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Samenvatting
België was een van de 28 landen die op 31 december 1945 de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD) – de 
Wereldbank – oprichtten. Vandaag is België lid van de vijf instellingen die samen de Wereldbankgroep vormen.

Partnerschap
De desk voor België van het Wereldbankkantoor in Brussel leidt de samenwerking tussen de Wereldbankgroep en België in goede 
banen en werkt op die manier actief mee om tot een consensus te komen omtrent de internationale ontwikkelingsagenda. Con-
creet gebeurt dit door informatie te verspreiden over de missie en de activiteiten van de Wereldbankgroep en door relaties op te 
bouwen met de belangrijkste belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, parlementsleden, ngo’s, de private sector, de acade-
mische wereld en de media.

Om toenadering te zoeken met een zo breed mogelijke groep van belanghebbenden worden, vaak in samenwerking met Belgis-
che partners, conferenties, studiedagen en andere evenementen omtrent ontwikkelingsgerelateerde thema’s georganiseerd. De 
desk fungeert als eerste contactpunt voor personen en organisaties in België die contact willen opnemen met medewerkers van de 
Wereldbank waar ook ter wereld, helpt hen hun weg te vinden in de veelheid aan informatie die de Bank publiceert en treedt op als 
woordvoerder voor de media. Er wordt steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de samenwerking met België verder te ver-
breden en uit te diepen, voornamelijk via cofinanciering, trustfondsen en gezamenlijke analyses in sectoren en regio’s van gedeeld 
belang.

Vertegenwoordiging

Gouverneur
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt vertegenwoordigt België in de Raad van Gouverneurs, het hoogste besluitvorming-
sorgaan binnen de Wereldbank. De gouverneurs, doorgaans ministers van Financiën of Ontwikkelingssamenwerking, komen twee 
keer per jaar samen. Ze hebben de bevoegdheid om nieuwe leden toe te laten, leden te schorsen, het geautoriseerde kapitaal te 
verhogen of te verlagen, de verdeling van de netto-inkomsten van de Bank vast te leggen en de algemene strategische koers uit te 
zetten. Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van België, fungeert als plaatsvervangend gouverneur voor België.

Uitvoerend directeur
De gouverneur draagt de verantwoordelijkheid voor de dagdagelijkse behartiging van de Belgische belangen over aan de uitvoer-
end directeur. De uitvoerend directeurs wonen en werken in Washington, waar ze wekelijks twee keer samenkomen om beslissin-
gen te nemen over leningen en andere financiële kwesties, projecten en beleidsplannen. De vertegenwoordiging van België in de 
Raden van de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (IBRD), de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), de 
Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) en het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA) wordt gedeeld 
met Oostenrijk, Wit-Rusland, Tsjechië, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slovakije, Slovenië en Turkije. Frans Godts is uitvoerend 
directeur voor België in de Raad van de Wereldbank, die in totaal 25 leden telt. Sefa Pamuksuz uit Turkije is plaatsvervangend 
uitvoerend directeur.

Aandelen en stemmen
De Wereldbank hanteert een systeem van gewogen stemmen. Alle aangesloten landen hebben enerzijds aandeelstemmen (een 
stem voor elk aandeel van de Bank dat is ingebracht door het lid) en anderzijds basisstemmen (zo berekend dat de som van alle 
basisstemmen gelijk is aan 5,55% van de som van de basisstemmen en de aandeelstemmen van alle leden samen). De precieze 
verdeling van de stemmen verschilt van instelling tot instelling binnen de Wereldbankgroep.

België bezit 1,62% van de aandelen in IBRD, met 1,56% van de stemmen. In IDA, het fonds van de Wereldbank voor de al-
lerarmste landen, heeft België 1,56% van de stemmen. België bezit 2,02% van de aandelen en 1,94% van de stemmen in IFC, de 
instelling binnen de Wereldbankgroep die zich specialiseert in leningen aan de private sector. In MIGA heeft België 2,02% van de 
aandelen en 1,74% van de stemmen.

De uitvoerend directeur voor België, die ook Oostenrijk, Wit-Rusland, Tsjechië, Hongarije, Kosovo, Luxemburg, Slovakije, Slovenië 
en Turkije vertegenwoordigt, bezit 5,08% van de stemmen in de Raad van IBRD, 5,03% van de aandelen in de Raad van IFC, 
4,86% van de aandelen in de Raad van MIGA en 4,69% van de stemmen in de Raad van IDA.

Voor meer informatie over België als donor kunt u terecht op de website van Aid Flows [pdf].

Laatst bijgewerkt: Januari 2015

België - Overzicht

België

Deze pagina in het:  English   Français    Nederlands

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0%2C%2CmenuPK:3046081~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3046012%2C00.html
http://www.ifc.org
http://www.worldbank.org/ida/
http://www.miga.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0%2C%2CcontentMDK:21429866~menuPK:64020035~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036%2C00.html
http://www.aidflows.org/BE.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/belgium/overview
http://www.banquemondiale.org/fr/country/belgium/overview

