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Raad van Bestuur

De mandaten binnen de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd. De Raad kwam in 2008 vier maal samen 
en bestaat uit :

Voorzitter

Wivina Demeester-De Meyer: voormalig Minister in de Federale en   Vlaamse Regering, bestuur-•	
der van VZW’s en vennootschappen

Secretaris

Willy Laes: adjunct-directeur Atheneum van Keerbergen, voormalig voorzitter Amnesty Interna-•	
tional Europese Associatie

Penningmeester

Emiel Vervliet: docent Sociale School Heverlee, voormalig voorzitter  Coprogram•	

Leden

Kris Dierckx: ambtenaar Vlaamse Overheid•	

Jo Hanssens: voorzitter Pax Christi Vlaanderen•	

Anne Vansteelandt: voormalig algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen•	

Dirk Timmermans: wnd. directeur stedelijke school Groensport, Secretaris vzw Vredescentrum •	
van de provincie en de stad Antwerpen

Yvan Vanden Berghe: emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen•	

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Minister van Staat, Europees Parlementslid, Voorzitter Europese •	
Liberale Partij (ELDR), gewezen Minister in de Federale en Brusselse Regering.
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Woord van de voorzitter
Antwerpen, september 2009

IPIS dreef zijn productiviteit in 2008 verder op. Terwijl er verleden jaar 10 projecten uitgevoerd werden, liep 
dat aantal dit jaar op tot 12. Een gediversifieerde groep van opdrachtgevers kwamen bij IPIS aankloppen voor 
studies over natuurlijke rijkdommen, wapenhandel en maatschappelijk verantwoord ondernemen, de klassieke 
onderzoeksdomeinen van onze organisatie. Onze onderzoekers gaven in totaal 27 lezingen en ze stuurden 22 
publicaties de wereld in. 

Het IPIS-team investeerde in 2008 een aanzienlijk deel van zijn middelen in het bestuderen van de problematiek 
rond de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in Sub-Sahara Afrika. Op dat gebied was er bijv. de studie over 
de sociale impact van het Tenke-Fungurume mijnbouwproject in de Congolese provincie Katanga. Het dossier 
hierover werd samengesteld in opdracht van de Zweedse NGO’s SwedWatch en Diakonia. 

Aansluitend bij het thema natuurlijke rijkdommen deden twee IPIS-researchers onderzoek naar conflictmo-
tieven van gewapende groepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in 3 provincies van de Democratische 
Republiek Congo. Ze maakten hierbij gebruik van een zelf ontwikkelde interdisciplinaire onderzoeksmethode 
die steunt op geografisch bewijsmateriaal. De fondsen voor deze studies werden verstrekt door de Europese 
Unie en het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZa). 

Omdat we het belangrijk vinden om op onderzoeksvlak nauw samen te werken met partners in het Zuiden, 
startten we in opdracht van een aantal NGO’s in het Noorden een leertraject voor Congolese NGO’s die zich toe-
leggen op natuurlijke rijkdommen. IPIS maakte in het kader van dit project een syllabus en organiseerde in de 
Katangese hoofdstad Lubumbashi een workshop, die door vertegenwoordigers van 8 NGO’s uit verschillende 
delen van Congo werd bijgewoond. Op deze manier konden ze zich verder bekwamen in onderzoekswerk en 
rapportering.

Binnen hetzelfde thema gaf IPIS onderzoeksondersteuning aan enkele Noordelijke lobby– en campagneorgani-
saties. Zo maakte IPIS een voorbereidende lobbypaper over de wisselwerking tussen de Verenigde Naties en het 
Kimberley-proces ter ondersteuning van het netwerk Fatal Transactions (FT) dat de paper gebruikte in februari 
2008 tijdens een rondetafel tussen NGO’s en VN-organen. Daarnaast bezorgde IPIS FT ook een studie over het 
EU-beleid op het vlak van natuurlijke rijkdommen in Afrika.

Wat het thema wapenhandel betreft, werkte IPIS in 2008 4 studies af. Een eerste studie ging over de beleidsop-
ties van de Europese Commissie inzake de proliferatie van vuurwapens en explosieve materialen in Afrika. IPIS 
voerde ze uit in onderaanneming voor Gruppo Soges, een Italiaanse consultancy groep. Een tweede studie was 
gewijd aan enkele onverantwoorde wapentransfers en werd afgewerkt in opdracht van Amnesty International in 
het kader van haar ControlArms-campagne met Oxfam International. Eveneens in opdracht van Amnesty Inter-
national maakte IPIS een studie over wapenoverdrachten naar Afghanistan, waarbij we bijzondere aandacht 
besteedden aan mensenrechtenschendingen. Een vierde en laatste studie over wapenhandel werd gefinancierd 
door het programma Panorama van de British Broadcasting Corporation (BBC), dat wilde nagaan in welke mate 
de Soedanese regering Chinese wapens inzet in het conflict in Darfoer.

Ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen was IPIS in 2008  opnieuw bijzonder actief. In 
een eerste project stelden we in opdracht van de Stad Antwerpen een mensenrechtencursus samen voor bedrij-
ven die actief zijn in Afrikaanse landen. De cursus analyseert de verplichtingen van bedrijven onder internatio-
naal en Afrikaans recht en reikt hen een instrument aan om ze in hun beleid te integreren. In een tweede studie 
analyseerde IPIS in opdracht van Oxfam-Wereldwinkels de handelsketen van cacao en de aankoopkracht van 
de betrokken bedrijven. Ten slotte maakten we voor de Belgische NGO’s 11.11.11 en CNCD nog een studie over 
FINEXPO en de Nationale Delcrederedienst, twee diensten die de Belgische export 
bevorderen en ondersteunen. 

De bevindingen uit bovenstaande publicaties werden regelmatig besproken in 
de nationale en internationale pers. Behalve Belgische kwaliteitskranten zoals De 
Morgen en De Standaard besteedden ook gereputeerde internationale dag- en 
weekbladen zoals de International Herald Tribune en Africa Mining Intelligence 
aandacht aan onze activiteiten. Hierbij is ook een ander blijk van erkenning van 
onze jarenlange expertise in Centraal-Afrika het vermelden waard. In 2008 werd 
één van onze onderzoekers gevraagd om als lid van een VN-expertengroep onder-
zoek te verrichten naar wapenleveringen in de Democratische Republiek Congo.

Tot slot wil ik alle leden van de Raad van Bestuur, van de Algemene Vergadering en 
van het IPIS-team van harte danken voor een bijzonder succesvol 2008.

Wivina Demeester-De Meyer, Voorzitter
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Ten geleide

Eén van de landen waar IPIS onderzoekers in 2008 actief waren, is de Centraal Afrikaanse Republiek 
(CAR). De CAR is een voormalige Franse kolonie die weinig bekend is in het Westen tenzij bij diege-
nen die zich Keizer Bokassa I herinneren. Sinds de imperiale ‘glorie’ van 1976-1979 heeft het land zich 
van burgeroorlog naar burgeroorlog gesleept wat, ondanks de lage intensiteit van de oorlogvoe-
ring, heeft geleid tot een nagenoeg totale instorting van de staat. Toch werd eind december 2008, 
net voor de jaarwisseling, met enig succes een vredesdialoog gehouden in Bangui. Dit was slechts 
een klein Afrikaans lichtpunt in een jaar gekenmerkt door enkele zorgwekkende ontwikkelingen. 

