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In ontwikkelingslanden liep 

de economische impact 

van de Covid-19-crisis voor 

op de gezondheidsimpact.

De optelsom van een stag-

nerende handel, de inko-

mensschok (o.a. door de 

terugval in remittances en 

toerisme, de ongeziene 

kapitaalvlucht en de daling 

van grondstoffenprijzen), 

de zich verder opbouwende 

schuldenlast, de dalende 

belastinginkomsten en de 

twijfelende ontwikkelings-

samenwerkingsmiddelen 

laat zich duidelijk voelen  

in ontwikkelingslanden.

Dit alles kwam bovenop een situatie 
voor de crisis, gekenmerkt door onge-
lijke en onrechtvaardige economische 
verhoudingen. Ongebreidelde vrijhandel 
ten koste van ecologische en sociale 
criteria, sluimerende schuldencrisissen 
in ontwikkelingslanden, afwezige globale 
coördinatie om belastingontwijking en 
-competitie aan te pakken, stagneren-
de ODA-cijfers en ruim onvoldoende 
aandacht voor de klimaatuitdagingen van 
ontwikkelingslanden. De ongelijke situatie 

waarin veel ontwikkelingslanden en bevol-
kingsgroepen zich bevinden is echter niet 
hun keuze, noch hun schuld. Bovendien 
leidt die ongelijke situatie ertoe dat de 
economieën van ontwikkelingslanden veel 
kwetsbaarder zijn voor externe schokken. 
Daarnaast komt deze crisis bovenop een 
bestaande crisis. De huidige gezond-
heids- en economische crises dragen bij 
aan de kwetsbaarheid voor de klimaat-
crisis en zullen de kost van klimaatactie 
verhogen. 

Er zijn stimuli, investeringen en kredie-
ten nodig. En er is nood aan nieuwe  
financieringsbronnen om de grote 
overheidsuitgaven te bekostigen. Al die 
uitgaven houden keuzes in over hoe de 
wereld er na corona wel of niet zal uitzien. 
“We won’t get back to normal because 
normal was the problem”.

In dit dossier bekijken we de uit-
dagingen van de inkomenscrisis die 
rechtstreeks en onrechtstreeks voortvloeit 
uit de pandemie, en de maatregelen 
om de pandemie in te perken. We doen 
dat vanuit enkele invalshoeken waar-
rond 11.11.11 al jaren actief is: handel 
en investeringen, schulden, fiscaliteit, 
remittances en ontwikkelingssamenwer-
king. Voor die domeinen kijken we naar 
de volgende vragen: Wat was de situatie 
vóór de crisis? Hoe verergerde de crisis 
de situatie? Welke maatregelen nemen 
of plannen overheden als antwoord op 
de crisis? Welke maatregelen zijn er 
volgens 11.11.11 nodig als antwoord op 
de crisis?

Handel

In de laatste decennia is de mondiale 
handel sterk veranderd: producten gaan 
vele malen de wereld rond vooraleer bij 
de consument terecht te komen, maar 
toch bracht het internet bedrijven korter 
bij de consumenten. China werd in  
20 jaar tijd de fabriek en het grootwaren-
huis van de wereld. Ondertussen bouw-
den grote handelsmogendheden, met de 
EU op kop, netwerken uit van vergaande 
bilaterale handelsakkoorden. 

Toen in China Covid-19 uitbrak,  
verbreidde de economische impact  
zich sneller dan het virus zelf. Ontwikke-
lingslanden die sterk afhankelijk zijn van 
enkele exporten werden erg getroffen.  
De wereldwijde handel kromp met bijna 
20%. Plots was het ieder voor zich om 
aan de nodige medische uitrusting te 
geraken. Nadien kwamen er internationale 
oproepen om de handel zo veel mogelijk  
open te houden, vaak zonder veel acht  
te slaan op de sociale omstandigheden. 
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Ondertussen gaat de aandacht naar 
economisch herstel en weerklinkt de roep 
naar verdere liberalisering van de wereld-
handel. Maar de crisis heeft ook vele 
kwetsbaarheden blootgelegd. Economi-
sche belangen gaan voor op mensenrech-
ten, sociale en milieukosten worden amper 
in rekening gebracht, de besluitvorming in 
het handelsbeleid blijft te gesloten. 

Handelsbeleid mag zich niet langer be-
perken tot meer liberalisering maar moet 
ervoor zorgen dat handel op een concrete 
en positieve wijze bijdraagt aan duurzame 
ontwikkeling.

Schulden

De economische crisis die voortvloeit 
uit de Covid-19-crisis verergerde de 
schuldencrisis die al in 2013-2014 voor 
sommige landen in het Zuiden begon. De 
totale schuld van de landen in het Zuiden 
bereikte eind 2018 een hoogtepunt met 
193% van het bbp, tegenover 100% in 
2008. Het hoogste niveau ooit.

Er is een verband tussen de toe-
nemende schuldenlast en de daling 
van de overheidsuitgaven voor publieke 
diensten: tussen 2014 en 2018 daalden 

de overheidsuitgaven voor openbare dien-
sten in Latijns-Amerika en de Caraïben bij-
voorbeeld met 18,42%, en in Sub-Sahara 
Afrika met 13%. Begrotingsbesparingen 
om te kunnen voldoen aan schuldaflos-
singen maken dat de schuldenlast bijzon-
der zwaar weegt op de schouders van de 
meest kwetsbare groepen. 

Opdat de betrokken landen de nodige 
speelruimte hebben om de dubbele 
gezondheids- en sociaal-economische 
crisis aan te pakken, is het essentieel 
dat noodlijdende landen de last van een 
schulden crisis niet moeten dragen. Vol-
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gens 11.11.11 en meer dan 200 interna-
tionale organisaties is er meer nodig dan 
de beperkte schuldopschorting die de 
G20 in april aangekondigde. Er is nood 
aan een kwijtschelding van de uitstaande 
schuld voor 2020 en 2021 van ontwikke-
lingslanden. 11.11.11 roept België op om 
een leidende rol te spelen met betrekking 
tot zijn bilaterale vorderingen en op multi-
laterale fora.

Fiscaliteit

Niet alleen moeten bedrijven en grote 
vermogens steeds minder belastingen 
betalen en zien we door belastingcompe-
titie tussen landen een race to the bottom 
op het vlak van vennootschapsbelastin-
gen. Multinationals en grote vermogens 
zijn ook steeds vindingrijker geworden in 
belastingontwijking. Zo verliezen lage-in-
komenslanden zo’n 200 miljard dollar per 
jaar aan belastingontwijking. Bovendien 
zijn de belastingsystemen van ontwikke-
lingslanden, onder impuls van het IMF, 
vaak sterk geënt op belastingen op con-
sumptie en diensten en daardoor minder 
herverdelend. 

Nochtans is het heffen van belastingen 
één van de duurzaamste en effectiefste 
manieren voor overheden om inkomsten 
te genereren en publieke diensten te 
financieren. Door de terugval in econo-

mische activiteiten door de crisis zullen 
belastinginkomsten sterk dalen. Verwacht 
wordt dat die daling sterker zal zijn dan 
tijdens de financiële crisis. 

Hoe moeten overheden daarop rea-
geren? Het verder verlagen van vennoot-
schapsbelasting om investeringen aan te 
trekken, zoals Kenia en India deden als 
onderdeel van hun Covid-19-beleid, zal 
de race to the bottom alleen maar verder-
zetten. 11.11.11 pleit daarentegen 

• voor meer internationale samen-
werking om belastingontwijking en 
-competitie tegen te gaan, 

• voor meer fiscale rechtvaardigheid 
om de nodige inkomsten te gene-
reren, 

• dat bedrijven die belastingen 
ontwijken uitgesloten worden van 
staatssteun en 

• dat specifieke sectoren belast 
worden. We pleiten daarbij voor 
ecofiscaliteit en een ambitieuze 
financiële transactietaks. 

Remittances 

Geldtransfers van particulieren naar 
hun families zijn een belangrijk onderdeel 
van de inkomsten van ontwikkelingslan-
den. Alles samen waren deze middelen 
in 2019 3,6 keer hoger dan de officiële 
wereldwijde ontwikkelingssamenwerking. 
Remittances zijn cruciaal in de strijd tegen 
de armoede en voor het behalen van 
ontwikkelingsdoelstellingen. Die levenslijn 
voor miljoenen mensen dreigt in elkaar te 
storten nu arbeidsmigranten wereldwijd 
zwaar getroffen zijn door de crisis. De 
Wereldbank voorziet dat de remittances 
naar ontwikkelingslanden dit jaar met 
19,7% (109 miljard dollar) zullen terug-
vallen. 11.11.11 vraagt inspanningen om 
de kosten voor het verzenden van geld zo 
dicht mogelijk bij 0 te brengen tijdens de 
coronacrisis. 

Publieke financiering 

De internationale uitdagingen waarvoor 
we staan, zoals de klimaatcrisis of uni-
versele gezondheid, zijn groot en worden 
steeds groter. Het is belangrijk dat er  
voor de aanpak hiervan publieke middelen  
voor handen zijn. De officiële ontwikke-
lingssamenwerking (Official Development  
Aid of ODA) en de internationale klimaat-
financiering zijn voor 11.11.11 dan ook 
belangrijke hefbomen voor internationale 
herverdeling. Ze zorgen ervoor dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Zorgwekkend is dat de ODA niet 
toeneemt, terwijl de uitdagingen dat wel 
doen. Hetzelfde geldt voor de interna-
tionale klimaatfinanciering: er worden 
amper éxtra middelen voorzien. Boven-
dien worden de schaarse middelen voor 
ontwikkelingssamenwerking steeds vaker 
ingezet waarvoor ze eigenlijk niet dienen. 
Het eigenbelang primeert op de strijd  
tegen armoede en ongelijkheid. COVID-19 
en een economische recessie zetten deze 
trends op scherp. 

SAMENVATTING
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In april schatte de WTO4 de terugval van de handel voor 
2020 op 13 tot 32%. 13% is het optimistische scenario, 
dat al een stuk erger is dan de financiële crisis van 2008-
2009. Begin maart had UNCTAD (UN Conference on Trade 
and Development) het nog over een krimp in de wereldwijde 
investeringen van 5 tot 15%5 voor 2020, eind maart  
sprak de VN-organisatie over een diepe val 30 tot 40%6. 
Het gevaar bestaat dat de economie helemaal stilvalt en de 
economische crisis een financiële crisis wordt als mensen 
en bedrijven hun huur, aankopen en schulden niet meer 
kunnen betalen. In de industrielanden komen daarom de 
overheden en centrale banken met geld over de brug. Er 
wordt helikoptergeld uitgedeeld om verdere escalatie te 
voorkomen. De G20 (de 20 grootste economieën) zet 
5000 miljard dollar in. 

“Niet ziek, wel zwaar getroffen”

Ontwikkelingslanden hebben deze middelen niet, integen-
deel. Terwijl in geïndustrialiseerde landen centrale banken 
zoals de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaan-
se Federal Reserve hun ‘bazooka’s’ bovenhaalden en en 
masse vers geld in de financiële markten pompten, werden 
ontwikkelingslanden geconfronteerd met een sterke daling 
van inkomsten en kampen ze met betalingsproblemen.  
Ook al lijkt het coronavirus in veel ontwikkelingslanden 
minder sterk verspreid dan in de industrielanden, toch zijn 
de economische gevolgen er erg voelbaar, net zoals de 
quarantaine van Hubei erg voelbaar was in Europa toen er 
daar nog geen besmettingen waren. Sinds de crisis Europa 
overspoelt, voelen landen in het Zuiden dat in hun porte-
monnee. Zo vallen onder andere inkomsten uit toerisme weg 
en sturen arbeidsmigranten die hun job verliezen geen geld 
meer naar huis. Hun economieën zijn ook veel kwetsbaarder 
voor externe schokken: buitenlandse investeerders trekken 
zich terug, de zwakke munten van deze landen verliezen aan 
waarde waardoor invoer duurder wordt, er is grotere afhan-
kelijkheid van grondstoffenprijzen die sterk teruglopen, er 
is meer informele arbeid, minder sociale bescherming, enz. 
Volgens UNECA, de Economische Commissie voor Afrika 
van de VN, kan de coronacrisis in Afrika miljoenen mensen 
weer in extreme armoede dringen. 

Dat alles komt boven op een bestaande crisis: de hui-
dige gezondheids- en economische crises dragen bij aan 
de kwetsbaarheid voor de klimaatcrisis en zullen de kosten 
van klimaatactie verhogen.7 De wereldwijde honger neemt, 
nadat die decennialang was gedaald, sinds 2016 opnieuw 

COVID-19 is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. 
Het dodental is immens, en het verlies aan mensenlevens 
laat een diepe psychische en sociale impact na. Tegelijk is de 
quarantaine psychisch en sociaal moeilijk te dragen. Daar-
naast is deze crisis een economische ramp. De economische 
impact liep vooruit op de verspreiding van de besmetting en 
zal nog lang blijven nazinderen. Deze impact komt bovendien 
boven op de sociale, ecologische en economische impact 
die de klimaatcrisis nu al met zich meebrengt in kwetsbare 
landen. In veel ontwikkelingslanden was de besmetting 
aanvankelijk minder erg, maar de economische impact des 
te erger.

Ondertussen wordt er ondanks corona, maar ook onder 
het mom van corona, verder gelobbyd en gespeculeerd en 
worden de bakens uitgezet voor het postcoronatijdperk. 
Wordt het business as usual of as never before? Een bezin-
ning over de zin en richting van het huidige economische en 
sociale systeem, of meer van hetzelfde?

Een dodelijk virus in de fabriek van de wereld

Eind december 2019 rapporteerde China aan de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat een onbekende 
variant van longontsteking was vastgesteld in zijn provincie 
Hubei. Al snel bleek het om een nieuw coronavirus te gaan. 
Drie weken later ging de miljoenenstad Wuhan in lockdown, 
kort daarna de hele provincie Hubei. Midden februari 2020 
bevonden 760 miljoen Chinezen zich in quarantaine. Op dat 
ogenblik waren de eerste lokale besmettingen in Europa 
nog niet gedetecteerd. Maar de economische impact van de 
lockdown in China liet zich wel al voelen. Leveringen en be-
stellingen uit China bleven uit, en het regelmatige maritieme 
verkeer raakte verstoord zodat bevestigde bestellingen niet 
geleverd konden worden. 

Vier maanden later heeft het nieuwe coronavirus SARS-
CoV-2 zich verspreid over heel de wereld, eind juni 2020 
waren 10 miljoen mensen besmet, meer dan 500.000 
mensen zijn gestorven1. Begin maart al stond 98,5% van de 
wereldwijde schoolpopulatie voor gesloten deuren, begin 
april bevonden 3,9 miljard mensen zich in een of andere vorm 
van quarantaine2. De wereld is terechtgekomen in een huma-
nitaire catastrofe en een economische crisis die vele malen 
groter is dan de financiële crisis van 2008-20093. Ging het 
eerst nog over een bevoorradingsprobleem als gevolg van 
een quarantaine in China, dan nam met de verspreiding van 
het virus de economische activiteit overal een diepe duik. 

