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Betreft: Verzoekschrift 188/2008, ingediend door Stefania Corrias (Italiaanse 
nationaliteit), over opheffing van de schuldenlast van de Derde Wereld

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster pleit ervoor de schulden van de ontwikkelingslanden kwijt te schelden. Zij is van 
opvatting dat de arme landen moeten werken om de ontwikkeling van de rijke landen te 
betalen en dat de arme landen onder de knoet worden gehouden met schulden in plaats van 
wapens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indienster pleit ervoor de schulden van de ontwikkelingslanden kwijt te schelden. Zij is van 
opvatting dat de arme landen moeten werken om de ontwikkeling van de rijke landen te 
betalen en dat de arme landen onder de knoet worden gehouden met schulden in plaats van 
wapens.

Het probleem van de onhoudbaar zware schuldenlast van sommige ontwikkelingslanden staat 
nu al meer dan tien jaar hoog op de internationale agenda.

De internationale gemeenschap is overeengekomen een groot deel van de schuldenlast van de 
armste landen en landen met de zwaarste schuldenlast kwijt te schelden met als doel de 
schuldenlast van deze landen weer op een houdbaar niveau te krijgen, bijvoorbeeld aan de 
hand van het multilaterale initiatief voor schuldvermindering en het initiatief ten gunste van 
arme landen met een zware schuldenlast (het HIPC-initiatief). De Commissie heeft actief 
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bijgedragen aan het HIPC-initiatief.
Indien de schulden van ontwikkelingslanden in aanvulling op de huidige internationaal 
overeengekomen initiatieven onvoorwaardelijk zouden worden kwijtgescholden, zou dit 
ontmoedigend kunnen werken voor particuliere en publieke geldschieters, die zouden kunnen 
terugdeinzen voor het bieden van geldmiddelen omwille van het risico dat de schulden in de 
toekomst worden kwijtgescholden. Ook zou het kunnen leiden tot morele dilemma’s bij 
leners, die excessief zouden kunnen gaan lenen in afwachting van verdere kwijtscheldingen. 

Hierdoor ontstaat het gevaar dat de toegang van ontwikkelingslanden tot financiering wordt 
bemoeilijkt en dat het ontwikkelingsproces zodoende wordt gefrustreerd. Veel 
ontwikkelingslanden hebben grote financieringsbehoeften, waaraan niet kan worden voldaan 
op basis van de binnenlandse spaartegoeden. In die gevallen stellen schulden 
ontwikkelingslanden in staat vandaag te investeren op basis van toekomstige spaartegoeden. 
Zolang de toekomstige capaciteit van de lener om terug te betalen behouden blijft, is de 
toegang tot financiering waarschijnlijk gewaarborgd, en kan de schuldenlast bijdragen aan 
versnelling van het ontwikkelingsproces. Voor het ontwikkelingsproces is het echter wel van 
cruciaal belang te zorgen dat de schuldenlast van ontwikkelingslanden op een houdbaar 
niveau wordt gehouden, en ook het nationale beleid zou hieraan moeten bijdragen.

In deze context is er in Doha tijdens de recente vervolgconferentie van de Verenigde Naties 
over ontwikkelingsfinanciering (29 november tot en met 2 december) consensus bereikt over
de volgende punten:

- verlichten van de schuldenlast van daarvoor in aanmerking komende HIPC-landen, die 
nog niet het verzadigingspunt hebben bereikt;

- nadrukkelijker betrekken van de crediteuren van de Club van Parijs en die van de Club 
van Londen bij symmetrische acties voor schuldvermindering (om te komen tot een 
eerlijke verdeling van de lasten);

- blijven doorvoeren van schuldenverlichting voor landen met een middeninkomen uit 
hoofde van de beginselen en nadere bepalingen van Evian;

- mogelijk maken van schuldenconversie of overige vormen van ruiltransacties voor landen 
met een middeninkomen met schulden aan commerciële crediteuren; 

- ondersteunen van houdbaarheidsprogramma’s voor langlopende schulden voor HIPC-
landen die het verzadigingspunt reeds bereikt hebben;

