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Inleiding

Dit 11.dossier is het tweede deel van een publicatie over het energiebeleid van de Wereldbank (WB). In het 
eerste deel onderzochten we of de WB vandaag een fossiel- dan wel een klimaatbank is en welke manieren van 
energieproductie de WB daadwerkelijk stimuleert. Hieruit bleek dat zijn energieportfolio nog steeds een te grote 
nadruk legt op investeringen in fossiele brandstoffen. 

Omdat vanuit ontwikkelingsstandpunt toegang tot energie en energiearmoede zeker even belangrijk zijn als de 
manier waarop energie geproduceerd wordt, bekijken we in dit tweede deel de WB-portfolio en het WB-beleid 
ter zake. 

Het tweedelige dossier wordt aangevuld met een case study uit Peru. Samen met enkele andere ngo’s en één 
van onze Peruaanse partners analyseerden we de klimaatgerelateerde WB-portfolio in Peru, specifiek met be-
trekking tot energie, water en landgebruik. Dit dossier werd tijdens de IMF/WB-jaarvergadering in oktober 2015 
in Lima voorgesteld.

In het eerste hoofdstuk van dit dossier lichten we de structuur en het belang van de Wereldbank toe. 

In het tweede hoofdstuk schetsen we de globale context en de bijdrage die universele toegang tot energie kan 
leveren aan armoedebestrijding. We gaan ook dieper in op het nieuwe energiebeleid van de WB. Daarnaast ligt 
de WB-groep de laatste jaren sterk onder vuur omwille van de negatieve sociale en milieueffecten van een aan-
tal projecten, waarbij regelmatig sprake is van schendingen van de mensenrechten. Omdat deze kritiek in heel 
wat gevallen betrekking heeft op energiegerelateerde projecten, besteden we er de nodige aandacht aan.

In het derde hoofdstuk toetsen we de theorie aan de praktijk. We zoeken uit of deze bank, met een financierings-
volume van rond de $ 60 miljard de grootste multilaterale ontwikkelingsbank ter wereld, zijn woord houdt of niet 
verder gaat dan mooie praatjes en intentieverklaringen. Doet de bank wat hij zegt te willen doen en komt er van 
de ronkende retoriek iets in huis? De WB heeft wereldwijd een belangrijke signaalfunctie, maar welke signalen 
geeft hij? Investeert de bank daadwerkelijk in toegang tot energie voor iedereen? Pakt hij de energiearmoede 
aan? Wat zijn de resultaten van zijn inspanningen van de voorbije vijftien jaar?

Vermits België een belangrijke plaats in de WB inneemt, belichten we in het vierde hoofdstuk de rol en ver-
antwoordelijkheid van ons land in dit verhaal en onderzoeken we de transparantiegraad van onze overheid met 
betrekking tot haar Wereldbankbeleid. 

We eindigen met de voornaamste conclusies en een reeks aanbevelingen voor de Belgische overheid en de WB.  
 

Pol Vandevoort,
Beleidsmedewerker Wereldbank 11.11.11

“
Energy poverty makes it hard to think about anything beyond 
basic survival. If we don’t address energy poverty, we will not 
achieve our goal of ending extreme poverty. It’s going to take 
all our efforts to scale up public and private investment so that 
everyone has access to clean and reliable energy.” 

WB-President Dr. Jim Yong Kim, SE4ALL report 2014

11.dossier
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1. De Wereldbank in een notendop1 

privésector, terwijl  MIGA deze sector de mogelijkheid 
biedt om zich te verzekeren tegen bepaalde risico’s 
(oorlog, nationalisering …)

Met ‘Wereldbankgroep’ duidt men doorgaans IDA, 
IBRD, IFC en MIGA aan.

ICSID3 treedt op als een arbitrage-instelling voor 
disputen tussen regeringen en buitenlandse investeer-
ders. 

1.2 Bestuursorganen
De WB heeft twee belangrijke bestuursorganen.  
Het hoogste is de Board of Governors (raad van 
gouverneurs), die tweemaal per jaar bijeenkomt, meer 
bepaald tijdens de lente- en jaarvergadering. Gezien 
deze raad het grootste deel van zijn bevoegdheden 
heeft gedelegeerd naar de Board of Directors (te ver-
gelijken met een raad van bestuur) is dat in de praktijk 
het belangrijkste beslissingsorgaan. De Board of 
Directors komt doorgaans tweemaal per week bijeen. 

De Board of Directors wordt in theorie voorgezeten 
door de president van de Wereldbank en bestaat 
uit 25 executive directors (ED’s) die doorgaans een 
groep van landen, een kiesgroep, vertegenwoordigen. 
Slechts acht ED’s vertegenwoordigen één enkel land: 
de VS (met vetorecht voor belangrijke beslissingen), 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, China, Rusland, Japan 
en Saoedi-Arabië. 

Het gewicht, en dus de mogelijke invloed, van een 
land dat deel uitmaakt van een kiesgroep (zoals 
België) wordt bepaald door een combinatie van drie 
factoren:  

• Het stemmenpercentage van het land in kwestie, 
voornamelijk gelieerd aan het aandelenkapitaal dat 
dit land heeft ingebracht; 

• De positie van het betrokken land in de kiesgroep; 
• Het gewicht van de kiesgroep in de bestuurs- 

organen. Dit wordt bepaald door het totale stem-
menpercentage van de kiesgroep.

1.1 Functie en structuur 
Op 1 juli 1944 werd tijdens een conferentie van 44 
landen, waaronder België, in Bretton Woods, New 
Hampshire (VS) de Wereldbankgroep opgericht. Zijn 
officiële kernopdracht is ‘wereldwijde armoedebestrij-
ding’. 

De Wereldbankgroep (WBG) is een internationale 
publieke instelling, eigendom van de lidstaten die de 
uiteindelijke beslissingsmacht hebben en verantwoor-
delijk zijn voor het bestuur. Ze stelt elk jaar miljarden 
dollars ter beschikking in de vorm van giften, leningen, 
garanties en andere vormen van financiële en techni-
sche bijstand aan zowel regeringen als aan de privé-
sector. In het fiscaal jaar 20152 bedroeg dit bijna $ 60 
miljard en maakten meer dan 100 ontwikkelingslanden 
hiervan gebruik.

De term ‘Wereldbankgroep’ heeft betrekking op vijf 
nauw met elkaar verbonden instellingen: 

• de Internationale Bank voor Wederopbouw en  
Ontwikkeling (IBRD) 

• de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) 
• de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) 
• het Multilateraal Agentschap voor Investerings- 

garanties (MIGA) 
• het Internationaal Centrum voor de Schikking van 

Investeringsgeschillen (ICSID)

De term ‘Wereldbank’ verwijst doorgaans specifiek 
naar IBRD en IDA. Deze instellingen werken vooral 
samen met overheden en kan je in die zin beschouwen 
als de publieke arm van de WB-groep. Ze zijn nauw 
verbonden en complementair. Ze hebben dezelfde 
staf, hetzelfde hoofdkwartier en ze gebruiken dezelfde 
standaard voor evaluaties van projecten. IDA geeft 
voornamelijk concessionele leningen en giften aan 
lage-inkomenslanden. IBRD verschaft leningen aan 
voordelige marktvoorwaarden, vooral aan middeninko-
menslanden.

IFC en MIGA kunnen beschouwd worden als de 
privéarm van de WBG. Ze ondersteunen privé- 
ondernemingen die investeren in ontwikkelingslanden 
en landen in transitie. IFC verschaft leningen aan de 
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1.3 Belang
 
• De Wereldbank is een ontwikkelingsbank en een 

globaal instituut met meer dan 12.000 werkne-
mers waarvan 188 landen aandeelhouder zijn. Zijn 
doelstelling is officieel ‘wereldwijde armoedebestrij-
ding’. 

• Publieke Instelling. De WB is een gespeciali-
seerde organisatie van de VN. Hij is een publieke 
ontwikkelingsbank en zijn kapitaal bestaat volledig 
uit overheidsgeld, belastinggeld zeg maar, bijeenge-
bracht door zijn aandeelhouders. Dit betekent ook 
dat de Wereldbank publieke verantwoording dient 
af te leggen over deze middelen.

 
• Volume. De Wereldbank is wereldwijd zowat de 

belangrijkste publieke financier van ontwikkeling. In 
2015 bedroeg het financieringsvolume bijna $ 60 
miljard4, voornamelijk aan lage- en middeninkomens-
landen. 

• Lening of gift? Met betrekking tot WB-projecten 
wordt er doorgaans over ‘hulp’ en ‘hulpverlening’ 
gesproken, hetgeen de indruk wekt dat de WB- 
assistentie de vorm van giften aanneemt. Niets is 
minder waar. Globaal gesproken worden de meeste 
projecten en activiteiten van de WB gefinancierd 
via leningen. Dat betekent dus dat het betrokken 
land de geleende gelden, inclusief interesten, moet 
terugbetalen en dat de projecten bijdragen tot hun 
schuldenlast. Giften worden doorgaans enkel aan 
de in aanmerking komende lage-inkomenslanden 
(IDA-landen) verstrekt. 

• Signaalfunctie en demonstratie-effect naar 
andere donoren en de private sector toe. Wanneer 
projecten of initiatieven ondersteuning krijgen van 
de Wereldbank, wordt dit door veel actoren uit de 
publieke en private sector gezien als een soort kwa-
liteitslabel en dus als een goede reden om met een 
gerust gemoed in een project of initiatief te stappen, 
zeker wat betreft risicovolle projecten. De Bank zelf 
claimt alvast een groot multiplicatoreffect van zijn 
investeringen. 

• Standaardsetting. Zowel de publieke als de 
privésector kijken naar de Wereldbank voor het 
uitzetten van standaarden, bijvoorbeeld wat betreft 
safeguards5. De safeguards van zowel de publieke 
als de private arm van de WB zijn van toepassing 
op de energieportfolio. Onder meer daarom is de 
huidige, nog aan de gang zijnde, herziening van de 
safeguards6 van het allergrootste belang. 

• Wereldwijd kennis-, advies- en coördinatie-
centrum op het gebied van ontwikkelingsvraag-
stukken. De Wereldbank doet veel onderzoek naar 
ontwikkelingsvraagstukken, armoede, handel, globa-
lisering, milieu, enz. Als wereldwijde autoriteit op dit 
vlak zet de Bank hiervoor het kader uit. Dat doet hij 
onder andere door research te publiceren en allerlei 
evenementen te organiseren om zijn gedachtegoed 
te verspreiden7. De Wereldbank beschikt over een 
enorme databank en is met zijn experts en studies 
prominent aanwezig. Zijn rapporten en beleidsvisies 
hebben vaak grote invloed op het beleid van donor- 
of partnerlanden. Zo stond de Bank aan de wieg 
van ideeën over structurele aanpassing en goed 
bestuur, die een leidraad werden in het beleid van 
westerse donoren. 

• Technische assistentie en beleidsadvies. Ook 
de technische assistentie en het beleidsadvies dat 
door de Bank wordt aangeboden, heeft een grote 
impact op het ontwikkelingsgebeuren van vele lan-
den in het Zuiden. Via deze diensten ondersteunt de 
Wereldbank bijvoorbeeld de uitwerking van nationa-
le wetgevingen omtrent bosbouw, mijnbouw, enz. 

• Beheer van fondsen. De Wereldbank had in het 
fiscaal jaar 2013 ongeveer 1.030 ‘trust funds’ in zijn 
portfolio voor een totaalbedrag van $ 28,9 miljard. 
Deze fondsen beheert hij voor andere donoren, 
doorgaans tegen een vergoeding. In een aantal 
gevallen treedt de Bank ook op als uitvoerder. 
Projecten worden dus grotendeels niet gefinancierd 
met WB-geld en de oriëntatie ervan wordt regelma-
tig door andere dan WB-mechanismen of -beleid 
bepaald8. Strikt genomen zijn het dus eigenlijk geen 
WB-projecten. Zo is de Wereldbank bijvoorbeeld 
de beheerder van Green Climate Fund9, Climate 
Investment Funds10, Clean Technology Fund11, Glo-
bal Environment Facility, enz.
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2.1 Armoedebestrijding 
Armoedebestrijding is sinds jaren de kernopdracht van 
de Wereldbank. Tijdens de lentevergadering in april 
2013 keurden de WB-gouverneurs de nieuwe aanpak 
voor de WB-groep goed. Hierbij stelden ze twee 
concrete doelstellingen voorop om een duurzame 
economische ontwikkeling te bereiken.

De eerste doelstelling moet tegen 2030 een einde 
stellen aan de extreme armoede door het aantal 
mensen dat leeft van minder dan $ 1,25 per dag12  te 
reduceren tot minder dan 3% van de wereldbevol-
king. De tweede doelstelling moet gedeelde welvaart 
bewerkstelligen door de levensstandaard van de on-
derste 40% van de bevolking in elk land te verhogen. 
WB-president Kim - door iedereen gekend als Dr. Kim 
- heeft alvast de verdienste dat hij het taboe van de 
stilte rond ongelijkheid heeft doorbroken en het thema 
hoger op de politieke agenda heeft gezet. Critici van 
de WB stellen echter dat de kernelementen in de 
strategie om deze doelstellingen te bereiken in feite 
niet veel nieuws inhouden en dat de WB onvoldoende 
lessen trekt uit zijn ervaringen in het verleden13. 

Armoedebestrijding en de strijd tegen klimaatveran-
dering zijn erg nauw verbonden. De rampen die een 
rechtstreeks gevolg zijn van de klimaatverandering 
- supertyfoons, extreme droogte, enzovoort - treffen  
in de eerste plaats de landen en de armsten in het Zui-
den14. De energiesector levert een grote bijdrage aan 
de verhoogde CO2-uitstoot op aarde en dus aan de 
opwarming van het klimaat: volgens het International 
Energy Agency (IEA) is de energiesector de belang-
rijkste bron voor de uitstoot van broeikasgassen en 
verantwoordelijk voor meer dan twee derde ervan. 

Onze energiesector stoelt  voor het overgrote deel  
op het gebruik van fossiele brandstoffen  en maar 
liefst  81% van onze  totale energieconsumptie is nog 
steeds gebaseerd op fossiele brandstoffen. 
Tevens is onze energiehonger enorm groot, vooral 
sinds de laatste decennia. De globale energiecon-
sumptie blijft elk jaar stijgen. Eén vierde van ons huidi-
ge totale energieverbruik kwam in de voorbije tien jaar 
tot stand en sinds 1990 is ons globale verbruik met 
meer dan 50% gestegen15. Men schat dat de bevol-

2. Globale context

kingsgroei in combinatie met de economische groei 
de vraag naar energie tegen 2030 met meer dan 30% 
zal doen toenemen. 90% procent van deze toename 
zal zich voordoen in de ontwikkelingslanden. 

Kunnen beschikken over de nodige energie is een 
essentiële voorwaarde om een bloeiende economie 
uit te bouwen en welvaart te creëren. Uiteraard kan 
armoede in eerste instantie bestreden worden door 
de bestaande welvaart te herverdelen. Maar er moeten 
daarnaast ook ingrijpende keuzes gemaakt worden in 
de manier waarop we onze wereld van energie zullen 
voorzien. Deze keuzes bepalen de armoedegraad in 
een land rechtstreeks en onrechtstreeks mee. 

De vraag of we verder moeten gaan met onze versla-
ving aan fossiele brandstoffen kwam aan bod in het 
eerste deel van deze publicatie. Een andere belang-
rijke vraag die zich in het kader van de armoedebe-
strijding stelt is hoe de beschikbare energie verdeeld 
wordt en ten behoeve van wie ze geproduceerd 
wordt. Vandaag heeft namelijk wereldwijd nog steeds 
één op de vijf mensen geen toegang tot energie. Dat 
maakt het voor hen erg moeilijk om uit de armoede te 
klimmen.

Hoog op de politieke agenda 
Het goede nieuws is dat de toegang tot energie en 
energiearmoede tegenwoordig volop aandacht krijgen 
van de wereldleiders. Het onderwerp staat in het cen-
trum van de klimaatdiscussie en van de energie- en 
ontwikkelingsagenda. Er is een groeiende erkenning 
dat toegang tot energie van levensbelang is voor het 
welzijn van de burgers, voor een succesvolle armoe-
debestrijding en, maar dat was reeds langer het geval, 
voor de economische ontwikkeling van een land. 

Eind september 2015 keurden de 193 landen van de 
Verenigde Naties de 2030-Agenda voor Duurzame 
Ontwikkeling goed. Centraal daarin staan zeventien 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die wereldwijd 
behaald moeten worden tegen 2030. Doelstelling 
7 handelt specifiek over de universele toegang tot 
moderne energievoorzieningen16 en weerspiegelt de 
doelstellingen zoals geformuleerd in het ‘Duurzame 
Energie voor Iedereen’-initiatief. 
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De G20 hield tijdens zijn top in Australië in november 
2014 voor de eerste maal een sessie over het globale 
energievraagstuk. Energie, waaronder de toegang 
ertoe, is vanaf dan een belangrijk aandachtspunt 
geworden. Er werd een werkgroep voor duurzame 
energie opgericht en op 2 oktober 2015 kwamen de 
energieministers van de G20 voor de eerste keer in 
de geschiedenis bijeen. Zij keurden een actieplan met 
betrekking tot de toegang tot energie goed17. Dit plan 
heeft speciale aandacht voor Sub-Sahara Afrika. 

Het belangrijkste initiatief van de laatste jaren is dat 
van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, het ‘Sus-
tainable Energy for All’–initiatief (SE4ALL). Omdat 
de WB zich hier met zijn volle gewicht achter heeft 
geschaard, bespreken we dit uitgebreider in het vol-
gende punt. 

Het ‘Sustainable Energy for All’-initiatief 
Ban Ki-moon lanceerde eind 2011 SE4ALL, waarbij 
zich ondertussen 106 landen aansloten. Hij doet hier-
mee een oproep naar overheden, ngo’s en de private 
sector om drie doelstellingen te bereiken tegen 2030: 
 
1. Universele toegang tot moderne energievoorzienin-

gen, waaronder elektriciteit en moderne kookfacili-
teiten;

2. Het aandeel van hernieuwbare energie in de totale 
energieconsumptie en productie verhogen van 15% 
naar 30%;

3. De inspanningen voor energie-efficiëntie verdubbe-
len. 

Tijdens de Rio+20-bijeenkomst riep hij 2012 uit tot 
het ‘Internationale jaar van duurzame energie voor ie-
dereen’. De algemene vergadering van de VN breidde 
hier een vervolg aan en riep de periode 2014-2024 
uit tot het ‘Decennium voor Duurzame Energie voor 
Iedereen’. De WB sloot zich bij dit initiatief aan en 
nam er een prominente rol in op. Zo werkte ze, samen 
met het IEA, een global tracking framework uit om 
jaarlijks de mate van vooruitgang te meten voor de drie 
doelstellingen18. 

