. Ook verworden 
mooi klinkende passages in verkiezings
programma·s tot frases. indien niet tege
lijkertijd gezorgd wordt voor de finan
ciele onderbouwing van aile voornemens. 

Inleiding 
Voor het eerst zal in 1984 het Nederland
se ontwikkelingsbudget lager zijn dan dat 
van het voorafgaande jaar. Op zich is dat 
al voldoende reden om eens wat uitvoerig 
stil te staan bij de financiele vooruitzich
ten van de ontwikkelingshulp. Er is ech
ter meer. Het voor 1984 beschikbare be
drag is 4365 miljoen gulden. Dit lijkt een 
heel bedrag en dat is het ook. maar nade
re analyse toont aan dat slechts cen ge
deelte daarvan rechtstreeks ten goede 
komt aan de ontwikkelingslanden. Bo
vendien valt te vrezen dat bij ongcwijzigd 
beleid de situatie zal verslechteren. De 
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non-ODA uitgaven 11 blijven namelijk elk 
jaar stijgen. De eerste klappen heeft de 
derde wereld reeds moeten incasseren. In 
1983 zijn de toewijzingen aan concentra
tielanden met 20% verminderd, terwijl in 
de begroting 1984 ook de voornaamste 
YN-fondsen met hetzelfde percentage 
zijn gekort. 
Hoewel door het kabinet de hulpdoelstel
ling op 1,5% van het nationaal inkomen 
wordt gehandhaafd blijkt de begroting 
1984 uit te komen op slechts 1,41%. 
Daardoor komt de vraag aan de orde hoe 
serieus in de eerstkomende jaren deze 
doelstelling door het kabinet wordt ge
nomen. 
Een ander probleem is het stuwmeer2l. 

Door de instelling van het kasplafond11 

door de minister van Financien mag daar
op jaarlijks slechts beperkt worden inge
teerd. Op termijn kan dit tot ernstige 
problemen leiden bij de financiering en 
derhalve de ongestoorde voortgang van 
reeds toegezegde projecten. 
Een grondige bezinning op de financiele 
soliditeit van de begroting is noodzake
lijk, wil de continulteit en de kwaliteit 
van de ontwikkelingshulp in de komende 
jaren zijn gegarandeerd. Deze bezinning 
moet leiden tot een aantal financiele 
maatregelen. Bij de formulering daarvan 
is het CDA-verkiezingsprogramma als 
uitgangspunt gekozen, terwijl uiteraard 
ook rekening is gehouden met het in 1982 
gesloten regeerakkoord en met door de 
Kamer gedane meerderheidsuitspraken. 
Het CDA heeft altijd gesteld dat de eigen 
economische moeilijkheden nooit een 
alibi mogen zijn om de hulp aan de mis
deelden in de derde wereld te verlagen. 
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Aan dat uitgangspunt moet juist in deze 
tijd worden vastgehouden, indachtig ook 
datgene wat zo duidelijk in de jongste 
troonrede is gesteld: 'Het moet ons een 
plicht zijn al het mogelijke te doen om 
deze nood te helpen lenigen'. 

Het hulpvolume: de 1 Yz% -doelstelling 
In tegenstelling met aile andere hoofd
stukken van de Rijksbegroting is de Ont
wikkelingsbegroting geen inzet van de 
jaarlijkse onderhandelingen binnen het 
kabinet. De hoogte van het ontwikke
lingsbudget wordt tel ken jare vastgesteld 
door 1,5% te nemen van het geraamde 
netto nationaal inkomen41 en behoeft 
derhalve niet in het kabinetsberaad te 
worden 'bevochten'. Hieruit blijkt de pri
oriteit die aan dit onderwerp binnen het 
regeringsbeleid wordt gegeven. 
De oorsprong van deze doelstelling ligt in 
het regeerakkoord van het kabinet-Den 
Uyl. In de regeringsverklaring van mei 
1973 werd aangekondigd dat het Neder
landse hulpvolume zou worden opge
voerd tot 1Yo% NNI te bereiken in 1976. 
In de Kamer is indertijd uitvoerig gede
batteerd of in deze formule niet een te 
groot risico besloten lag dat bij een da
lend nationaal inkomen ook het hulpvo
lume zou verminderen. Minister Pronk 
werd echter door niemand weersproken 
toen hij stelde dat de koppeling van het 
ontwikkelingsplafond aan het verloop 
van het nationaal inkomen op zich zelf 
een grote verworvenheid was. De cijfers 
wezen dit ook uit. In 1976, het jaar waar
in voor het eerst de doelstelling gehaald 
werd, steeg het budget ten opzichte van 
het voorgaande jaar met 953 miljoen gul-

I) Uitgaven die door de OESO niet als officie!e ontwikkelingshulp worden beschouwd en derhalvc niet 
worden meegcnomen bij de jaarlijkse hcrekening van het resultaat van de Nederlandse ontwikkelingsin
spanning. 