Nadat Kenia vorig jaar opgeschud werd door enkele gewelddadige incidenten, was het deze keer 
de beurt aan Zuid-Afrika,  waar op verschillende plaatsen xenofobisch geweld werd gepleegd tegen 
Afrikaanse buitenlanders. Het xenofobieprobleem in Zuid-Afrika, de post-electorale onlusten in 
Zimbabwe en de zoveelste poging tot staatsgreep in Tsjaad zijn duidelijke aanwijzingen dat demo-
cratiseringsprocessen in Sub-Sahara Afrika niet altijd van een leien dakje lopen. 

Aangezien de democratisering in Afrika moeizaam verloopt en terugvallen kent, blijft IPIS ook in 2009 
zijn steentje bijdragen tot het transparanter maken van het politiek-economische bestel in diverse 
Afrikaanse landen. Niet alleen zullen we het komende jaar opnieuw een reeks kritische, beleidsad-
viserende rapporten publiceren, we gaan ook aan de slag in het Zuiden zelf. Op het moment van 
schrijven werkt IPIS aan de finale fase van een eerste capaciteitsopbouwproject in de Democratische 
Republiek Congo (DRC) waarin we onze kennis en ervaring trachten over te brengen aan een groep 
van lokale NGO’s en andere organisaties. 

Terwijl 2009 aanvat met politieke onzekerheid, ziet de situatie er economisch nog veel minder roos-
kleurig uit. Sinds oktober 2008 hebben we te maken met een wereldwijde financiële en economische 
crisis. Die crisis heeft nu al een impact op het Afrikaanse continent en niet in het minst op de mijn-
bouwactiviteiten die er ontplooid worden. Het is een uitzonderlijke situatie die IPIS nauwlettend zal 
opvolgen. 

Het Oosten van Congo blijft lijden onder een slepende oorlog. Zonder duurzame vrede verdwijnen 
andere problemen een beetje op de achtergrond. IPIS blijft de situatie in het land op de voet volgen. 
We zijn van plan een reeks nieuwe rapporten en nieuw cartografisch materiaal af te leveren over de 
Kivu-streek en over Ituri.

Tot slot nog een bekentenis. In de voorbije maand maart werd in onze kantoren het glas geheven op 
de arrestatie van notoir wapenhandelaar Victor Bout in Thailand. Hij was voor IPIS een oude bekende 
die we in meerdere van onze publicaties vernoemden. Er bestaat echter nog steeds een intensieve 
wapentrafiek naar en binnen het Afrikaanse continent. Het komende jaar zal IPIS hierover enkele 
dossiers blijven opvolgen, onder meer omtrent de rol van Zimbabwe. 

Didier Verbruggen,

Directeur
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Missie
IPIS is een onderzoekscentrum dat informatie vergaart, structureert, assimileert en verwerkt tot trainingpaket-
ten, workshops, voordrachten, briefings, dossiers en rapporten. De primaire doelgroep van IPIS zijn gouver-
nementele, niet-gouvernementele en intergouvernementele ontwikkelingsactoren, bedrijven en wetgevende 
instanties. Via multiplicatoren als de media, de academische wereld en think tanks bereikt onze informatie ook 
een breder veld van betrokkenen. In de ruimste zin bestaat onze doelgroep uit alle individuen en organisaties 
die begaan zijn met vrede, mensenrechten en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika.

Onze ‘action research’ focust op feiten en niet op theorieën, omdat wij na de fase van diagnose ook oplossingen 
– werkbare beleidsaanbevelingen, training, capaciteitsversterkende workshops - willen aanreiken die bruikbaar 
zijn in de praktijk voor onze primaire doelgroep.

Onze onderzoeksactiviteiten zijn toegespitst op drie kernthema’s waarrond wij in de loop der jaren een unieke, 
op veldonderzoek gebaseerde expertise en netwerk hebben opgebouwd.

Wij brengen feiten aan het licht die in verband staan met de, doorgaans ondoorzichtige, internationale wapen-
handel in en naar onze focusregio. De analyse van die feiten levert inzichten en oplossingen op in/voor de gevol-
gen van die handel op het vlak van conflict en onderontwikkeling.

Wij doen diepgravend onderzoek naar de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en hebben daarbij bijzondere 
aandacht voor de problematiek van welvaartverdeling, slecht bestuur en  corruptie, conflictfinanciering en con-
flictpotentieel, en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ons kernthema MVO handelt over de rol die de privé-sector speelt in onze focusregio. Onze jarenlange ervaring 
leert dat bedrijven zowel een hefboom voor ontwikkeling en vrede kunnen zijn, als een bron van ontwikke-
lingsongelijkheid en conflict. Onze infoverstrekking inzake MVO is toegespitst op alle aspecten van duurzaam-
heid, respect voor de mensenrechten, en de implementatie van zelfregulerende mechanismen en harde wet-
geving. Op vraag van onze opdrachtgevers wenden wij onze MVO expertise ook aan voor het ontwikkelen van 
methodologieën die buiten onze focusregio toepasbaar zijn.

Methode van onderzoek
De onderzoeksmethode van IPIS houdt het midden tussen een journalistieke en een academische benadering. 
Met de journalistiek hebben we een sterke focus op het feitelijke gemeen, in tegenstelling tot de eerder theore-
tische invalshoek van academische research. IPIS gaat echter dieper en grondiger op zijn onderzoeksthema’s in 
dan binnen het journalistieke métier gebruikelijk is. Daarmee komen we dicht bij de onderzoeksjournalistiek en 
haar graafwerk dat zich uitstrekt tot bronnen buiten het publieke domein. 

Onze informatievergaring is een permanente bezigheid en gebeurt via de consultatie van bronnen op het inter-
net, de studie van academische en journalistieke publicaties, de analyse van vertrouwelijke documenten, het 
bijwonen van colloquia, terreinonderzoek en interviews binnen een uitgebreid netwerk aan contacten dat in 
de loop van vele jaren werd opgebouwd. Die informatiestroom wordt verwerkt door de onderzoekers en vormt 
de basis voor de researchprojecten die we uitvoeren voor externe opdrachtgevers en voor onze informatieve 
dienstverlening aan ontwikkelingsactoren. 

Afhankelijk van de vereisten van onze afnemers, publiceren wij onze rapporten of beperken we ons tot het 
opmaken van dossiers die enkel voor de opdrachtgever bestemd zijn. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld 
om een dossier dat dient als basis voor een NGO campagne of voor het uitstippelen van beleidsopties door een 
overheid.

IPIS hecht er het grootste belang aan dat zijn onderzoekswerk ook daadwerkelijke en realistische oplossingen 
aanreikt voor zijn stakeholders. De analyses in onze dossiers gaan daarom steeds vergezeld van werkbare aanbe-
velingen die we aftoetsen bij juridische en technische experten en bij beleidsmakers. De aanbevelingen worden 
gericht aan alle bij het onderzoeksthema betrokken stakeholders. Op vraag van de opdrachtgever ontwikkelen 
wij ook trainingpakketten, cursussen, workshops en presentaties.

IPIS gaat vaak om met gevoelige informatie en streeft daarbij deontologische principes als betrouwbaarheid, 
kritische zin, objectiviteit en check & double-check na.



www.ipisresearch.beActiviteitenverslag

7

Mapping

De Ruashi mijn bij Lubumbashi wordt klaargemaakt voor industriële exploitatie (foto:IPIS)

Omschrijving  

IPIS ontwikkelde een interdisciplinaire methode om 
conflictmotieven in kaart te brengen. Het beoogde 
analyse-instrument, dat gebruik maakt van GIS soft-
ware, bestaat uit sets van geografische kaarten die 
economische, etno-politieke, religieuze en andere 
drijfveren van conflict visualiseren.  Bedoeling is 
een superpositie te maken van die kaarten op een 

andere kaartenset die troepenbewegingen en -concentraties, gewelddadige incidenten, territori-
ale aanspraken van strijdende partijen enz. weergeven. Elke studie is vergezeld van een narratief 
rapport.   Dit project loopt sinds 2006. Voor de Nederlandse NGO Niza verzorgden we in 2008 drie-
maandelijkse updates van de Katanga-studie. De input daarvoor komt van 4 Congolese NGO’s. Nog 
in 2008 maakten we een nieuwe case study over het conflict in de Kivus en bereidden we een nieuwe 
case voor over de Centraal-Afrikaanse Republiek.  