Een aantal groepen zoals Friends of the Earth heb-
ben heel wat kritiek op het initiatief. Zij hekelen het 
ondemocratische karakter van de stuurgroep, het 
feit dat de groep geen rekenschap moet afleggen en 
geen formele multilaterale status heeft. Zo worden in 
de stuurgroep19 enkel overheden van de ontwikkelde 
landen en twee opkomende economieën (India en 
Brazilië) opgenomen. Afrika is alleen indirect vertegen-
woordigd. De minst ontwikkelde landen en de kleine 
eilandstaten zijn er helemaal niet bij. Van de civiele 
maatschappij, waarlangs de bevolking in het Zuiden 
een stem kan krijgen, werd slechts één vertegenwoor-

diger toegelaten, ondanks de herhaalde vraag naar 
een bredere deelname. De private en financiële sector 
daarentegen zitten mee aan tafel. De voorzitter van de 
groep is Charles Holliday. Tot in 2014 stond hij aan 
het hoofd van de Bank of America. In mei 2015 werd 
hij voorzitter van de Shell groep20. Ook de doelstel-
lingen bestempelt Friends of the Earth als verre van 
voldoende21.

2.2 Het nieuwe energiebeleid van de 
Wereldbank
 
Moeizame discussie 
In oktober 2009 ging de WB van start met de herzie-
ning van zijn energiebeleid dat tien jaar oud was. Na 
een brede consultatieronde werd een eerste versie,  
die het beleid voor de komende tien jaar moest be-
palen, aan het betrokken sub-comité22 van de Board 
of Executive Directors in april 2011 voorgelegd23. 
Er werd echter geen akkoord bereikt en het proces 
belandde in de koelkast. Naar verluidt had het voor-
naamste geschilpunt betrekking op het verlenen van 
kredieten voor steenkoolcentrales, in eerste instantie 
in de middeninkomenslanden24, en de steun aan grote 
dammen. Bij gebrek aan een duidelijk beleid om over 
te schakelen naar propere technologieën bleven in 
de periode 2008-2011 de investeringen in fossiele 
brandstoffen stijgen. Van de $ 33 miljard die in de 
energiesector werd geïnvesteerd, ging meer dan de 
helft naar fossiele brandstoffen.

Bij het aantreden van Dr. Kim in 2012 werd het 
proces stopgezet. Inspanningen om het nieuwe ener-
gie- en infrastructuurbeleid te herzien, zouden deel uit-
maken bredere initiatieven die de nieuwe administratie 
zou uitwerken, gekaderd binnen de herstructurering 
van de organisatie. 
Op 16 juli 2013 werd door de Board of Directors een 
nieuw document goedgekeurd dat als leidraad moet 
dienen: ‘Towards a Sustainable Energy Future for 
All: Directions for the World Bank Groups Energy 
Sector’25. Het document is echter ‘richtinggevend’ en 
het is onduidelijk in welke mate het dezelfde instituti-
onele draagkracht heeft als een formeel strategie- of 
beleidsdocument.

In het volgende punt lichten we de grote lijnen van dit 
document toe. 

“
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De voornaamste elementen
De WB wil zijn cliënten voortaan helpen om “een 
betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoor-
ziening te verzekeren die nodig is om de extreme 
armoede te beëindigen en een gedeelde welvaart te 
bewerkstelligen”.

• De benadering weerspiegelt de doelstellingen van 
het Sustainable Energy for All-initiatief van de VN

• Universele toegang tot moderne en betrouwbare 
energie is een prioriteit.

• De WB zal nieuwe steenkoolcentrales slechts in uit-
zonderlijke omstandigheden (‘rare circumstances’) 
financieren, bijvoorbeeld wanneer er geen haalbare 
initiatieven voor steenkool zijn bij het voldoen van 
de basisbehoefte aan energie en wanneer er een 
gebrek aan financiering hiervoor is. 

• Natuurlijk gas zal grote aandacht krijgen en men 
zal het potentieel van onconventioneel gas26 verder 
onderzoeken. Men wil de nationale en regionale 
markten voor natuurlijk gas verder ontwikkelen. 

• Er is een sterk engagement voor het ontwikkelen 
van waterkrachtcentrales. Dit is meteen het formele 
einde van de terughoudende positie die de Bank tot 
in 2009 aannam ten overstaan van grote dammen. 
Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië zullen hierbij grote 
aandacht krijgen.

• De Bank zal regionale integratie van de energie-
markten promoten om deze grensoverschrijdend te 
maken.

• De Bank zal aan landen ondersteuning bieden voor 
een hervorming van de prijszetting en elektriciteit-
starieven. Men wil de subsidies hervormen, maar het 
gaat hier vooral om consumentensubsidies.

• De WB zal ijveren om een prijs op koolstof27 verder 
ingang te doen vinden.

• De Bank ziet een centrale rol voor de private sector 
en vrijemarktgerichte oplossingen. De WB zal zijn 
kapitaal voornamelijk gebruiken om financiering 
vanuit de private sector aan te trekken.

• Men wil meer inzetten op het verhogen van de ener-
gie-efficiëntie en hernieuwbare energie promoten.

• De Bank voorziet op maat gesneden interventies 
aangepast aan de situatie van elk land, een multi- 
stakeholderbenadering en inclusieve aanpak van de 
energieprojecten.

• De Bank wil verbeteringen bewerkstelligen in de 
operationele, financiële en institutionele voorwaar-
den waaronder energieprojecten worden opgezet. 
Met andere woorden, de juiste voorwaarden en een 
‘enabling environment’ creëren voor een efficiënte 
energieproductie. 

Globaal gezien wil de WB “de nodige inspanningen 
leveren om de financiële en milieukosten te minimali-
seren die nodig zijn om de betrouwbare energievoor-
ziening uit te breiden” en tevens erkennen dat “elk 
land zijn eigen traject bepaalt om zijn energieaspiraties 
waar te maken”.

Dat het document de nadruk legt op een duurzame 
energieproductie en toegang tot energie voor allen is 
te verwelkomen. Het gebruik van steenkool wordt in 
principe gelimiteerd tot uitzonderlijke omstandigheden, 
op zich reeds een belangrijke stap voorwaarts. We 
maken hierbij de kanttekening dat men blijkbaar dezelf-
de screeningsvoorwaarden hanteert die het mogelijk 
maakte om de controversiële Medupi-steenkoolcen-
trale in Zuid-Afrika, de op zes na grootste ter wereld, 
goed te keuren28. Het valt dus af te wachten welke 
interpretatie de WB in de praktijk aan deze richtlijn zal 
geven.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt voor het 
overige echter gewoon verdergezet en lijkt niet echt 
ter discussie te staan. Merkwaardig is alvast dat over 
de plaats van olie in de nieuwe aanpak nauwelijks 
met een woord gerept wordt. Hoe zal de WB hiermee 
omgaan? Natuurlijk gas krijgt een prominente plaats 
en wordt sterk gepromoot. Opvallend is dat de WB de 
laatste tijd natuurlijk gas regelmatig op één lijn plaatst 
met hernieuwbare energie en energie-efficiëntie29 
(Figuur 1). Daarmee wordt de indruk gewekt alsof gas 
een gelijkaardige bijdrage levert in de strijd tegen de 
klimaatverandering. Niets is minder waar, want gas is 
en blijft een vervuilende fossiele brandstof30. Heel wat 
gasprojecten die de WB steunde, zijn trouwens erg 
controversieel31. Het valt ook af te wachten of de rol 
die de WB al dan niet wil geven aan onconventioneel 
gas (waaronder het controversiële schaliegas) verder 
gaat dan het potentieel ervan onderzoeken. 

Figuur 1: Voorstelling gas op de energiewebsite WB 

Bron: WB-website energie, 14 juli 2015
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Ook de keuze om terug te keren naar grote dammen 
krijgt veel kritiek, ook al omdat de WB hiermee de 
aanbevelingen van de World Commission on Dams32, 
die de Bank zelf in het leven riep, opnieuw naast zich 
neerlegt.

Het feit dat de private sector een uiterst belangrijke 
rol krijgt toebedeeld, betekent dat IFC een prominente 
actor in de nieuwe aanpak zal worden. In feite is IFC 
dat al, zoals blijkt uit de verdere analyse, maar deze 
rol zal nu nog versterkt worden. Dat de activiteiten van 
IFC op vele vlakken problematisch en ondoorzichtig 
zijn, wordt later in dit dossier besproken. 

Het document is een belangrijke stap voorwaarts. Een 
groot deel van de intentieverklaringen uit het docu-
ment werd positief onthaald. Dr. Kim heeft hiermee 
een duidelijk signaal gegeven dat ook de portfolio van 
de WB geheroriënteerd moet worden naar een duur-
zaam en klimaatvriendelijk energiebeleid.  

De zwakte is dat, zoals de titel het reeds aangeeft, het 
eerder een breed richtinggevend document is gewor-
den en dat het op vele vlakken bij intentieverklaringen 
blijft. De WB spreekt van “guiding principles” en “will 
use the paper to inform its operations going forward”. 
Door heel wat Engelstalige analisten wordt het docu-
ment bestempeld als ‘everything but the kitchen sink’, 
hetgeen wil zeggen dat daarbinnen bijna alles mogelijk is.

Het spreekt vanzelf dat het management van de WB 
een belangrijke rol speelt in de verdere vormgeving 
van dit nieuwe energiebeleid. Maar de belangrijkste rol 
is weggelegd voor de Executive Directors, waaronder 
de vertegenwoordiger van de Belgische kiesgroep, 
die in de Board waken over de beleidslijnen en die de 
uiteindelijke beslissingen nemen over de voorgestelde 
projecten.  

‘Walk the Talk’ of ‘Business as usual’? Zal de WB in 
praktijk brengen wat Dr. Kim overal verkondigt of zal 
de WB na de Extractives Industries Review (zie ka-
der) opnieuw een historische kans missen? De civiele 
maatschappij is alvast van plan om de ontwikkelingen 
op dit vlak de komende jaren van nabij te volgen. 

Het is op dit ogenblik nog te vroeg om definitieve 
uitspraken te doen omdat het nieuwe energiebeleid 
slechts in juli 2013 werd goedgekeurd33. Maar uit 
huidige en vroegere investeringen blijkt alvast dat de 
WB een grote voorkeur heeft voor fossiele brandstof-
fen en dat een grote kentering zich nog niet dadelijk 
manifesteert. 

2.3 De WB-groep zwaar onder vuur 

IFC bekritiseerd
 
Centrale plaats in energie voor de private sector 
en IFC
Nadat de WB zijn ambitieuze doelstellingen bekend-
maakte, werd een nieuwe strategie uitgewerkt om 
deze te bereiken. Het document34 werd tijdens de 
jaarvergadering in oktober 2013 goedgekeurd en de 
implementatie ervan ging gepaard met een grondige 
herstructurering van de organisatie. 

Eén van de belangrijke veranderingen is dat men werk 
wil maken van ‘One World Bank Group’. Concreet 
betekent dit dat de snelgroeiende private sector- 
armen van de WB, in casu IFC en MIGA, een centrale-
re rol zullen spelen. De nieuwe mantra binnen de WB 
is: zoveel mogelijk van het publieke geld gebruiken om 
de private sector te mobiliseren. De publiek-private  
samenwerking in sectoren zoals onderwijs, gezond-
heid, infrastructuur, klimaatverandering, enz. wordt 
gezien als een mirakeloplossing. 

Ook in het nieuwe energiebeleid van de WB  
nemen IFC en MIGA een centrale plaats in. De interne 
evaluatiedienst van de WB (IEG) geeft aan dat men 
de privésector op grote schaal zal moeten betrekken, 
wil men de doelstellingen van het SE4ALL-initiatief 
halen35. De WB-groep en IFC zullen zich bovendien 
meer engageren in fragiele staten en in meer risicovol-
le, dikwijls grotere, projecten. De vraag is of IFC hier 
wel de meest geschikte actor voor is en garanties kan 
bieden dat de nodige sociale en milieunormen geres-
pecteerd worden. 

IFC reeds lange tijd onder vuur 
De activiteiten van IFC worden de laatste jaren steeds 
vaker als problematisch ervaren. Deze privé-arm van 
de WB ligt al geruime tijd onder vuur, onder andere 
wegens schendingen van de mensenrechten en een 
gebrek aan transparantie. 

Sinds de jaren negentig wordt de Wereldbankgroep 
geacht erop toe te zien dat zijn investeringen  
beantwoorden aan bepaalde sociale en ecologische 
normen, dat de gefinancierde projecten geen schade 
aanrichten en dat er een relevante ontwikkelings- 
impact is. Dat geldt ook voor IFC, dat kredieten ver-
schaft aan de private sector. De voorbije jaren komen 
er echter steeds meer alarmerende rapporten naar 
buiten over zijn activiteiten en praktijken. 

De problemen situeren zich voornamelijk in die pro-
jecten waarbij de kredieten niet rechtstreeks via IFC 
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verstrekt worden maar via financiële bedrijven - zoals 
microkrediet-ondernemingen, commerciële banken 
of private financiers en hedge funds, de zogenaamde 
Financial Intermediaries (FI). 

In 2013 kwam de Compliance Advisor Ombudsman 
(CAO), een onafhankelijk intern orgaan binnen de 
WB, met een onthutsend rapport36. Hieruit bleek dat 
IFC nauwelijks weet welke de sociale of ecologische 
impact van de verleende kredieten is37. Met andere 
woorden: IFC weet heel dikwijls niet of zijn investe-
ringen mensen en milieu helpen of schaden en of ze 
bijdragen tot armoedebestrijding, wat uiteindelijk toch 
de doelstelling van de WB is. En uit het opvolgings-
rapport van 2014 blijkt dat IFC op de cruciale punten 
nog weinig vooruitgang heeft geboekt53. Dit terwijl de 
IFC-investeringen in 2013 een recordhoogte bereik-
ten39. 

De kredieten via Financial Intermediaries groeiden 
tussen 2009 en 2013 aan tot meer dan $ 36 miljoen. 
Dat is drie keer meer dan wat de Wereldbank-groep 
investeerde in onderwijs en 50% meer dan in gezond-
heidszorg. Deze investeringen gaan in stijgende lijn 
en in 2014 werd meer dan $ 10 miljard (70%) van de 
totale portfolio van $ 14 miljard besteed aan kredieten 
via de financiële tussenpersonen. Dit heeft een grote 
impact, want van alle multilaterale ontwikkelings-
banken is IFC de grootste investeerder in de private 
sector40. 

De IFC-investeringen hebben geleid tot projecten die 
conflicten en ernstig menselijk lijden veroorzaken bij 
de plaatselijke bevolking. Dat de IFC-projecten in de 
praktijk leiden tot landroof, geweld, schendingen van 
mensenrechten en moorden, verspreid over Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika, werd de voorbije jaren regel-
matig gedocumenteerd en aangekaart door ngo’s, 
waaronder 11.11.11. 

In een recent rapport van Oxfam en andere ngo’s, 
“The suffering of others”41, wordt het desastreuze ef-
fect en het menselijke lijden dat met de IFC-investerin-
gen gepaard gaat, nogmaals geïllustreerd aan de hand 
van een aantal schrijnende cases. Zo is er het India 
Infrastructure Fund (IIF)42 waarin IFC $ 100 miljoen 
investeerde. Eén van de investeringen had betrekking 
op een elektriciteitscentrale van 1.400 MW. Meer dan 
1.400 families verloren hun land. Er werden geen pu-
blieke hearings georganiseerd en er was zelfs sprake 
van intimidatie door de politie en mensen die in de 
gevangenis belandden. Dit leidde tot de eerste klacht 
ooit die de CAO ontving en ontvankelijk verklaarde 
met betrekking tot de FI. 

HSC, een bedrijf in Guatemala, kreeg in 2008 een 
bedrag van $ 10,7 miljoen van IFC, waarmee het land 
kocht waarop het koffie en kardemom zou verbouwen. 

In realiteit bereidde het bedrijf de constructie van 
een hydro-elektrische dam voor. Dat leidde tot hevige 
conflicten, waardoor de regering in Guatemala de 
noodtoestand in het gebied uitriep.

In Honduras kreeg het landbouwbedrijf Dinant in 
2009 via een lokale bank $ 15 miljoen van de WB. 
Bij een conflict met lokale boeren vielen in 2012 heel 
wat doden. Desondanks bleven de betalingen daarna 
doorgaan. Ook in India, Cambodja, Laos, Indonesië, 
Vietnam en Nicaragua doken gelijkaardige problemen 
op. 

De ngo’s vrezen dat dit slechts het topje van de 
ijsberg is omdat de IFC-projecten die via FI verlopen, 
gekenmerkt zijn door een groot gebrek aan transpa-
rantie en nauwelijks publieke verantwoording moeten 
afleggen. IFC verschuilt zich achter het mom van zake-
lijke geheimhouding, waardoor men zelfs niet eens te 
weten komt welke deelprojecten in onderaanneming 
met IFC-geld worden uitgevoerd en door wie. Over 
94% van de projecten gecatalogeerd als hoge risico-
projecten is er gewoonweg geen publieke informatie 
beschikbaar. Uiterst schokkend is wel dat via extreem 
dure commerciële databases zoals Thomson Reuters, 
kostprijs ongeveer € 17.000 per jaar43, een deel van 
de informatie wel beschikbaar wordt gesteld. Een 
dergelijk bedrag ligt niet binnen de mogelijkheden van 
een doorsnee ngo. 

Gemeenschappen in het Zuiden hebben er dus het 
raden naar of een project in hun regio al dan niet met 
IFC-geld gefinancierd wordt. Met betrekking tot het 
hogergenoemde Indiase project moest men maan-
denlang onderzoek doen alvorens bij IFC als financier 
uit te komen. Het project was ondertussen al lang 
goedgekeurd. 

Het US Congress heeft zijn verantwoordelijkheid 
genomen en gaf in december 2014 aan zijn Execu-
tive Director bij IFC opdracht om te eisen dat IFC 
“publishes the identities of ‘beneficial owners’ of any 
corporation or limited liability company that receives 
public funds”. Dit is reeds jarenlang een vraag vanuit 
de civiele maatschappij, die vindt dat IFC volledige 
verantwoording moet afleggen voor de investeringen 
die door tussenpersonen laat doen. Ook bij de Belgi-
sche overheid hebben we de problemen regelmatig 
aangekaart. Afgezien van de belofte ‘dat men het zou 
opvolgen’ hebben we geen weet van enige concrete 
opdrachten die aan de executive director werden 
gegeven. We hielden een pleidooi om de hoge 
risicoprojecten tijdelijk ‘on hold’ te zetten teneinde 
remediëringsmaatregelen te kunnen uitwerken, maar 
dat werd afgewezen. De vraag dringt zich dus op hoe 
ernstig de Belgische overheid de problemen met IFC 
neemt en in welke mate ons land zijn verantwoordelijk-
heid als belangrijke aandeelhouder opneemt. 
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Tot slot vinden we het zorgwekkend dat IFC, zolang 
het niet aantoont dat de praktijken daadwerkelijk 
verbeteren, een veel grotere rol in het energiebeleid 
van de WB zal vervullen en ook in fragiele staten meer 
en meer actief wordt. De manier waarop IFC met een 
aantal projecten is omgegaan, boezemt alleszins geen 
vertrouwen in. Een striktere en meer kritische opvol-
ging van IFC door de aandeelhouders, waaronder 
België, is dan ook broodnodig. 
 