- zorgen dat gelden die vrijkomen uit schuldvermindering in beginsel worden gebruikt als 
sociale uitgaven en ten behoeve van de verwezenlijking van de 
milleniumontwikkelingsdoelstellingen;

- op een internationaal gecoördineerde manier bijhouden van de schuldensituatie en de 
kwalificatiecriteria in het kader van de regelingen voor de houdbaarheid van de 
schuldenlast;

- verbeteren van het schuldenbeheer door middel van betere capaciteitsopbouw; en

- in wederzijdse samenhang aanpakken van interne en externe schulden, aangezien beide 
doorwerken op de publieke uitgaven en de verdeling van de middelen.

Verder werd gewezen op het belang om de zogenaamde “illegale” en “verfoeilijke” schulden
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aan te pakken.

Het initiatief ten gunste van arme landen met een zware schuldenlast (het HIPC-initiatief) is
naar aanleiding van een uitnodiging van de G7 in 1996 door de Wereldbank en het IMF 
voorgesteld als gecoördineerde benadering om de externe schuldenlast van arme landen te 
reduceren tot een houdbaar niveau. Het initiatief heeft betrekking op zowel bilaterale en 
multilaterale publieke crediteuren als commerciële crediteuren. Tijdens de top in Keulen van
1999 zijn de leiders van de G7-landen een herzien kader overeengekomen voor een beter
HIPC-initiatief, dat snellere, meer diepgaande en ruimere schuldenlastverlichting mogelijk 
maakt.

Het HIPC-initiatief heeft meerdere dimensies. De nadruk ligt op schuldenverlichting, maar dit 
wordt ook gekoppeld aan armoedevermindering, structurele aanpassingen en hervorming van 
het sociale beleid, met name van de gezondheids- en onderwijssector, dit alles ingebed in de 
context van een aangenomen strategiedocument voor armoedebestrijding (PRSP).

Tijdens de top van 2005 in Gleneagles nam de G8 zich voor de schuldenlast van arme landen 
met een zware schuldenlast te verminderen aan de hand van het multilaterale initiatief voor 
schuldvermindering, dat voorziet in een multilaterale schuldvermindering met 100% van 
leningen door de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het IMF. In maart 2007
sloot de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IaDB) zich aan bij deze multilaterale partners 
die 100% schuldvermindering aan in aanmerking komende landen bieden.

De Europese Commissie heeft altijd veel belang gehecht aan het HIPC-initiatief en heeft zich 
tot nu toe voor meer dan 1,6 miljard EUR aan het initiatief verplicht: 680 miljoen EUR als 
crediteur, ten aanzien van eigen vorderingen, en 934 miljoen EUR als donor aan het HIPC 
Trust Fund.

De Europese Commissie was ook de eerste multilaterale instelling die haar 
ontwikkelingssamenwerking omzette in subsidies. Het Europees Ontwikkelingsfonds biedt 
zijn ontwikkelingsgelden bijna uitsluitend in de vorm van subsidies. Ook was de EC de eerste 
multilaterale partner die verlichting bood bovenop de HIPC-voorwaarden. Op basis van een 
voorstel van de Europese Commissie besloot de Raad van Ministers ACS-EU in december 
2001 om een bedrag van 60 miljoen EUR toe te kennen aan steun, waardoor volledige 
verlichting van de speciale EU-leningen van in aanmerking komende minst ontwikkelde 
Afrikaanse landen, Caribische landen en de landen van de Stille Zuidzee mogelijk werd.

Het HIPC-initiatief heeft een aantal bemoedigende concrete resultaten laten zien. De 
schuldendienstbetalingen zijn afgenomen, terwijl uitgavenprogramma’s ten gunste van arme 
landen blijven toenemen. De uitdaging om op de lange termijn de houdbaarheid van de 
schulden te behouden, ligt echter zowel bij de geldschieter als bij de lener.

Verslagen van de uitvoering van het initiatief zijn online beschikbaar op de pagina’s van het
IMF (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) en de Wereldbank, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Verslagen van de uitvoering van het HIPC-initiatief door de Commissie zijn verkrijgbaar op: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm.