INLEIDING
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 valt de wereldwijde economie volgens de OESO dit jaar 
terug met 7,6%, maar ook zonder wordt 6% verwacht. Voor 
de EU zijn die cijfers 11,5% en 9%; voor de VS 8,5% en 
7,3%, voor China 3,7% en 2,6%.13 

Terwijl de pandemie verder woedt,  
is het postcoronatijdperk al begonnen

Toch wordt er al volop aan de periode na COVID-19 ge-
dacht en gewerkt: in eerste instantie aan de afbouw van de 
quarantaines en de heropening van de bedrijven, scholen, in-
stellingen, het openbaar vervoer, de grenzen en het toerisme. 
Maar heropenen alleen volstaat niet om 
de economie weer op gang te brengen. 
Er zijn stimuli, investeringen en kredieten 
nodig. En er is nood aan nieuwe finan-
cieringsbronnen om de grote overheids-
uitgaven te bekostigen. Al die uitgaven 
houden keuzes in over hoe de wereld er 
na corona wel of niet zal uitzien. Daarbij 
mag een terugkeer naar de periode van voor de pandemie 
geen optie zijn. We moeten lessen trekken uit de crisis. En 
bovenal is het een kwestie van niet gewoon te ‘herstellen’ 
maar vooral te bouwen aan de toekomst. Die toekomst willen 
we economisch, sociaal en ecologisch rechtvaardiger, in 
eigen land en wereldwijd.  

De uitdagingen van de inkomenscrisis

In dit dossier bekijken we de uitdagingen van de inko-
menscrisis die rechtstreeks en onrechtstreeks voortvloeit 
uit de pandemie, en de maatregelen om de pandemie in te 
perken. We doen dat vanuit enkele invalshoeken waarrond 
11.11.11 al jaren actief is: handel en investeringen, schul-
den, fiscaliteit, remittances en ontwikkelingssamenwerking.  
 
Voor die domeinen kijken we naar de volgende vragen: 

• Wat was de situatie vóór de crisis? 
• Hoe verergerde de crisis de situatie? 
• Welke maatregelen nemen of plannen overheden  

als antwoord op de crisis? 
• Welke maatregelen zijn er volgens 11.11.11 nodig  

als antwoord op de crisis?

Gezien de inkomensschok, bekijken we hoe we de uitda-
gingen het best financieren en welke systeemaanpassingen 
daarvoor nodig zijn. Want de crisis heeft eens te meer sys-
teemfouten blootgelegd en die moeten worden aangepakt.

toe, met de klimaatcrisis als een van de voornaamste oorza-
ken.8 Nu zet COVID-19 extra druk op de voedselzekerheid.9  
Ook de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) 
waarschuwde voor de impact van COVID-19 op boeren en 
de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. De organisa-
tie dringt aan op extra steun om honger als gevolg van de 
pandemie te voorkomen.10  

Tegelijk blijft klimaatschade tijdens de gezondheidscrisis 
een realiteit. In april, in volle coronacrisis, sloeg cycloon  
Harold – een categorie 5-cycloon – toe op Vanuatu, Fiji, 
Tonga en de Solomoneilanden. De coronamaatregelen 
maakten het extra moeilijk om op een snelle en effectieve 
manier te reageren en de impact was enorm, vooral op Fiji 
en Vanuatu. Op het grootste eiland van Vanuatu (Espíritu 
Santo), werd 80 tot 90% van de woningen verwoest. Deze 
landen halen hun voornaamste inkomsten uit toerisme en 
staan dus onder grote economische druk door de pande-
mie, wat effectieve heropbouw verhindert.11 

Om die redenen vroeg UNCTAD in mei 2500 miljard 
dollar internationale steun voor ontwikkelingslanden12: 

1.   1000 miljard speciale trekkingsrechten via het IMF  
als reactie op de liquiditeitscrisis waarmee de meeste 
ontwikkelingslanden worden geconfronteerd; 

2.   1000 miljard dollar in schuldkwijtschelding voor nood-
lijdende economieën en een nieuw internationaal plan 
voor schuldverlichting; 

3.   500 miljard dollar in schenkingen, door de belofte na  
te komen om 0,7% van het bni aan ODA (officiële 
ontwikkelingshulp) te besteden; 

4.   en nieuwe maatregelen voor kapitaalbeheersing o.a. 
om de toename in kapitaaluitstroom te beperken. 

Daarnaast benadrukte Patricia Espinosa, hoofd van het 
VN-Klimaatverdrag, dat “ontwikkelingslanden dringend 
nood hebben aan betere toegang tot de internationale 
klimaatfinanciering, zeker in deze tijden. De wereld kan niet 
beter herstellen zonder hen; we kunnen de klimaatcrisis niet 
tegengaan zonder hen en we kunnen geen betere toekomst 
opbouwen zonder hen.” 

Overigens is de pandemie nog niet over haar hoogtepunt 
heen. Momenteel wel in Noordoost-Azië en Europa, maar 
niet in Zuid-Azië, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika. Het aan-
tal besmettingen neemt wereldwijd nog toe en op sommige 
plaatsen zijn er weer nieuwe besmettingshaarden. Een grote 
tweede golf kan zich nog altijd voordoen. Als dat gebeurt, 

UNCTAD vroeg in  
mei 2500 miljard 

dollar internationale 
steun voor ontwik-

kelingslanden
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Handel wordt dikwijls voor-

gesteld als een motor voor 

groei en een financiering 

van ontwikkeling. In de 

VN-conferentie over de fi-

nanciering van de ontwikke-

ling (de Addis Ababa Action 

Agenda, van 201514) en in de 

Agenda 2030 voor duurzame  

ontwikkeling is dat de be-

langrijkste taak die voor 

handel is weggelegd15. Ook 

de UNCTAD promoot handel  

als economische motor, 

maar heeft toch veel meer 

aandacht voor de impact  

van handel op duurzame 

ontwikkeling en wat ervoor 

nodig is om van handel een 

instrument te maken van 

duurzame ontwikkeling.     

 
1.1. – Situatie vóór de crisis  

Vaststelling 1:  
de WTO in het slop

Het internationale handels‘beleid’ en 
ook dat van de Europese Unie zijn er 
vooral op gericht om de handel zo veel 
mogelijk vrij te maken. Het doel van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) is om 
via de onderhandelingen tot akkoorden 
te komen om de handel te liberalise-
ren en vervolgens de naleving van die 
akkoorden te verzekeren16. In de WTO 
is de consensus over het tempo en de 

richting van die liberalisering al lange tijd 
ver zoek. 

Veel ontwikkelingslanden vinden dat 
de industrielanden hun positie in de 
wereldmarkt willen bestendigen door 
liberaliseringen door te duwen op nieu-
we domeinen waar ze al een voorsprong 
hebben. Sinds haar ontstaan heeft de 
WTO amper nieuwe akkoorden kunnen  
afsluiten. Sinds enkele jaren zijn er 
pogingen in en rond de WTO om in de 
plaats van multilaterale handelsakkoor-
den ‘plurilaterale’ akkoorden te sluiten 
met de landen die daarin geïnteresseerd 
zijn, maar ook dat is tot nu toe nog niet 
gelukt. 

Vaststelling 2:  
fundamentele verschuivingen  
in de wereldhandel 

Ondertussen zijn er de laatste drie 
decennia mondiale waardeketens 
ontstaan die geleid worden door trans-
nationale ondernemingen die vooral 
in Noord-Amerika, Europa en Noord-
oost-Azië gevestigd zijn. Zij hebben hun 
productie opgedeeld in fasen en die 
ondergebracht op plaatsen waar dat het 
meeste opleverde. Het internet bracht 
bedrijven tegelijk rechtstreeks in contact 
met overzeese consumenten. Techni-
sche ontwikkelingen in het vrachtverkeer 
breidden die wereldwijde carrousel 
verder uit, zodat producten just in time 
van om het even waar bij verdelers en 
consumenten raken. 

Opkomende ontwikkelingslanden 
hebben zich weten te integreren in die 
ketens en, met China aan de leiding, hun 
aandeel in de wereldhandel vergroot. 

Tegelijk slaagden industrielanden 
erin om buiten de WTO uitgebreide 
bilaterale handelsakkoorden af te slui-
ten. De EU, tot nader order nog altijd 

de grootste handelsmogendheid ter 
wereld, is daar zowat de kampioen van 
geworden. Zij heeft een zeer uitgebreid 
netwerk van handelsakkoorden en slaagt 
erin om die akkoorden alsmaar verder 
uit te diepen en uit te breiden, waardoor 
ze tegenwoordig ook regels opleggen 
aan de binnenlandse regelgeving én de 
besluitvorming zelf.

Vaststelling 3:  
Trump en de slump

De wereldhandel is de laatste de-
cennia enorm gegroeid en is een grote 
motor geweest van economische groei. 
Maar de laatste tijd is die motor aan het 
sputteren. De wereldwijde productie-
ketens zijn geïnstalleerd, China heeft zijn 
groeispurt gehad en richt zich meer op 
binnenlandse groei. Tegelijk zien we dat 
een aantal recente en zeer uitgebreide 
handelsakkoorden van de EU niet veel 
extra groei meer opleveren. 

En sinds Trump wordt de wereld ge-
confronteerd met een minder subtiel en 
discreet handelsbeleid. Trump verhoogt 
eenzijdig de Amerikaanse invoertaksen 
en verlaagt die pas als hij toegevingen 
krijgt. Veel heeft hij zo nog niet binnen-
gehaald, maar veel landen hebben wel 
tegenmaatregelen genomen, waardoor 
de handel verder afgeremd wordt. Die 
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vertraging werd alsmaar zichtbaarder 
in de statistieken van de WTO toen 
COVID-19 uitbrak. 

Vaststelling 4:  
duurzame handel staat niet hoog 
op de agenda

Het Europese, en wereldwijde, 
handelsbeleid is er vooral op gericht om 
de handel zo veel mogelijk vrij te maken, 
zodat producten tegen de beste prijs 
gekocht en verkocht kunnen worden. 
Sociale en milieubekommernissen ko-
men daar niet veel aan te pas. In welke 
omstandigheden producten gemaakt 
worden die hier aankomen, wordt amper 
in rekening gebracht. De EU voegt wel 
een hoofdstuk over duurzame ontwik-
keling toe aan haar handelsakkoorden, 
waarin de EU en haar partnerlanden hun 
gehechtheid aan de internationale soci-
ale en milieuconventies herhalen, maar 
dat is niet afdwingbaar.

1.2. – Impact van de crisis    

Vaststelling 1:  
door de mondiale waardeketens 
en de just-in-timeproductie  
en -levering heeft een lokale 
epidemie mondiale effecten

Met de uitbraak van COVID-19 
in China in januari kwam al snel een 
kettingreactie op gang. China kon niet 
meer leveren en produceren, dus ook 
niet bestellen. Cargo’s raakten niet 
meer gevuld, het internationale vracht-
verkeer raakte verstoord, leveringen die 
wel klaarstonden konden niet weg. De 
economische impact verspreidde zich 
sneller dan het nieuwe coronavirus. 

Meteen werd duidelijk hoe afhankelijk 
de wereld geworden was van China 
en hoe just in time de handel is gewor-
den. Zelfs Europa had geen voorraden 
van de nodige medische materialen en 
geneesmiddelen en de eigen farma-
ceutische bedrijven bleken afhankelijk 
van de aanlevering van farmaceutische 
grondstoffen uit China. 75% van de 
containertrafiek in Zeebrugge is China-
gerelateerd. Voor de haven van Antwer-
pen is China de tweede partner na de 
Verenigde Staten. 70% van de zonnepa-
nelen in de wereld komt uit China, enz.17  

Met de verspreiding van het virus en de 
daaropvolgende lockdowns werd de 
handelsimpact alsmaar groter. Die bleef 
niet beperkt tot de industrielanden, maar 
deinde uit over heel de wereld. 

Vaststelling 2:  
zelfs waar de pandemie beperkt 
blijft, zijn de economische effec-
ten groot

Afrika, waar het virus zelf nog altijd 
minder hard woedt, werd erg getroffen 
door de instorting van de vraag: de prijs 
van olie bijvoorbeeld, goed voor 40% 
van de Afrikaanse export, halveerde. De 
overheidsinkomsten van Nigeria, Afrika’s 
grootste producent, zijn voor meer dan 
de helft afhankelijk van petroleum18.  

Toerisme is erg belangrijk voor landen 
zoals Marokko, Tunesië, Egypte, Kenia, 
Tanzania, Angola, Senegal, Botswana, 
Zuid-Afrika. Voor een minst ontwikkeld 
land als Tanzania betekent toerisme 
25% van de exportinkomsten en 17% 
van zijn bnp19. Het toerisme kwam tot 
stilstand en daarmee ook een groot  
deel van de luchtvaartindustrie zoals 
Ethiopian en Kenyan Airlines. Voor  
Kenia en Ethiopië gingen ook hun  
afzetmarkten voor de uitvoer van snij-
bloemen verloren. 

De EU, tot nader order de grootste handelsmogendheid ter wereld, is kampioen  
van de bilaterale vrijhandelsakkoorden.

Bron: Europese Commissie
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Zambia haalt 75% van zijn export-
inkomsten uit koper. De lockdown in 
China heeft de vraag naar koper erg 
verzwakt, met een grote prijsverlaging 
als gevolg.

De crisis komt hard aan in Afrika, 
omdat het continent erg afhankelijk is 
van de wereldmarkt en de uitvoer van 
grondstoffen. Het aandeel van de export 
van Afrika naar niet-Afrikaanse landen 
bedraagt 80 à 90% (2000-2017) van de 
totale Afrikaanse uitvoer. Als gevolg van 
de crisis zal de economische groei er 
volgens de Wereldbank dalen van 2,4% 
in 2019 naar -2,1% tot -5,1% in 2020. 
Het uiteindelijke cijfer hangt sterk af van 
de economische heropleving in China en 
Europa, Afrika’s twee grootste handel-
spartners. In elk geval gaat Afrika zijn 
eerste recessie tegemoet in 25 jaar20. 

Vaststelling 3:  
handel duikt diep in het rood  
en veert snel weer op, maar  
niet op hetzelfde niveau

In april schatte de WTO de terugval 
van de wereldhandel voor 2020 op  
13 tot 32%21. Zelfs hun meest optimis-
tische scenario is daarbij erger dan de 
financiële crisis van 2008-2009. Op 22 
juni heeft ze haar inschatting scherper 
gesteld22. Op basis van de voorlopige 
cijfers voor het tweede kwartaal, waarin 
de pandemie zich verspreidde over 
de wereld, zou de terugval rond 18% 
liggen. Dat is slechter dan het optimisti-
sche scenario en de grootste bekende 
terugval in de handel ooit. 