2) Het totaal van hegrotingsgeldcn waarvoor in de loop van de jaren verplichtingen ten opzichte van 
ontwikkclingslandcn zijn aangcgaan maar die nog niet zijn uitgcgcven. 

3) Hct maximum aan kasgelden dat jaarlijks door de Minister mag worden uitgegeven. 
4) De raming van hct Netto Nationaal Inkomen tcgen factorkostcn (NNJ) blijkt uit de Macro Economische 

Verkenningcn (MEV). die elk jaar v66r de totstandkoming van de Miljocnennota door het Centraal 
Plan bureau worden opgestcld. 
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den. En ook in de daaropvolgende jaren 
bleef de stijging, zij het in kleinere om
vang, doorgaan. Totdat in de begroting 
voor 1984 de omslag kwam. 
Overigens heeft Pronk aan zijn collega 
Duisenberg ten behoeve van het halen 
van de doelstelling in 1976 wei enkele 
forse prijzen moeten betalen. Voor een 
aanzienlijk deelliggen de wortels van de 
huidige problemen in de oneigenlijke ele
menten die door Prank in 1976 in zijn 
begroting zijn opgenomen en in de toen 
gekozen financieringswijze. 
In 1976 is de 'plafondvervuiling·') waar
van nude wrange vruchten worden ge
plukt, pas goed begonnen. Ik kom hierop 
nog nader terug. Bovendien had de snelle 
toename van ontwikkelingsgelden tot ge
volg dat de bestedingen erg achter gingen 
blijven. waardoor het stuwmeer alsmaar 
grater werd. 
In 1984 is gebeurd waar we in 1976 bang 
voor waren. De stilstand in de economi
sche groei had tot gevolg dat het NNI 
praktisch gelijk blecf, zodat het ontwik
kelingsvolume met 35 miljoen gulden is 
gedaald. Nader bezien is dit bedrag nog 
geflatteerd, want de eigenlijke uitgaven 
dalen met ruim 100 miljoen gulden. 
Moeten wij er nu voor pleiten om de 
koppeling los te Iaten en het budget jaar
lijks nominaal vast te stellen? Ik meen 
van niet. Na zoveel jaren van uitbundige 
groei zou het onverstandig zijn reeds na 
een tegenvallend jaar deze verworven
heid ter discussie te stellen. 

De herschatting van het NNI 
Bij de opstelling vqn de nationale reke
ningen 1977 door het CBS in 1981 werd 
het NNI op een nieuwe wijze gedefini
eerd. In feite hield dit een opwaartse 
bijstelling in, die voor het eerst bleek in 
de MEV 1982. Indien dit herschatte NNI 

als basis zou zijn genomen voor de bere
kening van het hulpvolume zou de ont
wikkelingsbegroting 1982 aileen reeds 
daardoor met ruim 270 miljoen zijn ge
stegen. In de Memorie van Toelichting 
werd echter medegedeeld dat voor de 
berekening van het hulpbedrag met de 
herschatting geen rekening was gehou
den en dat de gevolgen daarvan in de 
korriende jaren zouden moeten verwerkt. 
Het nieuwe kabinet zou moeten beslissen 
over het tempo waarin deze aanpassing 
zou moeten plaatsvinden. 
In de begroting 1983 werd de helft van de 
herschatting meegenomen. hetgeen een 
verhoging van het budget met 150 mil
joen gulden betekende. Deze werd ech
ter weer tenietgedaan door het regeerak
koord 1982. dat zich uitsprak voor uitstel 
van de verwerking van de herschatting. 
Tengevolge daarvan moest de begroting 
1983 benedenwaarts worden bijgesteld. 
Wei deelde de huidige minister in januari 
1983 aan de Kamer mede dat ·na 1984 
maar in ieder geval nog in deze regeerpe
riode een aanvang zal worden gemaakt 
met de geleidelijke verhoging van de 
committeringsruimte van ontwikkelings
samenwerking·h) en dat terzake bij de 
begrotingsvoorbereiding 1985 beslissin
gen zullen worden genomen. Teneinde te 
bereiken dat nog onder verantwoorde
lijkheid van het zittende kabinet de 1 j<C( 

van het herschatte NNI zou worden ge
haald diende de CDA-fractie tijdens de 
begrotingsbehandeling 1983 een motie 
111. 