WB onder vuur  

Hervestigingsbeleid 
De Wereldbank wordt geacht erop toe te zien dat 
zijn investeringen beantwoorden aan eigen sociale en 
ecologische normen en dat er een relevante ontwikke-
lingsimpact is. 

Uit onder druk gepubliceerde rapporten van de WB 
zelf en uit het onderzoeksproject ‘Verdreven & Verla-
ten’ van MO* in samenwerking met het ‘Consortium of 
Investigative Journalism’ blijkt nu dat de Wereldbank 
geen of onvoldoende weet heeft van de impact van 
zijn investeringen op de betrokken gemeenschap-
pen44. De Bank volgt dikwijls zijn eigen regels niet bij 
de hervestiging van personen die door de projecten 
inkomen, werk, land of andere bezittingen verloren. Bij 
hervestigingsprojecten van de Wereldbank waarbij 
meer dan 3,4 miljoen mensen betrokken zijn, verloren 
veel mensen hun hebben en houden en ze werden op 
geen enkele manier gecompenseerd. Ngo’s stellen 
zich al langer vragen bij het hervestigingsbeleid van de 
Wereldbank en hebben dit op regelmatige basis aan-
gekaart bij de Executive Directors en het management. 

De WB is een mensenrechtenvrije zone en ont-
loopt verantwoordelijkheid 
De VN Speciale Rapporteur voor Extreme Armoede 
en Mensenrechten kwam in augustus met een rapport 
over manier waarop de WB omgaat met mensenrech-
ten45. Zijn rapport concludeert dat: “the existing ap-
proach taken by the Bank to human rights is incohe-
rent, counterproductive and unsustainable”. ‘De WB 
is in eerste instantie een ‘mensenrechtenvrije zone’, is 
zijn schokkende conclusie en de speciale rapporteur 
drukt hieromtrent zijn grote bezorgdheid uit. 

Human Rights Watch (HRW) kwam eind juni 2015, 
na 2 jaar onderzoek van 14 WB- en IFC-projecten 
(Vietnam, Oeganda, India, ...) met een lijvig en zeer 
gedetailleerd rapport46 omtrent hoe er met het protest 
tegen de projecten wordt omgegaan, zowel door de 
nationale overheden als door de WB en IFC zelf. Daar 
waren ook een aantal energieprojecten bij, onder 
andere een waterkrachtcentrale in Noord-India62. 
Het rapport verwijt de WB-groep zijn ogen te sluiten 

voor de protesten en nauwelijks stappen te onderne-
men en zijn invloed aan te wenden: “But this report 
documents how in many cases, World Bank and IFC 
officials failed to respond meaningfully to abuses that 
make a mockery out of their own stated commitments 
to participation and accountability”48. 

De rapporten zijn tekenend voor de weifelende manier 
waarop de WB met mensenrechten omgaat en deze 
nooit echt een plaats heeft gegeven. Dit blijkt ook 
duidelijk in de herziening van de safeguards waar men-
senrechten naar de marge werden verwezen, ondanks 
de vele voorstellen vanuit de ngo’s. ‘Walk your talk’ 
schijnt in ook in deze een goed advies te zijn. 

Sfeer van angst en represailles, een stuurloos 
schip en dalende kwaliteit 
De hogervermelde herstructurering van de WB is 
ondertussen doorgevoerd, maar de stafleden van 
de organisatie klagen dat er een sfeer van angst en 
intimidatie heerst - aldus een confidentieel rapport dat 
op 29 juni 2015 in handen kwam van het International 
Consortium of Investigative Journalists49. Volgens 
het rapport wordt het interne en intellectuele debat 
monddood gemaakt, is het management onbekwaam 
en kent het zijn eigen organisatie niet. Het schip heeft 
geen kapitein meer. 
En dit terwijl de ontleningscapaciteit van de WB sinds 
2014 bijna verdubbeld is en de IDA-herfinanciering 
recordhoogtes bereikt50. De verstrekte kredieten gaan 
bijna elk jaar in stijgende lijn, terwijl de ontwikkeling-
simpact ervan systematisch daalt51.
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Energieproductie op zich leidt niet per definitie tot 
meer welvaart en welzijn. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat die productie ten goede komt van iedereen. Om 
deze noodzaak te onderstrepen, riep de VN de perio-
de 2014-2024 uit tot het ‘Decennium voor Duurzame 
Energie voor Iedereen’. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk gaan we in op de 
universele toegang tot energie en energiearmoede. 
In het tweede deel lichten we vanuit dit perspectief 
de WB-energieportfolio door en bekijken we in welke 
mate die daadwerkelijk bijdraagt aan het bewerkstel-
ligen van de universele toegang tot energie. In het 
derde deel ten slotte belichten we de voornaamste 
bevindingen van de interne evaluatiedienst van de WB 
zelf omtrent de inspanningen van de voorbije 15 jaar. 

3.1. Universele toegang tot energie 
en energiearmoede 

Energiearmoede en wereldwijde ongelijke 
verdeling 

Eén op de vijf mensen heeft geen toegang tot 
elektriciteit 
Het spreekt voor zich dat een land globaal gezien een 
betrouwbare en betaalbare energievoorziening nodig 
heeft om zijn economische groei te bewerkstelligen. 
De toegang tot energie is echter de gouden draad die 
sociale gelijkheid, economische groei en een leefbare 
planeet met elkaar verbindt52. Het is een noodzake-
lijke voorwaarde om ontwikkelingsdoelstellingen te 
halen die veel verder reiken dan de energiesector op 
zich: armoedebestrijding, proper en drinkbaar water, 
verbetering van de gezondheidszorg en het onderwijs, 
verbetering van de communicatie, creëren van econo-
mische opportuniteiten, verlichting en verwarming, enz. 

De toegang tot energie verbeteren tegen 2030 zou 
een stijging van de Human Development Index van 
38% kunnen bewerkstelligen en een aanzienlijke 
daling van de armoedegraad tegenover de huidige 
niveaus inhouden53.  

Bijna één op de vijf mensen wereldwijd - minstens 1,3 
miljard mensen dus54 - en twee op de drie Afrikanen 
hebben geen toegang tot elektriciteit55. Nog eens 1 
miljard moet het stellen met weinig betrouwbare en 
dikwijls onderbroken elektriciteitsvoorzieningen. In de 
DRC bijvoorbeeld heeft 89% van de mensen geen 
elektriciteit. Maar zelfs bij de 11% die dat in theorie 
wel heeft, is dat slechts relatief wegens de onbetrouw-
baarheid van de elektriciteitsvoorziening56. 

Naar schatting meer dan 2,6 miljard mensen zijn 
verplicht om op een traditionele manier een beroep te 
doen op biomassa om te koken. Dat heeft schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid door de slechte lucht-
kwaliteit binnenshuis. Jaarlijks sterven hierdoor 3,5 
miljoen mensen een vroegtijdige dood. 
 

Grootste uitdagingen liggen in Sub-Sahara Afrika 
en in de rurale gebieden 
Meer dan 95% van de mensen zonder elektriciteit 
leeft momenteel in Sub-Sahara Afrika of in Azië en 
84% hiervan woont in de rurale gebieden. De groot-
ste uitdaging om tegen 2030 universele toegang tot 
energie te bewerkstelligen, zoals gedefinieerd in het 
SE4ALL-initiatief, ligt in Sub-Sahara Afrika. Volgens 
hen leven er van de mensen zonder elektriciteit mo-
menteel 591 miljoen in Sub-Sahara Afrika, 378 miljoen 
in Zuid-Azië en 99 miljoen in Oost-Azië (Figuur 2).

De WB deelt de landen in in categorieën overeen-
komstig het percentage van de bevolking dat toegang 
heeft tot elektriciteit. De overgrote meerderheid van de 
landen (40 van de 51) met een lage elektrificatiegraad 
(d.i. minder dan 50% van de mensen heeft toegang) 
behoren tot Sub-Sahara Afrika (Figuur 3). Deze regio 
maakt slechts 12% van de wereldbevolking uit, maar 
herbergt meer dan de helft van de mensen zonder 
toegang tot elektriciteit57. 

Wat zijn de vooruitzichten?
Als de groei van het aantal aansluitingen op de elektri-
citeitsvoorziening zich handhaaft op het niveau van de 
periode 2000-2010, dan zullen tegen 2030 bijkomend 
1,4 miljard mensen van elektriciteit worden voorzien. 
Maar door de bevolkingsgroei betekent dit dat nog 
steeds 1,2 miljard geen toegang hebben tot elektrici-
teit58 (Figuur 4). Met uitzondering van de landen met 

3. toegang tot energie en energiearmoede
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een lage elektrificatiegraad zullen in de overige landen 
de meeste mensen toegang tot elektriciteit hebben.
Indien er geen grote trendbreuk komt, zal het aantal 
mensen dat in Sub-Sahara Afrika geen toegang heeft 
tot elektriciteit met 58% stijgen: van 591 naar 935 
miljoen in de periode 2015-2030. Negenendertig 
landen in de regio zouden nog steeds in de categorie 
van landen met een lage elektrificatiegraad vallen. In 
vijf landen van de regio zou de elektrificatiegraad on-
der de 10% liggen en in vijftien andere landen onder 
de 25%. Dit betekent dat opnieuw een hele generatie 
(momenteel is 40% van de bevolking jonger dan veer-
tien jaar) het recht op moderne energievoorzieningen 
ontzegd wordt, met alle gevolgen van dien op het vlak 
van gezondheid, onderwijs en andere welvaartgerela-
teerde afgeleiden59. 

Bovenstaande gegevens beschrijven de situatie indien 
de inspanningen zich handhaven op het niveau van 
de periode 2000-201060. Globaal gezien zou, in de 
landen met een lage elektrificatiegraad, het aantal 
mensen zonder elektriciteit stijgen met 50% (Figuur 5).

Figuur 2: De meeste mensen zonder toegang tot 
elektriciteit leven in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië 
(cijfers 2010 in miljoenen) 

 
Bron: IEG/WB, World Bank Group support  
to Electricity Access, FY 2000-201461 

Figuur 3: Aantal cliëntlanden WB-groep volgens 
elektrificatiegraad 

Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity 
Access, FY 2000-2014
 

Figuur 4: Evolutie toegang tot elektriciteit in de WB-groep 
cliëntlanden bij handhaving huidig niveau van investeringen 
(aantal mensen in miljarden)

 

 
 
 

 

Bron: IEG/WB, World Bank Group support to  
Electricity Access, FY 2000-2014.
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Figuur 5: Vooruitzichten toegang tot elektriciteit 2030 per categorie (bij voortzetting huidige trend) 
 
 

Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity Access, FY 2000-2014

Het IEA maakte in zijn World Energy Outlook 2013 
een meer vergaande analyse gebaseerd op de be-
staande én reeds beloofde maatregelen die men zou 
nemen, waardoor de cijfers iets gunstiger uitvallen. 
Maar het rapport komt in grote lijnen tot dezelfde con-
clusies. Het aantal mensen zonder elektriciteit is op dit 
ogenblik nominaal bijna evenveel in Sub-Sahara Afrika 
als in Azië. In Azië zou de situatie tegen 2030 sterk 
verbeteren62 en India staat in voor de grootste stijging: 
98% dekking in stedelijke gebieden en 84% in rurale. 
In Sub-Sahara Afrika echter verslechtert de situatie.  
Tegen 2030 zou het aantal mensen zonder toegang 
tot elektriciteit stijgen van 599 miljoen in 2011 tot 645 
miljoen in 2030. In Azië zou het ongeveer halveren van 
615 miljoen in 2011 tot 324 miljoen in 2030. Dit alles 
zou betekenen dat tegen 2030 nog steeds 12% van 
de wereldbevolking geen toegang heeft tot elektri-
citeit. In absolute cijfers zijn dit nog steeds 1 miljard 
mensen (Figuur 6).

De grootste uitdagingen in termen van energiearmoe-
de liggen dus a) in Sub-Sahara Afrika64 en b) in de 
rurale gebieden. 
 

Contrast met onze eigen energieconsumptie 
Dit alles staat in schril contrast met onze eigen ener-
gieconsumptie. IEA gaat er in zijn berekeningen van uit 
dat een rurale familie (5 personen/ familie) moet be-
schikken over 250 kWh per jaar en een urbane familie 
500 kWh/jaar (100 kWh per persoon)65. Hiermee 
kan je in rurale gebieden bijvoorbeeld één mobiele 
telefoon opladen, een ventilator laten draaien en twee 
tl-lampen laten branden. 

Ter vergelijking, in België is het gezinsverbruik ver-
bruik 1.166 kWh per persoon66. We zouden in het 
IEA-scenario dus ongeveer 11 maanden zonder elek-
triciteit zitten. En het energieverbruik van bijvoorbeeld 
Spanje is hoger dan dat van heel Sub-Sahara Afrika 
samen67. 
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Nood aan een kwantumsprong -  
hoeveel geld is er nodig? 
Om iedereen van elektriciteit te voorzien74 is er, vol-
gens de schattingen van het IEA, van 2010 tot 2030 
$ 960 miljard nodig. Dit betekent $ 48 miljard per jaar, 
ongeveer vijf keer meer dan het totaal aan investerin-
gen voor toegang tot energie in 2009 ($ 9,1 miljard)75. 
Meer dan 60% van de investeringen zal in Afrika 
moeten gebeuren en 38% in Azië. 

De schattingen van het IEA zijn misschien aan de hoge 
kant76, maar het benodigde bedrag vertegenwoordigt 
slechts 3% van de wereldwijde investeringen in de 
energie-infrastructuur77 en van de totale multilaterale 
hulp wordt eveneens slechts 3% aan de toegang tot 
energie besteed. Financiële belemmeringen kan men 
dus moeilijk zien als een belangrijke limiterende factor 
om de universele toegang tot energie te bewerkstelli-
gen. Het is eerder een kwestie van beleidskeuzes en 
politieke wil.  

Volgens de Sierra Club78, de grootste milieuorgani-
satie in de VS, investeren de multilaterale ontwikke-

Figuur 6: Toegang tot elektriciteit 2011 en projectie 2030 - regionale verdeling 
 

REGIO BEVOLKING 
ZONDER 
ELEKTRICITEIT

ELEKTRIFICATIE- 
GRAAD

STEDELIJKE  
ELEKTRIFICATIE- 
GRAAD

RURALE  
ELEKTRIFICATIE- 
GRAAD

BEVOLKING  
ZONDER  
ELEKTRICITEIT

2011 (miljoen) % % % 2030 (miljoen)

DEVELOPING  
COUNTRIES

1.257 76,5 90,6 65,1 969

AFRICA 600 43 65 28 645

    SUB-SAHARA AFRIKA 599 32 55 18 645

DEVELOPING ASIA 615 83 95 75 324

    INDIA 306 75 94 67 147

    REST DEVELOPING ASIA 309 87 95 80 177

LATIN AMERICA 24 95 99 81 0

MIDDLE EAST 19 91 99 76 0

TRANSITION ECONOMIES 
& OECD

1 99,9 100 99,7 0

WERELD 1.258 81,9 93,7 69 969
 
 
 
 
 

Bron: Eigen tabel op basis van IEA, World Energy Outlook

lingsbanken alleen al jaarlijks meer dan $ 30 miljard in 
energie en slechts een fractie hiervan wordt besteed 
aan het bevorderen van de toegang tot energie79 . 

Indien het ritme van nieuwe elektriciteitsaansluitin-
gen gerealiseerd tijdens de periode 2000-2010 niet 
drastisch omhooggaat, is de universele toegang tot 
elektriciteit tegen 2030 een utopie. Meer bepaald 
in de landen met een lage elektrificatiegraad, vnl. in 
Sub-Sahara Afrika dus, zal het aantal nieuwe elektrici-
teitsaansluitingen in de komende 15 jaar verzevenvou-
digd moeten worden (Figuur 7), van 2 miljoen per jaar 
naar 14,6 miljoen. 

Om in landen met een lage elektrificatiegraad de univer-
sele toegang tot elektriciteit te realiseren, is er volgens 
de WB $ 37,1 miljard per jaar nodig, meer dan 10 keer 
meer dan het gemiddelde in de periode 2000-2014. 
Hiervan is $ 17,1 miljard nodig om iedereen van een 
elektriciteitsaansluiting te voorzien en nog eens $ 20 mil-
jard om de bestaande voorzieningen te rehabiliteren en 
uit te bouwen, rekening houdend met de economische 
groei (Figuur 8). 
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Figuur 7: Benodigde nieuwe aansluitingen om universele toegang tot elektriciteit tegen  
2030 te bewerkstelligen 

 Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity Access, FY 2000-2014 

Figuur 8: Investeringsbehoeften om universele toegang tot elektriciteit tegen 2030 te bewerkstelligen 
versus investeringen in de elektriciteitssector vanaf 2000 (jaarlijks gemiddelde, $ miljarden) 

 
Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity Access, FY 2000-2014 
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Figuur 9: Benodigde procentuele verdeling investeringen om universele toegang elektriciteit te bereiken 
 

TECHNOLOGISCHE KEUZE KENMERKEN STEDELIJK OF RURAAL % INVESTERINGEN

ON-GRID:  
GECENTRALISEERDE  
PRODUCTIE

• grote krachtcentrales aangesloten op 
het centrale elektriciteitsnet

• hoge investeringskosten
• indien via een bestaand netwerk: 

kost per MW is goedkoper dan off-
grid

• kost om hoogspanningsleidingen 
naar afgelegen, bergachtige of wei-
nig bevolkte gebieden te brengen, is 
erg hoog

• stroomverlies door de lange afstand
• niet kosten effectief in afgelegen 

gebieden

geschikt voor stedelijke  
gebieden en 30% van de 
rurale

36

GEDECENTRALISEERDE 
MINI-GRID EN  
OFF-GRID-PRODUCTIE

• gedecentraliseerde productie, niet 
aangesloten op het centrale elektri-
citeitsnet 

• geen transmissie en distributiekosten
• hogere kost per Mwh
• In vroege stadia van energietoegang: 

slechts 4-20% van de kostprijs van 
on-grid

geschikt voor de overige 
70% van de rurale gebie-
den.  
65% hiervan geschikt 
voor mini-grid en 35% 
voor off-grid.

