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Cntwikkelingshulp
nielweervainq op nkoopqebled hadlkin Ethiopié.

zo aíen toe làalen de debatten oveÍ de omvanq van de

Een

Neder andse ontwikke ingshulp weer op.Vaak

begeleid lk een pÍomovendus, d e2 ch beziqhoudt met de

is

dat meer

eenheÍhàlingvanpolitièkideologis.heíandpuntendaneen
echte anàlysè vai dè feitèlijke siruatle. Die sltuatie È n eta uld
even bekènd. k ben de laatstèjaÍen meidrleaspeden ervan
gecóhíro.teerd, die allemaa rechtstreeks mèt inkoop re maken

man erwaarcp de oveÍheid de

DaaÍ

beíe leveÍa.cleíselectèert.

r

Nederànd er Europa sch!iver wedaarbijíeeds meèÍweg
van hetgunnen op laag(e prjs ien g!nste van de Economis.h

ln<hÍivin9 {ErMVl). Naaí pÍijs tellen dai ook
téitóÍplanvanàa.pakhee bij het
bepàlèn vài de beíè aa nbièding. Wij dóen dar om mééÍwaàrde
Mèest Voordèli9e

andere àspe.ten àh kwa
Zó was k niel bekend met

hetfeit dàt het

iè kÍj9en dan een kwalitatlefa..eptabe
bod (maàÍ ook nié1s mèer) tegen de

óvergrote merendeel,zo'n 75 procent, van de
zes 3 miljard euoaan Nederlandse ontwik
kelingshulp zogenaamde tiedrid ls. Dat
betekent dat we geld geven aan and Xvoor

waterpompen oÍzaaigoed, maardat and
X d ie

wateÍpompen oí dat zaalqoed we ln

Nedeílànd moet

kopèr lnfeitestimu

eren we

hiermeè dus on2e e gen econom e. nd re.t

eveft hetde ÍhatkÈt geld opvla extía
belaltlngontvangsten, Overigens È Néder
and hiéÍió niètLnièk:hetherendée van de

nternationaleontwikke ngsh! pbèíaat! t
tied aid,lMetonze 75 procentzitten
àan de lage kan!

Danmaarwat
minder aandacht
voor dekwaliteit:
hetvoorkomen

vanfraude en
corruptie staat

wÍ nog

erzrn anden die op r00

voorop!

n Ethiopiè,

maarook in andeÍe landen,

mag dat nlet. Dat komt mede doordat
organisaties ah deWeÍe dbanken de
V-"ren sde Nat es in hun handboeken

hebben

íaan dàt andere gunningsme-

thod eken dan de laagíe prjs allèen

ii2eeÍuitzóndedijkegeva engebruikt
moge. worden. De reden daaÍachteÍ is
eigenlijk even eenvóudi9 ah vee zeggèrd:
a

sjèopandere.iteradài

prijs moèt

ter èen élementvài
s!bje.tlviteitin.Hoebeoordee jek,va teit
gaan bèoóÍdelen,2

ofeen plan van aanpak?Watde een maar
N

etalleen verkopende bedrijven, maàÍ ook de inkoopqemeen
p o'le"[ 5r"rvd. -o reeÍL \ede''c' d ee' .c' l"l d"'

9e

"p
edei 2,5 mlljoen e!roaanOegandaqeqeven voor.dpa.,t/

d.velopme op hetgeb

ed van irkoop. DaarvoorweÍden

train nqen 9e9èven en opLe d ngspÍogÍammas ontwikkeld,
maar er is oók een gebouw neergezet èn èÍ2rjn erkele tiental

er .óó puteE

aa

nseschaft.

M5À4 was

mauqvlndt,zaldeandeÍmoqelrka qewe dlg vinden, Daa rmee
ontstaatvoorde beoordelaaÍs Íu mte om bepaalde inÍhr'!ve6
te bevoordelen en deopdEcht te gunner, Het is deze ruimte
voorfraude en coÍuptie waar men banq voor È. Dan maar
wat minderaanda.htvoor kwa iteit:voorkomen van í€ude en

hieÍbij prójè.tmana9eí

PuÍspectivezoÍ9de vooÍ hettÍainingsdèè1, è. bijvée van het
opleidingsprogràdma van MBA5en PhD! was de Univetsitelt

Íwènté betrckken. Dat pÍole.tduuÍde ón9èvèer5 jaaí DaaÍra
was ik beÍokken blj soortgelrkeàctiv teiteó van bés.heidener

Jan lelgen k haagle@ar lnkaapnonagement vaot de publieke

omvanqln Rwanda en Ethioplé.

settóí aa n de

U n ieets ite n

ÍwenÍe.
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