Deze sprak uit dat met in gang van I Y85 
jaarlijks 100 miljoen gulden aan het ont
wikkelingsvolume zou moeten worden 
toegevoegd, zodat in I Y87 het doe! zou 
zijn bereikt. Er is be grip voor op te bren
gen dat niet onmiddellijk in 1982 op 
grond van een statistische herschatting 

5) Het onder de ontwikkelingsbegroting brengcn van postcn. die niet of nauwclijks ontwikkclingsrckvant 
zijn. 

6) Hct bed rag waarvoor verplichtingen ten opzichtc van ontwikkelingslandcn mogcn worden aangcgaan. 
In feite bctckent dit een vergroting van hct hulpvolume. 
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hct volkdig extra hcdrag aan het hulpvo
lume werd toegevoegcL maar dat dit gc
lcidelijk zou gcbcurcn. Oat houdt cchter 
wel in. dat inmiddcls in 1l)~4 voor hct 
dcrde achtereenvolgende jaar de ontwik
kclingsbegroting slcchts 1.41 c1r NNI om
vat. Een nog Ianger volledig achterwcgc 
Iaten van de verhoging is dan ook nict 
vcrantwoord. zckcr niet nude groci van 
het nationaal inkomen stagneert. Een 
dcrgelijk beleid strookt niet met hct 
CDA-verkiezingsprogramma en het rc
gcerakkoord die bcide uitgaan van hct 
handhaven van de l Y,l/r. In de begroting 
1l)X5 zal dan ook een concreet vooruit
zicht moeten worden geboden op het bc
reiken van deze doelstelling binnen enke
le jaren. 

Het meerjarenplan van de :\lederlandse 
hulpverlening 
Het is goed gebruik dat telkcnjare bij de 
hcgroting een voortschrijdend meerja
renplan wordt gevoegd. Dit strekt zich 
uit over de eerstkomende vier jaren. Wil 
men echter een goed houvast hebben aan 
de meerjarencijfcrs. dan dienen deze zo 
realistisch mogelijk tc worden geprogno
tiseerd en licfst aan de voorzichtigc kant. 
Toekomstverwachtingen op grond van te 
optimistische voorspellingcn brengen het 
beleid in problemen. Dramatisch onjuist 
bleek de prognose voor 1l)~4. In het 
mcerjarenplan 1l)~3 werd voor ll)84 een 
bedrag van 424 miljoen meer geraamd 
dan de bcgroting ll)i-\4 aangccft. Dit werd 
veroorzaakt doordat uitgegaan was van 
een te optimistische re kenverondcrstcl
ling van de groci van het NNL te weten 
5YJ/(. Weliswaar is bij de berekening van 
het nieuwe mccrjarenplan een aanzien
lijk lager groeipercentage. nl. Ylr gehan
teerd. maar dan nog is het de vraag of dit 
niet te optimistisch is. 
De minister verdcdigt het laatste percen
tage door crop te wijzen dat in de perio-
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de 1l)73 t/m ll)~2 de gcrcaliscerde groei 
van het nationaal inkomen nooit onder 
de 3Sit: is geweest. Hierbij ziet zij echter 
over het hoofd dat juist in ll)83 de groei 
aanzienlijk is gedaald. Hct ware raadza
mer geweest om uit te gaan van slechts 
2'/r groei van het NNI. Op basis van de 
3Sir: rekenverondcrstelling zal het volume 
tot 19k8 jaarlijks met ruim 100 miljoen 
stijgen. Vcrgeleken met het gemiddelde 
van voorgaande jarcn is dit gering. Bo
vendien moet men zich realiscrcn dat 
deze nominale stijging amper voldoende 
is om gezicn de prijsstijgingen de reele 
koopkracht op peil te houdcn. Ecn vcr
hoging van de begroting 19k5 met 2.46o/c, 
zoals geraamd. stijgt niet veel uit hoven 
de jaarlijkse inflatic. Door hct wegvallen 
van de vertrouwd gcworden jaarlijkse 
aanzienlijke begrotingsgroci moct veel 
aandacht worden besteed aan het tcrug
dringen van die uitgavcn. die niet recht
strecks hct ontwikkelingsdoel dienen. 

De ODA-doelstelling 
Internationaal wordt de hulpdoelstelling 
niet uitgedrukt in een percentage NNI 
maar in cen percentage van het Bruto 
Nationaal Produkt tegen marktprijzen 
(BNP). 
In l%l) stelde de internationale Commis
sie-Pcarson voor om als doelstelling voor 
overheidshulp te nemen 0.71/C BNP7>. Dit 
percentage werd opgenomen in de door 
de Algemenc Vergadering van de Vere
nigde N a ties in 1970 aangenomen 'Reso
lutie inzake de strategic voor het Tweede 
ontwikkelingsdecennium ·. Nederland 
heeft deze doclstclling serieus genomen 
en bereikte in 1()75 reeds ccn percentage 
van 0.75. 
Sindsdicn is de officiele ontwikkelings
hulp (ODA). gemeten in uitgaven. geste
gen tot 1.089c in ll)81 en ll)82. Daarmede 
staat ons land met Noorwegen en Zwe
dcn aan de top van de Westerse donor-