Maar, zegt de WTO, als we in de 
volgende twee kwartalen 2,5% zouden 
groeien, dan zouden we toch nog op 
het (weinig rooskleurige) ‘optimistische’ 
scenario kunnen uitkomen. De WTO ver-
wacht verder dat de handel volgend jaar 

weer zal aantrekken, maar waarschijnlijk 
niet het peil zal bereiken van vorig jaar. 
Dat gebeurde ook na de financiële crisis, 
toen het groeipad van de wereldhandel 
uiteindelijk een heel stuk lager is komen 
te liggen, zoals blijkt uit de onderstaande 
grafiek. 

Volgens de WTO hebben we het 
dieptepunt in de handel wel al gehad en 
gaat de curve weer omhoog. De WTO 
verwijst daarbij bijvoorbeeld naar de car-
govluchten: die daalden van ongeveer 
110.000 per dag begin januari naar zo’n 
30.000 in april en stegen nadien tot iets 
boven 40.000 eind juni.

70%  
van de zonnepanelen

in de wereld
komt uit China -80.000

sterke daling 
van cargovluchten  
wereldwijd tussen  

januari en april

-13%  
TOT -32%
schatting door de WTO  
in april van de terugval  

van de wereldhandel  
voor 2020

75%
van de containertrafiek

in Zeebrugge
is Chinagerelateerd

VOLUME VAN DE WERELDHANDEL, 2000-2022

Bron: WTO, 20 april 2020 – Index, 2015 = 100
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“These numbers are ugly – there is no getting around that. But a rapid, vigorous rebound is 
possible. Decisions taken now will determine the future shape of the recovery and global growth 
prospects. We need to lay the foundations for a strong, sustained and socially inclusive recovery. 
Trade will be an important ingredient here, along with fiscal and monetary policy. Keeping markets 
open and predictable, as well as fostering a more generally favourable business environment, will 
be critical to spur the renewed investment we will need. And if countries work together, we will see 
a much faster recovery than if each country acts alone." 
 
Chart 1 - World merchandise trade volume, 2000-2022 
Index, 2015=100 
 

 
 
Source: WTO Secretariat. 

Trade was already slowing in 2019 before the virus struck, weighed down by trade tensions and 
slowing economic growth. World merchandise trade registered a slight decline for the year 
of -0.1% in volume terms after rising by 2.9% in the previous year. Meanwhile, the dollar value of 
world merchandise exports in 2019 fell by 3% to US$ 18.89 trillion. 
 
In contrast, world commercial services trade increased in 2019, with exports in dollar terms rising 
by 2% to US$ 6.03 trillion. The pace of expansion was slower than in 2018, when services trade 
increased by 9%. Details on merchandise and commercial services trade developments are 
presented in Appendix Tables 1 through 4 and can be downloaded from the WTO Data Portal at 
data.wto.org. 

Outlook for trade in 2020 and 2021 
The economic shock of the COVID-19 pandemic inevitably invites comparisons to the global 
financial crisis of 2008-09. These crises are similar in certain respects but very different in others. 
As in 2008-09, governments have again intervened with monetary and fiscal policy to counter the 
downturn and provide temporary income support to businesses and households. But restrictions on 
movement and social distancing to slow the spread of the disease mean that labour supply, 
transport and travel are today directly affected in ways they were not during the financial crisis. 
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Toch blijft de WTO voorzichtig, omdat 
er onzekerheid is over wat komt, omdat 
het aantal besmettingen blijft stijgen, 
er nieuwe golven kunnen komen en het 
economische herstel op zich kan laten 
wachten. Maar volgens de WTO hebben 
overheden door snel in te grijpen er 
alvast voor gezorgd dat de handel niet 
verder is ingestort dan gevreesd. Over-
heden hebben veel sneller geld in de 
economie gepompt dan bij de financiële 
crisis.

1.3. – Reactie van het beleid    

Ieder voor zich

Naast maatregelen om de pandemie 
in te perken en de financiële injecties om 
de economie draaiende te houden, stel-
de zich ook het bevoorradingsprobleem: 
al snel bleken er grote tekorten aan 
essentieel medisch materiaal. Meteen 
was het ieder voor zich. Landen namen 
snel maatregelen om producten in eigen 
land te houden en tegelijk om het snel 
elders op te kopen. Dat gebeurde ook 
voor voedsel dat wel eens schaars zou 
kunnen worden. Binnen de EU is er vrij 
verkeer van goederen: producten opko-
pen kan dus, dat tegenhouden niet. 

In de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) ligt dat anders. Art. 20 van het 
General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) laat uitzonderingen toe voor 
urgenties. Die uitzonderingen – waarbij 
overheden maatregelen mogen nemen 
om producten in eigen land te houden – 
moeten wel volgens de regels genomen 
worden: noodzakelijk zijn, tijdelijk, niet 
meer dan nodig, niet discriminerend. 
Landen kunnen dus, zoals de EU dat 
deed, uitzonderlijk uitvoervergunningen 
opleggen, of quota of in- en uitvoertak-
sen. Voor de zekerheid hebben de han-
delsministers van de G20 op 30 maart 
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investeerders toelaat om via privé-
arbitragepanels schadevergoeding te 
ontvangen van staten, is niet opge-
schort. ISDS-tribunalen kunnen sowieso 
overal zetelen waar ze willen, ook in 
cyberspace. De ISDS-industrie, dat 
wil zeggen de advocatenkantoren die 
verdienen aan het systeem, slijpen alvast 
hun messen29. Ze onderzoeken welke 
COVID-19-maatregelen van overheden 
aanleiding zouden kunnen geven tot 
eisen voor schadevergoeding via ISDS, 
nu of op een later tijdstip. 

Op 26 maart 2020 informeerde het 
internationale arbitragekantoor Aceris 
Law alvast zijn cliënten: “Hoewel de 
toekomst onzeker blijft, zal de reactie 
op de COVID-19-pandemie waar-
schijnlijk in strijd zijn met verschillende 
beschermingsmaatregelen in bilaterale 
investeringsverdragen (‘BIT’s’) en in 
de toekomst mogelijk aanleiding geven 
tot claims van buitenlandse investeer-
ders”30. 11.11.11 tekende samen met 
630 andere organisaties een wereld-
wijde oproep aan overheden om te ver-
hinderen dat ISDS gebruikt zou kunnen 
worden tegen COVID-19-maatregelen31.

 Verantwoordelijkheid ontwijken

Zelf nemen een aantal bedrijven het 
ondertussen niet te nauw met de eigen 
verantwoordelijkheid. In Bangladesh 
worden kwetsbare textielarbeiders 
extra getroffen doordat modeketens 
hun geplaatste bestellingen niet willen 
betalen32. Ze roepen overmacht in 
door de COVID-19-crisis, en betalen 
de al afgewerkte bestellingen niet. Zelf 
weigerden ze overmacht te aanvaarden 
toen Bengaalse fabrieken begin dit jaar 
materiaal tekort hadden omdat China 
geen stoffen meer kon leveren. Ketens 
legden de fabriekjes toen boetes op  
vanwege vertragingen. Nu zijn meer  

2020 een verklaring aangenomen om te 
bevestigen dat COVID-19-maatregelen 
onder de uitzonderingsregel vallen23. 

Markten openhouden, en rechten 
respecteren?

De dag na de G20-verklaring volgde 
een gezamenlijke oproep van de WHO, 
de WTO en de FAO voor een gecoör-
dineerde actie om de internationale 
voedselhandel open te houden en ook 
arbeidsmigranten door te laten die nodig 
zijn om de landbouwproductie in stand 
te houden24. De internationale vakbond 
voor de landbouw- en voedingssector 
IUF reageerde gepikeerd, omdat de 
oproep niet de minste aandacht schonk 
aan de lamentabele omstandigheden 
en de karige lonen in die sectoren. Ze 
riepen op tot fatsoenlijke behuizing met 
ruimte voor social distancing, drinkbaar 
water, fatsoenlijk sanitair, toegang tot 
geneeskundige verzorging, veilige werk-
omstandigheden en eerlijke lonen25.

Als bijdrage aan de beheersing van 
de COVID-19-pandemie pleitte de WTO 
ook voor de verdere liberalisering van 
de handel in geneeskundige apparaten, 
geneesmiddelen en farmaceutische 
grondstoffen. 

Ook daarop kwam kritiek, omdat de 
WTO tegelijk sterke bescherming en 
afdwingbaarheid van intellectuele eigen-
domsrechten (‘TRIPs’) verdedigt die de 
toegang tot geneesmiddelen duurder 
maakt. 

Binnen de WHO bestaan er regels 
om onderzoeksgegevens over de aard 
en verspreiding van de pandemie te 
delen. Maar de vrees bestaat dat die 
uiteindelijk leiden tot gepatenteerde 
vaccins en antivirale middelen26. Inter-
nationale ngo’s hebben er bij de VN op 

aangedrongen om dat dit keer niet te 
laten gebeuren en ervoor te zorgen dat 
de middelen voor de bestrijding van de 
pandemie niet geprivatiseerd worden27. 

 Lobby in naam van corona

Ondertussen wordt er volop verder 
gelobbyd in Brussel. Terwijl alle ogen 
gericht zijn op COVID-19, wordt de 
pandemie als een opportuniteit én voor - 
wendsel gezien om beleidsbeslissingen  
te bepleiten in het eigen (bedrijfs)
belang. Lobbyisten zijn opportunistisch 
oude eisen opnieuw aan het verpakken, 
of ze ontwikkelen nieuwe en gebruiken 
de coronacrisis om ze te rechtvaardigen, 
hoewel er in veel gevallen geen duidelijk 
verband is. 

De lobbywaakhond CEO (Corporate 
Europe Observatory) heeft al een hele 
waslijst van deze corona washing aange-
legd: strengere octrooien voor farma-
ceutische producten, minder strenge 
regels voor bemesting, afzwakking van 
de regelgeving voor banken, het uitstel 
van een verbod op het gebruik van 
bepaalde chemicaliën, uitstel van nieuwe 
CO2-normen of van de rapportering over 
CO2-uitstoot, uitstel van nieuwe regels 
voor belastingontwijking ...28 

Investeringsarbitrage  
niet in lockdown

Het gebruik van de investeerder- 
staatgeschillenregeling (ISDS), die 
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dan 700 miljoen bestelde stuks kleding 
plots niet meer gewenst. Bangladesh 
ziet zo bijna 2,6 miljard euro aan bestel-
lingen verdampen. Daardoor raken  
4,1 miljoen vrouwen in absolute finan-
ciële nood.

1.4. – Wat moet er gebeuren?    

Er is geen mondiaal handels-
beleid behalve liberalisering

Uit het bovenstaande blijkt dat de 
reactie op de crisis verschillende kanten 
op ging: van snelle improvisatie, over 
blijven verder doen met wat men bezig 
was, tot oproepen om het hoofd koel 
te houden en de markten open te laten, 
maar dan zonder te kijken naar de con-
text op het terrein. Er wordt geprobeerd 
het laken naar zich toe te trekken, of de 
kosten af te wentelen op anderen. Het 
toont aan dat er in de handel wel spel-
regels bestaan voor een vrije markt, en 

eventueel sancties bij overtreding, maar 
niet echt een mondiale governance die 
kan ingrijpen. 

 Welke instantie zou er dan de lessen 
moeten trekken uit de crisis of maatre-
gelen moeten bepalen om er snel weer 
bovenop te komen, laat staan de koers-
veranderingen uittekenen die nodig zijn? 
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
maakt en bewaakt alleen afspraken 
over liberalisering. Die afspraken zijn 
multilaterale handelsakkoorden die met 
veel tijd en moeite tot stand komen, als 
er daarover consensus kan worden ge-
vonden. Snelle maatregelen horen niet 
tot de mogelijkheden. 

Verder is de WTO alleen maar de 
Wereld-vrijhandels-organisatie, voor  
elk probleem dat er opduikt kan ze 
alleen meer liberalisering bedenken. 
Milieuproblemen? ‘Milieugoederen’ 
liberaliseren (zoals roetfilters). Een 
pandemie? Medische benodigdheden 
liberaliseren (zoals medicijnen, maskers, 
enz.). Inkrimping van de handel? Nog 
méér liberaliseren.

Ook de kersverse Europese commis-
saris voor Handel, Phil Hogan, denkt in 
die richting: “We moeten meer markten 
openen en meer handelsakkoorden 
onderhandelen.”33 In feite hoeft hij daar 
zelfs niet veel voor te doen. De Europese 
Commissie heeft sowieso nog een hele 
reeks vrijhandelsakkoorden in de pijplijn 
zitten: Mexico, Mercosur, Chili, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Indonesië, China. 

Bij de OESO klinkt hetzelfde geluid. 
“Te midden van de grote onzekerheid 
zijn er vier dingen die we kunnen  
doen”, berichtte de OESO op 12 juni:  
1) vertrouwen wekken door transparan-
tie te verhogen over de maatregelen die 
worden genomen; 2) de aanvoerlijnen 
openhouden; 3) de zaken niet erger ma-
ken door exportbeperkingen of andere 
belemmeringen; 4) verder vooruitkijken 
en vermijden dat de steunmaatregelen 
die nu worden gegeven straks niet 
marktverstorend werken34.

Naar een rechtvaardig en  
duurzaam handelsbeleid

En zo komen we weer terecht waar 
we begonnen zijn: het huidige handels-
beleid dient om de handel vrij te laten. 
Handel zo proberen in te richten dat die 
bijdraagt aan duurzame ontwikkeling 
staat, ook in tijden van corona, niet hoog 
op de agenda. Al moet het gezegd, in de 
consultatie die recent door de Europese 
Commissie gestart is in het kader van 
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de vijfjaarlijkse actualisering van het 
Europese handelsbeleid, is een vraag 
toegevoegd over duurzame ontwikkeling 
en een andere over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen35.

De crisis heeft heel wat naar boven 
laten komen dat de richting wijst naar 
hoe een post-COVID-19-handelsbeleid 
er beter kan uitzien:

– Met de wereldwijde productie-
ketens is onze productie mondiaal en 
toch erg geconcentreerd. Als er wat 
gebeurt in China, dan heeft dat meteen 
grote impact. Zeker voor strategische 
goederen zoals essentieel medisch 
materiaal zal er toch enige organisatie 
in de markt moeten komen om ervoor 
te zorgen dat de productiecapaciteit 
verspreid zit. Maar dat vergt overheids-
maatregelen die wellicht op dit moment 
niet WTO-conform zijn. 

– Veel ontwikkelingslanden bevinden 
zich in een erg kwetsbare positie, ze zijn 
erg afhankelijk van een beperkt aantal 
uitvoerproducten, vaak grondstoffen. 
Als er een crisis uitbreekt, dan vallen in-
komsten weg, kapitaal neemt de vlucht, 
deviezen komen onder druk, invoer 
wordt duurder, middelen om essentiële 
medische middelen te verwerven ontbre-
ken. Er moet meer gedaan worden op 
mondiaal niveau om die kwetsbaarheid 
aan te pakken. Dat zal een samen-
werking moeten zijn van verschillende 
beleidsdomeinen, ook handel, bijvoor-
beeld voor een beter georganiseerde 
grondstoffenmarkt.