Financiers:  

2007-2009: Europese Unie  

Updates Katanga 2008: Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (Niza)  

Output:  

Kaarten + methodologisch handboek + narratieve rapporten op:  

http://www.ipisresearch.be/mapping.php

Impact:  

IPIS ontving zeer positieve reacties van andere onderzoeksinstituten, NGO’s in binnen- en buiten-
land en in de DRC, Belgische diplomaten en MONUC. Om het cartografische materiaal optimaal te 
kunnen benutten, zijn regelmatige updates noodzakelijk. In 2009 zullen we met steun van het UK 
Department for International Development een aantal van de Kivu-kaarten kunnen updaten.  

Studie inzake het visualiseren 
van conflictmotieven op 
geografische kaarten

Foto: tekst (IPIS)



www.ipisresearch.beActiviteitenverslag

8

Mapping

Mijnwerkers aan het werk in de Sankuru rivier (foto: IPIS/NIZA)

Presentatie resultaten ‘Mapping Conflict Motives: 
Eastern DRC’. 
Event: persconferentie. 
Organisator: IPIS. 
Locatie, datum: Brussel, 04/03/08.   

Presentatie resultaten ‘Mapping Conflict Motives : 
Eastern DRC’.
Event: voorstelling mapping project en debat rond de 
resultaten ‘Mapping Conflict Motives: Eastern DRC’.  
Organisator: IPIS en Groupe Jérémie ONG. 
Locatie, datum: Bukavu (DRC), 12/03/08.  

Presentatie resultaten ‘Mapping Conflict Motives : 
Eastern DRC’.
Event: voorstelling mapping project en debat rond de 
resultaten ‘Mapping Conflict Motives: Eastern DRC’.  
Organisator: IPIS en Assodip ONG. 
Locatie, datum: Goma (DRC), 13/03/08.  

Voordrachten
Lezing in opdracht van Foreign Affairs Canada ‘Map-
ping Conflict Motives: Eastern DRC’. 
Event: Workshop on Combating the Financing of 
Armed Groups through Illicit Exploitation of Natural 
Resources.  
Organisatoren: Columbia University Law School, For-
eign Affairs Canada. 
Locatie, datum: New York City, 14/03/08.  

Presentatie resultaten ‘Mapping Conflict Motives : 
Eastern DRC’.. 
Event: voorstelling mapping project en debat rond de 
resultaten ‘Mapping Conflict Motives : Eastern DRC’.  
Organisator: Belgische Ambassade. Locatie, 
datum: Kinshasa, 20/03/08.  
Lezing in opdracht van Fatal Transactions ‘Mapping 
Conflict Motives: Eastern DRC’. 
Event: Congo overleg  
Organisatoren: Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelingssa-
menwerking (BBO) 
Locatie, datum: Den Haag, 17/04/08.  

Presentatie ‘Mapping Conflict Motives : Eastern DRC’ 
in opdracht van UN Secretariat, Security Council 
Subsidiary Organs Branch 
Event: teleconferentie met UN Group of Experts on 
the Democratic Republic of the Congo 
Organisator: UN Secretariat, Security Council Subsidi-
ary Organs Branch 
Datum: 23/05/08. 

Foto: Bevelhebber APRD-rebellen in de regio Paoua, Centraal Afrikaanse Republiek(IPIS)



www.ipisresearch.beActiviteitenverslag

9

Mapping

Voordrachten

Lezing in opdracht van Fatal Transactions ‘Grondst-
offen en conflict in de DRC’. 
Event: Afrika dag  
Organisatoren: Evert Vermeer Stichting (met mede-
financiering van: NCDO, Cordaid, ICCO, Hivos, NIMD, 
Oxfam Novib en Plan Nederland) 
Locatie, datum: Den Haag, 19/04/08.  

Lezing in opdracht van SIMA-Kivu ‘Les enjeux 
économiques’ 
Event: colloque ‘A la poursuite de la paix et de la sécu-
rité en R.D. Congo’ 
Organisator: SIMA-Kivu 
Locatie, datum: Brussel, 19/04/08.  

Lezing in opdracht van EPLO ‘The linkages between 
natural resources and conflict issues in civil wars’ 
Event: 3rd International Salon for Peace Initiatives 
Organisatoren: French Coalition for the Decade 
Locatie, datum: Parijs, 31/05/08.   

Lezing in opdracht van Club 51 Mechelen ‘Grondst-
offen en conflict in de DRC’ 
Event: Lezing Organisatoren: Club 51 Mechelen 
Locatie, datum: Mechelen, 12/06/08.

Lezing in opdracht van Universiteit van Amsterdam 
(UvA) ‘Grondstoffen en conflict in de DRC’ 
Event: Lezing 
Organisator: Universiteit van Amsterdam 
Locatie, datum: Amsterdam, 9/10/08.

Artikels

Steven Spittaels & Filip Hilgert: 
The drug traffic in North-Kivu, 
IPIS artikel, 25/02/2008.  
http://www.fataltransactions.org/documents/Kivu_
article_IPIS_mrt08.pdf

Steven Spittaels & Filip Hilgert: 
The Kisengo mine, 
IPIS artikel, 25/02/2008.  
http://www.fataltransactions.org/documents/
Katanga_article_IPIS_mrt08.pdf

Foto: Persconferentie met de voorstelling van onderzoeksresultaten rapport : Mapping conflict motives - Eastern DRC  (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

Met dit project namen we een aanvang in septem-
ber 2007. Bedoeling was om, onder meer via veldon-
derzoek, zicht te krijgen op de rol die de Zweedse 
financiële Lundin groep in dit dossier speelt. Lundin 
verkreeg immers al in 1996 mijnrechten op de gigan-
tische koper- en kobaltconcessie van Tenke Fun-
gurume te Katanga. Bijna tien jaar later kocht de 

Amerikaanse koperreus Phelps Dodge zich in in de privaat-publieke joint venture met Lundin en het 
Congolese staatsbedrijf Gécamines. Nieuwe onderhandelingen volgden, het aandeel van Gécamines 
verwaterde tot 17,5 % en Phelps Dodge ging in fusie met het Amerikaanse bedrijf Freeport McMo-
Ran om de grootste kopergroep ter wereld te vormen.  Ons onderzoek richtte zich onder meer op de 
schimmige omstandigheden waarin de successieve deals tot stand kwamen. Daarnaast stelden we 
ter plaatse vragen over de implementatie van het sociale impactplan en over het feit dat meer dan 
tien jaar na ondertekening van het eerste joint venture contract, er nog geen kilo koper of kobalt 
geproduceerd werd op de site. 

Opdrachtgever:   

De Zweedse NGO’s SwedWatch en Diakonia.  