7) Zic: Panna.\ in Dn·c!ornnmt. Repon of' the Commission on lntemational developmem. Jl)6l), biz. 150. 
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Ianden. De andere OESO-landen bleven 
ver achter. Was in 1970 het gemiddelde 
van de Westerse Ianden 0,35%, in 1982 
was dit cijfer slechts gestegen tot 0,39%. 
Teneinde een vergelijkbaar beeld te krij
gen van de ontwikkelingsinspanningen 
van de OESO-landen heeft het Develop
ment Assistance Committee (DAC) een 
aantal criteria geformuleerd, waaraan 
hulp moet voldoen om voor ODA in 
aanmerking te komen. Hierbij dient te 
worden aangetekend dat de 112% NNI 
een begrotingsdoelstelling is, terwijl de 
ODA door de DAC achteraf gemeten 
wordt in termen van uitgaven. 
De non-ODA of onzuivere hulp is ruimer 
dan het begrip oneigenlijke hulpuitga
ven, dat in Nederland wordt gehanteerd. 
Zo worden bijv. bewustwordings- en ont
wikkelingsactiviteiten als door de NCO 
verricht, alsmede activiteiten ter verbete
ring van de internationale arbeidsverde
ling als eigenlijke ontwikkelingsactivitei
ten beschouwd. Het zal een grote inspan
ning vergen om in de komende jaren 
hetzelfde niveau van ODA-hulp te hand
haven. Tijdens de begrotingsbehandeling 
heeft de minister medegedeeld dat in 
1983 de ODA naar aile waarschijnlijk
heid zal dalen tot rond 1% BNP terwijl in 
het Nederlandse DAC-memorandum 
1982 voor 1988 0,92% BNP wordt ge
raamd in de veronderstelling dat het BNP 
per jaar nominaa12% stijgt. De voort
durende stijging van de non-ODA uitga
ven knaagt aan het percentage. Op de 
specifieke problemen die samenhangen 
met het verlagen van de non-ODA uitga
ven kom ik later terug. 