– De regels die in de loop van de 
jaren zijn opgebouwd, laten alleen een 
open wereldmarkt toe waarin efficiëntie 
en geld de enige verdeelsleutels zijn. 
Producten zullen daar gemaakt worden 
waar de beste prijs-kwaliteitsverhouding 
kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt 

bijzonder weinig rekening gehouden met 
de sociale en milieukosten. 

– De werkelijke kosten moeten 
worden geïnternaliseerd in de prijzen, 
inclusief de milieukosten en de sociale 
kosten. Dat vergt mondiale afspraken 
die zullen leiden tot een verbetering van 
de inkomsten in arme, maar grondstof-
rijke landen die er niet in slagen om hun 
grondstoffenrijkdom om te zetten in 
duurzame ontwikkeling. Dat zal er ons 
ook toe aanzetten om zuiniger om te 
springen met grondstoffen en het milieu. 
Het inkomen van het Zuiden en de mon-
diale welvaart zal erdoor toenemen.

– De hoofdstukken duurzame ont-
wikkeling in handelsakkoorden moeten 
afdwingbaar worden. De Europese 
commissaris voor Handel, Hogan, zegt 
dat we daarvoor zullen moeten betalen 
met commerciële toegevingen. Inder-
daad, we betalen nu geen rechtvaardige 
prijs.

– De afdwingbaarheid van men-
senrechten inclusief sociale rechten 
en het recht op een gezond milieu moet 
ook gelden ten aanzien van bedrijven. 
Bedrijven die rechten schenden, moeten 
waar ook ter wereld ter verantwoording 
kunnen worden geroepen, slachtoffers 
moeten toegang krijgen tot de rechter.

– Intellectuele eigendomsrechten 
gaan ten koste van rechten van consu-
menten: bedrijven verdienen te lang te 
veel geld aan hun monopolies. Intellec-

tuele-eigendomsrechten moeten worden 
getemperd, geneesmiddelen kunnen 
en moeten goedkoper. Het SARS-
CoV-2-vaccin mag niet geprivatiseerd 
worden: er moeten garanties zijn dat 
iedereen wereldwijd er toegang toe  
kan krijgen.

– Meer algemeen is gezondheid 
geen koopwaar: een mondiale organi-
satie moet ervoor zorgen dat iedereen er 
toegang toe heeft door voorraden aan te 
leggen en voorzieningen uit te bouwen 
die kunnen worden ingezet waar ze 
het meest nodig zijn en voor wie ze het 
meest nodig heeft. Het recht op gezond-
heid mag niet afhangen van de rijkdom 
van een land of persoon.

– De rol van handelsbeleid moet 
worden geherdefinieerd. In het kader 
van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) en de Europese Green Deal 
mag het zich niet beperken tot de ‘finan-
ciering door liberalisering en groei’, maar 
moet het zelf ook verduurzamen. Dat wil 
zeggen dat het moet onderzoeken hoe 
handel specifieke en positieve bijdragen 
kan leveren aan sociale vooruitgang, 
vermindering van ongelijkheid, een 
gezonder milieu en vermindering van 
de broeikasgassen. Kortom, aan elke 
specifiek doel van de Agenda 2030 en 
de Europese Green Deal.

– Helaas wordt handelsbeleid nog 
altijd gemaakt achter gesloten deuren, 
waar bedrijfsbelangen overheersen, en 
kunnen handelsakkoorden door parle-
menten alleen helemaal goedgekeurd 
of afgekeurd worden. Wil het handels-
beleid meer kunnen doen dan markten 
openen en winsten genereren, en 
bewust kunnen bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling, dan moeten meer mensen 
hun zeg krijgen over het handelsbeleid. 
Parlementen moeten handelsakkoorden 
bijvoorbeeld kunnen amenderen.

 
De crisis heeft heel wat naar 

boven laten komen dat de 
richting wijst naar hoe een 

post-COVID-19-handelsbeleid 
er beter kan uitzien.
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Geld lenen is een erg be-

langrijk instrument voor  

landen in het Zuiden om pu-

blieke uitgaven te kunnen  

doen, zeker zolang be-

lastinginkomsten beperkt 

blijven onder andere door 

internationale belastingont-

wijking en belastingcompe-

titie (zie volgend hoofdstuk). 

Wanneer leningen worden 

aangeboden tegen woeker-

voorwaarden of wanneer ze 

onhoudbaar worden, kunnen 

schulden een risico vormen  

voor de schending van men-

senrechten36. De schuldgraad 

van ontwikkelingslanden 

nam al zorgwekkende pro-

porties aan vóór corona.  

Daar kwam een zware  

economische schok met  

de coronacrisis bovenop.      

 
2.1. – Situatie vóór de crisis  

De wereldwijde schuldenlast steeg 
de afgelopen jaren onafgebroken en  
bereikte in 2019 een historisch record 
van 320 procent van het globale bbp37.  
Die trend gold zowel voor geavanceerde 
als opkomende als voor de armste  
economieën. Maar het is in de armste  
economieën dat de risico’s rond 
schuldopbouw het snelst toenamen. 
COVID-19 sloeg toe op een moment 

dat ontwikkelingslanden met een  
onhoudbare schuldenlast kampten.

Vaststelling 1:  
we zien een sterke stijging in 
schuldopbouw van ontwikke-
lingslanden sinds 2013 

De totale schuld van ontwikkelings-
landen (publieke en private schuld, 
tegenover publieke en private, buiten-
landse en binnenlandse schuldeisers) 
bereikte eind 2018 een piek van 193% 
van hun bbp, tegenover 100% in 
200838. Meer specifiek, in lage-inko-
menslanden steeg de overheidsschuld 
gemiddeld van 38,7% van het bbp in de 
periode 2010-2014 tot 47% in 201939.

Vaststelling 2:  
de sluimerende schuldencrisis 
werd “niet veroorzaakt door 
economisch wanbeheer in eigen 
land, maar door economisch en 
financieel wanbeheer op mon-
diaal niveau”40, zo stelt UNCTAD 

Door de stagnerende officiële ontwik-
kelingshulp, de lage rentevoeten en de 

voortdurende zoektocht naar meer winst-
gevende investeringen, werden leningen 
en obligatie-uitgiften de toegankelijkste 
financieringsinstrumenten41. Zo vonden  
ontwikkelingslanden de afgelopen 
tien jaar hun weg ‘vroegtijdig’ naar de 
sterk ondergereguleerde internationale 
financiële markten42. Dat verhoogde de 
risico’s voor debiteurlanden.

Vaststelling 3:  
de aard van de schuld veranderde  
sterk: ze werd complexer en 
duurder 

Enerzijds waren nieuwe bilaterale kre-
dietverstrekkers in opmars, zoals China, 
India en Saudi-Arabië, die vaker krediet 
verlenen op basis van onderpand zoals 

TOTALE SCHULDENLAST, ALLE ONTWIKKELINGSLANDEN, 1960-2018
(percentage van bbp)

Bron: UNCTAD, april 2020, From the great lockdown to the great meltdown 
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Developing country debt pre-Covid-19: Rising vulnerabilities and a looming 
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Covid-19 hits developing economies at a time when they had already been struggling with unsustainable 
debt burdens for many years.  
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As Figure 1 shows, at end-20183 the total debt stocks of developing countries – external and domestic, 
private and public – stood at 191 per cent (or almost double) their combined GDP, the highest level on 
record. A developing country debt crisis, already under way prior to the Covid-19 shock, had many 
facets4, but two are worthwhile putting upfront in the context of ongoing debates about debt relief for 
the developing world in the aftermath of the Covid-19 shock. First, the unfolding debt crisis was not 
limited to the poorest of developing countries but affected developing economies of all income 
categories.5 Second, it has, by and large, not been caused by economic mismanagement at home, but by 
economic and financial mismanagement at the global level. Over the past decade, developing countries 
have witnessed a rapid and often premature integration into heavily underregulated international 
financial markets, including the so-called shadow-banking sectors, estimated to be in control of around 
half of the world’s financial assets. 6  
 
In this context, developing countries became highly vulnerable to massive but volatile flows of high-
risk yet relatively cheap short-term private credit, on offer from financial speculators in search of higher 
yields on their investments than available to them in the near-zero interest monetary policy environment 

 
3 Last date for which this data is available at present. 
4 For more detail, see UNCTAD Trade and Development Report 2019: Financing a Global Green New Deal, chapter IV: Making debt work 
for development. UN Publication, Geneva. 
5 See e.g. M. A. Kose, P. Nagle, F. Ohnsorge and N. Sugawara 2020. Global Waves of Debt. Causes and Consequences. World Bank 
Group. Washington DC, p. 12. 
6 Financial Stability Report (2019). Global Monitoring Report on non-Bank financial intermediation 2018, February.  
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De wereldwijde schuldenlast 

steeg de afgelopen jaren 
onafgebroken en bereikte in 
2019 een historisch record 

van 320 procent van het 
globale bbp
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bestaande activa (bijv. grond) of toekom-
stige inkomsten (bijv. uit de verkoop van 
grondstoffen). Daarnaast wordt er meer 
geleend van private commerciële kre-
dietverleners. Een steeds groter aandeel 
van de schuld van ontwikkelingslanden 
bestaat uit commerciële obligaties die 
op de internationale kapitaalmarkten 
worden verhandeld, met veel riskantere 
en duurdere schulden tot gevolg.  

Vaststelling 4:  
er is een direct verband tussen 
de toenemende schuldenlast  
en de daling van de overheids-
uitgaven voor publieke diensten

Tussen 2014 en 2018 zijn de over-
heidsuitgaven voor openbare diensten 
in Latijns-Amerika en de Caraïben met 
18,42% gedaald, en in Sub-Sahara- 

Afrika met 13%43. Ook de publieke ge-
zondheidszorg heeft het bijzonder zwaar 
te verduren gehad. 46 landen gaven in 
2018 meer uit aan hun schuldaflossingen  
dan aan hun gezondheidssysteem als 
aandeel van hun bbp44. Lage-inkomens-
landen gaven in 2018 gemiddeld 28,5% 
van hun publieke inkomsten aan schul-
daflossingen en 2,5% van hun bbp aan 
gezondheidszorg45. Het is duidelijk dat 
dat niet houdbaar is.

Het beleid van het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank 
gericht op liberalisering en bezuinigingen  
(begrotingsdiscipline, deregulering van 
de arbeidsmarkt en de financiële sector, 
privatisering van ondernemingen en 
publieke sectoren, aanzienlijke afbouw 
van handelsbarrières, van controles op 
wisselkoersen en kapitaalstromen, priva-

tisering van publieke sectoren) leidde tot 
een disbalans tussen publieke dienstver-
lening en schuldafbetalingen. Bij wijze 
van voorbeeld: begin 2020, vóór de 
grootschalige uitbraak van COVID-19, 
waren 113 landen van plan om onder 
impuls van het IMF bezuinigingsmaat-
regelen door te voeren.

Vaststelling 5:  
ontwikkelingslanden worstelen 
met een onhoudbare schulden-
last

Op basis van de schuldhoudbaar-
heidsanalyse van het IMF van 63 landen 
bevonden 9 landen zich in 2019 al in 
een situatie van buitensporige schul-
denlast en 24 landen liepen een groot 
risico daarop46. De definitie van schuld-
houdbaarheid van het IMF is “een 
kortetermijninschatting van het bereiken 
van performancecriteria los van ontwik-
kelingsdoelstellingen op langere termijn”. 
Volgens de Global Sovereign Debt 
Monitor, die 154 ontwikkelingslanden 
analyseert (in plaats van 63 zoals het 
IMF) en schuldhoudbaarheid breder  
definieert dan het IMF met aandacht 
voor mensenrechtenimpact, hebben  
122 van de 154 landen een kritieke 
schuldenlast47.  

Daarnaast kunnen schulden illegaal, 
ondraaglijk of ongeoorloofd zijn volgens 
het internationaal recht, bijvoorbeeld 
omdat ze zijn aangegaan door niet- 
democratische regeringen, omdat het 
geleende bedrag niet ten goede kwam 
aan de lokale bevolking of omdat de 
schuldeiser op de hoogte was van die 
twee aspecten bij het verstrekken van 
de lening.

Zambia bevond zich vóór de coronapandemie al in een schuldencrisis, 
waarbij de schuldaflossing meer dan 30% van de overheidsinkomsten in 
beslag nam en de overheidsuitgaven sinds 2015 met 18% zijn gedaald. 
De prijs van koper, het belangrijkste exportproduct van Zambia, is sinds het 
begin van het jaar met 21% gedaald door de wereldwijde economische 
vertraging als gevolg van de coronacrisis. Speculanten hebben de schuld 
van de overheid verkocht, met de verwachting dat de overheid binnenkort in 
gebreke zal blijven.

Tsjaad in Centraal-Afrika kende al een schuldencrisis veroorzaakt door leningen  
van oliehandelaren. Die schuld werd geherstructureerd als onderdeel 
van een IMF-programma in 2018. De Britse ngo Jubilee Debt Campaign 
bekritiseerde dat toen, omdat de herstructurering de schuld niet voldoende 
verminderde om het land te beschermen tegen nieuwe economische schok-
ken. Een dergelijke schok kwam er met COVID-19, waarbij de olieprijs sinds 
januari met 61% is gedaald.

Bron: Jubilee Debt Campaign, maart 2020, Coronavirus worsens debt crisis in poor countries  

IMPACT VAN DE CRISIS IN DE PRAKTIJK 
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2.2. – Impact van de crisis   

De Britse denktank Overseas 
Development Institute (ODI) stelde in 
2019 dat de situatie misschien wel 
erger is dan ze lijkt. “Lage-inkomens-
landen zijn erg kwetsbaar voor externe 
schokken. Aangezien een groot deel van 
hun schuld extern is en meestal in een 
vreemde valuta wordt geleend, kan een 
daling van de waarde van hun nationale 
valuta – een relatief veelvoorkomend ver-
schijnsel – hun schuldsituatie aanzienlijk 
verergeren.”48 

Helaas is dat precies wat er in het 
voorjaar van 2020 gebeurde. De schul-
dencrisis, die in een aantal landen al 
jaren sluimert, werd door COVID-19 nog 
verergerd, en dan in het bijzonder door 
de economische schok en de vertraging 
van de wereldeconomie. 

Zoals we aangaven in de inleiding, 
leidde de COVID-19-crisis tot een  
inkomenscrisis in en voor ontwikke-
lingslanden. Niet alleen voor mensen 
en gezinnen, maar ook op het niveau 
van landen. Landen zitten in geldnood 
en gaan op zoek naar nieuwe leningen. 
Ondertussen namen de interesten om te 
lenen toe voor lage-inkomenslanden49. 
Bovendien daalt de waarde van hun 
munt, omdat het internationale kapi-
taal de zekerheid kiest van de dollar of 
de euro. Buitenlandse schuld moeten 
terugbetalen, in dollars bijvoorbeeld, met 
een munt die in waarde daalde, maakt 
die schuld alleen maar duurder. Wat er 
gebeurde vanaf februari 2020, waren 
dalende inkomsten, een al bestaande 
hoge schuldenlast en stijgende interes-
ten en kosten voor nieuwe leningen, op 
het moment dat landen middelen nodig 
hadden om publieke diensten zoals 
gezondheidszorg en sociale bescher-
mingsmaatregelen te garanderen. 

