
 

CONGO, een land met een rijkdom aan 
grondstoffen in de bodem en toch 
straatarm … 
18 december 2016, A.J. 

Tijdens mijn verblijf  in Rwanda heb ik een vluchteling uit Congo 
ontmoet, een vrouw met klein kindje op zoek naar een bestaan. Zij 
toonde mij haar papieren van erkenning als vluchteling. Voor haar 
was er geen opvang in Rwanda. Een andere vrouw zei me dat de 
VN niets doet voor de vluchtelingen. Zij was uitgeput en had geen 
duidelijke bestemming. Als we hierbij weten dat Congo het 
Afrikaanse land is met de  meeste bodemrijkdom (goud, koper, 
diamanten, kobalt en ook coltan) dan vragen we ons toch af hoe 
het komt dat er toch nog zoveel armoede is? Waar gaan de 
winsten van deze grondstoffen naartoe? Waarvoor is die vrouw op 

de vlucht?  

Op Wikipedia lezen we het volgende: (2) "Mobutu nationaliseerde in 1973 in één klap alle 
buitenlandse bedrijven (de zaïrisering), en kleine bedrijven in handen van buitenlanders 
werden verplicht een Zaïrees aan het hoofd te zetten. Drie jaar later was hij verplicht dit 
besluit terug te draaien." Dus Mobutu werd verplicht de bedrijven niet te nationaliseren! Zo 
ontliep het land ook de winsten uit de mijnen. 

Eerder lezen we: "De CIA had Mobutu aan de macht geholpen en was blij dat ze de door de Sovjet-Unie 
gesteunde Lumumba, die aangezien werd als een communist, kwijt waren. Mobutu kreeg hierdoor 
meer macht en werd beschuldigd een Amerikaanse stroman te zijn. De Belgische regering heeft 
decennia later toegegeven dat zij in de omverwerping van Lumumba betrokken was (2)." Dus Mobutu 
is een pion van de VS. 

In het verdrag gesloten tussen België en Congo in 1960 bij de onafhankelijkheid van Congo lezen we in 
Artikel 3."De bijstand en de samenwerking op sociaal, economisch en financieel gebied zullen nader 
worden bepaald door in gemeenschappelijk overleg gesloten overeenkomsten ( Bron >> )’. Hier zie je 

duidelijk dat België een blijvende sturing toe-eigent. 

Later hebben Tutsi rebellen in dienst van het Rwandese leger de mijnen 
geterroriseerd, "Congo bulkt van het goud, koper, diamant, kobalt en ook 
coltan, een onmisbaar bestanddeel van laptops en telefoons. De 
provinciehoofdstad Goma, die precies op de grens met Rwanda ligt en die 
werd ingenomen door de rebellen, is een belangrijke doorvoerhaven voor 

grondstoffen uit Oost-Congo. De informele economie van deze regio vloeit van Congo over in Rwanda 
en Oeganda, mede door de sterke tribale banden (2)." 

"Experts denken dat die rebellenopstand moet verbloemen waar het werkelijk om gaat. Hoge 
militairen en ambtenaren in Rwanda en Oeganda zullen hun grote belangen in de grondstoffenhandel 
niet opgeven (2).”  

http://www.dekamer.be/digidoc/OCR/K3169/K31692114/K31692114.PDF


Door de aanwezigheid van al die rebellengroepen, milities en het slecht georganiseerde leger 
heeft Oost-Congo een oorlogseconomie. Opbrengsten uit de mijnen vloeien niet of nauwelijks naar 
de staatskas. Elke gewapende groep, inclusief het leger, stelt voor hongerlonen burgers tewerk in 
mijnen, waarna de grondstoffen goeddeels via Rwanda en Oeganda worden uitgevoerd. Deze illegale 
mijnbouw houdt het conflict in stand (1). 

Wat bleek is dat Rwanda een groot deel van haar goud en andere mineralen dat zij exporteerde 
uit delen van Congo haalt, en het dan onder het etiket van Rwandees goud de internationale 
markt op gaat. Om dit te verdoezelen zeggen ze dat al het goud in hun land een etiket moet hebben 
om dit 'probleem' te kunnen oplossen. Een klein detail wordt alleen achterwege gehouden: de 
grondstoffen in de Rwandese provincies dicht bij Kivu, hoeven geen etiket te hebben, waardoor 
niemand dus weet waar het vandaan komt. Zo kan Rwanda gemakkelijk geld verdienen met het goud 
uit Congo (4). 