Stuwmeer en kasplafond 
Het gecumuleerd totaal van begrotings
middelen waarvoor in de loop der jaren 
verplichtingen zijn aangegaan, doch die 
nog niet zijn uitgegeven, is in de loop van 
de zeventiger jaren zeer sterk gegroeid. 
Van 662 miljoen gulden in 1970 via 
1734.8 miljoen gulden in 1976 tot 2786.5 
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miljoen in 1980. Naarmate de middclen 
toenamen groeide het stuwmcer. 
Opeenvolgende ministers, te beginnen 
met Pronk hebben op aile mogelijke ma
nieren getracht op het stuwmcer in te 
teren. Oat is echter v66r 1981 niet gelukt. 
Reeds in de begroting 1974 stelde Pronk 
dat 'gestreefd zal worden naar een aan
zienlijke verkleining van het stuwmcer'. 
In 1975 zegt hij dat 'de groei tot staan is 
gebracht' en dat in de loop van het meer
jarenprogramma naar een geleidelijke 
vermindering wordt gestreefd. Dit stre
ven mocht echter niet baten want in 1976 
moest Pronk erkennen dat de verwach
ting niet was bewaarheid. Wei gaf de 
minister in dat jaar een norm voor de 
maximaal toelaatbare omvang van het 
stuwmeer. Het mocht niet grater zijn dan 
ongeveer de helft van het begrotingsto
taal in het desbetreffende jaar. Zoals ge
zegd: eerst in 1981 werd de trend omge
bogen. Voor het eerst bedroegen toen de 
uitgaven 220 miljoen gulden meer dan 
het begrotingstotaal voor 1982. Er be
stand goede hoop dat op deze weg zou 
kunnen worden doorgegaan en het stuw
meer geleidelijk aan tot redelijke propor
ties zou kunnen worden teruggebracht. 
Er kwam echter een kink in de kabel. De 
minister van Financien vaardigde een be
sluit uit dat de feitelijke uitgaven per jaar 
aan een limiet bond: het kasplafond. Dit 
besluit gold al enkele jaren voor aile de
partementen, doch eerst in 1982 onder
vond ontwikkelingssamenwerking daar
van de weerslag. Besloten werd dat in 
1982 slechts 200 miljoen gulden meer 
mocht worden uitgegeven dan voor dat 
jaar begroot. Tijdens het debat dat hiero
ver met de toenmalige minister Van Dijk 
in de Kamer werd gevoerd diende de 
CDA-fractie een motie in, waarin het 
kabinet dringend werd verzocht om in de 
komende jaren een beheerste intering op 
het stuwmeer mogelijk te maken. Het 
leek ons onverantwoord om, gegeven de 
precaire situatie van de schatkist. te plei
ten voor een ongelimiteerde intering. 
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Het is echter sterk de vraag of de voor de 
jaren 1983 en 1984 toegestane intering 
voldoende zal zijn om in de toekomst een 
ongestoord projectenbeleid te voeren. 
Het gaat hier om extra bedragen van 
resp. 165 en 205 miljoen gulden. 
Vast staat dat het bestaan van een stuw
meer onvermijdelijk is. Zelfs met een 
perfecte projectplanning kan niet worden 
bereikt dat aile begrote bedragen in het
zelfde jaar worden uitgegeven. Boven
dien is voor wat de multi1aterale instellin
gen (bijv. IDA) betreft niet altijd zeker 
wanneer de afroep van de toegezegde 
middelen zal plaats vinden. Maar hoe 
groot moet dit stuwmeer maximaal zijn? 
De in 1976 door Pronk gegeven norm 
lijkt onder de huidige omstandigheden te 
ruim. Onder de voorwaarde dat een opti
male bestedingsplanning wordt gehan
tecrd lijkt een stuwmeer van 1 miljard 
gulden voldoende. Oat impliceert dat het 
huidige stuwmeer 1.5 miljard gulden te 
groot is. Wit men in 5 jaar het basisbe
drag benaderen dan zal per jaar tenmin
ste 300 miljoen gulden moeten kunnen 
worden ingetecrd. 
Met het voorgaandc lijkt in tegenspraak 
dat in 1983 en misschicn ook in 1984 
rekening gehouden moet worden met on
deruitputting. De reden daarvoor is ech
ter grotendeels gelegen in het feit dat de 
hulpverlening aan Suriname is geschorst. 
Daar staat cchter tegenover dat het niet 
onmogelijk is dat na hervatting van de 
hulp de jaarlijkse besteding groter zal 
zijn dan begroot (200 miljoen gulden). 
Het stuwmeer bestaat uit twee compo
nenten: begrotingsgclden en kapitaal
marktmiddelen'1. Daarvan is verhou
dingsgewijzc de kapitaalmarktmiddelen
component veruit de grootste. Ultimo 
1l)S2 bcdrocg dcze 133% van het verge
lijkbare begrotingsbedrag. Voor de be
grotingsmiddelen is dit slechts 40%. 
Hieruit blijkt dat de wijze van financie
ring van de begroting (via de schatkist of 
middels leningen) van groot belang is 

lOI 

zowel voor de groei van het stuwmeer als 
voor de interingsmogelijkheid. 

Kapitaalmarktmiddelen en rentesubsidies 
V 66r 1975 werden voor de financiering 
van ontwikkelingsprojecten slechts in be
perkte mate gelden op de kapitaa1markt 
opgenomen. Wei werden naast schenkin
gen begrotingsleningen aan ontwikke
lingslanden verstrekt. In 1975 werd door 
minister Pronk het besluit genomen om 
15% van de benodigde midde1en op de 
kapitaalmarkt te lenen. Deze leningen 
worden aan concentratielanden doorge
geven tegen een aanzienlijk lager rente
percentage (thans 2/',% ). Het verschil 
tussen de marktrente en de concessionele 
rente wordt als rentesubsidies ten taste 
gebracht van de ontwikkelingsbegroting. 
Ook dit heeft Pronk van Duisenberg 
moeten accepteren. want v66r 1975 wer
den de rentesubsidies volledig gedragen 
door begrotingshoofdstuk IXb (Finan
cien). In de loop van de jaren is deze post 
aanzienlijk toegenomen. Enerzijds door 
het sterk toegenomen hulpvo1ume. an
derzijds doordat het verschil tussen 
marktrente en uitleenrente steeds grater 
is geworden, mede als gevolg van het feit 
dat de lcningvoorwaarden geleidelijk 
werden verzacht. Bovendien werd bij het 
bereiken van de 1 )1,% doelstelling in 1976 
met Financien afgesproken dat voortaan 
ze1fs 20% van de begroting zou worden 
geleend op de kapitaalmarkt. 
Enkele cijfers: de rentesubsidies bedroe
gen in 1975 17 miljoen gulden, in 1980 
141 mil joen en in 1984 zullen deze 351 
mi1joen bedragen. Vo1gens de meerja
renraming zullen deze in 1988 oplopen 
tot een half miljard gulden. Rentesubsi
dies zijn overeenkomstig de GOA-crite
ria non-ODA-uitgaven en zij be"invloe
den derhalve rechtstreeks in negatieve 
zin het voor ODA beschikbare bedrag. 
Eerst in zijn demissionaire status. nl. bij 
de begroting 1978. geeft Pronk een con
crete indicatie voor de oplossing van deze 