Doordat de aard van de schuld de 
voorbije jaren sterk veranderde en meer 
private crediteurs bevat, is het ook 
belangrijk om te wijzen op de risico’s 
van een bepaald type private credi-
teurs: de aasgierfondsen. Zij zullen van 
de crisis willen profiteren en miljarden 
dollars dreigen af te dwingen van landen 
in nood. Aasgierfondsen ontlenen hun 
naam aan hun manier van werken, 
waarbij ze claims op landen in financiële 
problemen opkopen tegen lage prijzen.  
Ze weigeren daarbij systematisch om 
deel te nemen aan herstructureringen 
van onhoudbare schuldenlast, ze wach-
ten geduldig tot een overheid (indien 
nodig) financieel herstelt en starten  
dan een gerechtelijke procedure om  
de volledige betaling van hun vorde-
ringen te innen. Hun rendement ligt 
tussen 300 en 2000%50.

2.3. – Reactie van het beleid    

Belangrijke persoonlijkheden zoals  
de paus, internationale instellingen 
waaronder het IMF en de Wereldbank, 
en regeringsleiders en beleidsmakers 
– van president Macron tot Afrikaanse 
ministers van Financiën – verklaarden 
eind maart, begin april dat schuldverlich-
ting voor ontwikkelingslanden noodza-
kelijk is. Voorlopig blijven de concrete 
engagementen beperkt tot een schuld-
moratorium (een tijdelijke opschorting 
van betaling) en is er nog geen sprake 
van een schuldkwijtschelding. 

De kredietverlenende landen die lid 
zijn van de G2051 en de Club van Parijs52 
(waarvan België lid is) kondigden de 
tijdelijke opschorting (moratorium) aan 
van de bilaterale schuldaflossingen voor 
73 landen die als armste landen geclas-
sificeerd staan53. Dit moratorium, dat op 
1 mei 2020 in werking trad, heeft alleen 
betrekking op de bedragen die tot  
31 december verschuldigd zijn54. 

Deze maatregel is ruimschoots 
onvoldoende om de landen in het 
Zuiden te helpen bij de bestrijding van 
de COVID-19-crisis om vier belangrijke 
redenen:

– Het gaat over een louter uitstel 
van betaling van zeer korte duur 

 
Het moratorium van de G20 

dekt minder dan 3,5% van de 
voorziene schuldbetalingen 

voor 2020 van lage- en 
middeninkomenslanden

Op de lentemeeting van de G20, Wereld Bank en IMF, april 2020,  
werd de schuldenlast van ontwikkelingslanden besproken.
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en is beperkt tot 73 landen. De 
opgeschorte schuldbetalingen 
voor 2020 worden toegevoegd 
aan schuldbetalingen van 2022  
tot 2024.

– Het moratorium treedt niet auto-
matisch in werking maar moet 
worden aangevraagd, en er moet 
een overeenkomst met het IMF55 

over worden afgesloten.
– Het moratorium dekt alleen de 

bilaterale publieke schulden en 
(nog) niet de schulden aan het 
IMF en de multilaterale ontwik-
kelingsbanken, waaronder de 
Wereldbank.

– Het uitstel van betaling omvat 
geen bindende bepalingen voor 
private schuldeisers. Zij worden 
door de G20 alleen ‘uitgenodigd’ 
om op ‘vrijwillige basis’ soortgelijke 
maatregelen te nemen56.

Uiteindelijk dekt dit moratorium maar 
14 miljard dollar aan bilaterale schul-
den57. Dat is minder dan 3,5% van de 
voorziene betalingen voor 2020 van  
de schuldenlast van lage- en midden-
inkomenslanden58.

 
2.4. – Wat moet er gebeuren?    

“Het argument van een noodtoe-
stand is nog nooit zo sterk geweest”59, 
op een moment waarop de uitstaande 
overheidsschuld van alle ontwikke-
lingslanden samen voor 2020 en 2021 
oploopt tot 2700 miljard dollar60. En dus 
zijn er dringend noodmaatregelen van 
schuldkwijtschelding nodig om ervoor 
te zorgen dat de strijd tegen armoede 
en ongelijkheid niet drastisch wordt 
teruggedraaid. 

UNCTAD stelt voor de landen in het 
Zuiden een crisispakket steunmaat-
regelen van 2500 miljard dollar voor. 

Een onderdeel daarvan is de oproep 
tot de onmiddellijke bevriezing van de 
betalingen van de staatsschuld (zonder 
opgelegde voorwaarden) gevolgd door 
een aanzienlijke schuldverlichting: een 
inspanning vergelijkbaar met wat er na 
de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse 
schuld is gedaan, onder toezicht van een 
onafhankelijk orgaan.

Samen met meer dan tweehon-
derd andere organisaties wereldwijd61 
vraagt 11.11.11 de onmiddellijke en 
onvoorwaardelijke kwijtschelding van de 
uitstaande schulden voor 2020 en 2021 
van ontwikkelingslanden, zowel wat be-
treft de schuld aan bilaterale, multilaterale 
en private crediteurs.
Waarom?

– Deze schulden kunnen als ‘onhoud-
bare schulden’62 gekwalificeerd 
worden, aangezien ze overheden 
beletten om te voldoen aan hun 
primaire verplichtingen ten opzichte 
van hun bevolking om mensen-
rechten te garanderen en aan 
basisbehoeften van burgers  
te voldoen.

– Uit simulaties blijkt dat, in tegen-
stelling tot scenario’s die zich 
beperken tot uitzonderlijke IMF- 
leningen of tot een loutere op-
schorting (moratorium) van de  
bilaterale schuld in 2020, alleen 
een kwijtschelding (annulering)  
een excessieve schuldenlast  
voorkomt en een belangrijke 
bijdrage vormt tot een effectieve 
financiering van de crisis63.

Op iets langere termijn is de op-
richting van een eerlijk en transparant 
multilateraal mechanisme nodig voor de 
herstructurering van overheidsschulden.

11.11.11 vraagt aan België met  
betrekking tot zijn bilaterale schuld om:

• de bilaterale schuldbetalingen voor 
2020 en 2021 waarvan zij credi-
teur is kwijt te schelden;

• een transparante audit uit te voeren 
van alle resterende uitstaande bila-
terale schuld aan België om zo de 
illegale, ondraaglijke en ongeoor-
loofde schulden te identificeren die 
onvoorwaardelijk moeten worden 
geannuleerd;

• overheidssteun aan private schuld-
eisers afhankelijk te stellen van de 
voorwaarde dat ze hun vorderingen 
op ontwikkelingslanden voor 2020 
en 2021 kwijtschelden.

11.11.11 vraagt dat België op multi-
lateraal niveau:

• pleit voor de realisatie van de twee 
bovenvermelde maatregelen: de 
kwijtschelding van schulden voor 
2020 en 2021 en de oprichting 
van een multilateraal mechanisme;

• de Belgische expertise omtrent de 
wet rond aasgierfondsen deelt en 
pleit voor soortgelijke wetgeving in 
andere landen en de EU.

Voor meer info zie: Briefing paper  
“Een antwoord op de COVID-19-crisis: 
België en de kwijtschelding van de 
schuld van landen in het Zuiden”64 

 
 “Het argument van een 

noodtoestand is nog nooit  
zo sterk geweest”   

VN-EXPERT BOHOSLAVSKY
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Belastingen heffen is vaak 

de duurzaamste en effectief-

ste manier voor overheden 

om inkomsten te genereren  

en publieke diensten te 

financieren. Een studie van 

USAID stelt dat een toename  

van 10% binnenlandse 

publieke financiering leidt 

tot een toename van 17% 

in uitgaven voor publieke 

gezondheidszorg in lage- 

inkomenslanden65. Ontwik-

kelingssamenwerking (ODA) 

en leningen hebben ook 

hun rol te spelen, maar zijn 

minder duurzaam en gaan 

vaak gepaard met voorwaar-

den die nieuwe uitdagingen 

creëren (zie hoofdstukken 

over schulden en ontwikke-

lingssamenwerking).       

Belastingen spelen een cruciale rol, 
maar niet alle vormen van belastingen 
zijn hetzelfde. “Algemeen geldt dat hoge 
belastingtarieven voor goederen en 
diensten en lage tarieven voor inkomen,  
vermogen en eigendom leiden tot 
onrechtvaardige en discriminerende 
resultaten.”66 “Belastingen hebben het 
meeste potentieel om bij te dragen 
aan de vraag tot groei en economische 
stabiliteit wanneer ze op hoge inkomens 
gericht zijn en op speculatieve trans-
acties.”67  

3.1. – Situatie vóór de crisis  

Vaststelling 1:  
bedrijven en grote vermogens 
moeten steeds minder  
belastingen betalen 

Sinds de jaren 80 hebben overheden 
belastingen op grote bedrijven en grote 
vermogens sterk teruggeschroefd. Vol-
gens het IMF zijn de hoogste marginale 
belastingtarieven68 op inkomens gezakt 
van gemiddeld ongeveer 60% in 1980 
naar minder dan 30% in 2017 in lage- 
inkomenslanden69. De welvaart van grote 
vermogens bestaat meestal uit activa 
(zoals aandelen en vastgoed) eerder 
dan uit looninkomsten en wordt meestal 
tegen zeer lage tarieven belast. Ook de 
gemiddelde tarieven op wereldschaal 
van de vennootschapsbelasting zijn 
gedaald van meer dan 40% in 1980  
tot minder dan 25% in 201570. 

Als de trend zich in hetzelfde tempo 
voortzet, zal het wereldgemiddelde in 
2052 0% bereiken. Het probleem  
van belastingcompetitie tussen landen 
zet letterlijk de race to the bottom in.  
Niet alleen proberen landen zich aan-
trekkelijk te maken voor investeringen 
door belastingtarieven van de vennoot-
schapsbelasting te verlagen, daarnaast 
nemen de belastingvoordelen voor 
multinationals toe.

Vaststelling 2:  
multinationals en grote vermo-
gens zijn steeds vindingrijker  
geworden in fiscale optimalisatie, 
of ook: belastingontwijking

Multinationals verschuiven tot 40% 
van hun winsten naar belastingpara-
dijzen en tot 8% van het financiële 
vermogen van particulieren wereldwijd 
wordt verborgen op belastingparadijzen, 

volgens de econoom Gabriel Zucman71. 
De kostprijs van belastingontwijking voor 
overheden is enorm. Wereldwijd verlie-
zen ze tussen de 500 en 600 miljard 
dollar per jaar aan belastinginkomsten72. 
“Voor lage-inkomenseconomieën be-
dragen de gederfde inkomsten zo’n  
200 miljard dollar – een hoger percen-
tage van het bbp dan bij geavanceerde 
economieën en meer dan de ongeveer 
150 miljard dollar die ze elk jaar aan 
buitenlandse ontwikkelingshulp ont-
vangen.”73 

Vaststelling 3:  
naast de verliezen die ontwik-
kelingslanden door het globale 
systeem van belastingcompetitie 
en belastingontwijking leiden, 
verliezen ontwikkelingslanden 
ook door de manier waarop hun 
nationale belastingsystemen 
georganiseerd zijn 

Zo is het percentage belasting-
inkomsten als deel van het bbp in ont-
wikkelingslanden (20% van het bbp in 
Latijns-Amerika, 18% in Azië en 15% in 
Afrika) significant lager dan in de meeste 
‘geavanceerde’ economieën (ongeveer 
30%), waardoor ook het herverdelings-
potentieel significant lager is. 
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Daarnaast geldt dat belastingsys-
temen in ontwikkelingslanden minder 
progressief en minder herverdelend 
zijn dan in OESO-landen74, al is er een 
wereldwijde tendens sinds de jaren 80 
naar minder progressieve belastingsys-
temen75 (zie kader). De uitbreiding van 
belastingen op consumptie zoals de  
btw en de belasting op goederen en 
diensten in ontwikkelingslanden werd  
in belangrijke mate gestimuleerd door 
het IMF.76 In ruil voor leningen legt het 
IMF onder andere fiscale voorwaarden 
op die vaak regressief maar nooit  
progressief zijn77.

3.2. – Impact van de crisis  

Doordat er minder economische  
activiteiten zijn, dalen de belasting-
inkomsten voor overheden sterk. De 
OESO voorspelt dat de belastinginkom-
sten door de coronacrisis sterker zullen 
dalen dan tijdens de financiële crisis  
van 200878. Tussen 2007 en 2009 

daalden de belastingen met ongeveer 
11,5%79. In ontwikkelingslanden komt 
dat des te harder aan, omdat belas-
tinginkomsten daar sowieso al lager  
liggen en omdat ze sterker afhankelijk 
zijn van belastingen uit consumptie, zo-
als btw.80 Belastinginkomsten dalen op 
een moment dat er extra geld nodig is 
voor de gezondheids- en economische 
impact van de crisis. Wanneer inkom-
sten ontbreken, moeten overheden op 
zoek naar nieuwe leningen. Dat brengt 
ons terug bij het verhaal over schulden.

3.3. – Reacties van overheden   

De eerste reacties van overheden op 
de crisis situeerden zich voornamelijk 
aan de uitgavenzijde om te antwoorden 
op de gezondheids- en economische si-
tuatie. In dit verband zagen we ook enke-
le fiscale maatregelen van overheden die 
nog niet als doel hadden om inkomsten 
te genereren, maar om investeringen aan 
te trekken en bedrijven te steunen. 

Zoals we al aangaven in de inleiding, 
zijn landen in het Zuiden getuige van een 
ongeziene kapitaalvlucht en van een val 
in buitenlandse investeringen. In reactie 
daarop creëren sommige landen fiscale 
stimulansen, zoals een verlaging van de 

vennootschapsbelasting, om de terugval 
in buitenlandse investeringen tegen te 
gaan, zonder dat er enig bewijs is dat 
dergelijke maatregelen tot investeringen 
en groei leiden81. “Kenia en Indonesië 
bijvoorbeeld hebben hun vennoot-
schapsbelasting verlaagd met 5% als 
onderdeel van hun COVID-19-respons-
plan, wat een domino-effect zou kunnen 
hebben in de regio”82. 

Voor landen in het Zuiden met natuur-
lijke rijkdommen brengt dat extra risico’s 
met zich mee: ze gaan in competitie om 
buitenlandse investeerders aan te trek-
ken en zetten daarmee verder de race  
to the bottom op het vlak van belasting-
inkomsten in.

In een aantal Europese landen (Dene-
marken, Polen, België en Frankrijk) werd 
eind april aangekondigd dat bedrijven 
die dochterondernemingen hebben in 
belastingparadijzen niet in aanmerking 
komen voor staatssteun. De filosofie 
daarachter is dat bedrijven die hun 
eerlijke fiscale bijdrage niet leveren ook 
hun recht op overheidssteun opgeven. 
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Indirecte belastingen zijn belastingen die worden geheven op de verkoop 
van goederen of diensten zoals btw, accijnzen of douanerechten. Het gaat 
over een vast bedrag of percentage voor een product of dienst. In dat 
opzicht is dit type belasting regressief omdat het niet gelinkt is aan het 
inkomen. Iemand die minder verdient, betaalt hetzelfde tarief, en dus meer 
in relatieve termen.

