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Opgave 1  Ontwikkelingssamenwerking met Rwanda 

Bij deze opgave horen tekst 1 en figuur 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
Deze opgave heeft betrekking op een brief van de minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw E. 
Ploumen van het kabinet-Rutte II (2012-heden). In deze brief doet 
minister Ploumen verslag van haar reis naar onder andere Rwanda in 
februari 2013. 

Gebruik tekst 1. 
Het Nederlandse buitenlandbeleid wordt vaak gekarakteriseerd als dat 
van dominees en koopmannen. 

2p 1 Leg uit dat in het buitenlandbeleid van Ploumen met betrekking tot 
Rwanda zowel de rol van de dominee als die van de koopman te 
herkennen is. Gebruik per rol een voorbeeld uit tekst 1. 

Er zijn verschillende scenario’s over de verhouding tussen de rol van 
dominee en de rol van koopman in het buitenlandbeleid. De rol van 
dominee en de rol van koopman kunnen elkaar in de internationale 
betrekkingen versterken of juist belemmeren. 

2p 2 Geef een uitleg van beide scenario’s en licht deze toe aan de hand van de 
relatie tussen Nederland en Rwanda. 

Bekijk figuur 1. 
2p 3 – Beredeneer of de representativiteit op het gebied van ontwikkelings- 

 samenwerking voor de VVD hoog of laag is. 
Gebruik in je antwoord figuur 1. 

– Noem een uitgangspunt van de VVD dat overeenkomt met het
standpunt van de VVD over bezuinigen op ontwikkelings- 

 samenwerking. 
2p 4 – Beredeneer of de representativiteit op het gebied van ontwikkelings- 

 samenwerking voor GroenLinks (GL in figuur 1) hoog of laag is. 
Gebruik in je antwoord figuur 1. 

– Noem een uitgangspunt van GroenLinks dat overeenkomt met het
 standpunt van GroenLinks over bezuinigen op ontwikkelings-  
 samenwerking. 
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Opgave 1  Ontwikkelingssamenwerking met Rwanda 

tekst 1 

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 maart 
2013 

Rwanda 
(…) Het land is hard op weg de 
Millenniumdoelen1) te bereiken, de 
economische groei bedraagt meer 
dan 8 procent, het centrale gezag 5 

kan leunen op een functionerende 
institutionele basis en op een ge-
disciplineerd leger. Dit neemt niet 
weg dat het Rwandese bewind 
zorgwekkende schaduwkanten heeft, 10 

zoals de inmenging in oostelijk 
Congo en de beperkte ruimte voor 
oppositiebewegingen, journalisten en 
mensenrechtenverdedigers in 
Rwanda. 15 

Ik sprak in Kigali ook met mensen-
rechtenverdedigers, leden van 
oppositiepartijen en van het maat-
schappelijk middenveld. Deze geven 
een somber beeld van de civiele 20 

vrijheden in het land. In de praktijk is 
de democratische ruimte gering, al is 
onlangs een mediawet aangenomen 
die het toezicht op de media van de 
staat verlegt naar een zelfregulerend 25 

orgaan. Een positieve ontwikkeling, 
(…) Ik heb mijn zorgen over de 
civiele vrijheden in Rwanda ook geuit 
in mijn gesprek met de president en 
met de minister van Justitie. Kagame 30 

meende dat democratisering hand in 
hand moet gaan met armoede-
bestrijding. Met de genocide als 
achtergrond is de voorzichtigheid van 
de Rwandese regering begrijpelijk, 35 

maar een versneld loslaten van de 
controle op de samenleving zou haar 
geloofwaardigheid versterken. 

In Rwanda bezocht ik een filiaal van 
de Banque Populaire du Rwanda 40 

waar Rabobank een 35 procent aan-
deel in heeft. Door de steun van 
Rabo Development hebben veel 
meer mensen op het platteland 
toegang tot een bankrekening. (…) 45 

Een ander voorbeeld waarbij ontwik-
kelingssamenwerking en Nederlands 
bedrijfsleven samenkomen kwam 
naar voren tijdens mijn bezoek aan 
Heineken-dochter Bralirwa in 50 

Rwanda. Lange tijd kocht het bedrijf 
mais in het buitenland, maar het wil 
nu lokaal inkopen met hulp van het 
PSI-programma. (Het Private Sector 
Investeringsprogramma (PSI) is een 55 

subsidieprogramma gericht op de 
ondersteuning van vernieuwende 
investeringsprojecten in ontwikke-
lingslanden.) In Kigali tekende ik 
voorts een luchtvaartovereenkomst 60 

tussen Nederland en Rwanda voor 
de directe lijnverbinding Amsterdam-
Kigali van Air France-KLM. Illustratief 
voor de toenemende handelskansen: 
KLM vliegt over een paar maanden 65 

zeven dagen per week op Kigali. Ik 
ben dan ook voornemens te bezien 
of een handelsmissie naar Rwanda 
kan worden georganiseerd. 
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bron: Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en 
   Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw E. Ploumen, aan de Voorzitter 
   van de Tweede Kamer, 1 maart 2013 

figuur 1 
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bron: www.trouw.nl van 23 augustus 2012 

noot 1 De Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals) zijn 8 concrete 

en meetbare doelstellingen om de wereldwijde armoede te bestrijden. 

De Millenniumdoelen moeten in 2015 zijn gehaald.  
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