
Nederland en Burundi 

Hoofddoel van de Nederlandse  
inzet in de periode 2019 - 2022*:

*Informatie over de financiële omvang van de Nederlandse inzet is te vinden in de HGIS-nota die jaarlijks gepubliceerd wordt op www.rijksoverheid.nl

Burundi is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. 

Sinds 2015 is er sprake van een crisis op politiek, sociaal en 

economisch gebied. Het hoofddoel van de Nederlandse inzet 

in Burundi is bijdragen aan vrede, stabiliteit en veiligheid. 

Dat doen we door de oorzaken van conflict en instabiliteit 

aan te pakken.

Geïntegreerde benadering
Nederland gaat met de regering van Burundi het 
gesprek aan. We richten ons daarbij op het belang van 
nationale verzoening en vrije en eerlijke verkiezingen. 
Vredesbesprekingen met alle betrokken partijen zijn hierbij 
uitgangspunt. Een steeds groter deel van de bevolking bestaat 
uit jongeren. We gaan de discussie aan over de kansen en 
uitdagingen die hiermee samenhangen. 

Belangrijkste thema’s SDGs
Voornaamste 
samenwerkingspartners

Veiligheid en rechtsorde
Nederland zet zich in voor een betere toegang tot 
het rechtssysteem voor de bevolking. We werken aan 
verbetering van de mensenrechten. 

  
Internationale ngo’s,  
EU-lidstaten

Voedsel- en voedingszekerheid 
We helpen boeren om duurzaam te produceren. We 
willen dat mensen in de landbouw meer verdienen.
Ook zorgen we voor betere voeding voor vrouwen en 
schoolkinderen.

  

 

Internationale ngo’s,  
VN-organisaties 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
inclusief HIV/AIDS
Nederland wil dat de mensen in Burundi hun eigen 
keuzes kunnen maken.  Ze moeten zelf kunnen beslissen 
of en hoe ze een gezin willen stichten. 

 
Internationale ngo’s,  
VN-organisaties

Private sector ontwikkeling 
Nederland zet zich in voor meer economische kansen 
voor jongeren. We maken handel over de grens 
makkelijker en verkennen de mogelijkheden voor 
Nederlandse bedrijven.

 
Internationale ngo’s, 
bedrijfsleven

Hoofdstad en locatie Nederlandse ambassade

Bujumbura

Facts & Figures

Inwoneraantal: 11,8 miljoen (2018 est.)

Economie
• BNI per hoofd van de bevolking: $ 280 (2017 est.)

• Handelsvolume met Nederland: 
Import naar Nederland: € 151.000  
Export vanuit Nederland: € 11,6 miljoen (2017 est.) 

Bevolkingsgroei: 3,23% (2018 est.)

Ontwikkelingsindex
• Ongelijkheidsindex (palma ratio):  

1,7 (2010-2017)

• Human Development Index: plaats 185 
van de 189 (2017)
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https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
https://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=81266NED&D1=1&D2=a&D3=73&D4=51%2c64%2c77%2c90%2c103%2c116%2c129%2c142%2c155%2c168%2cl&HDR=G2%2cT%2cG3&STB=G1
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
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