Directe belastingen, zoals belastingen op inkomen, vermogen of winst, 
worden rechtstreeks geheven op het vermogen of op het inkomen van 
personen of bedrijven. Het is een belasting die zich aanpast aan de situatie 
van de belastingbetaler. Het herverdelingspotentieel van dergelijke belas-
tingen is groter.

PROGRESSIEVE VERSUS  
REGRESSIEVE BELASTINGEN 
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Alleen zijn er vragen te stellen bij de 
concrete invulling en daardoor de effec-
tieve impact van die maatregel. Op de 
verschillende lijsten van belastingparadij-
zen die gehanteerd worden, ontbreken 
cruciale landen die belastingontduiking 
en -ontwijking faciliteren. De vraag is 
dus of het meer is dan een cosmetische 
maatregel.

3.4. – Wat moet er gebeuren?   

Om de inkomensnood en de 
opbouwende schuldenlast te kunnen 
financieren is er nood aan nieuwe fiscale 
maatregelen.

1. Belastingontwijking voor-
komen en de fiscale race to the 
bottom stoppen door meer inter-
nationale samenwerking

We gaven hierboven al aan dat 
ontwikkelingslanden disproportioneel de 
gevolgen dragen van belastingontwij-
kingsactiviteiten. De coronacrisis heeft 
de nood aan sterkere internationale 
samenwerking om dat te voorkomen nog 
versterkt. 

– Enerzijds vereist dat meer trans-
parantie. Om ervoor te zorgen dat 
bedrijven belastingen betalen waar ze 
opereren, is het cruciaal dat burgers 
zicht hebben op de belastingen die multi-
nationals betalen in de landen waar ze 
actief zijn (o.a. via publieke rapportage 
per land)83.

– Anderzijds vereist dat meer fiscale 
samenwerking door cruciale hervor-
mingen aan het internationale fiscale 
systeem. Multinationale ondernemingen 
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moeten worden belast op basis van 
hun geconsolideerde winsten (principe 
van unitaire taxatie), waarbij de belas-
tingrechten tussen overheden verdeeld 
worden op basis van een overeengeko-
men formule. Dat systeem moet worden 
aangevuld met een effectieve minimum-
belasting op winsten van multinationals. 
Beide aspecten liggen op tafel binnen 
de huidige internationale OESO-onder-
handelingen over ‘BEPS 2.0’ (Base 
Erosion and Profit Shifting)84, al zou het 
principe van unitaire taxatie slechts op 
een heel beperkt deel van de winsten 
van multinationals toegepast worden.

Tax Justice Day 28 juni 2020 voor de Financietoren in Brussel
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11.11.11 vraagt dat België een  
ambitieuzere rol opneemt in de strijd  
tegen belastingontwijking en -compe titie,  
zowel nationaal als binnen Europa en  
de OESO. 

• 11.11.11 vraagt dat de Belgische 
regering de maximale implementa-
tie van de OESO-aanbevelingen en 
de Europese richtlijnen garandeert 
en aanvullende initiatieven die 
belastingontwijking en -competitie 
tegengaan steunt (zoals publieke  
land-per-landrapportering, de 
verdere harmonisering van de 
vennootschapsbelasting en een 
geloofwaardige zwarte lijst van 
belastingparadijzen op Europees 
niveau).

• 11.11.11 vraagt dat België, in het 
kader van de BEPS 2.0-onder-
handelingen van het ‘inclusieve 
kader’ van de OESO, pleit voor 
een zo ruim mogelijke en universele 
toepassing van het beginsel van 
de unitaire taxatie, alsook voor een 
ambitieus minimumtarief van de 
vennootschapsbelasting. 

2. Meer fiscale rechtvaardigheid 
om de nodige inkomsten te 
genereren

– Overwinsten belasten 
Sommige bedrijven, waaronder de grote 
techbedrijven, maakten grote winsten 
tijdens deze epidemie. Naar het voor-
beeld van de heffing van belastingen op 
overwinsten van militaire leveranciers tij-
dens Wereldoorlog II, kan een belasting 
geheven worden op bedrijven die door 
de specifieke omstandigheden van de 
epidemie enorme winsten boeken. Zo’n 
overwinst kan worden berekend door de 
recente winsten te vergelijken met de 
gemiddelde winsten van voorbije jaren 
en kan vervolgens tegen een zeer hoog 
tarief belast worden87. 

– Vermogen meer belasten 
Om de economische impact van de 
crisis te kunnen financieren, is het nood-
zakelijk dat de grootste vermogens hun 
deel van de last dragen. “In Zuid-Afrika 
zou een vermogensbelasting op de 
rijkste 1% een bedrag kunnen opleve-
ren dat overeenkomt met 29% van het 
recente pakket steunmaatregelen van 
de regering.”88 “In Latijns-Amerika zijn er 
minstens negen landen (waaronder Boli-
via, Brazilië, Chili, Ecuador, Paraguay en 
Peru) die nieuwe belastingmaatregelen 
gericht op de ultrarijken bespreken sinds 
maart 2020.”89 

– Meer progressieve belasting-
systemen creëren en ondersteunen 
Het is belangrijk dat belastingsystemen, 
in het bijzonder in ontwikkelingslanden, 
hervormd worden zodat ze progressie-
ver zijn. Dat wil zeggen dat de grootste 
schouders de zwaarste lasten dragen. 
Daartoe moeten belastingsystemen 
minder steunen op indirecte belastingen 
(bijv. btw) en meer op directe belas-
tingen (bijv. op hoge inkomens en de 

winstgevendste bedrijven). Overwinsten 
en hoge vermogens belasten zijn daar 
voorbeelden van. Maar, belastingontwij-
king ondermijnt substantieel het inko-
menspotentieel van dit type belastingen. 
Multinationale bedrijven, bijvoorbeeld, 
die hun winsten naar belastingparadij-
zen verhuizen, zullen weinig voelen van 
een verhoging van het belastingtarief. 
Vandaar het belang van transparantie en 
samenwerking in het internationale be-
lastingsysteem (zie eerste aanbeveling). 

11.11.11 vraagt dat België een  
coherent internationaal fiscaal beleid 
voert dat geen negatieve spill-overeffec-
ten op ontwikkelingslanden heeft. 

• Dat betekent enerzijds dat België 
potentieel negatieve effecten van 
zijn belastingbeleid in kaart brengt, 
harmful tax practices schrapt die 
bedrijven mogelijk incentives geven 
om belastingen te ontwijken, en 
onevenwichtige belastingverdragen 
heronderhandelt.

• Anderzijds betekent het dat België 
binnen zijn ontwikkelingsbeleid 
inzet op domestic resource mobili-
zation90. 

3. Bedrijven die belastingen  
ontwijken uitsluiten van  
staatssteun

“Door gebruik te maken van belasting - 
paradijzen om hun fiscale bijdrage te 
verminderen, geven ondernemingen 
logischerwijs hun aanspraak op over-
heidssteun op in landen waar de meeste 
van hun activiteiten plaatsvinden91.” De 
uitsluitingslijsten van belastingparadijzen 
die een aantal Europese landen gebruikt 
om ondernemingen uit te sluiten van 
overheidssteun, hebben duidelijk hun 
beperkingen. Europese landen die een 
cruciale rol spelen in massale belas-
tingoptimalisering (zoals Nederland, 

Enkele feiten voor België
 
• In 2019 hebben bedrijven die in 

België gevestigd zijn 172 miljard 
euro overgemaakt naar belas-
tingparadijzen buiten de Europese 
Unie85. 

• België is enerzijds zelf het slacht-
offer van internationale belasting-
ontwijking en belastingcompetitie, 
maar draagt anderzijds ook een 
verantwoordelijkheid op dit vlak. 
De in 2016 ingevoerde innovatie- 
aftrek biedt bedrijven 85% korting 
op hun belastingfactuur, waar-
door het effectief belastingtarief 
kan dalen tot 3,75% en waardoor 
dit een van de agressiefste be-
lastingvoordelen in de Europese 
Unie is86.
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Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland) staan niet op die lijsten.

Een betere oplossing is om van be-
gunstigde ondernemingen te eisen dat 
ze per land een gedetailleerde boekhou-
ding publiceren. Op die manier zouden 
grote ondernemingen verplicht zijn om 
informatie te publiceren over elk van hun 
dochterondernemingen over de hele 
wereld, zoals het aantal werknemers  
en de aangegeven en de werkelijk 
betaalde belastingen92. De informatie 
over de belastingen, waar ze die betalen 
en welke activiteiten ze waar uitvoeren, 
zou het eindelijk mogelijk moeten maken 
om na te gaan wie belastingen ontduikt 
en dus zo uitgesloten kan worden van 
overheidssteun.

11.11.11 vraagt dat België de  
voorwaarde van publieke transparantie 
(via publieke land-per-landrapportage) 
ook koppelt aan alle vormen van over-
heidssteun in de toekomst.

4. Belasten van specifieke  
sectoren

– De vervuiler betaalt
De aanpak van de klimaatcrisis is 

dringend en moet een centrale plaats 
krijgen in al het beleid dat wordt uitge-
tekend naar aanleiding van de postco-
ronarecessie. Een belangrijke hefboom 
in de transitie naar een koolstofarme 
samenleving is ecofiscaliteit. Vooral wan-
neer er in de nasleep van de pandemie 
wordt gedacht aan steun voor bepaalde 
sectoren, zoals de luchtvaartsector, kan 
die niet los gezien worden van engage-
menten van die sectoren om de klimaat-
doelstellingen te respecteren en van een 
(fiscaal) beleid dat hen daartoe stimu-
leert. Maar ook los van staatssteun is 
het dringend tijd voor een verschuiving 
van taksen naar uitstoot en vervuiling. 

Enkele concrete voorstellen kunnen op 
internationaal niveau een verschil maken 
en tegelijk middelen genereren voor de 
strijd tegen de klimaatcrisis:

• Verdedig de invoering van border 
tax adjustment measures aan de 
Europese grenzen op ingevoerde 
producten die zijn geproduceerd 
zonder rekening te houden met de 
koolstofprijs, en ruimer ook met de 
minimale sociale en milieunormen. 
Op die manier draagt Europa  
bij aan de verduurzaming van pro-
ducten en dus het behalen van  
de klimaatdoelstellingen buiten  
de grenzen. De opbrengsten moe-
ten onder andere dienen voor de 
financiering van uitdagingen in de 
ontwikkelingslanden (onder andere 
via het Green Climate Fund). 

• Op globaal niveau moet men 
denken aan een ‘klimaatschade-
taks’93: bedrijven en sectoren 
belasten die fossiele brandstoffen 
ontginnen. Twintig bedrijven zijn 
sinds 1965 samen verantwoorde-
lijk voor meer dan een derde van 
de wereldwijde uitstoot van CO2 
en methaan, de twee belangrijkste 
broeikasgassen. Het zijn allemaal 
producenten van fossiele brand-
stoffen.94 Dat bedrijven moeten 
betalen voor de schade die ze 
aanrichten, is geen nieuw idee: 
vergelijk het met compensatiere-
gelingen voor asbestslachtoffers. 
Concreet gaat het om een heffing 
per ton CO2 die gepaard gaat met 
de ontginning van steenkool, olie 
en gas, die stijgt naarmate we de 
cruciale datum 2050, naderen 
wanneer de wereld koolstofarm 
moet zijn. De opbrengsten van  
die taks – of alleszins een deel 
ervan – kunnen dienen ter compen-
satie voor klimaatschade op glo-
baal niveau, zonder dat dat weegt 

op de noodzakelijke financiering 
voor aanpassing en koolstofarme 
ontwikkeling.  

• Voer een kerosinetaks in op  
Europees niveau. Volgens Bond 
Beter Leefmilieu wordt het belas-
tingvoordeel voor de luchtvaart 
door de vrijstelling van belasting  
op vliegtuigbrandstof geschat 
op 27 miljard euro per jaar op 
Europees niveau, en 500 miljoen 
euro per jaar op Belgisch niveau.95 
Tegelijk is de luchtvaartsector een 
belangrijke verantwoordelijke voor 
de klimaatcrisis. Dat is niet houd-
baar. Een kerosinetaks kan tegelijk 
sturend werken in de aanpak  
van de klimaatcrisis en inkomsten 
opleveren voor klimaatbeleid,  
internationale solidariteit en com-
pensatie voor klimaatschade.

– Financiële transactietaks
Speculatie en flitskapitaal creëren 

geen toegevoegde waarde. Wanneer de 
financiële sector niet langer ten dienste 
staat van de reële economie, is dat ne-
fast voor duurzame ontwikkeling. Zeker 
in tijden waarin de schade van de crisis 
in de miljarden gaat, moet er worden ge-
keken naar de middelen die de financiële 
markten zelf kunnen voorzien.

11.11.11 vraagt om werk te maken 
van een ambitieuze financiële trans-
actietaks, die een breed gamma van 
financiële producten dekt (aandelen, 
overheidsobligaties, repo’s en afgeleide 
producten). Een dergelijke taks kan  
niet alleen extra middelen opbrengen, 
maar ook financiële speculatie ont-
moedigen.
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Verschillende cruciale  

inkomstenbronnen van  

ontwikkelingslanden  

kenden een sterke terugval  

toen Europa in lockdown 

ging. In het eerste hoofdstuk 

hadden we het al over de  

daling van grondstoffen-

prijzen en de inkomsten die 

wegvielen door toerisme. 

Daarnaast trok kapitaal  

massaal weg uit ontwik-

kelingslanden. Hieronder 

focussen we op het geld  

dat arbeidsmigranten  

terugsturen naar hun  

herkomstland.       

4.1. – Situatie vóór de crisis  

Geldtransfers van particulieren naar 
hun families zijn een belangrijk onder-
deel van de inkomsten van ontwikke-
lingslanden. Alles samen waren die 
middelen in 2019 3,6 keer hoger dan de 
officiële wereldwijde ontwikkelingssa-
menwerking. Voor veel landen is het de 
belangrijkste externe financieringsbron 
geworden. De afgelopen tien jaar stegen 
remittances met meer dan 50%; vorig 
jaar bereikten ze een recordbedrag van 
554 miljard dollar. 

Remittances zijn cruciaal in de strijd 
tegen de armoede en om de ontwikke-
lingsdoelstellingen te halen. Onderzoek 
in 71 ontwikkelingslanden geeft aan dat 
een stijging van 10% van die transfers 

naar een land, leidt tot een daling van 
3,5% van het aantal mensen dat moet 
leven met minder dan 1 dollar per dag. 
Remittances vormen een onmisbare 
bron van inkomsten voor naar schat-
ting 800 miljoen mensen. Veel mensen 
zijn afhankelijk van die middelen voor 
gezondheidszorg, onderwijs, voedsel-
voorziening, enz.96  

Nigeria bijvoorbeeld ontvangt jaarlijks 
meer dan 22 miljard dollar van zijn 
landgenoten in het buitenland. In Haïti 
zijn remittances goed voor 30% van het 
bbp. In Liberia en Gambia gaat het om 
ongeveer een kwart van hun bbp. In Mali 
en Senegal ligt dat rond de 10%.