Output:  

Rapport ‘Risky Business: The Lundin Group’s involvement in the Tenke Fungurume Mining project 
in the Democratic Republic of Congo’, publ. feb. 2008, 55 p.  http://www.ipisresearch.be/download.
php?id=201

Impact:  
Het mijnbouwproject van Tenké Fungurumé heeft belangrijke Zweedse aandeelhouders, namelijk 
Lundin Mining en een aantal pensioenfondsen. Het rapport kreeg in Zweden dan ook heel wat media-
aandacht. Onze opdrachtgevers hadden overleg met verschillende investeerders die aankondigden 
met Lundin en Freeport McMoRan te zullen zoeken naar oplossingen om de situatie op de mijnsite 
te verbeteren

 In de concessie van Fungurume (foto: IPIS)

Studie inzake het 
mijnbouwproject te 

Tenké Fungurumé in de DRC

Foto: Boerderij in de concessie van Tenke Fungurume Mining, Katanga, DRCongo  (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

Het netwerk Fatal Transactions (FT) nam in februari 2008 deel 
aan een rondetafel tussen NGOs en VN-organen (Security Coun-
cil en Peacebuilding Commission) in New York. Thema was de 
link tussen natuurlijke rijkdommen en conflict. IPIS maakte voor 
FT de voorbereidende lobbypaper over de VN en het Kimberley 
Process. 

Opdrachtgever:  

Fatal Transactions

Output:  

Paper ‘The Kimberley Process and the United Nations: lessons learned and recommendations’.   
http://www.fataltransactions.org/content/download/419/2933/file/KP%20and%20the%20UN%20
paper.pdf

Impact:  
Het lobbymoment in New York past in de blijvende inspanning van de NGO-wereld om het thema 
Natuurlijke Rijkdommen en Conflict op de agenda van de Verenigde Naties te houden. 

Lobby paper over de 
wisselwerking tussen het 
Kimberley Process  en de 

Verenigde Naties

Foto: Artisanale goud- en diamantexploitatie, Bas-Congo, DRC (PIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

In juli 2008 hield de Europese Investeringsbank een eerste consulta-
tieronde omtrent haar milieu- en sociale standaarden. Die hanteert 
ze bij de evaluatie van projecten voorgelegd ter financiering. Een 
tweede publieke consultatie volgde in december 2008. Fatal Trans-
actions legde twee maal zijn voorstellen voor, in samenwerking met 
het NGO-netwerk Counterbalance. 

Opdrachtgever:  

Fatal Transactions

Output:  

‘Fatal Transactions’ submission on EIB Statement of Environmental and Social Principles and Stand-
ards,’ June 2008. Fatal Transactions’ second submission on the EIB Statement of Environmental and 
Social Principles and Standards, November 2008. http://www.fataltransactions.org/content/down-
load/589/4120/file/EIB_submisssion_IPIS_FT_2008.pdf ‘Fatal Transactions’ second submission on 
the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards,’ November 2008. http://
www.fataltransactions.org/content/download/642/4503/file/EIB_submisssion_IPIS_FT_NOV08.pdf

Impact:  
Verschillende van de opmerkingen van Fatal Transactions werden door de Europese Investerings-
bank mee opgenomen in haar besluitvorming. De Statement werd op enkele belangrijke punten 
gevoelig aangepast. Andere belangrijke knelpunten blijven ongewijzigd, en werden door Counter 
Balance en Fatal Transactions verder ter sprake gebracht bij de bevoegde overheidsinstanties. IPIS 
speelde hierin een ondersteunende rol.     

Lobbydocumenten 
inzake de Europese 
Investeringsbank

Foto: Inga dam, Bas-Congo, DRC (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

Fatal Transactions besloot zich in 2008 meer te 
gaan toeleggen op lobbywerk op EU-niveau. 
Daarvoor was een oriënterende studie nodig die 
klaarheid schiep in de doolhof van organen en 
beleidsdocumenten, zowel op de niveaus van de 
Raad en de Commissie als op het niveau van het 
parlement. 

Opdrachtgever:  

Fatal Transactions

Output:  

Paper ‘From conflict resources to sustainable development. Memorandum by Fatal Transactions on 
the European Union’s contribution to natural resource management in Africa,’ July 2008. 

Impact:  

Verschillende Europese en nationale parlementsleden, leden van de Europese Commissie, NGOs en 
studenten gebruiken het Memorandum als handboek. Het Memorandum werd ter sprake gebracht 
en in detail besproken op verschillende vergaderingen met vertegenwoordigers van de Europese 
Commissie, in het bijzonder met leden van het kabinet van de voormalige Europese Commissaris 
Louis Michel.  

Studie inzake het EU-beleid op 
het vlak van natuurlijke rijkdom-

men in Afrika

Foto: Grensstreek Angola - DRCongo (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

IPIS startte in opdracht van een aantal NGO’s in het 
noorden in 2008 een leertraject voor Congolese 
NGO’s die zich toeleggen op natuurlijke rijkdom-
men. Bedoeling was om de research en rapporte-
ring van de doelgroep te professionaliseren. Het 
project, dat loopt tot juni 2009, ging van start met 
een workshop in Lubumbashi in oktober 2008. IPIS 

maakte daarvoor een syllabus. De workshop werd bijgewoond door vertegenwoordigers van acht 
NGO’s uit heel Congo. 

Financiers/opdrachtgevers:  

Stad Antwerpen, 11.11.11, Diakonia (Zweedse NGO), NIZA (Nederlandse NGO), 
ACV-CSC Internationale Dienst

Output:  

Syllabus ‘Rechercher la problématique des ressources naturelles dans la RDC,’ Februari 2009.  http://
www.ipisresearch.be/download.php?id=256

Impact:  

Het project loopt midden 2009 af. De impact zal daarna blijken.

Foto: Kleinschalige plantenkwekerij, Kisangani, DRCongo (IPIS)

Syllabus omtrent research naar 
natuurlijke rijkdommen voor 

Congolese NGO’s
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Omschrijving:  

Verschillende bronnen, onder meer het VN-expertenpanel in 
Congo, maakten al gewag van de belangrijke rol die een aantal 
Belgische bedrijven spelen in de export van coltan en cassiteriet 
uit Oost-Congo. IPIS poogde die rol verder uit te klaren.  

Opdrachtgever:  

Broederlijk Delen als partner van Fatal Transactions  

Output/impact:  

Het dossier wordt gepubliceerd in mei 2009 

Studie naar de rol van 
Belgische traders in 

de mineralenhandel in 
Oost-Congo

Foto: Eerste verwerking van cassiteriet in Comptoir te Goma, DRCongo (IPIS)
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Omschrijving:  

De problematiek van Afrika’s natuurlijke rijkdommen vindt 
steeds meer weerklank in de politieke, zaken- en NGO-
wereld. In het debat worden echter vele begrippen vaag of 
onjuist gebruikt en ontbreekt het aan een correcte feitelijke 
grondslag. Ter informatie van alle stakeholders deed IPIS 
onderzoek naar Afrika’s plaats in de wereldeconomie en de 
plaats van zijn minerale rijkdommen daarin (olie/gas, ferro 
en non-ferro). Tevens hadden we aandacht voor de econo-
mische en ontwikkelingsperspectieven van die mineralen, 
en voor de geopolitieke context waarbinnen hun (toekom-
stige) exploitatie plaatsvindt. 