64

MINI-GRID • kleine gecentraliseerde krachtcen-
trales die een aantal huishoudens 
en consumenten lokaal met mekaar 
verbinden, bijv. een dorpsnetwerk 
bevoorraden

40

OFF-GRID • onafhankelijke, op zichzelf bestaande 
systemen die voor hun energievoor-
ziening geen beroep doen op het 
elektriciteitsnetwerk, bijv. zonne-ener-
gie, windenergie, kleine dammen, 
biomassa,…

24

 
Bron: eigen tabel, % verdeling volgens het IEA
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In zijn analyse stelt de Independent Evaluation Group 
van de WB terecht dat een kwantumsprong nodig is, 
wil men de SE4ALL-objectieven waarmaken voor de 
landen met een lage elektrificatiegraad (Sub-Sahara 
Afrika)80. 

Grote gecentraliseerde netwerken niet 
geschikt om energiearmoede aan te pakken 
Bij het produceren en distribueren van elektriciteit 
komen allerhande technologische keuzes kijken. Eén 
van de belangrijkste daarvan is of men kiest voor sterk 
gecentraliseerde (on-grid) of ge-decentraliseerde 
systemen (mini-grid of off-grid). Figuur 9 toont een 
overzicht. Om de meest geschikte technologische 
oplossing voor een regio te bepalen, is de belangrijk-
ste variabele de regionale kost per kWh die rekening 
houdt met de bevolkingsdichtheid. 

De huidige investeringsstromen geven geen prioriteit 
aan kleinschalige en gedecentraliseerde energiepro-
ductie om de toegang tot elektriciteit te bewerkstel-
ligen. Het dominerende model dat beleidsmakers in 
ontwikkelingslanden en internationale organisaties 
zoals de WB doorgaans kiezen, is gericht op een ge-
centraliseerde energieproductie. Een compromis vin-
den tussen de ontwikkelingsnoden van een land en de 
globale doelstelling om de klimaatverandering tegen 
te gaan, is op zich niet eenvoudig. Maar grootschalige 
dammen, olie-, steenkool- en gasprojecten worden 
nog steeds gezien als een snelle en kostenefficiënte 
oplossing voor alle energienoden81. 

Uit het voorgaande bleek reeds dat energiearmoede 
vooral een ruraal probleem is. Maar in de meeste 
rurale gebieden bereikt het gecentraliseerde netwerk 
de mensen niet of is het onbetrouwbaar. Onder de 
huidige benadering, sterk gebaseerd op een gecentra-
liseerde productie van elektriciteit door grote kracht-
centrales, zouden in 2030 nog steeds minimaal 1 
miljard mensen geen toegang hebben tot elektriciteit. 

Volgens de analyses van het IEA moet er een grotere 
nadruk liggen op gedecentraliseerde systemen. Via 
mini-grid- of off-gridsystemen werken, is voor 70% 
van de rurale gebieden de goedkoopste en meest kos-
tenefficiënte manier om de bevolking van elektriciteit 
te voorzien. In de vroege stadia van energietoegang 
bedraagt de kostprijs slechts 4-20% van de kostprijs 
van on-gridsystemen. 

Het recente IEA-rapport over de energievooruitzich-
ten in Afrika onderlijnt nog eens de beperkte bijdrage 
van grote energiecentrales aan het opheffen van 
de energiearmoede82. Zelfs in het IEA 2014 New 
Policies-scenario, dat voor alle duidelijkheid geen 

universele toegang bewerkstelligt, spelen on-gridop-
lossingen een beperkte rol in de elektriciteitsproductie 
voor rurale gebieden (Figuur 10). 

Figuur 10: Vraag naar elektriciteit om universele 
toegang te bereiken in Sub-Sahara Afrika  
(2014 New Policies Scenario van IEA) 

Bron: IEA

 

Het investeringspatroon zal dus een belangrijke 
verschuiving moeten maken in de richting off-gridsys-
temen, tenminste als men de doelstellingen van het 
SE4ALL-initiatief wil bereiken. Voor 59% van de 
mensen zonder elektriciteit zijn gedecentraliseerde 
systemen de beste en goedkoopste optie.

90% van de bijkomende investeringen moet volgens 
het IEA gebeuren met hernieuwbare energie en er zal 
voor off-grid- en mini-gridproductie jaarlijks gemiddeld 
ongeveer $ 20 miljard extra nodig zijn83.

Universele toegang tot energie 
heeft nauwelijks gevolgen voor de 
klimaatverandering
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat iedereen van 
elektriciteit voorzien een minimale impact zal hebben 
op de klimaatverandering. De globale elektriciteitspro-
ductie moet hiervoor slechts met 2,5% stijgen en zal 
slechts een bijna verwaarloosbare stijging van 0,7% in 
de CO2-emissies veroorzaken. De vraag naar fossiele 
brandstoffen zou nauwelijks met 0,8% stijgen84. Daar-
entegen betekent het een zeer belangrijke bijdrage 
aan de socio-economische ontwikkeling en kan de 
vroegtijdige dood van meer dan 1,5 miljoen mensen 
verhinderd worden. 
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 3.2. WB-investeringen in toegang 
tot energie sterk ondermaats 

Toegang tot energie voor de armsten geen 
prioriteit voor de WB 

De ngo’s Sierra Club en Oil Change International 
onderzochten de energie-investeringen van vier be-
langrijke multilaterale ontwikkelingsbanken, waaronder 
de WB-groep. Ze focusten op de mate waarin ze op 
toegang tot energie voor de armsten gericht zijn85. Alle 
banken scoren ondermaats, want geen enkele haalt 
een score van meer dan 49 op honderd. Dit is des 
te teleurstellender omdat de banken voor één van de 
criteria, met name ‘percentage van de energieportfolio 
besteed aan toegang tot energie’, reeds het maximum 
van de punten kregen indien dit slechts 50% bedroeg. 
Ook blijkt dat men nog heel ver verwijderd is van de ge-
wenste verdeling tussen off-grid en on-grid (Figuur 9). 

Specifiek wat betreft de WB bedroeg het percen-
tage van de investeringen gericht op toegang tot 
energie gemiddeld 9% in de periode 2011-2014. In 
2014 zagen we een lichte verbetering. Projecten die 
gedeeltelijk of geheel op toegang tot energie gericht 
waren, stegen van 7% in 2012 tot 13% in 2014, toen 
hiervoor $ 1,3 miljoen werd goedgekeurd. Dit is een 
lichte verbetering ten opzichte van de vorige jaren. 

Toch zien we geen substantiële stijging van jaar tot 
jaar, wat suggereert dat toegang tot energie niet echt 
een doel is geweest. Het recente IEG-rapport van 
2015 onderzoekt het WB-engagement op dit vlak over 
een langere periode (2000-2014) en bevestigt deze 
trend. 

Van een ontwikkelingsbank die armoedebestrijding 
als hoofdobjectief heeft, moet het deel van de ener-
gie-investeringen voor de armste bevolkingsgroepen 
aanzienlijk hoger uitvallen en minimaal 50% bedragen. 

Fossiele brandstoffen dragen nauwelijks 
bij tot energietoegang voor de armsten 

Als we de energieprojecten per energiebron bekijken, 
wordt de mythe dat fossiele brandstoffen en grote 
waterkrachtcentrales noodzakelijk zijn om de armen 
van energie te voorzien, ontkracht (Figuur 13). 
In 2014 had slechts 4% van de WB-projecten87 (met 
fossiele brandstoffen 3% en grote waterkrachtcentra-
les 1%) een ‘toegang tot energie’-component met fo-
cus op de armen. Geen daarvan waren projecten met 
steenkool88. Voor de investeringen in schone-energie-
projecten was dit bijna een derde. Het hoge percen-
tage van ‘andere projecten’ heeft vooral te maken met 
het gebrek aan duidelijkheid en transparantie in de 
WB-projectbeschrijvingen en andere documenten. De 
meerderheid van de WB-projecten met betrekking op 
de toegang tot energie, heeft te maken met transport 
en distributie van elektriciteit gelinkt aan de uitbreiding 
van het centrale elektriciteitsnet. In vele van dit soort 
projecten wordt de energiebron niet geïdentificeerd. 

Momenteel is er ook een gebrek aan duidelijkheid en 
transparantie over wat de term ‘toegang tot energie’ 
voor de WB precies inhoudt, hoe de Bank de term 
hanteert in de categorisatie van de projecten per sec-
tor en hoe investeringen binnen projecten al dan niet 
aan een categorie worden toegewezen. 

Sterke voorkeur voor gecentraliseerde 
energievoorziening? 
Uit de studie blijkt ook dat de WB in de periode 2011-
2013 slechts 25% van zijn energieportfolio besteedde 
aan elektriciteitsvoorziening via gedecentraliseerde 
systemen (off-grid). Hiermee doet de WB wel beter 
dan de Aziatische en Afrikaanse Ontwikkelingsbanken. 
Toch is het nog een heel stuk minder dan de vereiste 
64% die volgens de berekeningen van het IEA nodig 
is in het Energy for All-scenario (zie supra). Het cijfer 
is ook sterk te danken aan het succesvolle programma 
The Bangladesh Infrastructure Development Com-

Figuur 11: WB-investeringen voor toegang tot energie  
2011-2014

FY 2011 FY2012 FY2013 FY2014 gem.

Totale  
investering
($ miljoen)

472,53 449,80 571,44 1300 698,44

% van totale 
energie- 
portfolio

6% 7% 8% 13% 9%

 
 

Bron: OCI-documenten en Shift The Subsidies-database 
 

Een analyse van de verdeling over de verschillende 
deelgroepen van de WB maakt duidelijk dat vooral 
IDA, de WB-arm die steun geeft aan de lage-in-
komenslanden, de grootste bijdrage levert aan de 
toegang tot energie. Met 19% van zijn energiebe-
stedingen trekt IDA het gemiddelde sterk omhoog. 
MIGA steunde geen projecten die toegang geven tot 
energie, terwijl IFC en IBRD er rond de 5% van hun 
portfolio aan besteden. Deze periode is misschien te 
kort86 om uit de trend definitieve conclusies te trekken. 
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pany Limited (IDCOL – zie kader) dat op zijn eentje 
veranwtoordelijk is voor 44% van de totale uitgaven 
met betrekking tot off-gridinvesteringen tijdens de 
driejarige periode. Het geeft trouwens een vertekend 
beeld, zoals blijkt uit de analyse van het IEG: slechts 
1,5% van de WB-investeringen werd in de afgelopen 

 

Figuur 12: WB-financiering toegang tot energie versus geen toegang tot energie FY 2012-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bron: OCI april 2015

Figuur 13: Financieringsbron toegang tot energie WB-groep, FY 2014
 

Bron: OCI, april 2015

15 jaar aan gedecentraliseerde energie besteed (zie 
infra). Het geeft ook de tendens van de Bank aan om 
in grote projecten te investeren en het geld snel de 
deur uit te krijgen, hetgeen reeds jaren een belangrijk 
pijnpunt is89.

GROTE HYDRO 
1% 

FOSSIELE 
3% 
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32% 
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UITZONDERING BEVESTIGT DE REGEL:

3.3. Bevindingen van de WB-
evaluatiedienst 
De Independent Evaluation Group (IEG)93 is de 
interne evaluatie-eenheid van de WB-groep. Zij voert 
onafhankelijke evaluaties uit van de activiteiten, dus 
zowel voor IBRD en IDA als voor IFC en MIGA, en 
rapporteert rechtstreeks aan de Board of Executive 
Directors. In september 2015 publiceerde de dienst 
over de toegang tot energiegerelateerde activiteiten 
en investeringen van de WB over de periode 2000-
201494. Een algemene conclusie is dat de focus op 
toegang tot elektriciteit voor de armsten zwak is. Dit 
bevestigt de grote lijnen van onze bevindingen op dat 
vlak. De praktijk van de WB in de laatste 15 jaar staat 
ver van de retoriek. 
De voornaamste bevindingen van de evaluatiedienst 
luiden als volgt: 

De elektriciteitssector is een belangrijke sector 
voor de WB-investeringen. 

• De WB-groep investeerde $ 63,5 miljard in de 
elektriciteitssector tijdens de betrokken periode, 
zijnde 9% van zijn investeringen voor alle secto-
ren. Het grootste deel verliep via IBRD en IDA: 
71% ($ 45 miljard). Het overige werd gekanali-
seerd via IFC (21%, $ 13,6 miljard) en MIGA (8%, 
$ 4,9 miljard). 

• De elektriciteitssector is daarmee een belangrijke 
en significante sector in de portfolio van de WB-
groep. 

Investeringen in landen met lage elektrificatiegraad 
zijn bedroevend. 

• Er is onvoldoende focus, in eerste instantie van 
IFC, op landen met een lage elektrificatiegraad. 

• Er is een lage intensiteit en continuïteit van het 
WB-engagement in landen met een lage elektrifi-
catiegraad. 

• De investeringen van de WB in landen met een 
lage elektrificatiegraad bedragen slechts 22% van 
de portfolio. Dit staat helemaal niet in verhouding 
tot de uitdaging waar deze landen voor staan. 
46% van de WB-groep-portfolio wordt besteed in 
landen95 die een hoge of universele elektrificatieg-
raad96 hebben (Figuur 15).

• De investeringen van de WB die via de privésec-
tor verliepen, kwamen vooral ten goede aan lan-
den met een hoge of universele elektrificatiegraad. 
IFC besteedde slechts 6% van zijn investeringen 
in landen met een lage elektrificatiegraad, terwijl 
58% werd besteed in landen uit de categorie met 
universele toegang tot energie.

ON-GRID, 75 

OFF-GRID, 
25 

ON-GRID, 36 

OFF-GRID, 64 

THE BANGLADESH INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (IDCOL) 

Een voorbeeld van een succesvol project is het 
off-grid-zonne-energieproject van IDCOL in Bangladesh. 
In maart 2014 waren reeds 2,9 miljoen solar home-syste-
men geïnstalleerd ten behoeve van 13 miljoen mensen90. 
Het programma startte in 2003 met WB-financiering en 
kreeg in 2014 een extra investering van 78,4 miljoen voor 
het installeren van 480.000 bijkomende systemen91. De 
oorspronkelijke doelstellingen werden vroegtijdig bereikt 
en dit met minder geld dan oorspronkelijk gebudgetteerd. 
Het programma is met een gemiddelde installatie van 
60.000 eenheden per maand uitgegroeid tot ‘het grootste 
en snelst groeiende off-gridprogramma voor rurale elektri-
ficatie’. Dit soort projecten is eerder een uitzondering dan 
de regel92 en geeft op zich een vertekend beeld van de 
inspanningen van de WB op dat vlak. 

Benodigde investeringen (IEA)  
om energiearmoede  
aan te pakken

WB Investeringen  
2011-2013

Figuur 14: WB-investeringen in gedecentraliseerde  
energievoorziening



23Energiebeleid Wereldbank -  Deel 2: energiearmoede

Figuur 15: WB-investeringen per elektrificatiegraad 
van landen, FY 2000-2014 (%)

Bron: World Bank Business Intelligence, IFC and 
MIGA databases

• Van de 51 landen met een lage elektrificatiegraad 
steunde de WB-groep in veertien landen geen 
enkel project. En in 31 landen steunde ze in de 
voorbije vijftien jaar slechts één of twee projecten 
(Figuur 16). Voor IFC is het engagement (85% 
van de portfolio gaat naar het installeren van 
productiecapaciteit) nog beduidend minder: in 29 
van de 51 landen steunde IFC geen enkel project. 
Die steun wordt vooral gekanaliseerd naar de lan-
den met een hoge of universele toegang: 61 van 
de 88 landen waarin werd geïnvesteerd, vallen in 
deze categorie.

• De landen met een lage elektrificatiegraad 
ontvingen slechts een zeer klein gedeelte van de 
investeringen in de fysische infrastructuur met 
betrekking tot elektriciteit:

• 8% van de generatiecapaciteit (in Gigawatt),
• 7% van de elektrische connecties,
• 3% van het aantal kilometers waarmee het 

distributienetwerk werd uitgebreid.
• De mediaanduur van een project is 9 jaar. Indien 

de situatie niet drastisch verandert kunnen in de     
meeste landen met een lage elektrificatiegraad tot 
2030 slechts 2 tot 4 projecten geïmplementeerd 
worden. Dat is volgens het IEG sterk beneden het 
potentieel van de WB om deze landen te helpen 
hun toegang tot elektriciteit te verbeteren.

Figuur 16: Aantal WB-projecten in landen met een lage 
elektrificatiegraad (FY 2000-2014)

Investeringen in off-gridsystemen zijn verwaarloosbaar. 

• De WB investeerde de voorbije 15 jaar slechts 1,5% 
van zijn elektriciteitsportfolio - dit is $ 1,1 miljard97  - in 
off-grid-elektrificatieprojecten (figuur 17).

• De WB-investeringen tonen geen waarneembare 
trend in de richting van off-grid-elektriciteitsvoorzienin-
gen. De investeringen hierin gebeuren uiterst spora-
disch, met hier en daar een grote investering in enkele 
projecten (Figuur 18). 

• 70% van de investeringen kwam in een zestal landen 
(Argentinië, Bangladesh, Ethiopië, Mali, Mongolië en 
Sri Lanka) waarvan er slechts twee behoren tot de 
landen met een lage elektrificatiegraad in Sub-Sahara 
Afrika. 

• Slechts 30% van de totale steun voor off-gridprojec-
ten gebeurde in landen met een lage elektrificatieg-
raad. 

• Twee projecten in Bangladesh98 staan in voor maar 
liefst 41% van de totale inspanningen met betrekking 
tot off-gridinvesteringen voor de hele periode. 

• De laatste jaren is de WB meer betrokken in projec-
ten met niet-conventionele hernieuwbare energie. 

0 PROJECTEN  
IN 14 LANDEN 

1 PROJECT 
 IN 10 LANDEN 

 

2 PROJECTEN  
IN 7 LANDEN 

3+ PROJECTEN  
IN 20 LANDEN 

“Het WB-engagement in de elektriciteitssector was 
 inadequaat en sporadisch.”  Interne evaluatiedienst WB
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Monitoring en evaluatie laten te wensen over. 

• De monitoring en evaluatie van de projecten laten 
te wensen over en er worden zwakheden vastge-
steld in alle elementen betreffende projectontwerp 
en implementatie. Er is een gebrek aan indicato-
ren, zwakke baseline-data, onaangepaste monito-
ringcapaciteit, ... 