4.2. – Impact van de crisis   

Die inkomstenbron dreigt in elkaar te 
storten nu arbeidsmigranten wereldwijd 
zwaar getroffen zijn door de crisis. De 
werkloosheid neemt toe in de belang-
rijkste regio’s vanwaaruit remittances 
verstuurd worden: Europa, de VS en de 
Golfstaten. Arbeidsmigranten werken 

vaak in zwaar getroffen sectoren (zo-
als horeca, huishoudhulp en toerisme) 
en onder kwetsbare statuten. Ook in 
België steeg de werkloosheid de voorbije 
periode sterker bij mensen met een 
migratieachtergrond.97  

De Wereldbank voorziet dat de 
remittances naar ontwikkelingslanden 
dit jaar met 19,7% (109 miljard dollar) 
zullen terugvallen. De gevolgen daarvan 

 
“Remittances are a lifeline 
in the developing world – 
especially now. Countries 
have already committed 

to reduce remittance fees 
to 3 percent, much below 

the current average levels. 
The crisis requires us to go 
further, getting as close to 

zero as possible.”  
VN SECRETARIS-GENERAAL ANONIO GUTERRES 

19/03/2020
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largest in poor countries (8.9 percent in 2019), 
small island developing states (7.7 percent), 
and those in fragile and conflict-affected 
situations (9.2 percent).3 During a crisis in the 
host country, however, remittances can decline. 
For instance, during the global financial crisis, 
remittance flows to low- and middle-income 
countries (LMICs) declined by 5 percent in 
2009. Similarly, the event study in figure 1.3 
shows the countercyclical increase in remit-
tance flows to the Philippines during the bird flu 
pandemic in November 2003, and a procycli-
cal decline in response to the global financial 
crisis starting in September 2008. 

In 2019, remittance flows to LMICs became 
larger than foreign direct investment (FDI), 
an important milestone for monitoring re-
source flows to these countries. Recent data 
reveal that in 2019, remittance flows to LMICs 
reached $554 billion, slightly higher than our 
earlier projection ($551 billion) published in 
October 2019.4 Remittance flows to LAC and 

South Asia turned out to be larger than expect-
ed in the second half of 2019.  

In 2020, remittance flows to LMICs are expect-
ed to decline by around 20 percent, marking 
the sharpest decline in recent history (table 
1.2 and figure 1.4). This is not so much due to 
a decline in the stock of international mi-
grants, but largely due to a fall in wages and 
the employment of migrant workers in host 
nations due to COVID-19 (see appendix for 
the methodology behind this projection). The 
decline in remittance flows is expected to be 
sharpest in Europe and Central Asia, South 
Asia, and Sub-Saharan Africa. These region-
al patterns are affected by COVID-19 and 
also a fall in the price of oil, which affects the 
economies of Russia and the Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries in particular. Russia 
is the most important source of remittances 
to Central Asia; outbound remittances from 
Russia, as expressed in U.S. dollars, would also 
be impacted by the weakening of the ruble 

Figure 1.4 Remittance Flows to Low- and Middle-Income Countries Expected to 
Decline in 2020

Sources: World Bank staff estimates, World Development Indicators, and IMF Balance of Payments statistics. 
Note: See appendix A in World Bank (2017) for data and forecast methods. FDI = foreign direct investment; ODA = official development assistance. 
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zijn verwoestend in veel ontwikkelings-
landen die nu al kreunen onder de 
economische gevolgen van de corona-
crisis. In het door oorlog verscheurde 
Jemen gingen de remittances er 
tussen januari en april met 80% op 
achteruit. 1 op de 10 mensen is er af-
hankelijk van remittances om te voorzien 
in zijn basisnoden. 13% van het bbp in 

Jemen bestond in 2019 uit remittances. 
Over heel Sub-Sahara-Afrika zouden 
remittances in 2020 met 23% terug-
vallen. Ook voor Latijns-Amerika voor-
spelt de Wereldbank een terugval van 
19,3%.98 In de Filipijnen zou een terugval 
in remittances van 20% naar schatting 
380.000 mensen in extreme armoede 
storten.99  

Daarbij moeten we wel benadrukken 
dat het gaat over schattingen. Er zijn 
redenen om optimistischer te zijn. De 
Wereldbank voorspelt een daling in 
dollar. Tegelijkertijd speelt een devaluatie 
van munten in veel ontwikkelingslanden. 
In Mexico daalde de waarde van de peso 
ten opzichte van de dollar met 20% sinds 
de start van de crisis. In die context zou 
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een daling van 20% remittances in dollar 
naar Mexico nog altijd betekenen dat een 
soortgelijk bedrag in peso Mexico bereikt. 

Aan de andere kant zijn er redenen 
tot pessimisme. De voorspellingen van 
de Wereldbank gaan alleen uit van een 
daling in remittances per migrant en ver-
trekken van een gelijk aantal migranten. 
Terwijl de crisis ook de mogelijkheden tot 
migratie sterk heeft ingeperkt en er dus 
minder migranten zijn die geld kunnen 
versturen.100 Hoe dan ook is de impact 
groot. 

4.3. – Reactie van het beleid    

11.11.11 wijst al vele jaren op de veel 
te hoge transferkosten die de transferbe-
drijven zoals Western Union aanrekenen. 
Voor transfers naar Sub-Sahara-Afrika 
bijvoorbeeld wordt gemiddeld bijna 10% 
kosten betaald. Internationaal is afge-
sproken (in het kader van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, de SDG’s) om die 
kosten naar 3% terug te brengen.

VN-secretaris-generaal António Gu-
terres vraagt nu om de inspanningen te 
vergroten om de kosten zo dicht mogelijk 
bij 0 te brengen.101 

4.4. – Wat moet er gebeuren?

11.11.11 vraagt de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking en Finan-
ciën Alexander De Croo om dringend de 
bedrijven uit de sector bij elkaar te bren-
gen en de kosten om geld te verzenden 
zo dicht mogelijk bij 0 te brengen tijdens 
de coronacrisis. 

Op langere termijn is een plan van 
aanpak nodig om structureel werk te 
maken van goedkopere remittances. De 
overheid moet regelgevend optreden 
en de drempels verlagen die een eerlijk 
speelveld bemoeilijken. Op die manier 
komt er meer ruimte voor kleinere spelers 
op een markt die nu gedomineerd wordt 
door enkele grote bedrijven.

 

 
Voor transfers naar Sub-

Sahara-Afrika bijvoorbeeld 
wordt gemiddeld bijna  

10% kosten betaald.
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Steeds meer internationale 

uitdagingen vragen steeds 

meer middelen om ze aan te 

pakken. Zoals we ook al in 

de vorige hoofdstukken uit-

legden, zien we in de prak-

tijk dat die middelen er nog 

niet zijn. Er blijft nood aan 

aanvullende middelen door 

internationale solidariteit. 

De belofte van rijke landen 

om 0,7% van hun bni te 

besteden aan ontwikkelings-

samenwerking, wordt nog 

altijd niet gehaald. De be-

loofde 100 miljard dollar per 

jaar voor de internationale 

klimaatfinanciering moet er 

vanaf dit jaar liggen: of dat 

het geval is, is door onduide-

lijkheid over de cijfers voer 

voor discussie. Bovendien 

worden die schaarse publie-

ke middelen steeds vaker 

ingezet waarvoor ze niet 

dienen. Het eigenbelang bij 

de inzet van ontwikkelings-

samenwerkingsmiddelen 

is terug van nooit helemaal 

weggeweest.        

Wat betreft de internationale klimaat-
financiering, gaat op globaal niveau het 
merendeel naar uitstootvermindering (miti-
gatie). Dat is uiteraard belangrijk, maar de 
meest kwetsbare landen hebben vooral 
nood aan aanpassing aan de klimaatcrisis 
(adaptatie) en ook daarvoor moet dus 
voldoende financiering worden voorzien. 
De COVID-19-crisis zet dat alles wellicht 
nog verder onder druk. Daarom moeten 
rijke landen in het algemeen en België in 
het bijzonder ambitieuzere doelen stellen 
en dringend extra middelen voor ontwik-
kelingssamenwerking en internationale kli-
maatfinanciering vrijmaken. Die middelen 
moeten worden ingezet voor een duurza-
me aanpak van armoede en ongelijkheid 
waarbij mensenrechten centraal staan. 

5.1. – Situatie vóór de crisis  

De internationale uitdagingen waar-
voor we staan, zijn groot; dat was ook zo 
vóór de komst van deze pandemie: de 
klimaatcrisis, migratie, vrede en veilig-
heid, toenemende schuldenlast ... Deze 
uitdagingen overstijgen de klassieke 
Noord-Zuidopdeling en vragen om 
een globale aanpak met internationale 
financiering. In de realiteit zien we het 
tegenovergestelde. 

Vaststelling 1:  
meer uitdagingen, maar  
niet meer middelen

Officiële ontwikkelingssamenwerking 
(official development assistance of ODA) 
is een belangrijke hefboom voor ontwik-
keling. Waarom? Het is belangrijk dat er 
voor globale uitdagingen zoals wereld-
wijde gezondheid publieke middelen 
voorhanden zijn. Het is een recht voor 
iedereen, en overheden hebben daarin 
een verantwoordelijkheid. Meer zelfs, de 
sterke schouders moeten meer bijdragen 
dan anderen. Hoewel de investeringen 

in de private sector en remittances de 
welvaart kunnen verhogen en de armoede 
kunnen terugdringen, kunnen zij niet de 
universele verlening van openbare dien-
sten zoals onderwijs en gezondheid finan-
cieren. Toch zijn die cruciaal in de strijd 
tegen armoede en ongelijkheid. ODA is 
bovendien, in tegenstelling tot andere 
financieringsstromen, minder volatiel en 
heeft een duidelijke doelstelling. 

Hetzelfde geldt voor de publieke in-
ternationale klimaatfinanciering: die moet 
bijdragen aan de globale strijd tegen de 
klimaatcrisis, waarbij historische vervui-
lers een verantwoordelijkheid hebben 
om kwetsbare landen bij te staan in hun 
klimaatuitdagingen. Private financiering 
speelt een belangrijke rol in de aanpak 
van de klimaatcrisis, maar het is vooral 
publieke financiering die kan tegemoet-
komen aan de grootste noden van de 
meest kwetsbare landen. 

Zorgwekkend is dat de ODA de 
laatste jaren niet toeneemt, terwijl de uit-
dagingen dat wel doen. Nochtans is het 
een vijftig jaar oude belofte van de rijke 
landen om 0,7% van het bni aan ontwik-
kelingssamenwerking te spenderen.  
 

ODA – cijfers 2019 
• Wereldwijd: 0,30% van het bni
• EU: 0,45% van het bni
• België: 0,42% van het bni
• Wereldwijd lopen ontwikkelings-

landen 200 miljard dollar mis  
omdat de 0,7% niet wordt gehaald. 

 Bovendien worden deze cijfers 
vaak opgeklopt met uitgaven waarvan 
we vinden dat ze wel belangrijk zijn, 
maar die niet als ODA zouden mogen 
worden aangerekend. Het bekendste 
voorbeeld is de eerstejaarsopvang van 
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vluchtelingen in België zelf. Dat mag 
officieel als ODA worden aangerekend, 
maar draagt op geen enkele manier bij 
aan de structurele aanpak van armoede 
en ongelijkheid in de wereld. 

Wat betreft de internationale klimaatfi-
nanciering, is 2020 een belangrijk jaar. In 
2009 werd het engagement aangegaan 
om de klimaatfinanciering te laten stijgen 
tot een jaarlijks bedrag van 100 miljard 
dollar vanaf 2020 (publieke en gemo-
biliseerde private financiering). Deze 
financiering moet ‘nieuw en additioneel’ 
zijn. Door onduidelijke afspraken over de 
rapportering zijn de cijfers elk jaar voer 
voor discussie. Wat wel als een paal 
boven water staat, is dat de financiering 
amper ‘nieuw en additioneel’ kan worden 
genoemd:  

Internationale klimaatfinanciering 
– cijfers 2018 
Van de 80,7 miljoen euro die België in 
2018 rapporteerde, werd maar liefst 
98% ook als ODA gerapporteerd, 
terwijl de ODA-middelen zoals eerder 
gesteld dalen. Dezelfde trend zien we 
op globaal niveau. 

Vaststelling 2:  
toenemend eigenbelang in 
plaats van focus op het globale

De schaarse ODA-middelen worden 
vaker ingezet voor het eigenbelang van 
donoren. Een trend die nooit helemaal 
weg is geweest. Tot aan de val van de 
Muur ging ontwikkelingssamenwerking 
niet over de vraag of mensen er beter van 
werden, maar diende het om landen en 
hun leiders aan zich te binden. Het hoeft 
in se niet zo’n groot probleem te zijn dat 
we zelf beter worden van onze ontwik-
kelingsinspanningen, maar ze moeten 
hun doelstellingen – armoedebestrijding, 
ongelijkheden aanpakken en duurzame 
ontwikkeling mogelijk maken – wel waar-
maken102. En daar knelt de schoen. Zo 
wijst 11.11.11 al een aantal jaar op de 
grote druk die EU-belangen inzake migra-
tie zetten op de ontwikkelingsbudgetten.

Vaststelling 3:  
meer leningen in plaats van giften  
die schulden doen toenemen

Steeds meer donoren verkiezen 
leningen boven giften. Bovendien is de 
graad van concessionaliteit (hoe zacht 
de lening is in vergelijking met normale 

marktvoorwaarden) afgenomen. Zeker 
voor de minst ontwikkelde landen is deze 
concessionaliteit zeer belangrijk. Het 
maakt het verschil tussen extra middelen 
krijgen om ontwikkeling te financieren en 
een onhoudbare schuldenlast verhogen 
die hen nog verder in de armoede dreigt 
te duwen103. In een recent rapport heeft 
de UNCTAD vastgesteld dat de toename 
van ODA aan deze landen sinds 2011 
voornamelijk te wijten is aan een toename 
in leningen en dat de giften stabiel ge-
bleven zijn of zelfs gedaald104. Hetzelfde 
geldt voor de internationale klimaatfinan-
ciering: uit de laatste rapportering van de 
OESO blijkt dat in de periode 2013-2017 
de publieke giften met 25% toenamen, 
terwijl de leningen verdubbelden.105  

België is wel een goeie leerling in de 
klas. Het overgrote deel van zijn ODA en 
internationale klimaatfinanciering bestaat 
uit giften.  

Vaststelling 4:  
steeds verdere versterking van 
de rol van de private sector 

De ontwikkelingssamenwerkingsarchi-
tectuur is de voorbije jaren complexer en 
minder transparant geworden. Belang-
rijke factoren daarin zijn de toenemende 
rol van de private sector als actor en 
medefinancier, en de nieuwe modali-
teiten en instrumenten zoals blending 
en publiek-private partnerschappen106. 
Het instrument blending, waarbij ODA 
wordt ingezet om private financiering te 
mobiliseren, won de laatste jaren snel 
aan populariteit, terwijl er weinig bewijs 
is voor de ontwikkelingsimpact ervan. 
Bovendien gaat dit type financiering voor-
namelijk naar middeninkomenslanden en 
naar sectoren als infrastructuur, telecom 
en energie107.