Opdrachtgever: 

Réseau Ressources Naturelles 
Belge en Fatal Transactions  

Output/impact:  

Het dossier wordt midden 2009 
gepubliceerd 

Studie naar Afrika’s 
natuurlijke rijkdommen in 

een mondiaal perspectief

Thema 
natuurlijke rijkdommen

Foto: Tussenhandelaar met cassiteriet in Shabunda, DRCongo (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

In beslag genomen wapens van Mai-Mai militieleden 
in Katanga (foto credit: lokale partner)

Lezing in opdracht van NGO UCOS ‘Strijd om grond-
stoffen en gender in sub-Sahara Afrika’ 
Event: derde vredesconferentie ‘Grondstoffen en 
conflict’. 
Organisatoren: Attac-Vlaanderen, CATAPA, Christenen 
voor het Socialisme, Imavo, KP, LEF, Masereelfonds, 
Oxfam-Solidariteit, SAP/Socialisme zonder Grenzen, 
UCOS, Uilekot Herzele, Vonk, Vrede. 
Locatie, datum: Brussel, 10/02/07.

Lezing in opdracht van Réseau Ressources 
Naturelles_Justice et Paix, ‘Extractieve industrieën in 
Afrika aan de hand van het World Investment Report 
2007 van Unctad’, ism Jan Wouters 
Event: bijeenkomst RRN. 
Organisatoren: RRN. 
Locatie, datum: Brussel, 05/02/08.

Lecture ‘The Kimberley Process: a Crash Course. 
Event: Spring Academy 
Organizer: The Atlantic Academy and the Hessian 
Foundation for Peace and Conflict Research. 
Locatie, datum: Pfalzakademie Lambrecht, 08/03/08.  

Lezing in opdracht van Mo*Magazine en Catapa 
over Natuurlijke Rijkdommen in Geglobaliseerde 
Context  
Event: Mo*Debat. 
Organisatoren: Catapa en Mo*Magazine. 
Locatie, datum: Brussel, 12/03/2008.

Lezingen
Lezing in opdracht van Afrika Vereniging RuGent 
AVRUG over de Inga-stuwdammen op de Congo-
stroom 
Event: informatie-avond over Bas-Congo. 
Organisatoren: AVRUG. 
Locatie, datum: Gent 19/03/08. 

Lezing in opdracht van Fatal Transactions ‘Grondst-
offen en conflict in de DRC’. 
Event: Afrika dag  
Organisatoren: Evert Vermeer Stichting (met mede-
financiering van: NCDO, Cordaid, ICCO, Hivos, NIMD, 
Oxfam Novib en Plan Nederland) 
Locatie, datum: Den Haag, 19/04/08.  

Lezing in opdracht van SIMA-Kivu ‘Les enjeux 
économiques’ 
Event: colloque ‘A la poursuite de la paix et de la sécu-
rité en R.D. Congo’ 
Organisator: SIMA-Kivu 
Locatie, datum: Brussel, 19/04/08.  

Lezing in opdracht van EPLO ‘The linkages between 
natural resources and conflict issues in civil wars’ 
Event: 3rd International Salon for Peace Initiatives 
Organisatoren: French Coalition for the Decade 
Locatie, datum: Parijs, 31/05/08.  

Lezing op vraag van CNCD-CNADP-Justice&Paix over 
Concepten Natuurlijke Rijkdommen  
Event: denkdag NR-DRCongo voor ‘Associatif belge’ 
Organisatie: CNCD 
Locatie, datum: Handelskaai Brussel 03/06/08  

Foto: Fosfaatindustrie in Jorf Lasfar, Marokko (IPIS)
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Thema 
natuurlijke rijkdommen

Lezingen
Lezing in opdracht 
van Club 51 Mechelen 
‘Grondstoffen en con-
flict in de DRC’ 
Event: Lezing 

Organisatoren: Club 51 Mechelen 
Locatie, datum: Mechelen, 12/06/08.  

Inleiding en nagesprek de film ‘Or noyé de Kamituga’ 
Event: info-avond DRCongo 
Organisatie: La Braise, Charleroi 
Locatie, datum: Charleroi, 25/09/08   

Lecture ‘The Kimberley Process: a Crash Course. 
Event: meeting Réseau Ressources Naturelles Belge 
Organizer: Réseau Ressources Naturelles Belge 
Locatie, Datum: Brussel, 25/09/08.  

Lezing in opdracht van Universiteit van Amsterdam 
(UvA) ‘Grondstoffen en conflict in de DRC’ 
Event: Lezing 
Organisator: Universiteit van Amsterdam 
Locatie, datum: Amsterdam, 9/10/08.

Discussant in debate ‘The management of high-value 
mineral resources as conflict prevention’ 
Event: Roundtable Natural Resources 
Organized by: Justice et paix 
Locatie, datum: Brussel, Egmont Palace, 14/11/2008. 

Inleiding en nagesprek bij de film ‘Les creuseurs n’ont 
pas bonne mine’ 
Event: info-avond DRCongo bij de expositie van foto’s 
van Charles Henneghien tijdens Semaine de la Solidarité 
Internationale 
Organisatie: Gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
Locatie, datum: La Fonderie, Brussel 20/11/08 

Lezing in opdracht van UCOS-VUB over ‘Congo 
geschiedenis 1997-2008’ 
Event: voorbereidingsweekend groep VUB-studenten 
voor reis naar Katanga 
Organisatie: UCOS-VUB 
Locatie, datum: Dworp,  23/11/08 

Rapporteur tijdens het symposium Quest for 
Resources in het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika 
Event: Quest for Natural Resources in Central Africa 
Organisator: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
Locatie, datum: KMMA Tervuren, 8-9/12/08.  

Oorlog in Oost-Congo verandert niets aan Belgische 
houding, 
in: Congo. Overlevingsstrijd van een fragiele staat, Vre-
descahier 2008/3, vzw Vrede.  

Democratic Republic of the Congo, mining contracts 
– state of affairs. The Congo wants to raise the profits 
of its mining sector, april 2008.  
 http://www.11.be/index.php?option=content&task
=view&id=104427” http://www.11.be/index.php?op
tion=content&task=view&id=104427 

Herziening mijncontracten, Mo*Paper, juli 2008. 

Bijdragen aan tijdschriften, 
groepspublicaties

Debat over vrede in DRCongo, feb. 2008 (Missio) 
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Thema 
wapenhandel

Omschrijving:  

Met haar ‘Instrument for Stability’ wenst de  
Europese Commissie onder meer de prolif-
eratie van vuurwapens en explosieven in 
Afrika tegen te gaan. Om daaromtrent con-
crete activiteiten te ontwikkelen vroeg ze 
expertenadvies. Bedoeling was een analyse 
te maken van wat het Afrikaanse continent 
vandaag nodig heeft om met succes de strijd 

tegen de proliferatie van vuurwapens en explosieven aan te gaan. Tegen de achtergrond van die 
analyse dienden ook een aantal voorliggende projectvoorstellen geëvalueerd te worden. De studie 
liep van december 2007 t/m februari 2008 en omvatte vier terreinbezoeken.  

Opdrachtgever:  

Gruppo Soges, een Italiaanse consultancy groep, kreeg de opdracht van de Europese Commissie en 
besteedde een deel ervan uit aan IPIS.  

Output:  

Ongepubliceerd dossier  

Impact:  

De Europese Commissie verzekerde in overleg met de opdrachtnemer dat ze het grootste deel van 
de aanbevelingen ter harte zou nemen.

Kamp VN-blauwhelmen in Pweto (foto: IPIS)

Studie inzake beleidsopties van de 
Europese Commissie op het vlak van 
anti-proliferatie van vuurwapens en 

explosieve materialen in Afrika 

Foto: Uitzicht op grenspost Bunagana (DRC-Oeganda), in handen van rebellenbeweging CNDP . (IPIS)
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Thema 
wapenhandel

Omschrijving:  

Duizenden NGO’s wereldwijd streven al 
jaren naar een mondiaal verdrag dat de 
wapenhandel reguleert. De ControlArms 
campagne, onder leiding van Amnesty 
International en Oxfam, brengen regelma-
tig rapporten uit die de wenselijkheid van 

zulk verdrag illustreren. IPIS deed in dit geval onderzoek naar een aantal transferts die schendingen 
van de mensenrechten tot gevolg hadden.  