• In eerste instantie is er een gebrek aan indicato-
ren die de economisch impact en de impact op 
vlak van welvaart meten99. 

 

Enkele belangrijke besluiten naar de toekomst toe. 

• Om zijn engagement in de SE4ALL-doelstelling - 
binnen vijftien jaar universele toegang tot energie 
bewerkstelligen - waar te maken, is het nodig dat 
de WB zijn prioriteiten, middelen en activiteiten 
drastisch herschikt. De Bank moet zich resoluut 
en intensief richten op de landen met een lage 
elektrificatiegraad, waarvan de meeste in Sub-Sa-
hara Afrika liggen. Dit moet gebeuren in een orde 
van grootte die vele malen groter is dan op dit 
ogenblik. 

• De WB moet afstappen van de huidige ‘project- 
per-project’-benadering. Die kan geen ommekeer 
teweegbrengen en geen universele toegang tot 
elektriciteit bewerkstellingen op een schaal en 
met een snelheid die hiervoor noodzakelijk is. 

• Er is een kwantumsprong nodig in de investerin-
gen en in het aantal nieuwe elektriciteitsaanslui-
tingen.

• Om de SEALL-doelstellingen te bereiken is een 
paradigmaverschuiving nodig binnen de WB.

Figuur 18: WB-investeringen in off-grid projecten  
(elektriciteitssector FY 2000-2014, in $ miljoen, afgesloten of goedgekeurd in de periode)

Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity Access, FY 2000-2014

Figuur 17: Aandeel van de off-grid investeringen in de WB-investeringen (elektriciteitssector FY 2000-2014,  
in $ miljoen, afgesloten of goedgekeurd in de periode) 

Bron: IEG/WB, World Bank Group support to Electricity Access, FY 2000-2014
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4.1 Aanzienlijke  invloed
De Belgische kiesgroep wordt in de Board of Gover-
nors steeds vertegenwoordigd door onze minister van 
Financiën en ook in de Board of Executive Directors 
hebben we een zetel.

De Board of Directors van de Wereldbank (te vergelij-
ken met een raad van bestuur) bestaat uit de WB -pre-
sident en 25 executive directors die doorgaans een 
groep van landen, een kiesgroep, vertegenwoordigen. 
Het  is in deze Board of Directors dat de belangrijkste 
beleidskeuzes worden gemaakt en de dagdagelijkse 
beslissingen over de aard van de te financieren pro-
jecten worden genomen. Een orgaan met een enorm  
grote invloed dus,  want hier worden de finale knopen 
doorgehakt.

België maakt deel uit van een van de belangrijkste 
kiesgroepen. Voor MIGA staat onze kiesgroep op 
plaats twee qua stemmenaantal (na de VS en Japan), 
voor IBRD en IFC op plaats drie en voor IDA op 
plaats zeven. De Belgische kiesgroep bestaat uit tien 
landen100 en ons land is hierin veruit de belangrijkste 
actor, dit niet alleen qua stemmenaantal. Wij leveren 
namelijk voor de volgende vier jaar de executive direc-
tor voor de kiesgroep  en die heeft  een grote invloed  
op de beslissingen. Daarnaast heeft België nog eens 
recht op twee van de zeven adviseurs in de kiesgroep
België heeft ook een afgevaardigde, doorgaans een 
hoge ambtenaar van de FOD Financiën, die België 
vertegenwoordigt in de IDA-onderhandelingen101. Ons 
land levert een belangrijke bijdrage aan de herfinan-
ciering van IDA. Voor IDA-17 (FY 2015-FY 2017) 
droeg ons land een recordbedrag bij van € 379,58 
miljoen102. 

België kan dus, als belangrijke aandeelhouder en 
gezien zijn positie in de WB, wel degelijk een verschil 
maken. Ons land heeft hier trouwens de unieke kans 
om zeggingskracht uit te oefenen op een ontwikke-
lingsbudget dat bijna 54 maal groter is dan wat DGD 
aan ontwikkelingssamenwerking besteedt103.
 
In België is het momenteel zo dat de vertegenwoor-
diging bij de WB, het IMF en de regionale ontwikke-
lingsbanken de exclusieve bevoegdheid is van het 

Ministerie van Financiën104. De budgettaire middelen 
komen echter  van het budget ontwikkelingssamen-
werking.
Omdat de beslissingen in de private-sectorarm van de 
WB (IFC en MIGA) erg bepalend zijn voor de richting 
waarin de energieprojecten gestuurd worden, kunnen 
ons land en zijn kiesgroep hierin gezien hun stemme-
naantal een belangrijke rol spelen. Maar dan moet wel 
de nodige politieke wil aanwezig zijn om die verant-
woordelijkheid op te nemen.

4.2 Gebuisd voor transparantie
Gezien het belang van de WB, van de plaats van Bel-
gië hierin en omdat het een ontwikkelingsbank is die 
werkt met publieke middelen, zeg maar belastinggeld, 
zou men verwachten dat onze overheid transparant is 
over het gevoerde beleid naar de WB toe en hierover 
maatschappelijk, via het parlement en andere kanalen, 
de nodige rekenschap aflegt. 

Ons land scoort echter bedroevend laag op dat vlak. 
Er is weliswaar sinds enkele jaren, op initiatief van 
11.11.11, een halfjaarlijks formeel overleg tussen de 
koepels van de ngo’s en de ministeries en kabinet-
ten van de FOD Financiën en Ontwikkelingssamen-
werking105. Ook is er een traditie dat de Belgische 
executive director, als hij België bezoekt, aan de ngo’s 
verslag doet over de lente- of jaarvergadering. Tijdens 
deze vergadering kunnen ngo’s hun aandachtspunten 
op tafel leggen of problematische projecten en acti-
viteiten van de WB onder de aandacht brengen. Op 
andere ogenblikken is er bij de ministeries de bereid-
heid om input vanuit de civiele maatschappij te horen 
of in ontvangst te nemen. 

Geen antwoorden 
Tot daar het goede nieuws. Maar wanneer gevraagd 
wordt welke positie ons land over een bepaald dos-
sier, project of beleidsdocument inneemt, krijgen we 
al jaren nul op het rekest. Op e-mails met de vraag 
naar de Belgische positie komt nauwelijks antwoord. 
Op onze brief van januari 2015 met de vraag om alle 
publieke financiële steun voor steenkool overzee, in

4. Rol en verantwoordelijkheid van België
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clusief die via de WB, stop te zetten, wachten we nog 
steeds op antwoord. In het beste geval wordt een 
tipje van de sluier mondeling toegelicht. Maar men 
weigert systematisch de bestaande documenten hier-
omtrent publiek te maken of iets op papier te zetten. 
Dit in tegenstelling tot andere landen en kiesgroepen 
die dit wel doen106. 

Het parlement krijgt evenmin duidelijkheid. Antwoor-
den op parlementaire vragen zijn vooral ontwijkend 
of nietszeggend107. Via de website van de Belgische 
kiesgroep, in handen van de Belgische executive 
director, wordt men ook al niet wijzer. Het laatste 
bericht in de sectie ‘News and Events’ dateert van 11 
maart 2013108. 

In het verleden werden in België diverse resoluties 
gestemd met betrekking tot de WB en het IMF. Zo 
voorziet de senaatsresolutie van 2007109 in een jaar-
lijkse rapportage aan het parlement over de Belgische 
activiteiten in de WB. De resoluties bleven echter 
grotendeels dode letter omdat de betrokken minister 
er geen rekening mee hield. 

Ons standpunt inzake energie? 
In feite is het dus onmogelijk te weten te komen 
welke positie ons land in een bepaald dossier of in 
de discussie van de belangrijke beleidsdocumenten 
zal innemen. Ook ex post, nadat de beslissing in de 
Board of Executive Directors is genomen, wil men 
deze positie niet publiek maken. Dit in tegenstelling tot 
andere landen die dat wel doen. 

Niemand weet dus welke standpunten België daad-
werkelijk verdedigde bij de besprekingen van het 
nieuwe energiebeleidsdocument110. Idem voor ener-
gieprojecten, zoals de erg controversiële Bujagali-dam 
in Uganda111, of de Medupi-steenkoolcentrale (4.800 
Megawatt) in Zuid-Afrika112, die daarmee de vierde 
grootste van de wereld zou worden. In de toekomst 
zal de WB bijna wekelijks beslissingen nemen met be-
trekking tot de energieproductie en dus de klimaatver-
andering. Het belang van de WB voor de strijd tegen 
klimaatverandering hebben we in dit dossier uitvoerig 
toegelicht en het kan niet dat de posities die ons land 
in het energievraagstuk inneemt volledig in het duister 
blijven. Er bestaat trouwens een groot gevaar dat 
ons land een compleet incoherent beleid op vlak van 
klimaatverandering zal voeren: enerzijds maatregelen 
nemen om de klimaatverandering tegen te gaan en 
ondertussen projecten in de WB goedkeuren die het 
tegenovergestelde doen, behoort tot de mogelijkhe-
den. Maar het is op geen enkele manier te achterhalen 
zolang er niet meer transparantie is. 

Ons standpunt inzake safeguards? 
Ook tijdens de - nog aan de gang zijnde - herziening 
van de WB-safeguards weigerde onze overheid om 
zijn positiepaper vrij te geven (ook ex post), en dit 
ondanks vele parlementaire vragen tijdens de afgelo-
pen drie jaar. De herziening van de safeguards113 is 
één van de meest ingrijpende beleidsherzieningen van 
de WB in de laatste 25 jaar en zal een enorme impact 
hebben op de bescherming en het mogelijke verweer 
van de door WB getroffen bevolkingsgroepen, ook 
met betrekking tot de grote energie- en infrastructuur-
projecten. 

Afgezien van een paragraaf in het statement van de 
verschillende ministers van Financiën tijdens de lente 
-en jaarvergadering, wil België geen verdere details 
geven over de standpunten die ons land in deze toch 
wel historische en uiterst belangrijke besprekingen 
zal verdedigen. Juist omwille van het grote belang 
maakten vele Europese en andere landen hun positie 
en analyse wel publiek114. Ons land blijft schromelijk 
ten achter. 

De overheid verschuilt zich in deze dikwijls achter het 
argument dat men het standpunt van de kiesgroep niet 
kan bekendmaken zonder het akkoord van de negen 
andere landen. Maar dit is op zich totaal irrelevant om-
dat wij nooit het standpunt van de kiesgroep vragen. 
Waar het om draait is het standpunt dat België in zijn 
kiesgroep zal verdedigen. België kan zelf beslissen om 
dat al dan niet bekend te maken115.

Enkel wanneer de standpunten van ons land in de 
verschillende dossiers bekend zijn, kan er democrati-
sche verantwoording worden afgelegd met betrekking 
tot de WB.
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5. Conclusies en aanbevelingen

5.1. Voornaamste conclusies 
In dit 11.dossier onderzochten we hoe en in welke 
mate de Wereldbank zijn doelstelling om de energiear-
moede overal ter wereld te bestrijden, waarmaakt. We 
kwamen tot de volgende conclusies: 

1. De grootste energiearmoede situeert zich in de 
rurale gebieden en in Sub-Sahara Afrika.  

2. Om deze aan te pakken en tegen 2030 iedereen 
van elektriciteit te voorzien, is een drastische 
heroriëntering van het WB-energiebeleid nodig. 
Men zal een kwantumsprong en paradigmashift 
moeten maken in de richting van hernieuwbare 
energie en gedecentraliseerde elektriciteitsvoor-
zieningen, in de eerste plaats gericht op Sub-Sa-
hara Afrika.  

3. Onze bevindingen en die van de eigen evaluatie-
dienst van de WB omtrent toegang tot energie 
staan in schril contrast met wat de WB verkondigt 
te willen realiseren in zijn energiebeleid en in 
SE4ALL. 

4. In de huidige portfolio is de toegang tot energie 
geen prioriteit voor de WB. Slechts gemiddeld 
9% van de investeringen werd daaraan besteed 
in de periode 2011-2014.

 
5. Fossiele brandstoffen dragen nauwelijks bij tot 

het opheffen van de energiearmoede. 

6. De WB heeft een sterke voorkeur voor grote 
gecentraliseerde energievoorzieningen. In de 
periode 2011-2013 besteedde de Bank 25% 
van zijn investeringen aan gedecentraliseerde 
energievoorzieningen (off-grid), ver verwijderd 
van de 64% die het IEA nodig acht. Het resultaat 
wordt erg vertekend door 1 specifiek project dat 
het gemiddelde sterk omhoog trekt. 

7. Onze bevindingen met betrekking tot de laatste 
jaren worden grotendeels bevestigd en aangevuld 
door de interne evaluatiedienst van de WB:
• De investeringen in landen met een lage elektrifi-

catiegraad zijn bedroevend en bedragen slechts 
22% van de portfolio (voor de steun via de 
private sector/IFC slechts 6%). 

• Deze landen ontvingen slechts een zeer klein 
gedeelte van de investeringen in de fysische 
infrastructuur met betrekking tot elektriciteit: 8% 
van de generatiecapaciteit en 3% van de uitbrei-
ding van het distributienetwerk. 

• Investeringen in off-gridsystemen zijn verwaar-
loosbaar en sporadisch. De WB gaf er in de 
voorbije 15 jaar gemiddeld slechts 1,5% van zijn 
investeringen in de elektriciteitssector aan uit.

5.2 Aanbevelingen voor de WB-groep
Bij deze aanbevelingen moet men voor ogen houden 
dat zij zich richten tot een publieke ontwikkelingsbank 
die werkt met publieke gelden van de belastingbetaler. 
Er moeten dus prioriteiten vanuit het algemeen belang 
en vanuit ontwikkelingsperspectief worden gesteld. 

De Independent Evaluation Group gaf al aan dat voor 
het bereiken van de SE4ALL-doelstellingen er een 
fundamentele paradigmaverschuiving binnen de WB 
nodig is. Indien de Bank de conclusies van het IEG en 
de universele toegang tot energie ernstig neemt, dan 
moet hij drastische stappen ondernemen.

1. Radicale keuzes maken om investeringen in 
de toegang tot energie voor allen te realiseren.  
De WB moet zijn investeringen in projecten die 
toegang tot energie garanderen drastisch verho-
gen tot minstens 50% van zijn energieportfolio, 
tot de elektrificatiegraad van de regio’s waarin zij 
actief zijn 100% bedraagt. Het mandaat van de 
WB is armoedebestrijding, ook op energievlak, 
maar op dit ogenblik komen de investeringen 
slechts zeer minimaal de miljoenen mensen zon-
der elektriciteit ten goede.

2. Drastische verhoging van de investeringen 
in gedecentraliseerde elektriciteitsnetwer-
ken door middel van hernieuwbare energie, 
in eerste instantie in Sub-Sahara Afrika.    
De WB moet zijn investeringen in gedecentrali-
seerde netwerken, off-grid en mini-grid, verho-
gen tot de 64% die nodig is om de toegang tot 
energie van de armsten in de rurale gebieden 
te verzekeren, zoals toegelicht in dit rapport116. 

11.dossier
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90% van deze investeringen moet gebeuren met 
hernieuwbare energie en de focus moet liggen op 
Sub-Sahara Afrika, waar de grootste energiear-
moede dreigt. De WB moet verder gaan dan en-
kele pilootprogramma’s. De Bank moet gedecen-
traliseerde energievoorziening met hernieuwbare 
energie tot de kern van zijn portfolio maken.

3. Landen met een grote energiearmoede 
ondersteunen in het uitwerken van een 
nationale strategie om de toegang tot 
elektriciteit voor allen te bewerkstelligen. 
Alle alternatieven, inclusief gedecentraliseerde en 
hernieuwbare energie, moeten op een evenwich-
tige en gelijkwaardige manier onderzocht worden. 
De voorkeur voor grote gecentraliseerde energie-
systemen moet men afbouwen. De bedrijfscultuur 
gericht op energieprojecten die ‘zo snel mogelijk 
veel geld omzetten’, moet worden omgebogen.

4. De definitie en criteria voor toegang tot 
energie verduidelijken en scherper stellen. 
Duidelijke rapportage. Momenteel is er een 
gebrek aan duidelijkheid en transparantie over 
wat het begrip ‘toegang tot energie’ voor de WB 
precies inhoudt en hoe deze term, en de toewij-
zing ervan aan specifieke energiebronnen, wordt 
gehanteerd in de categorisatie van de projecten.

5.3 Aanbevelingen voor België
Onze aanbevelingen voor België focussen zich 
voornamelijk op een verhoogde transparantie en het 
afleggen van democratische verantwoording omtrent 
het gevoerde beleid naar de WB. Op vlak van energie 
is dit primordiaal in het licht van de klimaatuitdagingen 
waar onze planeet voor staat. Bij afwezigheid van de 
nodige transparantie is het onmogelijk het maatschap-
pelijk debat te voeren over de standpunten die ons 
land inneemt in de grootste en één van de belang-
rijkste ontwikkelingsorganisaties ter wereld. Op die 
manier kan men tevens vermijden dat beslissingen die 
van levensbelang zijn, letterlijk en figuurlijk, een zaak 
en de verantwoordelijkheid van enkelen in het ministe-
rie van Financiën zijn. 

1. België moet prioritair zijn visie op het 
WB-energiebeleid expliciteren en keuzes 
maken. Een duurzaam energiebeleid is een van 
de hoekstenen voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot en het tegengaan van de klimaat-
verandering. Het huidige beleidsdocument van de 
WB is echter zo algemeen dat het alle richtingen 
uit kan en is slechts richtinggevend. De executive 
directors, in casu de Belgische, zullen er door 
hun dagelijkse beslissingen in de Board concrete 

gestalte aan geven en beslissen welke accenten 
de WB zal leggen. Het is daarom van prioritair 
belang dat onze vertegenwoordigers in de WB 
hieromtrent duidelijke richtlijnen krijgen. De minis-
ter van Financiën moet daarom, in samenspraak 
met zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking, 
expliciteren hoe België zal omgaan met het zeer 
brede keuzeveld dat door het WB-beleidsdocu-
ment wordt gelaten. België moet duidelijk maken 
in welke richting ons land de paradigmashift en 
kwantumsprong uit de aanbevelingen omtrent 
energie117 van de Independent Evaluation Group 
wil zien plaatsvinden. Dit moet zich vertalen in 
‘guidance notes’ over hoe België met belangrijke 
knelpunten in het energiedossier zal omgaan, zo-
als de steun aan fossiele brandstoffen (olie, gas, 
steenkool), steun aan grote dammen, bewerkstel-
ligen van toegang tot energie voor de landen met 
een lage elektrificatiegraad, het evenwicht tussen 
grote gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
energievoorziening enz..