Om deze illegale handel in conflictmineralen 
tegen te houden, heeft de OESO een regeling 
opgesteld. Die is niet bindend en wordt ook 
niet nageleefd. Er is nu een wet goedgekeurd 
in het Europees Parlement die de handel in 
conflictmineralen moet voorkomen. Men heeft 
echter het wetsvoorstel afgezwakt zodat er 
nog veel achterpoortjes zijn om die wet te 
omzeilen. Pas in 2021 wordt die van kracht, de 
liberalen hebben gezorgd voor deze vertraging. 
Het lijkt erop dat men geen verandering wil en 
alles toedekt (3). Spelen de regering, de 
bedrijven en de Wereldbank onder één hoedje? 

België blijft maar President Kabila steunen …  
Blijkbaar mag Kabila een graantje meepikken omwille van zijn welwillendheid. “De familie Kabila 

controleert in Congo meer dan zeventig bedrijven, goed voor 120 concessies om koper, goud, diamant en 

kobalt te ontginnen. Dat levert de clan honderden miljoenen euro's op die eigenlijk naar de staatskas zouden 

moeten vloeien. Het moge duidelijk zijn: het Kabila-regime is niet bezig met de emancipatie van 

miljoenen straatarme Congolezen, maar met een rauwe vorm van casinokapitalisme. En wie denkt dat 

Kabila het casino vrijwillig uit handen geeft, is naïef (Bron >> ).” 

 
President Joseph Kabila is president vanaf 2001 en is tweemaal herkozen. Hoe oneerlijk de laatste 
verkiezingen verlopen zijn kan u vernemen in dit verslag van Peter Verlinden (Bron >> ). Er zijn geen 
vooruitzichten voor nieuwe verkiezingen. Voor veel Congolezen is dit niet aanvaardbaar. Omdat het 
land arm en zwak en verdeeld blijft, wil het volk een nieuwe leider. Als we zien hoe onze minister van 
Buitenlandse zaken Reynders amper ingrijpt in de huidige situatie, dan kan men zich daarbij vragen 
stellen. Zolang Kabila maar de economische orders van de VS/EU opvolgt, en de zwarte handel 
in grondstoffen oogluikend toelaat, lijkt er geen vuiltje aan de hand. De rest is maar bijzaak 
blijkbaar. Hierbij varen de bedrijven wel, maar blijft het volk straatarm. 

Deze vrouw met kind op de vlucht, zij zullen nooit Europa halen. Het zijn de sterksten, rijksten die 
hierin slagen terwijl de rest straatarm achterblijft. Frontex klaagt aan dat boten van ngo’s 
samenwerken met de mensensmokkelaars om de migranten over te brengen, voornamelijk ter hoogte 
van Libië (Bron >> ).  We hebben voorheen gelijkaardige berichtgeving ontvangen. Waarom wordt er 
zoveel ingezet op migratie en zo weinig op ontwikkelingshulp ter plaatse? Wil men de corruptie 
verbergen en toch als weldoeners doorgaan? Het is aan ons om deze mistoestanden ter plaatse aan te 
klagen, de druk op de regering te verhogen en te zorgen dat de internationale wetgeving sluitend is 
zodat corruptie niet kan  voort woekeren. Enkel zo kan de kloof Noord-Zuid gedicht worden.  

http://www.demorgen.be/opinie/het-kabila-regime-is-niet-bezig-met-de-emancipatie-van-congolezen-maar-met-een-rauwe-vorm-van-casinokapitalisme-bfdcc3cf/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_userid=c4f4382-e409-d2fb-3e04-400212814eec&utm_source=demorgen&utm_content=ochtend
https://www.youtube.com/watch?v=5lO1eBvqYUk
http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/3031870/2016/12/15/Frontex-haalt-zwaar-uit-naar-ngo-s-Ze-werken-samen-met-smokkelaars-om-migranten-over-te-zetten.dhtml


 

Bronnen 

(1) MILITIES VECHTEN OM DE SCHATTEN VAN CONGO. 
26 november 2012, Toon Beemsterboer 
Bron >> (klikken) 

(2) WIKIPEDIA Congo-Kinshasa 
 
(3) “EUROPEES AKKOORD OVER CONFLICTMINERALEN IS HAFLSLACHTIG" 
24 november 2016, 11.11.11 
Bron >>  
 
(4) speelden grondstoffen een rol in het CONGOLEES conflict? Bron >> 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/26/milities-vechten-om-de-schatten-van-oost-congo-12582988-a1052337
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