Opdrachtgever:  

Amnesty International – International Secretariat  

Output:  

Rapport ‘Blood at the Crossroads: Making the case for a global Arms Trade Treaty,’ Amnesty Interna-
tional, 2008.   http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGUSA20080917002

Impact:  

ControlArms gebruikte het rapport in zijn campagne voor een ‘Global Arms Trade Treaty’

Con

Studie naar illustratieve cases inzake 
onverantwoorde wapentransferts  

Foto: Volgens FARDC buitgemaakte wapens en munitie van CNDP. (oktober 2008), Op voorgrond 7.62x39mm munitie geproduceerd door Zimbabwe Defence Industries. (IPIS)
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Thema 
wapenhandel

Omschrijving:  

Afghanistan is een van de meest bewa-
pende landen ter wereld en onder meer 
NATO lidstaten blijven massaal kleine en 
lichte wapens importeren. IPIS onderzocht 
de aard en de omvang van die import.  

Opdrachtgever:  

Amnesty International – International Secretariat  

Output:  

AI Public Briefing ‘Afghanistan: arms proliferation fuels further abuse,’ April 2008. http://www.ipisre-
search.be/download.php?id=224  

Impact:  

Dit onderzoek voedde de campagne voor een ‘Global Arms Trade Treaty’ en vestigde wereldwijd de 
aandacht op de link tussen wapens en mensenrechtenschendingen in Afghanistan.

Studie inzake wapenoverdrachten 
naar Afghanistan en de link met 
mensenrechtenschendingen

Foto: 7.62x39mm munitie (USSR, 1975), oktober 2008. (IPIS)
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Thema 
wapenhandel

Peter Danssaert and Sergio Finardi: 
“Traffici in armi: Tirana-Kabul, è bufera sulla Rice”. 
in: Il Manifesto, 29 June 2008.

Peter Danssaert, Jason Stearns, Dinesh Mahtani, Kokouma Diallo, Sergio Finardi:  
Letter dated 10 December 2008 from the Chairman of the Security Council Committee established 
pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo addressed to 
the President of the Security Council. 
United Nations Security Council, S/2008/773.

Lezing in opdracht van de vzw Vrede tijdens een denkdag met als thema ‘Humanitaire Interventie’   
Statement op video (omwille van persreis Groupe Forrest) 
Event: denkdag Vrede. 
Organisatoren: vzw Vrede. 
Locatie, datum: Brussel, 23/02/08.

Studie inzake Chinees militair 
materieel in Darfoer 

Bijdragen aan tijdschriften, 
groepspublicaties  

Omschrijving:  

Er bestaat al lang een vermoeden dat de regering 
in Khartoem Chinese wapens inzet in het conflict in 
Darfoer, wat indruist tegen een VN-wapenembargo. 
IPIS deed onderzoek ter identificatie van de betref-
fende wapens en munitie.  

Opdrachtgever:  

Panorama van de British Broadcasting Corporation (BBC)  

Output:  

TV-documentary ‘Panorama: China's Secret War,’ July 2008.  

Impact:  

De documentaire vestigde de aandacht van het ruime publiek op de rol van Peking in het conflict in 
Darfoer. 

Lezing 
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Thema 
maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omschrijving:  

Deze desktop-studie liep over een peri-
ode van vier maanden. In eerste instantie 
maakte IPIS een analyse van de mensen-
rechtenverplichtingen van bedrijven onder 
internationaal en Afrikaans recht. Op basis 
daarvan werkten we een instrument uit op 
basis waarvan bedrijven mensenrechten in 

hun beleid kunnen integreren. We maakten daarbij gebruik van het ‘Danish human rights compli-
ance assessment tool’. Die tool kunnen we verder toesnijden op specifieke sectoren en bedrijven.  

Financier:  

De Stad Antwerpen  

Output: 

 ‘A Practical Guide about the International Human Rights Frameworks and how Business fits into it,’ 
March 2008.   http://www.ipisresearch.be/download.php?id=213

Impact:  
Verschillende Belgische en internationale niet-gouvernementele organisaties gebruikten de sylla-
bus als handboek. De syllabus werd regelmatig ter sprake gebracht op vergaderingen met bedrijven 
en overheidsinstanties. 

Opmaak mensenrechtencursus voor 
bedrijven die handelsbetrekkingen 

hebben met Afrikaanse landen 

Foto: Houtkap in tropisch regenwoud, Orientale, DRCongo (IPIS)
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Thema 
maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aanleg pijpleiding Sakhalin ll (Foto credit: Sakhalin Environment Watch)

Omschrijving:  

IPIS deed in 2008 een uitgebreid onderzoek naar de 
stakeholders in de handelsketen van cacao en van 
chocolade. We identificeerden daarbij verschillende 
trends in de keten en belichtten de aankoopkracht van 
de betrokken bedrijven.  

Opdrachtgever:  

Oxfam-Wereldwinkels  

Output:  

Dossier ‘Towards a Sustainable Cocoa Chain. Power and possibilities within the cocoa and chocolate 
sector,’ Oxfam International, January 2009.  http://www.oxfam.org/en/policy/towards-sustainable-
cocoa-chain  

Impact:   

Het rapport wordt begin 2009 gepubliceerd. De impact zal daarna blijken.

Studie inzake de handelsketen 
van cacao

Foto: Cacaoplant, Kisangani, DRCongo (IPIS)
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Thema 
maatschappelijk verantwoord ondernemen

 Mijnmaatschappij fabriceert bakstenen (foto: IPIS)

Omschrijving

IPIS vergeleek in 2008 het beleid van de Nationale Delcre-
deredienst en FINEXPO met de EURODAD Principles on 
Responsible Financing. Het rapport geeft een overzicht 
van de structuur van beide overheidsinstellingen, de 
betrokkenheid van de verschillende Belgische overheden, 

de contractuele afspraken met hun klanten en het milieu- en sociaal beleid.

Opdrachtgever 

11.11.11 en CNCD 

Output: 

Dossier: ‘An analysis of FINEXPO’s and Ducroire/ Nationale Delcrederedienst’s support practices in 
comparison to the EURODAD Principles on Responsible Financing, IPIS, April 2009. http://www.ipis-
research.be/download.php?id=260  

Impact 

In samenwerking met IPIS stelden de opdrachtgevers een voorlopige versie van het rapport voor op 
een seminarie 2008 voorgesteld door de opdrachtgevers en i.s.m. IPIS. De belangrijkste bevindin-
gen in het rapport werden er besproken met de vertegenwoordigers van de Nationale Delcredere-
dienst en FINEXPO en van de Belgische overheden. Aangezien het rapport pas in 2009 zal worden 
gepubliceerd, kan dan pas de impact vastgesteld worden. 

Het werk van IPIS over de werking van beide instellingen is ook het parlement niet ontgaan. IPIS  
stelde in 2008 haar analyses van het beleid van beide instellingen voor op een hoorzitting in de 
Senaat.    