2. Intensieve opvolging en duidelijk plan om 
de IFC-problemen aan te pakken. In het 
nieuwe energiebeleid van de WB is een grote 
rol weggelegd voor de private sector, in eerste 
instantie voor IFC. De in dit dossier gesignaleerde 
problemen met IFC zijn echter bijzonder ernstig. 
België moet hierin zijn verantwoordelijkheid ten 
volle opnemen en dient onverwijld zijn invloed en 
gewicht in IFC in te schakelen om hiervoor een 
oplossing te vinden. Daarom vragen wij aan de 
minister van Financiën om een expliciete opdracht 
aan de Belgische mandatarissen te geven en dui-
delijk te stellen welke veranderingen hij bewerk-
stelligd wil zien. Een eerste stap kan reeds gezet 
worden door te pleiten voor het ‘on hold’ zetten 
van de hoge-risicoprojecten en voor een grotere 
transparantie met betrekking tot de IFC-portfolio, 
in eerste instantie met betrekking tot de Financial 
Intermediaries. 

3. Een duidelijke beleidsnota en werkplan 
voor het Belgische WB-beleid. We verwach-
ten van de minister van Financiën dat hij de 
accenten van zijn beleid naar de WB verduidelijkt 
in een beleidsnota die in het parlement wordt 
besproken118. Het actieterrein van de WB is 
echter zo groot dat men onmogelijk op alles even 
intensief kan inzetten. Daarom moet ons land de 
objectieven van wat men specifiek wil bereiken 
in de WB, jaarlijks definiëren. Dit plan moet een 
weerspiegeling zijn van de aandachtspunten 
(bv. IFC, energie, voedselzekerheid, herziening 
safeguards, ...) waarop België gedurende een 
bepaalde periode wil inzetten. De vooruitgang in het 
bereiken van de objectieven kan men jaarlijks evalu-
eren, aanpassen en aan het parlement voorleggen. 
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Onder andere de voorbeelden van Ierland119 en 
het Verenigd Koninkrijk, die al verschillende jaren 
op deze manier werken, kunnen hierbij als inspira-
tiebron dienen120.  

4. Duidelijke richtlijnen voor mandatarissen. 
Het werkplan moet een visietekst en de nodige 
richtlijnen (‘guidance notes’)121 omtrent de gese-
lecteerde strategische werkdomeinen omvatten 
(bijvoorbeeld IFC, energie, toegang tot energie, 
safeguards) en de accenten die België hier wil 
leggen. Deze ‘guidance notes’ zullen voor de 
betrokken ambtenaren en de Belgische vertegen-
woordiging in de WB als leidraad dienen voor 
het bepalen van de Belgische positie tijdens de 
besprekingen. 

5. Jaarlijkse rapportage aan het parlement. Op 
basis van dit werkplan kan de minister rapporte-
ren over de jaarlijkse vooruitgang, de proactieve 
stappen die onze mandatarissen hebben on-
dernomen en over eventuele aanpassingen van 
het werkplan, in functie van nieuwe belangrijke 
ontwikkelingen binnen de WB. 

6. Jaarlijkse hoorzitting in het parlement. 
Middels een jaarlijkse hoorzitting in het parlement 
zal de minister met volksvertegenwoordigers van 
gedachten wisselen over de Belgische inbreng en 
standpunten bij de Wereldbank, over de visietek-
sten, werkplannen en ‘guidance notes’. Naast de 
Belgische regeringsverantwoordelijken voor de 
Internationale Financiële Instellingen en Belgische 
mandatarissen bij de Wereldbank (executive 
director en IDA-afgevaardigde), kunnen de ka-
merleden daarbij ook de civiele maatschappij en 
andere actoren over de Belgische inbreng bij de 
Wereldbank horen.

7. Publiek maken van de Belgische posities in-
genomen in de WB. De minister maakt ex post 
de Belgische posities publiek omtrent de door 
de WB gesteunde projecten en andere beslissin-
gen die de Board of Executive Directors neemt. 
Minimaal moet dit gebeuren voor de projecten 
met een hoog risico122 en met een significante 
sociale of milieu-impact, alsook voor de beleids-
documenten (bijvoorbeeld energiebeleid). Tevens 
worden de werkplannen en de ‘guidance notes’ 
publiek gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie op 
de website van de FOD Financiën. 

8. De Belgische Statements in het kader van de 
lente- en jaarvergadering van IMF/WB wor-
den op voorhand publiek gemaakt. Een aantal 
landen, zoals Nederland, informeert zijn parlemen-
ten op voorhand omtrent de Statements die zij 
zullen maken tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen 
van IMF/WB. In België is dit niet het geval. 

9. Bespreking van onze IDA-engagementen in 
het parlement.  
Voor IDA-17 droeg ons land €379,58 miljoen bij 
uit de begroting. Het parlement wordt echter op 
geen enkele wijze betrokken bij de beslissings-
name of ingelicht over de standpunten en visie 
die onze mandatarissen verdedigen. Wij vragen 
dat in het parlement tijdig een grondig inhoudelijk 
debat wordt gevoerd over de resultaten van IDA-
17, het mandaat van de onderhandelingen voor 
de volgende financieringsronde (IDA-18), onze 
IDA-engagementen en onder welke voorwaarden 
deze kunnen worden aangegaan. Wij vragen ook 
dat de Belgische overheid de belangrijke veran-
deringen of heroriëntatie die zij binnen de WB wil  
bewerkstelligd zien expliciteert en  haar gewicht 
in de IDA onderhandelingen gebruikt als hefboom 
voor het bewerkstelligen hiervan.

10. Een afdwingbare regelgeving die democrati-
sche controle mogelijk maakt.  
De opeenvolgende ministers hebben in het verle-
den nauwelijks rekening gehouden met parlemen-
taire resoluties omtrent de WB. Op parlementaire 
vragen komen geen duidelijke antwoorden. Er 
is nauwelijks democratische controle op be-
langrijke beleidsbeslissingen en projecten bij de 
Wereldbank. Dat maakt niet alleen publiek debat 
onmogelijk, maar belemmert ook de parlementaire 
controle op de coherentie van het Belgisch ont-
wikkelingsbeleid. Om het maatschappelijke debat 
mogelijk te maken, moet er een afdwingbare 
regelgeving komen, bijvoorbeeld via een wet, met 
voldoende garanties dat de benodigde informatie 
wordt verschaft om het debat te kunnen voeren. 

11. België moet in de WB vertegenwoordigd 
worden door de minister van Ontwikkelings-
samenwerking. De verantwoordelijkheid voor de 
WB ligt nu, voornamelijk omwille van historische 
redenen, bij de minister van Financiën. De wereld 
is echter grondig veranderd sinds het ontstaan 
van de WB. Het accent ligt al jaren op de ontwik-
kelingsdimensie van de activiteiten eerder dan op 
fiduciair vlak. Het overhevelen van de bevoegdheid 
zou niet alleen de coherentie van het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid kunnen bevorderen. Men zou 
bovendien een efficiënter gebruik kunnen maken 
van de terreinervaring en kennis die in het ministe-
rie van Ontwikkelingssamenwerking aanwezig is. 
In afwachting van deze bevoegdheidsverschuiving 
moet de betrokkenheid van het ministerie van Ont-
wikkelingssamenwerking op een structurele manier 
en via formele afspraken gegarandeerd worden. 
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EINDNOTEN

1. Meer gedetailleerde uitleg over de organisaties van de Wereldbankgroep vind je in Annex I.

2. In de WBG loopt het fiscale jaar van 1 juli tot 30 juni. De cijfers zijn gebaseerd op het jaarrapport 2015 van de WB.

3. Dit valt grotendeels buiten beschouwing in dit document.

4. “WB Annual report 2015”, 2015, WB. Dat is ongeveer 33 keer zoveel als wat België jaarlijks aan ontwikkelings-
samenwerking uitgeeft (€ 1,84 miljard).

5. De safeguards zijn een aantal verplichte en afdwingbare sociale en milieugebonden voorwaarden waaraan inves-
teringsprojecten moeten voldoen. De bedoeling ervan is om de schadelijke gevolgen van de projecten voor mens 
en milieu te identificeren, tot een minimum te beperken en de getroffen bevolking ertegen te beschermen of ze er 
eventueel voor te compenseren. Voor meer achtergrondinformatie over de safeguards verwijzen we onder meer naar 
het 11.dossier “De herziening van de safeguards in de Wereldbank”, oktober 2012 en de update ervan “11.briefing: 
policy briefing note on world bank safeguards review” op dezelfde webpagina; het MO*-dossier “Verdreven en 
verlaten”; Bank Information Center safeguards website. Het ngo-voorstel voor een safeguard rond klimaat kunt u hier 
vinden.

6. De safeguards die momenteel herzien worden, hebben betrekking op de publieke arm van de WB.

7. O.a. de jaarlijkse publicaties: World Development Report en het Doing Business Report. 

8. De rol en verantwoordelijkheid van de WB varieert en is afhankelijk van het type trust fund. Zie trust fund website 
van de WB.

9. Zie Green Climate Fund website.

10. Zie Climate Investment Funds website.

11. Zie Clean Technology Fund website.

12. $ in dit dossier is steeds US $.

13. “The World Bank’s New Corporate Strategy: Ignoring Lessons of the Past”, april 2014, Urgewald en Public Inter-
est Law Center, Chad.

14. Een gedetailleerde beschrijving hiervan kan men onder andere vinden in de “Turn down the heat”-rapporten van de 
Wereldbank. De studies werden in opdracht van de Wereldbank uitgevoerd door het Potsdam Institute for Climate 
Impact Research (PIK) and Climate Analytics. In de reeks verschenen tot nu toe drie rapporten: “Turn down the 
heat: Why a 4° C Warmer World must be avoided”, gepubliceerd in november 2012; “Turn down the heat: Climate 
Extremes, Regional Impacts and the Case for Resilience”, gepubliceerd in juni 2013 en “Turn down the heat: con-
fronting the New Climate Normal”, gepubliceerd in november 2014.

15. “Better growth, better climate, the New Economy Report”, the Global Commission on the Economy and Climate, 
september 2014.

16. Doelstelling 7: “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”. Voor meer details, zie: 
Sustainable Development Knowledge Platform, VN, 2015.

17. Zie: “G20 Energy Access Action Plan: Voluntary Collaboration on Energy Access”, G20, oktober 2015.

18. Zie website van SE4ALL en ook SE4ALL Global Tracking Framework op de website van de WB.

19. The Principles of the SE4ALL High Level Group.

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report
11.dossier
http://www.11.be/onze-thema-s/item/11dossier-de-herziening-van-de-safeguards-in-de-wereldbank
11.briefing
http://www.mo.be/dossiers/verdreven-en-verlaten
http://www.mo.be/dossiers/verdreven-en-verlaten
http://www.bicusa.org/issues/safeguards/
https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/climate-change-safeguard-model-policy-for-the-world-bank.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/CFPEXT/0,,contentMDK:20135627~menuPK:64060203~pagePK:64060249~piPK:64060294~theSitePK:299948,00.html
http://www.greenclimate.fund/home
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/overview-cif-governance-and-programming-information
http://www.climatefundsupdate.org/listing/clean-technology-fund
https://www.urgewald.org/sites/default/files/new_world_band_strategy-_ignoring_lessons_april_2014.pdf
https://www.pik-potsdam.de/
https://www.pik-potsdam.de/
http://newclimateeconomy.report
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2015/10/G20-Energy-Access-Action-Plan.pdf
http://www.se4all.org/tracking-progress
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.un.org/wcm/webdav/site/sustainableenergyforall/shared/Documents/SEFA-Action%20Agenda-Final.pdf
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20. Zie: Royal Dutch Shell

21. Voor een uitgebreide kritiek verwijzen we naar “Reclaim the UN from corporate capture”, Friends of the Earth Inter-
national, 2012, pg 12-15. 

22. Committee on Development Effectiveness (CODE).

23. Gebaseerd op de approach paper “Energizing Sustainable Development: Energy Sector Strategy of the World 
Bank group” (ESS), oktober 2009. De versie voorgelegd aan het Committee on Development Effectiveness 
(CODE) werd nooit publiek gemaakt, maar lekte wel uit.

24. Onder andere de G11, een aantal midden-inkomenslanden zoals Brazilië, China en India en ook hoge-inkomenslan-
den zoals Koeweit en Saoedi-Arabië waren tegen de voorgestelde beperkingen. Zij vonden die discriminerend. De 
VS en Europa waren voorstanders van de voorstellen. Zie: “The World Bank Group Energy Sector Strategy”, Con-
gressional Research Service, april 16, 2013.

25. zie eindnoot 2

26. De voornaamste types onconventioneel gas zijn: schaliegas, tight gas en methaan uit steenkool. Onconventioneel 
gas is gas dat zich bevindt in poreuze bodemlagen. Dit gas is moeilijker te winnen dan gas in pakweg een gasbel. 
Om het gas te winnen, is het vaak nodig om te fracken. Fracken is het onder grote druk injecteren van een mengsel 
van water, chemicaliën en zand, horizontaal in de bodemlaag. Voor meer info zie: “Factsheet Risico’s onconvention-
eel gas”, Milieudefensie Nederland en “Three main sources of unconventional gas”, Total.

27. Voor meer informatie over ‘carbon pricing’ zie: “What Is Carbon Pricing?”, WB website.

28. Voor meer info over de Medupi-steenkoolcentrale zie o.a.: “New coal plants deepen South Africa’s climate debt for 
the benefit of transnationals, while leaving South Africa’s poor in the dark”, Bank Information Center en “World 
Bank To Review Delay Of Pollution Controls At South African Coal Plant”, The Huffington Post, 11 november 
2013.

29. Reeds geruime tijd is op de energie-websitepagina van de WB een grafiek te zien waar deze drie op één lijn worden 
gezet. Website diverse malen bezocht in juni-juli 2015.

30. Zie: “Good energy, bad energy”, Friends of the Earth, 2013, pg 24.

31. Voor enkele voorbeelden van controversiële gasprojecten zie: “World Bank energy directions: going for gas”, Bret-
ton Woods Project, 3 oktober 2013.

32. “The commission was a global multi-stakeholder body initiated in 1997 by the World Bank and the World Conser-
vation Union (IUCN) in response to growing opposition to large dam projects. The World Commission on Dams 
(WCD) established the most comprehensive guidelines for dam building. The WCD’s final report describes an 
innovative framework for planning water and energy projects that is intended to protect dam-affected people and 
the environment, and ensure that the benefits from dams are more equitably distributed.”

33. En dus vanaf  het fiscale jaar 2014 (loopt volgens Angelsaksisch model van juli 2013 tot en met juni 2014) in voege 
treedt.

34. “World Bank Group Strategy”, oktober 2013.

35. “World Bank Group Support to Electricity Access, FY2000- 2014”, pg 64,IEG/WB, 2015.

36. “CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries”, oktober 10, 2012 en “Moni-
toring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries”, 
oktober 10, 2014. De Compliance Advisor Ombudsman (CAO) is een onafhankelijke dienst binnen het WB-instituut 
die moet nagaan of IFC/MIGA hun eigen regels volgen en waar potentieel benadeelden een klacht kunnen neerleg-
gen.

37. Uit het CAO-rapport 2012, ibid. De conclusie: “The result of [the] lack of systematic measurement tools is that IFC 
knows very little about potential environmental or social impacts of its [financial market] lending.”

38. “Monitoring of IFC’s Response to: CAO Audit of a Sample of IFC Investments in Third-Party Financial Intermediaries”, 
oktober 10, 2014.

http://www.shell.com/about-us/leadership/board-of-directors.html#vanity-aHR0cDovL3d3dy5zaGVsbC5jb20vZ2xvYmFsL2Fib3V0c2hlbGwvd2hvLXdlLWFyZS9sZWFkZXJzaGlwL3RoZS1ib2FyZC5odG1s
http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-publications/reclaim-the-un-from-corporate-capture
http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Approach-paper.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Approach-paper.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41912.pdf
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-risicos-onconventioneel-gas/view
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsheet-risicos-onconventioneel-gas/view
http://www.total.com/en/energy-expertise/exploration-production/oil-gas/limit-industrial-activities-impact
http://www.worldbank.org/en/programs/pricing-carbon
http://www.bankinformationcenter.org/feature/eskom/
http://www.bankinformationcenter.org/feature/eskom/
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/11/world-bank-fossil-fuels_n_4255794.html?1384202345
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/11/world-bank-fossil-fuels_n_4255794.html?1384202345
http://www.worldbank.org/en/topic/energy
http://www.foei.org/good-energy-bad-energy
http://www.brettonwoodsproject.org/2013/10/world-bank-energy-directions-going-gas/
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/12/green-light-for-new-world-bank-group
http://ieg.worldbank.org/Data/reports/chapters/Electricity_Access.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/documents/Audit_Report_C-I-R9-Y10-135.pdf
http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/documents/FIAUDIT.htm
http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/documents/FIAUDIT.htm
http://www.cao-ombudsman.org
http://www.cao-ombudsman.org/newsroom/documents/FIAUDIT.htm
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39. “Results and Performance of the World Bank Group 2013”, Independent Evaluation Group WB, 2014.

40. “International Finance Institutions and development through the private sector”, IFC, 2011.

41. “The Suffering of Others”, Oxfam, 2 april 2015.

42. Ibid., pg. 14-16

43. De Thomson One database, jaarprijs bij benadering, slechts toegang met 1 computer.

44. “Verdreven en verlaten”, MO* website, 16 april 2016. Zie ook 11.11.11 website.

45. “Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights”, augustus 2015,VN.

46. “At your own risk”, Human Rights Watch, 22 juni 2015. Zie ook: “Human Rights Watch Accuses World Bank of 
Inaction When Protesters Face Reprisals”, International New York Times, 22 juni 2015.

47. Ibid., “Case study B: Threats and Intimidation against Community Members in Chamoli”, India, pg 56-66 van het 
rapport.

48. Ibid., pg. 2.

49. “World Bank A Place Of Fear And Retaliation”, Huffington Post, 29 juni 2015.

50. “We now have the capacity to nearly double our annual lending to middle-income countries from $15 billion to 
$26 to $28 billion a year. This means that the World Bank’s lending capacity will increase by $100 billion to 
roughly $300 billion over the next ten years,” said Kim. “This is in addition to the largest IDA replenishment in 
history, with $52 billion in grants and concessional loans to support the poorest countries.” Uit WB-persbericht, 1 
april 2014. De herfinanciering van IDA bereikte een recordhoogte voor IDA-17: $ 52 miljard voor de 3-jarige peri-
ode.

51. “However, continuing a long-term, steady downward trend, performance of Bank-financed operations and IFC 
investments deteriorated further when comparing projects evaluated in FY11–13 with those in FY08–10. (…) The 
Bank Group responded appropriately to the MDGs, but the declining performance of its portfolio raises questions 
about the effectiveness of its support.” “Results and Performance of the World Bank Group 2014”, IEG/WB, 
2015.