~) Cicldcn die ten bchocve van ontwikkclingsprojccten door de Nedcrland~e Investcringshank voor 
Ontwikkclin[!slandcn onder staatsgarantic op de kapitaalmarkt worden gclecnd. 
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problematiek. De kapitaalmarktmidde
lencomponent zou geleidelijk moeten
worden afgebouwd van 20iJc: tot nul. Hij 
heeft dit voornemen zelf niet meer in 
beleid kunnen omzetten. Zijn opvolger, 
minister De Koning, kondigde bij zijn 
eerste begroting aan dat hij met de af
bouw een begin wilde maken. Yo or 1979 
hield dat in, dat 100 miljoen gulden min
der op de kapitaalmarkt werd geleend, 
welk bedrag derhalve met schatkistmid
delen werd gcfinancierd. 
In de volgende jaren wordt dit doorgezet. 
doch niet cumulatief zodat het effect on
voldoende was. De CDA-fractie achtte 
het wcnselijk om tijdens de begrotingsbe
handeling 1981 ecn uitspraak van de Ka
mer tc vragen, die richting zou kunnen 
geven aan hct toekomstig regeringsbeleid 
terzake. Immers de verkiezingen en kabi
netsformatie van 1981 stonden voor de 
deur. De essentie van de in november 
1980 vrijwel unanicm aangenomen motie 
was dat vanaf 1982 elk jaar cumulatief 
100 miljoen gulden kapitaalmarktmidde
len zouden moeten worden omgezet in 
begrotingsmiddelen. zodat het bedrag 
aan rentesubsidies in een periodc van 8 
jaar zou zijn gestabiliseerd. 
In het concept CDA verkiezingspro
gramma 1981 werd op dit stuk een ver
dergaande tekst voorgesteld, nl. om het 
leningenaandeel nog in de komende ka
binetsperiode tot nul terug te brengen. 
Via een door de CDA-fractie gei'nspi
reerd amendement is dit toen in de defi
nitieve programtekst bijgesteld in de 
richting van het bovengegeven dictum 
van de motie (art. 1.15 van het CDA
programma). Deze tekst is ook in het 
regeerakkoord 1981 opgenomen. 
Jammer genoeg is in het volgende regeer
akkoord, waarop het kabinet-Lubbers is 
gebaseerd, van deze lijn afgeweken. Ge
steld werd dat in 1983 slechts 50 miljoen 
gulden en daarna jaarlijks 100 miljoen 
gulden minder op de kapitaalmarkt zou
den worden opgenomen. 
Het begrip 'cumulatief komt niet in de 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNI:--JGEN 2 R4 

102 

tekst van het akkoord voor. Toch moet 
dit de intentie van de opstellers zijn gc
weest aangezien wei gesproken wordt 
over het bereiken van stabilisatic van 
rentesubsidies. Immers zonder cumula
ticve omzetting wordt deze stabilisatie 
niet bereikt. 
Daar komt nog hij dat in strijd met de 
betreffende passage in het regeerakkoord 
in 1984 geen 100 miljoen doch slcchts 50 
miljoen gulden zal worden omgezet. 
Dcze lijn zal voor de komende jaren 
weer moetcn worden omgebogcn omdat 
andcrs de post rcntesubsidies sterk zal 
blijvcn stijgen. 
Men kan zich de vraag stellcn waarom de 
minister van Fin ancien er zo op staat dat 
de begroting van ontwikkelingssamen
werking gedeeltelijk met leningcn wordt 
gefinancicrd. Is het gccn lood om oud 
ijzer of Financien het geld leent via de 
uitgifte van staatsobligaties of Ontwikkc
lingssamenwerking via de Nederlandsc 
Investeringshank voor Ontwikkelingslan
den? Bovendien kan nog gewezen wor
den op een ander effect, niet van onbc
lang in het kader van een beleid om hct 
Ncderlandse bcdrijfsleven sterker te be
trekken bij de ontwikkelingssamcnwer
king. De door Nederland verstrektc le
ningen zijn partiecl ontbonden, dat wil 
zeggen dat de goederen en dienstcn on
der bepaalde voorwaardcn ook in het 
buitenland kunnen worden gekocht. Men 
is daardoor mindcr verzekerd van hct 
terugvloeien in de Ncderlandse economic 
van deze gelden dan van schatkistmidde
len, die als praktisch volledig gebonden 
schenkingen aan de ontwikkelingslandcn 
ter beschikking worden gesteld en daar
door in Nederland mocten worden be
steed. 
Er is nog een ;mder bclangrijk nadcel 
verbondcn aan het hoge aandeel kapi
taalmarktmiddclen, waarcloor de kwali
teit van de hulp negatief worclt bc'in
vloed. In de praktijk blijkt de verwer
kingscapaciteit van leningen door ont
wikkelingslanden structureel geringcr 
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dan van giften. De armste ontwikkelings
landen kunnen hun sehuldenlast niet Ia
ten oplopen. red en waarom de Neder
landse regering ter uitvoering van de in 
maart lf..J7K aanvaarde UNCT AD-resolu
tie voor sehuldverliehting besloot de 
oude leningen van de vier armste eoneen
tratielanden om te zetten in sehenkingen. 
Daarna zijn aan deze groep Ianden in het 
kader van de reguliere samenwerkings
programma 's geen leningen doeh uitslui
tend schenkingen verstrekt. 'Ji. 