Nationale Delcrederedienst 
en FINEXPO

Foto: Koper- en kobaltproductie, Big Hill project, Katanga, DRCongo (IPIS)
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Thema 
maatschappelijk verantwoord ondernemen

Winkelstraat in Goma (foto: IPIS)

Hoorzitting Senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegen-
heden over de Nationale Delcrederedienst 
Event: hoorzitting met betrekking tot wetsvoorstellen inzake het beleid van 
de Nationale Delcrederedienst en andere overheidssteunverstrekkers 
Organisatie: senaatscommissie Financiën en Economische 
Aangelegenheden 
Locatie, datum: senaat, 28/05/08. 

Lezing in opdracht van CATAPA over lobbystrategieën  
Event: How to lobby? Interne vorming WG Netwerking en Lobbying. 
Organisatie: CATAPA 
Locatie, datum: Brussel, Café de Monk, 16/06/08.   

Moderator in opdracht van CounterBalance, Fatal Transactions en Broederlijk Delen over de 
Europese Investeringsbank 
Event: Turning a curse into a blessing, three testimonies about Africa’s mineral wealth 
Organisatie: CounterBalance, Fatal Transactions en Broederlijk Delen  
Locatie, datum: Broederlijk Delen, 3/12/08. 

Voordrachten

Foto: Overleg met de lokale bevolking over ontbossing van tropisch regenwoud, Orientale, DRCongo (IPIS)
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Bibliotheek
De thematische indeling van de bib volgt de kernthema’s van ons onderzoek: wapenhan-
del/veiligheid, exploitatie van natuurlijke rijkdommen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in sub-Sahara Afrika. Daarnaast is er een sectie met algemene (politiek, 
geschiedenis,…) en referentiewerken.

Om aan het geïnteresseerde publiek toch de kans te geven onze collectie te consulteren, 
is de bib toegankelijk tijdens kantooruren. Bezoekers dienen daarvoor een afspraak te 
maken en krijgen zo de kans zich persoonlijk te laten begeleiden door een van onze 
onderzoekers. 

Overzicht ontsluiting

2004 2005 2006 2007 2008
Artikel 817 1314 850 553 762
Boek 124 578 139 68 93
Brochure 9 9 9 573 0
Totaal 950 1901 989 1194 855

Lopende tijdschriften

Adelphi papers•	
Africa	Confidential•	
Africa Energy Intelligence•	
Africa Mining Intelligence•	
Arms control today•	
Aviation week•	
Defense News•	
Disarmament diplomacy•	
Flight International•	
Internationaal humanitair recht in de •	
kijker (Zoeklicht)
Jane’s defence weekly•	
Jane’s international defence review•	
Jeune Afrique•	

Keesings historisch archief•	
La lettre du continent•	
Netherlands quarterly on human rights•	
New African•	
NJCM bulletin•	
Strategic survey•	
Terrorism and political violence•	
The arms control reporter•	
The bulletin of the atomic •	

      scientists
The military balance•	
Veiligheid en strategie•	
Vrede en veiligheid•	

Impact:

De collectievorming is het werk van onze onderzoekers en vormt een essentiële compo-
nent van hun informatievergaring. De aangekochte en verzamelde publicaties worden 
door hen permanent verwerkt en dragen zo bij tot de uitbouw van onze expertise. 
De	bibliografische	en	inhoudelijke	ontsluiting	door	IPIS	voedt	de	online	catalogus	van	
Cocosnet,	het	bibliotheeknetwerk	van	de	Vlaamse	Noord-	Zuidbeweging.	IPIS	is	tot	op	
heden goed voor 40 % van de catalogus. 
http://www.cocosnet.be/wwwisis/nedl/form.htm
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04/01/08: Cartografische conflictanalyse in Afrika, op: http://www.exploringgeopolitics.org 
21/02/08: Achter elke oorlog gaat ’n massa motieven schuil, in: Gazet van Antwerpen 
04/03/08: Milities in Oost-Congo hebben uiteenlopende agenda’s, in: IPS 
05/03/08: Grand Lacs, op: BBC Radionieuws 
07/03/08: ‘Handelaar in dood’ zit vast, in: De Standaard 
07/03/08: Russian Lord of War arrested in Thailand, in: Kommersant Moscow 
13/03/08: Radionieuws, Vovolif FM (Bukavu) 
21/03/08: Interview over publicatie rapport Commission de Révisitation des Contrats Miniers-RDC, op: KanaalZ 
11/04/08: Italian probe alleged huge arms sale bid Libya in grab for global role, in: International Herald Tribune 
11/04/08: Libya allegedly went on gun-buying spree, in: Associated Press 
17/04/08: Londen en 6/5 Brussel: interview door Dan Rather van HDNet-USA-TV over Tenke Fungurume Mining 
22/04/08: Nieuw onderzoeksrapport hekelt Delcredere-beleid, in: MO 
27/04/08: Allegations lead army to review arms policy, in: New York Times 
28/04/08: Rwandese invasie in het Congolese smokkelnest, in: Het Belang van Limburg 
03/05/08: Het lijden van Oost-Congo, in: De Morgen 
14/05/08: Geciteerd nav debat in Congolees parlement over Congo-China contract, in: De Morgen 
14/05/08: In ruil voor ertsen krijgt Congo ‘een Chinees Marshallplan’, in: De Morgen 
14/05/08: Congo, in: De Morgen 
29/06/08: Tirana-Kabul, e bufera sulla Rice, in: Il Manifesto 
01/07/08: Révision des contrats miniers en Afrique, in: Le Monde Diplomatique 
14/07/08: Panorama: China’s secret war, op: BBC 
18-21/08/08: Dokumentarbericht über Diamanten, op: Radio Österreich 
22/10/2008: Transcript of David Barouski’s 10/19/08 Presentation for Congo Week in Chicago, IL., in: World New 
Journal. http://africannewsanalysis.blogspot.com/2008/10/transcript-of-david-barouskis-101908.html
Okt/08: Geopolitical briefing on Democratic Republic of Congo, op:  http://www.exploringgeopolitics.org 
Okt/08: Briefings m.b.t. Tenke Fungurume Mining, koper en kobalt in Katanga aan Harald Eraker, op: Norway TV 
31/10/08: Victoria James, Channel 4, telefonisch helpdesk 
01/11/08: BBC Newnight, telefonisch helpdesk 
02/11/08: Interview ‘Wie is Laurent Nkunda?’, op: de Zevende Dag 
03/11/08: Interview door Ine Renson, in: De Tijd 
03/11/08: Telefonisch interview Tomas Vanhest, op: Vrij Nederland 
08/11/08: In de tang van de terreur, in: De Tijd 
09/11/08: Interview door Harm Van Atteveld, op: Radio Nederland 
09/11/08: Vertoning 5 Congo-films van Raf Custers en Greet Brauwers in het kader van de Maand van de Interna-
tionale Solidariteit van de stad Brussel 
18/11/08: Telefonische helpdesk, Sunday Times 
18 en 20/11/08: Telefonische helpdesk Piet de Blaauw, Netwerk-TV 
12/12/08: UN report shows Rwanda and Congo fighting proxy war, in: International Herald Tribune 1
2/12/08: Katebe Katoto, wapensmokkelaar met ruime ervaring, in: De Morgen 
3/12/2008: How is the Conflict in the Congo Linked to the Cassiterite Trade Boom?, in: Africa Faith & Justice Net-
work. http://www.afjn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:how-is-the-conflict-in-the-
congo-linked-to-the-cassiterite-trade-boom&catid=30:commentary&Itemid=91
8/12/2008: Thomas Hofnung, “Congo : les grises mines”, in: Libération. http://www.liberation.fr/
monde/0101303870-congo-les-grises-mines
9/12/08: Rapport final du groupe d’experts de l’Onu sur la République Démocratique du Congo, op:  http://www.
digitalcongo.net/article/55418
13/12/08: Rwanda and DR Congo in ‘proxy war’, op:  http://english.aljazeera.net/news/africa/2008/12/20081213
7240698664.html 
13/12/08: UN report says Rwanda and Congo fighting proxy war, in: International Herald Tribune 
13/12/08: IPIS vermeld in verband met het rapport van de groep van experten van de VN, in: De Morgen 
14/12/08: UN report says Rwanda and Congo fighting proxy war, in: Tehran Times International Daily 
15/12/08: Interview door Katrien Vanderschoot over het rapport van de groep van experten van de VN, op: VRT-Radio1 1