52. Het IEA definieert de toegang tot energie als volgt: “Energy access is about providing modern energy services to 
everyone around the world. These services are defined as household access to electricity and clean cooking facili-
ties (e.g. fuels and stoves that do not cause air pollution in houses).”

53. “Clean energy services for all: financing universal electrification”, Stewart Craine, Evan Mills, Justin Guay, juni 2014.

54. De schattingen lopen uiteen naargelang de bron. Het International Energy Agency spreekt van 1,3 miljard, de WB 
van 1,1 miljard.

55. “Africa progress report 2015”, Africa Progress Panel, 2015.

56. Zo wordt de hoofdstad Kinshasa doorgaans gecatalogeerd als een regio waar 90% van de mensen toegang heeft 
tot elektriciteit. Maar recent onderzoek door de WB toont aan dat de effectieve toegangsgraad slechts 30% be-
draagt omdat de elektriciteit slechts een beperkt aantal uren beschikbaar is, er een sterke voltage-schommeling is 
en omdat er regelmatige onderbrekingen zijn in de stroomvoorziening. Zie “Global tracking framework report 2015”, 
WB, 2015.

57. “Energy for all: financing access for the poor, a special excerpt of World Energy Outlook 2011”, IEA, pg.10.

58. Indien we ook rekening houden met de mensen die geen toegang zullen hebben tot een betrouwbare energievoor-
ziening, dan spreken we over 2,2 miljard mensen.

59. Voor een interessant schematisch overzicht omtrent de impact van toegang tot elektriciteit op gezondheid, onderwijs 
en welvaart verwijzen we naar “World Bank Group Support to Electricity Access, FY2000-2014”, Appendix J pg. 

https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/rap2013
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29108/ifi-development-private-sector.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/suffering-others
http://thomsonreuters.com/en/products-services/financial/company-data/thomson-one-corporate-intelligence.html
http://www.mo.be/nieuws/34-miljoen-mensen-ontheemd-door-wereldbankprojecten
http://www.11.be/onze-thema-s/item/ngo-s-vragen-duidelijkheid-rond-hervestigingsbeleid-wereldbank
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274
https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-critics-world-bank-group-projects
http://www.nytimes.com/2015/06/23/business/international/world-bank-human-rights-watch-report.html?_r=3
http://www.nytimes.com/2015/06/23/business/international/world-bank-human-rights-watch-report.html?_r=3
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/29/world-bank_0_n_7690814.html
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/01/world-president-100-billion-increase-lending-poverty
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/rap2014
http://www.iea.org/topics/energypoverty/
http://www.sierraclub.org
http://www.africaprogresspanel.org/publications/policy-papers/2015-africa-progress-report/
http://trackingenergy4all.worldbank.org/reports
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energydevelopment/energyforallfinancingaccessforthepoor/
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/world-bank-group-support-electricity-access
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60. Bovenstaande gegevens zijn grotendeels gebaseerd op informatie van de WB, meer bepaald in “World Bank 
Group Support to Electricity Access, FY2000-2014”, IEG/WB, 2015.

61. De Independent Evaluation Group is de interne evaluatie-eenheid van de WB-groep. De dienst voert onafhanke- 
lijke evaluaties uit van de WB-groep-activiteiten, dus zowel voor IBRD en IDA als voor IFC en MIGA, en rapporteert 
rechtstreeks aan de Board of Executive Directors. In september 2015 publiceerde IEG een studie over de toegang 
tot energie-gerelateerde activiteiten van de WB over de periode 2000-2014. Eind oktober 2015 was hierop nog 
geen respons van het management.

62. Deze voorspelling lijkt reeds goed op weg om zich te bevestigen. Uit het Global Tracking-rapport van 2015 blijkt 
dat in de periode 2010-2012 zestig procent van de vooruitgang in toegang tot elektriciteit in Azië geboekt werd. 
Zie “Asia working hard to achieve energy sustainability”, The Sunday Guardian, 21 juni 2015.

63. Bron: International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2013, Electricity Database, “Table 1 – Electricity 
access in 2011 – Regional aggregates”, november 2013.

64. Voor een zeer recente kijk op de stand van zaken met betrekking tot Klimaat en Energie in Afrika verwijzen we naar 
het rapport “People, Power, Planet, seizing Africa’s Energy and Climate opportunities”, Africa progress report, 5 
juni 2015, van het Africa Progress Panel onder voorzitterschap van Kofi Annan.

65. Een moderne energievoorziening wordt door de IEA als volgt gedefineerd: “Modern energy services defined as 
when a household having reliable and affordable access to clean cooking facilities, a first connection to electricity 
and then an increasing level of electricity consumption over time to reach the regional average.” IEA, “Energy for 
all”, 2011, pg 12. In de IEA-projecties zou in 2030 een gemiddeld gezin 800 kWh per jaar ter beschikking hebben.

66. Gebaseerd op gegevens van de VREG, de gemiddelde consumptie in België bedraagt 3.500 kWh voor een gezin 
van drie personen.

67. People, Power, Planet, seizing Africa’s Energy and Climate opportunities”, ibid, pg. 11.

68. Doelstelling 7: “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all”. Voor meer details, 
zie: Sustainable Development Knowledge Platform, VN, 2015.

69. Zie: “G20 Energy Access Action Plan: Voluntary Collaboration on Energy Access”, G20, oktober 2015.

70. Zie website van SE4ALL en ook SE4ALL Global Tracking Framework op de website van de WB.

71. The Principles of the SE4ALL High Level Group.

72. Zie: Royal Dutch Shell

73. Voor een uitgebreide kritiek verwijzen we naar “Reclaim the UN from corporate capture”, Friends of the Earth Inter-
national, 2012, pg 12-15. 

74. Om alle doelstellingen van SE4ALL te bereiken, dus niet alleen toegang tot elektriciteit, is er nog veel meer geld 
nodig. Volgens de WB zullen de jaarlijkse globale investeringen hiervoor moeten stijgen van $400 miljard nu naar 
$1 tot $1,25 biljoen, en dus minimaal verdrievoudigd worden. Zie: “Global tracking framework report 2015”, WB, 
2015. De inschatting van het IEA is van dezelfde orde van grootte: $1 biljoen $.

75. “Energy for all: financing access for the poor”, IEA, 2011.

76. Zie hieromtrent “Clean energy services for all: financing universal electrification”, Stewart Craine, Evan Mills, Justin 
Guay, June 2014. Volgens hen kan door een andere aanpak dezelfde doelstelling veel goedkoper bereikt worden. 
Het lijkt volgens hen ook erg onwaarschijnlijk dat het benodigde geld, 30% van de huidige internationale hulp, bes-
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77.   “Energy for all: financing access for the poor”, pg.20, IEA, 2011.
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80.   “Achieving universal access in low-access countries within the next 15 years requires a quantum leap in the 
pace of new connections and in levels of investment.”, pg xv, IEG/WB rapport 2015.

81.  “Balancing Energy Access and Environmental Goals in Development Finance: The Case of the OPIC Carbon 
Cap”, Center for Global Development, maart 2014.

82.  “Africa Energy Outlook”, IEA, 2014.

83.  “Energy for all: financing access for the poor”, IEA, 2011.

84.  Ibid., pg. 7.

85. “Failing to solve energy poverty: How much international public investment is going to distributed clean energy 
access?”, Sierra Club and Oil Change International, oktober 2014. Volgende ontwikkelingsbanken werden in de 
studie opgenomen: de World Bank Group (IDA, IFC en MIGA), de African Development Bank (AfDB), de Asian 
Development Bank (ADB) en de Inter-American Development Bank (IDB). Voor een uitgebreidere beschrijving van 
de methodologie verwijzen we naar het rapport. De gehanteerde criteria voor toegang tot energie zijn te vinden in 
annex IV.

86. Het recente IEG-rapport van 2015 onderzoekt het WB-engagement op dit vlak over een langere periode (2000-
2014) en bevestigt deze trend.

87. In 2013 was dit nauwelijks 1%.

88. De Wereldbank veegde recent een belangrijk argument van de steenkoolindustrie van tafel: deze vervuilende ener-
giebron helpt armoede niet uit de wereld. Zie ook voetnoot 202.

89. Dit werd voor de eerste keer aangeklaagd in het “Wapenhans rapport” van 1992. (Zie ook “Aid and Power - Vol1: 
The World Bank and Policy Based Lending”, Jane Harrigan, Paul Mosley, John Toye, 1995). Sindsdien en wordt 
dit regelmatig bevestigd. Maar blijkbaar is het een hardnekkige bedrijfscultuur die tot op de dag van vandaag blijft 
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90. “IDCOL Solar Home System Program”, presentatie in Thailand, april 2014.

91. “Bangladesh Receives $78.4 Million to Install an Additional 480,000 Solar Home Systems”, IDCOL, 2014.

92. The Bank Group’s support for off-grid electrification was a small part of its overall portfolio. Results were modest 
overall for individual home systems (mainly SHS), with notable exceptions of good practice, mainly in Bangla-
desh and Mongolia.”, pg xvii, IEG/WB rapport 2015.

93. Voor meer details: zie website Independent Evaluation Group.

94. De onderzoeksvraag van het IEG was: “To what extent has the World Bank Group been effective in the past and, 
going forward, how well is it equipped to put its country clients on track to achieve universal access to electricity 
that is adequate, affordable, and of the required quality and reliability?” De evaluatie richtte zowel op de kwantitati-
eve als op de kwalitatieve resultaten van de door de WB-groep gesteunde projecten in de energiesector.  

95. De activiteiten in deze landen waren meer gericht op andere aspecten van de toegang tot elektriciteit, zoals kwalite-
it en betrouwbaarheid, energie-efficiëntie, enz.

96. In de categorisatie van de WB heeft in landen met een lage elektrificatiegraad minder dan 50% van de mensen 
toegang tot elektriciteit. Bij een gemiddelde elektrificatiegraad ligt dit tussen 50%-75%, bij een hoge tussen 75%-
95% en bij de categorie universele is deze hoger dan 95%.

97. Het IEG rekent in dit bedrag investeringen mee die via de Global Environment Facility (GEF) werden gedaan. Deze 
investeringen gebeurden echter met geld van de GEF-donoren en in werkelijkheid is het dus nog minder dan 1,1 
miljard.

98. “Rural Electrification and Renewable Energy Development Projects I and II.” Voor meer info: zie website WB.

99. “The evaluation assessed the extent to which Bank Group projects, in their results frameworks, have linked elec-
tricity access with improved outcomes for productive activities, income, and welfare benefits (health, education, 
communication, and safety) together with gender-related tracking. IEG found that only a few of the World Bank’s 
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fare-related issues into project design, even though most of the projects considered improvements in welfare to 
be part of their objectives….. IFC projects covered by this evaluation do not yet include indicators on poverty and 
distributional effects.” zie “World Bank Group Support to Electricity Access, FY2000-2014”, pg 28,IEG/WB, 2015.

100. België, Turkije, Oostenrijk, Hongarije, Wit-Rusland, Luxemburg, Slovenië, Tsjechië, Slovakije en Kosovo. Zij vormen 
samen kiesgroep EDS10.

101. De IDA-herfinanciering en onderhandelingen volgen een driejarige cyclus. De onderhandelingen gaan gewoonlijk 
halverwege deze cyclus van start met de mid-term review van de lopende IDA-cyclus. Momenteel zit men halver-
wege in de IDA-17 periode (FY 2015-2017) en beginnen de voorbereidingen voor IDA-18.

102. IDA-17 loopt van 1 juli 2014 tot 30 juni 2017. De huidige regering besliste eind mei 2015 om de betalingen te spre-
iden over negen i.p.v. drie jaar. Volgens het Rekenhof betekent dit een extra kost van naar schatting € 27 miljoen. 

103. DGD gaf in 2014 € 1,22 miljard uit aan ontwikkelingssamenwerking. De kredietverlening door de WB in het FY 
2014 bedroeg $ 65,6 miljard.

104. Dit is historisch zo gegroeid, maar deze keuze is, zeker voor de WB, dringend aan herziening toe gezien het sterk 
veranderde karakter van de Bank. Desondanks werd deze exclusiviteit in 2001 op voorstel van de toenmalige min-
ister van Financiën, Reynders, in een KB vastgelegd (KB van 12/11/2001).

105. Dit heeft telkens plaats naar aanleiding van de lente- en jaarvergadering van de WB/het IMF.

106. Zie bijvoorbeeld website US Department of the Treasury waar een overzicht is te vinden van de door de VS inge-
nomen posities. Het is niet omdat België, in tegenstelling tot de VS, deel uitmaakt van een kiesgroep dat de Bel-
gische posities niet op dezelfde manier zouden kunnen publiek gemaakt worden. België heeft hierin de volledige 
vrijheid, er moet alleen de politieke wil aanwezig zijn. Zie ook eindnoot 144.

107. Een kleine uitzondering hierop vormt het recente antwoord op een parlementaire vraag omtrent de herziening van 
de safeguards.

108. Website EDS10, geconsulteerd op 13 juli 2015.

109. De senaatsresolutie van 26 april 2007 over het Belgische beleid in verband met de hervorming van het bestuur van 
de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds, die een jaarlijkse parlementaire rapportering over de Belgische 
activiteiten in de Wereldbank voorschrijft (Wetgevingsstuk nr. 3-1920/4 van de Belgische Senaat). Deze resolutie - 
aangenomen met een ruime meerderheid van 46 senatoren tegen 9 bij 0 onthoudingen - bleef evenwel dode letter.

110. In tegenstelling tot een aantal andere landen zoals Nederland, de Verenigde Staten, de Scandinavische landen, …

111. Voor deze en enkel andere voorbeelden zie “World Bank backs dirty energy options despite objections”, Bretton 
Woods Update nr. 80, april 2012.

112. De WB gaf aan Eskom, de nationale elektriciteitsmaatschappij, een lening van $ 3,75 miljard. Hiervan ging $ 3 
miljard naar de constructie van de Medupi-centrale. Voor meer info, zie o.a. de website van Bank Information Cen-
ter, US.  

113. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we onder meer naar het 11.dossier “De herziening van de safeguards in 
de Wereldbank”, oktober 2012 en de update ervan: 11.briefing: policy briefing note on world bank safeguards review 
op dezelfde webpagina; het MO*-dossier Verdeven en verlaten; Bank Information Center safeguards website, …

114. Onder meer Spanje, Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Finland, Zweden, de Baltische staten, de Verenigde Staten, 
Indonesië,…

115. Tijdens een vergadering met de Europese executive directors in mei 2015 wees de Belgische executive director 
erop dat hij het standpunt van de kiesgroep, zonder akkoord van de andere landen, niet kon publiek maken, maar 
dat het nationale overheden vrij staat om dat wel te doen.

116. Zie Figuur 9: Benodigde procentuele verdeling investeringen voor universele toegang elektriciteit (IEA).

117. Zie “World Bank Group Support to Electricity Access, FY2000- 2014”, pg 64,IEG/WB, 2015.

118. Bijvoorbeeld driejaarlijks. Men zou deze cyclus synchroon kunnen laten lopen met de driejarige cyclus van de herfi-
nanciering van IDA.
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119. Ierland maakt net als België deel uit van een kiesgroep. Voor Ierland werd de verplichte rapportage reeds in een 
wet van 1999 vastgelegd, de Bretton Woods Agreements (amendment) Act, 1999. Op het einde van het kalen-
derjaar legt de regering een jaarrapport neer bij het parlement dat “... will include particulars of any policy positions 
taken by Ireland at the Bank and the Fund.” Zie ook: “Ireland’s Participation in the International Monetary Fund and 
the World Bank. Annual Report 2014”.

120. “The ‘UK Engagement with the World Bank Group’ report is published annually in October. The report tracks 
progress against the objectives from October to September of the previous year and contains new objectives 
for the following twelve month period”. Voor meer details, zie: “UK engagement with the World Bank Group 
2014/15”, DIFID, oktober 2014. Zie ook: “Ireland’s Participation in the International Monetary Fund and the 
World Bank Annual Report 2014”.

121. Een voorbeeld van wat een guidance note (in casu rond steenkool) kan zijn, is te vinden op de website van de US 
Treasury. Een ander voorbeeld is te vinden in Nederland waar de minister een soortgelijk document over de herzien-
ing van het energiebeleid produceerde.

122. In de Wereldbankcategorisatie zijn dit de categorie-A-projecten: “Projects expected to have significant adverse 
social and/ or environmental impacts that are diverse, irreversible, or unprecedented.” De WB deelt zijn projecten in 
in 4 categorieën: A, B, C, en FI (Financial Intermediaries). Voor meer details zie WB-website: “OP 4.01 - Environ-
mental Assessment”, punt 8.

123. Zie o.a. de verklaringen van Rachel Kyte, de klimaatgezant van de WB in:“World Bank rejects energy industry no-
tion that coal can cure poverty”, The Guardian, 29 juli, 2015, en “Wereldbank: Steenkool helemaal geen wapen 
tegen armoede”, 11.11.11 website, 2015.

124. Meer bepaald de WB, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB), De Aziatische ontwikkelingsbank (ADB), de 
Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank (IDB), de Europese investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD).

125. Met name de Nationale Delcrederedienst
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Annex I: De WB-groep in een notendop

IFI Briefing

De Wereldbank-groep in een notendop: een vijfarmige octopus

De WB en het IMF werden op 1 juli 1944 opgericht tijdens een conferentie van 44 landen in Bretton Woods, New 
Hampshire (VS). België is één van de stichtende leden.

De Wereldbankgroep (WBG) is een internationale publieke instelling, eigendom van de lidstaten die de uiteindelij-
ke beslissingsmacht hebben en verantwoordelijk zijn voor het bestuur.
De WBG stelt elk jaar miljarden dollars ter beschikking in de vorm van giften, leningen, garanties en andere vor-
men van financiële en technische bijstand aan zowel regeringen als aan de privésector. In het fiscaal jaar 20151 
bedroeg dit bijna $ 60 miljard en maakten meer dan 100 ontwikkelingslanden hiervan gebruik. 

De term “Wereldbankgroep” heeft betrekking op vijf nauw met elkaar verbonden instellingen:
- de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD)
- de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)
- de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC)
- het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA)
- het Internationaal Centrum voor de Schikking van Investeringsgeschillen (ICSID)

IBRD 
International Bank for 
Rural Reconstruction  

and development

1944

IDA
International  
Development  
Association

1960

IFC
International  

Finance Corporation

1956

MIGA
Multilateral  
Investment  

Guarantee Agency

 
1988

ICSID
International Centre  
for the Settlement of  
Investment Disputes

1966

de Wereldbank-groep
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   DE VIJF INSTELLINGEN VAN DE WERELDBANK-GROEP 
 
 
De term “Wereldbank” verwijst  doorgaans specifiek naar twee van de vijf instellingen: IBRD 
en IDA. Deze werken vooral samen met andere overheden en kan je in die zin beschouwen 
als de publieke arm van WB-groep. Beide instellingen zijn nauw verbonden en complementair. 
Ze hebben dezelfde staf, hetzelfde hoofdkwartier en ze gebruiken dezelfde standaard voor 
evaluaties van projecten.

