
 

Schuldenproblematiek 
Alles terugbetalen? 
 

Ontwikkelingslanden hebben in de afgelopen decennia veel geld geleend en dat moet 
terugbetaald worden, met rente. 
 
Ontwikkelingslanden hebben in de afgelopen decennia veel geld geleend en dat moet 
terugbetaald worden, met rente. Afrika heeft de grootste schuldenlast. Afrikaanse landen 
betalen elke week ongeveer 312 miljoen euro aan buitenlandse schuldeisers. Dat is 
wekelijks ongeveer een halve euro per inwoner van Afrika. Dat lijkt voor ons weinig, maar 
voor een halve euro kun je bijv. in Tanzania drie broden kopen.  

Minister: Ontwikkelingslanden hebben schulden omdat ze schulden gemaakt hebben. 
Jubiliee Nederland: Het is te gek voor woorden dat een arm Afrikaans land met de ene hand 
ontwikkelingshulp ontvangt en met de andere hand schulden moet afbetalen.  
Minister: Wat we nu doen is met zijn allen bij elkaar gaan zitten, in Parijs, het heet ook de 
club van Parijs, en dan gaan we al die schulden bij elkaar zetten. Waar heeft dit land, 
bijvoorbeeld Mozambique, allemaal geleend. Hoeveel is dat precies? Kan Mozambique die 
schulden aflossen? Dat moet het dan wel zelf doen. Daar gaan we ons niet mee bemoeien.  
 
Jubilee Nederland: Ik vind dat de Nederlandse regering braaf mee hobbelt binnen het 
afgesproken internationale systeem. Nederland is te weinig bezig om het systeem 
werkelijk rechtvaardiger te maken.  
Minister: Als een land kwalificeert, als we duidelijk hebben daar heeft dit land schuld, bij 
banken, bij particulieren, bij overheden, alles bij elkaar. En dan zeggen we u kunt weer 
opnieuw beginnen, maar dan wel met beter afspraken voor de komende jaren.  
 
Jubilee Nederland: Een land als Tanzania zou voor 260 miljoen dollar per jaar zorgen dat alle 
kinderen naar school gaan, dat iedereen basis gezondheidszorg en schoon drinkwater 
heeft. 
Minister: Het is altijd lastig, als je als ontwikkelingsland net aan je schulden kunt aflossen. 
Maar je moet ergens een streep zetten. 