Bron: 11.11.11 op basis van gegevens OESO-DAC

ODA IN BELGIË SINDS 2010
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5.2. – Reacties van overheden   

Voor 2020 komt boven op de talrijke 
uitdagingen een pandemie met een 
inkomens- en economische crisis in haar 
kielzog. De coronacrisis overstijgt de 
klassieke Noord-Zuidaanpak en vraagt 
globale antwoorden. Toch zien we dat 
ook nu de rijke donorlanden niet thuis 
geven en de trends zoals hierboven ge-
schetst verder op scherp worden gesteld. 
Bovendien roept de keuze van wat er met 
de al schaarse middelen moet gebeuren 
vragen op. De focus beperkt zich voor-
lopig te vaak tot onmiddellijke urgenties 
voor de gezondheidssector en de acute 
economische impact, zowel door België 
als door de EU. Dat moet worden aan-
gevuld met vergelijkbare inspanningen 
voor sterkere en veerkrachtige systemen 
in de sociale sectoren.

Vaststelling 1:  
meer uitdagingen,  
zonder extra middelen 

COVID-19 als gezondheidscrisis, 
maar vooral ook als socio-economische 
crisis, doet de nood aan globale finan-
ciering exponentieel toenemen, en dat  
op korte en middellange termijn. 
  

SDG’s – cijfers  
UNCTAD schat dat er 2500 miljard 
extra nodig is om op koers te blijven 
voor de realisatie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
de komende twee jaar. 500 miljard 
daarvan moet van ODA komen,  
aldus UNCTAD. Oxfam berekende 
dat 300 miljard een faire bijdrage is 
van de OESO-DAC-lidstaten aan  
die 500 miljard.  

Volgens de Britse denktank ODI be-
droeg op 30 april 2020 de respons van 
de DAC-donoren (de leden van het ont-
wikkelingscomité van de OESO) – voor 
zover er gegevens beschikbaar zijn – in 
totaal meer dan 22 miljard dollar. Hoewel 
niet al deze middelen als ODA kunnen 
worden aangerekend, vertegenwoordigt 
dat bedrag ongeveer 20 procent van de 
totale bilaterale officiële ontwikkelingssa-
menwerking in 2019108. Dat staat veraf 
van de omvang van de inspanningen die 
nodig zijn en waartoe door verschillende 
organisaties, waaronder UNCTAD, werd 
opgeroepen109. 

Bovendien is het vaak onduidelijk of 
het om extra middelen gaat dan wel om 
een heroriëntering en de flexibele inzet 
van bestaande budgetten. Zo opereert 
België voornamelijk binnen de bestaande 
begroting voor 2020. Er werden wel voor 
22 miljoen onderbenutte middelen van 
2019 ingezet als humanitaire middelen, 
waardoor de middelen voor 2020 ook 
daadwerkelijk toenemen. De Europese 
Commissie stelt in haar relanceplan voor 

om 15 miljard extra middelen voor  
het Europese ontwikkelingsbeleid te 
voorzien.

Het is niet ondenkbaar dat donoren 
in de nabije toekomst zullen snoeien in 
ontwikkelings-samenwerking en de inter-
nationale klimaatfinanciering om nationale 
investeringen te kunnen doen. En het 
wereldwijde bni zal door de economische 
recessie dalen, waardoor de 0,7% minder 
betekent in absolute cijfers. De internatio-
nale ngo Development Initiatives schetst 
een aantal scenario’s. De schattingen 
variëren afhankelijk van de verschillende 
scenario’s die zich voordoen in termen 
van de pandemie en de economische 
heropbouw. Naargelang het scenario 
is het mogelijk dat de officiële ontwik-
kelingshulp zowel in 2020 als in 2021 
afneemt, van het niveau van 2019  
(153 miljard dollar) tot 128 miljard dollar 
in 2021110. 

Zelfs indien de ODA wereldwijd 
behouden blijft op het huidige niveau van 
(amper) 0,3% van het bni, betekent dat 

TOTALE WERELDWIJDE ODA OP BASIS VAN  
VOORSPELLINGEN VAN HET VERLOOP VAN DE EPIDEMIE, 2018-2021

Bron: Development Initiatives, Juni 2020, Covid-19 and financing projections for developing countries
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voor ODA in 2021 een mogelijke terugval 
van 14 miljard dollar ten aanzien van 
2019 door de economische terugval in 
donorlanden111.  

Daarnaast dreigt het uitstel van de 
klimaattop in Glasgow (COP26) en de 
tussentijdse klimaatonderhandelingen 
naar 2021 ook de aandacht voor de 
internationale klimaatfinanciering naar de 

achtergrond te duwen op verschillende 
vlakken: 

1. de verantwoording voor het al  
dan niet behalen van de 2020- 
doelstelling; 

2. het aangaan van nieuwe engage-
menten vanaf 2021; 

3. en de opstart van de gesprekken 
over een nieuwe doelstelling vanaf 
2025.

Vaststelling 2: 
toenemend eigenbelang zien  
we ook in deze crisis

ODA-budgetten worden momenteel 
gebruikt om initiatieven te financieren die 
zowel de donorlanden als de ontwikkel-
de landen ten goede komen, zoals de 
ontwikkeling van vaccins en behande-
lingen voor COVID-19. Dat aanrekenen 
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als ODA dreigt de geloofwaardigheid van 
de ODA te ondermijnen als maatstaf voor 
de inspanningen van de donoren aan de 
ontwikkelingslanden112.

Vaststelling 3: 
meer leningen in plaats van  
giften, de trend zet zich voort

De Europese Commissie mag dan  
wel extra middelen voor het interna-
tionale aspect willen voorzien binnen 
haar relance plan, het gaat voornamelijk 
om leningen. Ook die trend wordt dus 
voortgezet en riskeert de schuldenlast  
te verhogen.

Vaststelling 4:  
rol van ontwikkelingsbanken  
en BIO 

Donoren verschuiven geleidelijk aan 
hun aandacht van de gezondheidscrisis 
naar de ondersteuning van economische 
heropbouw. In lijn met de toegenomen 
aandacht voor de mobilisering van 
privatesector-ontwikkelingsfinanciering, 
adviseren beleidsmakers en experts om 
in dat verband een versterkte rol toe te 
kennen aan ontwikkelingsbanken en aan 
blending. Blending zien donoren als  
een antwoord op het creëren van extra 
middelen, ondanks het beperkte bewijs 
omtrent ontwikkelingsimpact. 

Ontwikkelingsbanken zijn volgens 
voorstanders113 het best geplaatst om de 
private sector in ontwikkelingslanden te 
steunen en te redden wanneer overheden  
die middelen niet hebben: op korte 
termijn om noodfinanciering te geven aan 
bestaande klanten en op middellange tot 
lange termijn als belangrijke financier voor 
economische reconstructie. Eurodad (het 
Europese middenveldnetwerk dat werkt 
rond schulden en ontwikkeling) plaatst 
daarbij twee bedenkingen114: 

– De hoge verwachtingen dat ontwik-
kelingsbanken ontwikkelingsecono-
mieën kunnen transformeren richting 
bounce back better lijken eerder 
onrealistisch op basis van recent 
onderzoek115. 

– Daarnaast gelden de uitdagingen en 
risico’s die verbonden zijn aan het in-
schakelen van ontwikkelingsbanken 
ook in een aanpak van economisch 
herstel. Zo riskeert de centrale rol 
van ontwikkelingsbanken in een 
donoraanpak de bias op het vlak 
van sectoren (vooral in productieve 
sectoren) en landen (vooral in mid-
deninkomenslanden en opkomende 
economieën) en het aantrekken  
van investeerders voor sociale en 
publieke sectoren te versterken.

Ook België volgt de keuze om in te 
zetten op de private sector en wendt 
bestaande middelen flexibel aan om zo 
20 miljoen extra te kunnen geven aan zijn 
ontwikkelingsbank BIO in de aanpak van 
COVID-19. 

5.3. – Wat moet er gebeuren?

De middelen voor ontwikkelings-
samenwerking en internationale klimaat-
financiering moeten stijgen, zodat de 
beloftes worden gerealiseerd: de vijftig 
jaar oude belofte om 0,7% van het bni 
aan ontwikkelingssamenwerking te  
spenderen en de belofte om jaarlijks  
100 miljard dollar te voorzien voor  
internationale klimaatfinanciering die 
‘nieuw en additioneel’ is.

11.11.11 vraagt dat België actie 
onderneemt op volgende vlakken:

1. De Belgische regering moet nog 
dit jaar extra middelen voorzien 
voor internationale solidariteit. Die 
stijging moet zich ook voordoen in 
absolute cijfers.  

2. De volgende regering moet een 
bindend groeipad uittekenen voor 
een ODA-budget van 0,7% van het 
bni, ten laatste te behalen tegen 
2024. Ook het parlement vroeg 
dat groeipad in een resolutie eind 
2019116.

3. De volgende federale regering 
moet in samenspraak met de 
regio’s een groeipad uittekenen 
voor een Belgische bijdrage aan de 
internationale klimaatfinanciering 
van minstens 500 miljoen euro per 
jaar, ten laatste vanaf 2023. Die 
middelen moeten ‘nieuw en addi-
tioneel’ zijn, dus niet wegen op de 
beloofde middelen voor ontwikke-
lingssamenwerking. 

4. De huidige en toekomstige Belgi-
sche regeringen moeten de geloof-
waardigheid van ODA als maatstaf 
voor inspanningen van donoren aan 
ontwikkelingslanden behouden. Dat 
betekent dat bestedingen die niet 
rechtstreeks bijdragen aan de strijd 
tegen armoede en ongelijkheid in 
ontwikkelingslanden, zoals vluch-
telingen in eigen land opvangen 
of vaccins ontwikkelen die ook de 
rijke landen ten goede komen, niet 
worden meegeteld als ODA.

5. ODA-middelen moeten dienen 
voor de aanpak van armoede en 
ongelijkheid, met een focus op 
sectoren die bewezen hebben dat 
ze werken in deze aanpak, zoals 
onderwijs, gezondheidszorg en 
sociale bescherming. Mensenrech-
ten moeten centraal staan en lokaal 
democratisch eigenaarschap moet 
gegarandeerd zijn. Bij de interna-
tionale klimaatfinanciering moet 
België een focus op adaptatie 
behouden, zoals het dat nu al doet. 
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De impact van deze crisis op 

ontwikkelingslanden is vele 

malen groter dan de finan-

ciële crisis van 2008-2009. 

In de voorbije hoofdstukken 

beschreven we een aantal 

belangrijke factoren van de 

impact van de economische 

schok door COVID-19 op 

de overheidsfinanciën van 

ontwikkelingslanden en  

de beperkte marge die  

ze hebben om daarop  

te kunnen antwoorden:  

de stagnerende handel, de 

inkomensschok (o.a. door 

de terugval in remittances 

en toerisme, de ongeziene 

kapitaalvlucht en de daling 

van grondstoffenprijzen), 

de zich verder opbouwende 

schuldenlast, de dalende 

belasting inkomsten en de 

twijfelende ontwikkelings-

samenwerkingsmiddelen 

die worden ingezet. 

Dat alles kwam boven op een situatie 
vóór de crisis, getypeerd door ongelijke  
en onrechtvaardige economische ver-
houdingen. Ongebreidelde vrijhandel ten 
koste van ecologische en sociale criteria, 
sluimerende schuldencrisissen in ontwik-
kelingslanden, afwezige globale coördina-
tie om belastingontwijking en -competitie 
aan te pakken, stagnerende ODA-cijfers 
en ruim onvoldoende aandacht voor de 
klimaatuitdagingen van ontwikkelingslan-
den. De grote ongelijkheid in de wereld is 
stuitend. Ze was dat al vóór COVID-19, 
maar deze crisis versterkt die nog. 
Bovendien is de ongelijke situatie waarin 
veel ontwikkelingslanden en bevolkings-
groepen zich bevinden niet hun keuze, 
noch hun schuld. De schuldopbouw 
bijvoorbeeld werd niet veroorzaakt door 
economisch wanbeheer in eigen land, 
maar door economisch en financieel 
wanbeheer op mondiaal niveau117, aldus 
UNCTAD. 

Bovendien dragen ontwikkelings-
landen disproportioneel de gevolgen 
van internationale belastingontwijkings-
activiteiten, maar zijn ze bijvoorbeeld wel 
ondervertegenwoordigd in de huidige 
OESO-onderhandelingen over fiscaliteit 
van multinationale bedrijven. En mis-
schien wel het sprekendste voorbeeld: 
de klimaatcrisis richt nu al menselijke en 
economische schade aan, voornamelijk in 
de landen die er het minst verantwoorde-
lijk voor zijn. 

Waar moeten we dan wel naartoe? 
“We won’t get back to normal because 
normal was the problem.” 

UNCTAD stelt het duidelijk in een van 
zijn eerste rapporten over de crisis en 
hoe beleidsmakers erop zouden moe-
ten reageren. “De uitdaging moet niet 
worden geframed alsof we simpelweg 
een ontwrichtende schok moeten over-

winnen en naar een anderszins wenselijk 
groeipad van vóór de crisis terugkeren. 
Het is noodzakelijk de reacties op de 
COVID-19-schok zo vorm te geven dat 
de wereldeconomie in een zorgzamere, 
inclusievere en financieel stabielere rich-
ting wordt geheroriënteerd .”118

Een evenwichtigere mondiale econo-
mische verdeling, een socialere en milieu-
vriendelijkere economie die de klimaat- en 
ecologische crises stopt, kan alleen maar 
tot stand komen als de regels worden 
veranderd. Vrijhandel, ongebreidelde 
accumulatie van rijkdom en belasting-
ontwijking terwijl er enorme armoede is, 
enorme sociale ongelijkheid en vernieling 
van de natuur en het klimaat, moeten aan 
banden worden gelegd ten voordele van 
een betere verdeling van welvaart en een 
grondstof- en koolstofarme samenleving.  

11.11.11 schuift de volgende alge-
mene aanbevelingen naar voren:

• Herdenk de globale handelsregels.
• Herdenk het internationale 

schuldsysteem.
• Voorkom belastingontwijking en 

-competitie.
• Maak werk van de internationale 

financieringsbeloftes, met name 
om 0,7% van het bni aan ontwikke-
lingssamenwerking en op globaal 
vlak 100 miljard dollar per jaar aan 
internationale klimaatfinanciering te 
spenderen. 

We zitten in dezelfde storm, maar niet 
in dezelfde boot. Toch zijn we niet alleen 
door de verspreiding van het virus maar 
ook economisch wereldwijd met elkaar 
verbonden. “Als opkomende en ontwikke-
lingseconomieën lijden onder een diepe 
economische en financiële crisis zal dat 
ook aanzienlijke spillback-effecten creë-
ren voor geavanceerde economieën119.”
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