In de voorgaande paragraaf werd reeds 
aangegeven dat de kapitaalmarktmidde
lencomponent vee! grater is dan de be
grotingsmiddelencomponent. Dit vloeit 
logisch voort uit het bovenstaande en 
alles wijst er derhalve op. dat een ver
schuiving van leningen naar schenkingen 
dringend nodig is. Ultimo 1982 was de 
totaal uitstaande schuld ongeveer 5 mil
jard gulden. Voorkomen zal moeten wor
den dat v66r 1f..Jf..JO hieraan weer enkele 
miljarden zijn toegevoegd. In mijn voor
stel zal het niveau van de rentesubsidies 
in 1989 en 191..)0 574 miljoen gulden belo
pen en daarna gaan dalen. 

Oneigenlijke uitgaven en overige toereke
ningen 
In 1f..J76 is het 'plafond' voor ontwikke
lingssamenwerking ingevoerd. Onder dit 
plafond zijn be halve de begrotingsposten 
van ontwikkelingssamenwerking ook tal 
van posten van andere hoofdstukken van 
de Rijksbegroting ondergebracht. Deze 
zijn vaak slechts in geringe mate of in het 
geheel niet ontwikkelingsrelevant en ver
kleinen daardoor de mogelijkheden van 
een optimaal ontwikkelingsbeleid. De 
grootste post. rentesubsidies. is hierbo
ven reeds ter sprake gekomen. Een ande
re. grote post heet 'Subsidies en bijdra
gen ten behoeve van opvang en begelei
ding buitenlandse werknemers en ( voor
malige) Rijksgenoten'. Het gaat hier om 
117.5 miljoen gulden. Wanneer we weten 
dat met deze post bijv. welzijnsstichtin
gen voor gastarbeiders worden betaald. 
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dan moet men zich in gemoede afvragen, 
wat dit met ontwikkelingssamenwerking 
te maken heeft. Zelfs bijstandskosten 
zijn hier ondergebracht. 
Uit categoric III b: 'Directe hulp in hu
manitaire noodsituaties' wordt praktisch 
het gehele apparaat van vluchtelingen
hulp in Nederland betaald voor wat be
trcft vluchtelingen uit ontwikkelingslan
den. Het gaat om een bedrag van 22 
miljoen gulden. Enkele jaren geleden, 
ten tijde van de opkomst van de Vietna
mese bootvluchtelingenproblematiek, is 
afgesproken dat de kosten van transport 
en eerste opvang van deze vluchtelingen 
door ontwikkelingssamenwerking zou
den worden betaald. De grenzen daarvan 
worden echter ruimschoots overschreden 
wanneer aile met de aanwezigheid van 
vluchtelingen samenhangende kosten 
door de jaren heen ten laste blijven van 
ontwikkelingssamenwerking. In de be
grating 1984 zijn bijv. ook uitgaven, die 
voor wat betreft Vietnamese vluchtelin
gen op het terrein van de kinderbescher
ming liggen, opgenomen. 
De kosten van het apparaat van Buiten
landse Zaken en de Buitenlandse Dienst, 
alsmede de VN-contributies zijn op zich 
niet oneigenlijk, immers zonder deze is 
het voeren van een ontwikkelingsbeleid 
niet mogelijk. De vraag is echter of de 
huidige toerekening niet te hoog is. Zo 
werd in het regeerakkoord-1982 het per
centage van de VN-contributies ten laste 
van ontwikkelingssamenwerking ver
hoogd met 20% tot 80%. Men kan zich 
afvragen of dit een redelijke verhouding 
is tot de kosten die Buitenlandse Zaken 
voor zijn rekening neemt. Deze toereke
ningen belopen in de begroting 1984 
251,5 miljoen gulden en zullen in de ko
mende jaren nog stijgen. 
In totaal bedragen de non-ODAuitgaven 
in de begroting 1984 812,5 miljoen gulden 
en deze zullen volgens het meerjarenplan 
toenemen tot 965 miljoen in 1988. Bijna 
1 miljard! Dit betekent dat in dat jaar ca 
20% van het totale hulpbudget niet aan 