IFC en MIGA kunnen beschouwd worden als de privé-arm van de WB-groep en ondersteunen 
privé-ondernemingen die investeren in de ontwikkelingslanden en landen in transitie. 
Met de term “Wereldbankgroep” duidt men doorgaans de vier hogergenoemde instellingen aan: 
IDA, IBRD, IFC en MIGA.

Het ICSID2 treedt op als een arbitrage-instelling i.v.m. disputen tussen regeringen en buitenland-
se investeerders.

Elk instituut van de WBG heeft zijn eigen “Articles of agreement” die de basis leggen voor het 
beheer en bestuur. Een land kan lid worden door het ondertekenen van deze documenten en 
het naleven van de toetredingsvoorwaarden die erin worden gestipuleerd. Volgens de statuten 
van IBRD moet je om toe te treden eerst lid worden van het IMF3. Toetreden tot  IDA, IFC en 
MIGA kan pas na lidmaatschap van de IBRD. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Washington DC en er zijn 131 plaatselijke kantoren verspreid 
over de hele wereld. In het totaal werken er meer dan 12.000 mensen. Ongeveer 7.200 hiervan 
zijn  tewerkgesteld in Washington en 4.800 werken in de plaatselijke kantoren. Daarnaast zijn er 
nog om en bij de 4.300 kortetermijnconsultanten.
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The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

• Opgericht op 27 december1944, telt momenteel 188 leden.

• Geeft geen giften. 

• Geeft leningen aan middeninkomenslanden en kredietwaardige lagere inkomenslanden 
tegen interestvoeten die lichtjes onder de marktrente liggen. Met andere woorden, zij 
vergemakkelijken de toegang van de leden tot de kapitaalmarkt aan gunstige voorwaar-
den.

• De verleende kredieten hebben een looptijd van 15-20 jaar met een aflossingsvrije 
periode (grace period) van 3-5 jaar.

• De bank verkrijgt zijn kapitaal op drie manieren:
- via de bijdrage van lidstaten,
- via de kapitaalmarkt,
- via de netto-opbrengst van haar activiteiten.

IBRD werkt op basis van het kapitaal dat door de aandeelhouders wordt verschaft of gega-
randeerd. Onder andere door deze garantie kan IBRD aan gunstige voorwaarden lenen. In 
2015 bedroeg het gestorte aandeelhouderskapitaal $ 15,2 miljard4. 

• IBRD doet hiervoor een beroep op de internationale kapitaalmarkt. IBRD geeft obliga-
ties en andere waardepapieren uit die sinds 1959 een ‘AAA rating’ genieten. Daardoor 
aanzien de investeerders dit als veilige beleggingen en is het voor IBRD mogelijk de 
lenigen aan zijn leden tegen gunstige voorwaarden te verstrekken. In FY 2015 bedroeg 
de netto leningsportfolio $ 155 miljard.

• De leningen worden voor allerlei doeleinden verstrekt: investeringen, technische bij-
stand, beleidsadvies, ontwikkelingsprojecten, … Het meest controversieel zijn de zgn. 
‘development policy’-leningen (leningen omtrent ontwikkelingsbeleid), voorheen bekend 
als de structurele aanpassingsprogramma’s, die aan de landen in het Zuiden dikwijls 
een pak voorwaarden en macro-economische hervormingen opleggen, zoals privatise-
ring en liberalisering van de markt.  
Ook individuele projecten komen vanuit de civiele maatschappij regelmatig onder vuur 
te liggen.

• De doelstelling van IBRD is niet om maximale winst te maken of dividenden uit te keren, 
maar sinds 1947 heeft de instelling steeds een positieve inkomstenstroom gekend. 
De voornaamste reden hiervoor is dat de interestvoet van zijn leningen iets hoger ligt 
dan die IBRD aan de obligatiehouders moet betalen. Maar voor de ontlenende landen 
zijn die voorwaarden nog steeds gunstiger dan voor het geld op de kapitaalmarkt. Het 
verschil staat garant voor een groot deel van de inkomstenstroom. De inkomsten wor-
den gebruikt om de eigen werkingskosten te betalen en om de reserves op te bouwen. 
Jaarlijks wordt er vanuit de winsten ook een bijdrage aan IDA geleverd. 

• In 2015 werd voor $ 23,5 miljard aan leningen toegezegd. Dit is het hoogste bedrag 
ooit, met uitzondering van het hoogtepunt van de financiële crisis. Om aan de groeien-
de kapitaalsbehoeften te voldoen, de financiële situatie gezond te houden en de ‘AAA 
rating’ niet in gevaar te brengen, werd in 2010 besloten een kapitaalsverhoging door te 
voeren en overweegt men in de toekomst een nieuwe kapitaalsverhoging.
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The International Development Association (IDA) 

• Opgericht in 1960 en telt momenteel 173 leden5. 

• Verleent concessionele leningen onder de vorm van interestvrije kredieten aan lage inkomenslanden6 

en bepaalde landen die niet kredietwaardig zijn voor IBRD. Deze zachte leningen kunnen in de valuta 
van het ontlenende land worden terugbetaald. Deze landen betalen doorgaans wel een kleine vergoe-
ding voor de dienstverlening van 0,75% op het ontleende kapitaal7. 

• De concessionele leningen hebben een looptijd van 35-40 jaar met een aflossingsvrije periode van 10 jaar.

• Verleent giften aan lage inkomenslanden die grote problemen met hun schuldenlast hebben.

• Het in aanmerking komen voor IDA (IDA eligibility) is een soort overgangsmaatregel waarop landen 
een beroep kunnen doen, tot zij een sterkere economische positie hebben uitgebouwd die hen toelaat 
op de reguliere financiële markten te lenen. Eens dit niveau bereikt, komen de landen niet langer in 
aanmerking voor nieuwe IDA-leningen, de zgn. IDA-graduates. Sommige landen komen soms opnieuw 
in de problemen en kunnen dan opnieuw onder IDA-voorwaarden lenen. In totaal zijn er op dit ogenblik 
30 IDA-graduates, zoals China, Thailand, Turkije, Chili, …

• Het kapitaal van IDA wordt gevormd door initiële en additionele bijdragen. De initiële bijdragen werden 
gestort bij de oprichting van IDA.

• IDA is echter bijna volledig afhankelijk van de additionele bijdragen onder de vorm van giften door 
de rijke landen. Door het verlenen van giften en het concessionele karakter van de leningen moet het 
kapitaal van de instelling regelmatig worden heraangevuld. Aan de laatste IDA-17-herfinancierings-
ronde werd door 46 landen bijgedragen. Daarnaast wordt IDA gefinancierd door een overdracht van 
inkomsten uit IBRD en (soms) uit IFC, en door de terugbetalingen van de verstrekte kredieten.

• Bij een aanvulling wordt door IDA bepaald welke additionele bijdragen een land moet storten om zijn 
stemgewicht te behouden. Geen enkel land is verplicht dat bedrag ook effectief te storten, maar indien 
dat het geval is, neemt het relatieve stemgewicht af. 

• Elke drie jaar ontmoeten de donoren (de zgn. IDA Deputies) elkaar om de wedersamenstelling van de 
IDA-middelen en een aanpassing van het gevoerde beleid te bespreken. 
Tijdens de IDA-17-ronde werd in het totaal $ 52 miljard ter beschikking gesteld van IDA-landen voor 
de driejarige periode (1/7/2014 tot 30/6/2017). Hiervan werd 50%  
($ 26,1 miljard) gefinancierd door nieuwe donorbijdragen.

• België draagt € 379,58 miljoen bij aan IDA-17, gemiddeld € 126,5 miljoen per jaar.

• IDA is het grootste multilaterale financier voor de 77 armste landen (+ India), waarvan  
39 in Afrika.

• Sinds de oprichting werden voor $ 312 miljard aan kredieten en giften verstrekt, de laatste drie jaar 
aan een gemiddelde van $ 19 miljard per jaar. 

• In 2014 werd $ 18,9 miljard ter beschikking gesteld, waarvan $ 2,45 miljard giften. Van het totale 
bedrag werd ongeveer 50% besteed in Afrika.
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The International Finance Corporation (IFC)

• Opgericht  in 1956 en telt 184 leden.

• Richt zich tot de privé-sector. Dat kunnen bedrijven zijn, financiële instellingen of andere zakelijke 
entiteiten die actief zijn in de ontwikkelingslanden of landen in transitie die lid zijn van IFC. 

• Verschaft lange-termijnleningen, investeringskapitaal, advies en een pak andere financiële diensten 
en producten. Participeert ook in het kapitaal van ondernemingen via het verwerven van aandelen.

• Leent niet rechtsreeks aan kleine en middelgrote ondernemingen of individuele ondernemers, maar 
doet dit onrechtstreeks via financiële tussenpersonen zoals banken en gespecialiseerde instellin-
gen.

• Speelt een katalyserende rol voor het aantrekken van privé-investeringen in landen met een beperk-
te toegang tot kapitaal of tot de markt. Wanneer IFC een project goedkeurt, verhoogt de geloof-
waardigheid ervan. Een goedkeuring wordt meestal als een kwaliteitslabel gezien en maakt het 
voor andere investeerders aantrekkelijker om te participeren in projecten die anders als te risicovol 
worden aanzien. IFC is dus invloedrijker dan de cijfers laten vermoeden omdat voor elke dollar die 
het inbrengt er een veelheid aan additioneel kapitaal wordt gegenereerd (minimaal maal 3 of 4).

• IFC heeft ook een promotiefunctie. Het brengt lokale en buitenlandse investeerders rond één tafel 
en spoort hen aan om, met de steun van een technisch bijstandsteam, gezamenlijk investeringen op 
te zetten.

• Alhoewel IFC een publieke instelling is, bestaat haar cliënteel uit transnationale, nationale en lokale 
privé-ondernemingen. In de activiteiten van deze bedrijven staan meestal de principes van winstge-
vendheid en bedrijfsconfidentialiteit voorop, eerder dan duurzaamheid of armoedebestrijding en het 
recht op informatie voor het brede publiek. Het is dan ook dikwijls moeilijk voor de civiele maat-
schappij de ontwikkelingsimpact van de IFC-activiteiten te meten of te beïnvloeden. Veel gegevens 
over projecten worden gewoon niet vrijgegeven voor het publiek.

• IFC heeft ook een grote invloed op de internationale sociale en milieunormen voor grensoverschrij-
dende leningen in de privé-sector. Deze normen zijn vastgelegd in de zgn. ‘Policy and Performan-
ce Standards on Social and Environmental Sustainability’8.  Zij zijn ondertussen overgenomen 
door 80 banken en financiële instellingen9 en dienen tevens als richtlijn voor 32 export-kredietver-
zekeraars (zoals de Belgische Delcredere) van OECD-landen en 15 Europese ontwikkelingsin-
stellingen.

• IFC is de grootste multilaterale financier voor kapitaal en leningen aan de privé-sector.

• IFC werkt samen met de andere instellingen van de WB-groep maar treedt gewoonlijk op als een 
onafhankelijke instelling. IFC is legaal en financieel autonoom, heeft eigen Articles of Agreement, 
eigen kapitaal en eigen staf en management. Is ook in een apart gebouw gevestigd, enkele blokken 
van de WB verwijderd.

• IFC verschafte in 2015 $ 17,7 miljard aan financiering voor de private sector. Hiervan werd $ 7,1 
miljard gemobiliseerd via andere investeerders en $ 10,6 miljard uit eigen middelen (406 projec-
ten). Het totaal aantal stafleden ligt rond de 3.600.
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The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

• Opgericht in 1988 en telt 181 leden.

• Wil de buitenlandse directe investeringen in ontwikkelingslanden vergemakkelijken en be-
vorderen. 

• Verschaft verzekeringen tegen politieke risico’s (bijv.risico op nationalisatie, oorlogsrisico’s, 
restricties of kapitaalverkeer, …) aan buitenlandse investeerders in ontwikkelingslanden. 

• Tracht te bemiddelen in geschillen tussen investeerders en de ontwikkelingslanden.

• Biedt ook allerlei ondersteunende diensten, technische assistentie en advies aan, zoals het 
ontwikkelen en implementeren van strategieën voor investeringspromotie, informatie over 
het investeringsklimaat, enz. 

• Ook met betrekking tot MIGA maakt het argument van bedrijfsconfidentialiteit het dikwijls 
niet eenvoudig gedetailleerde informatie te bekomen.

• In 2015 werd voor $ 2,8 miljard garanties gegeven. Daarnaast werd nog eens  
$ 3,2 miljard aan garanties verleend in het kader van activiteiten via de diverse Trust Funds.

bijv.risico
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International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

• Opgericht in 1966 en telt 151 leden.

• Een legaal autonome internationale organisatie opgericht op basis van de ICSID-con-
ventie. Dit is een multilateraal verdrag dat in 1965 geformuleerd werd door de executive 
directors van IBRD. 

• Het voornaamste doel is om op te treden als verzoenings- en arbitrage-orgaan voor 
internationale investeringsgeschillen, vooral tussen investeerders en nationale staten.

• Sinds zijn ontstaan trad ICSID op in 525 cases. In 2015 waren er 52 geregistreerde  
nieuwe disputen en 243 lopende processen.

VOETNOTEN BIJ ANNEX 1

1	 In	de	Wereldbankgroep	loopt	het	fiscaal	jaar	(FY:	Fiscal	Year)	van	1	juli	tot	30	juni.	De	cijfers	zijn	geba-
seerd	op	het	jaarrapport	2015	van	de	WB.	

2	 Het	ICSID	valt	grotendeels	buiten	beschouwing	in	het	kader	van	dit	document.	

3	 Lidmaatschap	van	de	WB	is	in	principe	mogelijk	zonder	lidmaatschap	van	het	IMF	indien	dit	met	een	75%	
meerderheid	wordt	goedgekeurd	door	de	Board of Governors.

4 “IBRD’s shareholders have subscribed to $252.8 billion of capital, $15.2 billion of which has been paid in 
and the remainder of which is callable if needed. The callable portion may be called only to meet IBRD’s 
obligations for borrowings or guarantees; it may not be used for making loans.	Zie:	“Information	Statement	
International	Bank	for	Reconstruction	and	Development”,	http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/Informa-
tionStatement.pdf,	17	september	2015.

5	 In	principe	zijn	alle	landen	die	lid	zijn	van	IBRD	automatisch	lid	van	IDA,	maar	een	land	is	niet	verplicht	dit	
te	worden.	Landen	die	dat	niet	wensen,	gaan	niet	over	tot	de	storting	van	hun	initiële	bijdrage	en	worden	
derhalve	geen	lid.

6	 Als	lage-inkomenslanden	worden	deze	beschouwd	die	een	Bruto	Nationaal	Inkomen	per	hoofd	hebben	dat	
beneden	een	bepaalde	grens	liggen.	Deze	grens	wordt	jaarlijks	bepaald	en	bedroeg	$	1.215	in	FY	2016.

7	 De	zgn.	Annual service and commitment charge (FY 2015).

8	 Deze	werden	voor	de	laatste	keer	herzien	in	2012.

9	 De	zgn	Equator banks.	De	‘Equator	Principles’	zijn	een	reeks	vrijblijvende	richtlijnen	om	in	het	kader	van	
grootschalige	projectfinanciering	milieu-	en	sociale	risico’s	te	beheersen.	Die	richtlijnen	zijn	gebaseerd	op	
beleids-	en	richtlijnen	van	IFC (Performance standards on social and environmental sustainability) en  de 
Wereldbank (Environmental, Health and Safety general guidelines).

http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/InformationStatement.pdf
http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/InformationStatement.pdf
http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting
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Annex II: Classificatie van projecten  
in categorieën

How are projects classified?

Each project is classified into a category and sector as outlined below, based on the descrip-
tion of the project and project documents. A description of each category can be found by 
clicking on the sector under the ‘Energy Sectors’ tab.

Fossil Fuel.
Fossil fuels include any oil, gas or coal production or exploration projects, or projects suppor-
ting the development or transmission of fossil fuel power. 

Clean Energy.
Projects classified as clean energy include energy sources that are both low carbon and have 
low impacts on the local environment and on human populations. Some energy efficiency and 
some renewable energy—energy coming from naturally replenished resources such as the 
sun, wind, rain, tides, and geothermal energy, is included as ‘Clean’ energy. 

Other.
The development of some ‘renewable’ sources — notably large hydropower, biofuels, and 
biomass — can have significant impacts on the local environment and on human populati-
ons that make it difficult to consider them totally ‘clean.’ These energy sources, along with 
nuclear power, incineration, and other forms of power that are not fossil fuel but not ‘clean,’ 
are included in the ‘Other’ category. Many transmission/distribution and energy sector policy 
reforms that are unable to be specifically linked to the source of energy are also classified as 
“other”.

Large Hydropower.
In this analysis, we have broken out large hydropower from the ‘other’ category to show how 
much financing is going to hydropower projects greater than 10 megawatts. 
Go to our Energy Sectors page to see all of the energy sectors included in the database and 
how they are grouped as fossil (black), clean (green), or other (gray).  

Bron: “ Shift the subisdies”, Oil Change International database.

http://shiftthesubsidies.org
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Annex III: Criteria voor toegang tot energie

When is a project classified as energy access for the poor?

Project descriptions and documents are evaluated to determine whether or not the project 
targets increased energy access for the poor. The following indicators are verified in project 
documents to evaluate whether projects address energy access for the poor:

• The project focuses on a targeted number of new electricity connections or energy 
services, such as clean cook stoves, to low-income households.

• The project focuses on electricity for services important to the poor, such as health 
clinics, schools, or telecommunications.

• The project focuses on improving the reliability of electricity services in an area that 
largely serves low-income households and/or electricity services important to the poor 
and currently has intermittent or unreliable access.

• The project focuses on provisions to make energy affordable for the poor e.g., effective, 
transparent safety nets to ensure that poor people can afford energy for basic needs, 
such as subsidies targeted at access, not consumption (as opposed to only having 
measures aimed at cost recovery, such as tariff increases).

• The project is focused on productive uses in energy poor communities, such as provi-
ding energy to smallholder farmers, small and medium enterprises and labor-intensive 
industries.

• The project involves power grid extension to new peri-urban or rural areas (as opposed 
to simply feeding into the existing grid system).

• The project involves rural, off-grid solutions for providing energy services.

Bron: “ Shift the subisdies”, Oil Change International database.

http://shiftthesubsidies.org
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