
Nederland en Rwanda 

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

In de relatie tussen Nederland en Rwanda moeten handel 

en investeringen centraal komen te staan. We bouwen het 

ontwikkelingsprogramma dan ook geleidelijk af. Dat doen we 

op basis van een exit-strategie. De focus van Nederland ligt op 

het versterken van de economische banden.

Geïntegreerde benadering
De komende jaren verandert de Nederlandse inzet in Rwanda. 
Politieke samenwerking tussen de twee landen blijft wel 
erg belangrijk. Zo werkt Nederland in VN-verband erg nauw 
samen met Rwanda. Rwanda is een van de grootste VN-
troepenleveranciers ter wereld. Samen zetten we in op de 
bescherming van burgers in conflictsituaties. 

Belangrijkste thema’s SDGs
Voornaamste 
samenwerkingspartners

Veiligheid en rechtsorde   
Nederland wil conflicten voorkomen. Daarom versterken 
we justitie en de rechtspraak.

  

Lokaal maatschappelijk 
middenveld en lokale  
overheden

Voedsel- en voedingszekerheid 
Nederland ondersteunt Rwanda in de modernisering van 
de land- en tuinbouw. 

  

VN-organisaties, lokale  
overheden en  
internationale ngo’s

Water
We bevorderen goed waterbeheer. Dit hangt samen met 
het programma voor voedselzekerheid. 

 
Lokale overheden en 
internationale ngo’s

Private sector ontwikkeling  
De landbouw biedt de meeste kansen voor handel. 
Nederland zet in op groei in die sector.

  

 

Lokaal en internationaal 
bedrijfsleven, lokale  
overheden

Vrouwenrechten en gendergelijkheid 
Nederland stimuleert werkgelegenheid voor de jeugd en 
vrouwen in de landbouwsector.

Lokaal maatschappelijk 
middenveld,  
internationale ngo’s

Hoofdstad en locatie Nederlandse ambassade

Kigali

Facts & Figures

Inwoneraantal: 12,2 miljoen (juli 2018 est.)

Economie
• BNI per hoofd van de bevolking: $ 720 (2017 est.)

• Handelsvolume met Nederland: 
Import naar Nederland: € 3,9 miljoen 
Export vanuit Nederland: € 21,5 miljoen (2017 est.) 

Bevolkingsgroei: 2,3% (2018 est.)

Ontwikkelingsindex
• Ongelijkheidsindex (palma ratio):  

3,2 (2010-2017) 

• Human Development Index: plaats 158 
van de 189 (2017)

Publicatie juli 2019

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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