'i) Hct gaat hier om Bangladesh, Tanzania. Soedan en Boven-Volta. 
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directe ontwikkelingshulp kan worden 
besteed. 
Ter vergelijking: in 1974 bedroegen de 
non-ODAuitgaven 144 miljoen: 10,1% 
en in 1979 572,5 miljoen: 15,7% van de 
begroting. Hieruit blijkt dat niet aileen 
het nominale bedrag sterk stijgt, doch 
ook het percentuele begrotingsaandeel. 
Hieraan moet een halt worden toegeroe
pen. Het geactualiseerde CDA ver
kiezingsprogramma 1982 was hierover 
erg duidelijk: 'De bestaande oneigenlijke 
toerekeningen aan het ontwikkelingssa
menwerkingsbudget worden in de ko
mende kabinetsperiode gefinancierd ten 
laste van de daarvoor in aanmerking ko
mende begrotingen'. Het regeerakkoord 
steekt hier schril tegen af. 'Behalve enke
le extra-toerekeningen zullen tot 1987 
geen nieuwe oneigenlijke posten worden 
toegerekend'. En om te onderstrepen dat 
de goede voornemens zijn vergeten staat 
in de miljoenennota 1984 dat 'daarnaast 
een verhoging van een aantal toerekenin
gen tot een bedrag van 30 miljoen gulden 
heeft plaatsgevonden ·. Het beleid ten 
deze is wei consistent, maar dan in nega
tieve zin. 

Samenvatting 
Teneinde aan de bovengeschetste finan
ciele problemen het hoofd te bieden 
dienen, samengevat, de volgende beleids
maatregelen te worden genomen: 
a. met mgang van 1985 zal jaarlijks 100 

miljoen gulden aan het volume van de 
ontwikkelingshulp worden toege
voegd zodat in 1987 de JV,% van het 
herschatte NNI zal zijn bereikt. 

b. Het kasplafond voor ontwikkeflngssa
menwerking zal de mogelijkheid moe
ten bieden om jaarlijks 300 miljoen 
gulden op het stuwmeer in te teren. 
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c. Vanaf 1985 worden elk jaar 100 mil
joen gulden cumulatief kapitaalmarkt
middelen omgezet in begrotingsmid
delen. waardoor het bedrag binnen 
het hulpplafond voor rentesubsidies in 
een periode van vijf jaar zal zijn gesta
biliseerd. 

d. Nieuwe toerekeningen aan het ont
wikkelingsplafond worden achterwe
ge gelaten en een meerjarenplan 
wordt voorbereid teneinde het be
staande ontwikkelingsbudget geleide
lijk van oneigenlijke elementen te zui
veren. 

Tenslotte 
In dit artikel heb ik getracht de gevaren 
die de financiele soliditeit van de be gra
ting van ontwikkelingssamenwerking be
dreigen te traceren en daarvoor oplossin
gen aan te dragen. De noodklok hoeven 
wij nog niet te luiden maar een enkele 
trek aan de alarm bel is wei van be lang. 
We zullen ons moeten bezinnen hoe wij 
de prioriteit van de ontwikkelingssamen
werking. die in het CD A-program van 
uitgangspunten en het CDA-verkiezings
programma zo benadrukt wordt 1111 ook bij 
zich wijzigende omstandigheden 
overeind kunnen houden. Daarvoor zul
len beleidsmaatregelen nodig zijn. te be
ginnen bij de begroting 1985. en deze 
zullen financiele offers vergen. Zij die 
twijfelen of deze offers kunnen worden 
gebracht in een tijd van economische te
ruggang in eigen land dienen zich te reali
seren dat de depressie vele malen harder 
aankomt in de ontwikkelingslanden dan 
in de onze. Bovendien zal blijken dat op 
termijn de oplossing van onze problemen 
slechts mogelijk zal zijn door verbetering 
van de ontwikkelingskansen van de derde 
were I d. 

10) De lezer dte zich daaromtrent nader wil orienteren verwijs ik naar: 
- Het Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appel. met name de hoofdstukkcn 

die handelen over Internationale Solidariteit. 
- Het CDA-verkiezingsprogramma Om een zinvol bestaan. gcactualiseerdc vcrsic juli I <J~2. met name 

de artikelen 1.14 t/m 1.16. biz. 20/21. 
- Formatie '82 belicht. met name hoofdstuk III. paragraaf 3.<J. blz. 60 tim 65. 
- Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsmaatschappij; met name hoofdstuk IV. paragraaf C. biz. 44; 

45. 
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