IPIS in de pers



www.ipisresearch.beActiviteitenverslag

29

IPIS vzw Balans 31/12/2008
Totaal actief 162.239,25 €
Vaste activa
Vlottende activa

14.455,46 €
147.783.79 €

Totaal passief 162.239,25 €
Eigen vermogen
Schulden

85.876,67 €
76.362,58 €

IPIS vzw                        Resultatenrekening 2008
Omzet 549.469 €
Projecten
Projecten voor overheden
Programmasubsidies
Subsidies
Overige

135.594 €
82.275 €

142.443 €
185.560 €

3.597 €

Uitgaven 474.250,22 €
Huisvestingskosten
Werking
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige

23.136 €
143.231 €
367.766 €

8.004 €
474 €

Bestemde fondsen 10.052 €

Financiën
Omzet

25%

15%

26%

33%

1%

Projecten
Projecten voor overheden
Programmasubsidies
Subsidies
Overige

Uitgaven 2008

4%

26%

69%

1%

0%

Huisvestingskosten
Werking
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige
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2008

Arms research 
For: UN Panel of Experts DRC  

Study concerning the visualisation of conflict 
motives on geographical maps – Central Afri-
can Republic 
Financed by: European Union   

Study concerning the visualisation of conflict 
motives on geographical maps – updates 
Katanga 
For: Netherlands Institute for Southern Africa  

Afghanistan - arms proliferation fuels further 
abuse 
For: Amnesty International  

Blood at the Crossroads: Making the Case for 
an Arms Trade Treaty  
For: Amnesty International  

Study concerning the working field of the 
Belgian national Export Credit Agency (Del-
credere Service) 
For: NGO 11.11.11  

Lobby paper concerning the UN and the Kim-
berley Process 
For: Fatal Transactions  

Towards a Sustainable Cocoa Chain: Power 
and possibilities within the cocoa and choco-
late sector 
For: Oxfam International  

From conflict resources to sustainable devel-
opment, Memorandum by Fatal Transactions 
on the European Union\’s contribution to 
natural resource management in Africa  
For: Fatal Transactions  

Two submissions to the European Investment 
Bank 
For: Fatal Transactions  

Strengthening the research capacity of Con-
golese NGOs working on natural resources 
For: 11.11.11, NIZA, City of Antwerp, Diakonia  

Analysis of Finexpo and Ducroire/Delcredere’s 
practices in the light of EURODAD principles 
on responsible financing 
For: 11.11.11, CNCD  

Study on the biomass/palmoil sector 
For: Greenpeace  

Study concerning Chinese weapons in Darfur 
For: Panorama – British Broadcasting Corporation   

2007

 ‘Study concerning the visualisation of conflict 
motives on geographical maps - case study 
Kivus DRC’. 
For: Fatal Transactions  

Study concerning the visualisation of conflict 
motives on geographical maps - updates Ka-
tanga’. 
For: Netherlands Institute for Southern Africa  

‘Study concerning the Tenke Fungurume min-
ing project in the DRCongo’. 
For: NGOs Diakonia and SwedWatch  

‘Study concerning arms trade in and to Sudan’. 
For: Amnesty International - International Secre-
tariat 

 ‘Study concerning policy options of the Euro-
pean Commission with regard to anti-prolif-
eration of firearms and explosive materials in 
Africa’. 
For: Gruppo Soges (consultancy)  

‘Study concerning arms transfers to Africa, Asia 
and South America, and on the desirability of 
an international treaty on arms trade’. 
For: Amnesty International - International Secre-
tariat  ‘

Study into arms imports in Pakistan’. For: Am-
nesty International - International Secretariat  
‘Study into environmental and social standards 
of European export credit insurance compa-
nies’. 
For: NGO 11.11.11 

 ‘Study concerning the working field of the Bel-
gian National Export Credit Agency (Delcredere 
Service)’. 
For: NGO 11.11.11  

‘Compilation of a human rights course for 
companies having commercial relations with 
African countries’. 
Funded by: City of Antwerp 

Opdrachten 2004-2008
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2006

'Study into the legislation and the practical ap-
proach adopted by financial institutions con-
cerning the supply of products and services to 
arms exporting companies'.

'Study into human rights obligations of private 
financial institutions'.
For: BankTrack

'Study into arms exports from the former Yugo-
slavia'.

'Study into Flemish export and transit of arms, 
the Flemish licence policy on the subject, and 
the arms legislation in European countries'.
For: Flemish Peace Institute

'Study into the role of Uganda in the Congolese 
civil war'.
For: Amnesty International, IANSA campaign.

'Study concerning the visualisation of conflict 
motives on geographical maps'.
Financed by: Belgian Federal Public Service For-
eign Affairs and European Union.

'Study into financial aspects of large mining 
projects in Katanga, DRC'.
For: Broederlijk Delen

‘Interests of Congolese politicians in the min-
eral industry in the DRC’.
For: Fatal Transactions.

2005

‘Arms trafficking in the Great Lakes Region: 
Tanzania’.
For: Belgian Federal Public Service Foreign Affairs

‘Interests of Congolese politicians in the min-
eral industry in the DRC’.
For: Fatal Transactions.

Training package for monitoring arms embar-
go.
For: MONUC, funded by the Belgian Federal Public 
Service Foreign Affairs.

Contract research: ‘Arms flows from the Middle 
East’.
For: Amnesty International.

Contract research: ‘Arms procurement Central 
Africa’.
For: Amnesty International and Raid.

‘Civil society activity on disarmament in Europe 
and Brazil’.
For: publication IPIS.

Contract research: ‘DRC: Arming the East’.
For: Amnesty International.

Colombia - Development education.
Financed by: Flemish Ministry of Foreign Policy.

2004

Colombia: Ecomujer –Cartografie de la Espe-
renza I/b: Peace building and preventive diplo-
macy.
Financed by: Belgian Federal Public Service For-
eign Affairs.

Contract research: ‘Violation of the UN-weapon 
embargo against East-Congo’.
For: All Party Parliamentary Group on the Great 
Lakes Region & Genocide Prevention (APPG) House 
of Commons, UK.

‘European Arms Exports to Latin America’.
For: publication IPIS.

‘EU Policies towards the Colombian Conflict’.
For: United Nations University – Comparative Re-
gional Integration Studies.

‘Containing arms trafficking to the South: Eu-
ropean arms export laws vs. facts set in a Latin 
American context’.
For: publication IPIS.

‘Arms for Macondo’.
For: publication ’Noord-Zuid Cahier’.

Colombia: Ecomujer –Cartografie de la Espe-
renza I/a: vredesopbouw en preventieve diplo-
matie.
Financed by: Belgian Federal Public Service For-
eign Affairs.

Lessen in samenwerkingsontwikkeling- over 
het gewapend conflict in Sierra Leone en ille-
gale exploitatie en handel in bloeddiamanten.
For: AROSA (Adviesraad voor ontwikkelingssamen-
werking Antwerpen).

Opdrachten 2004-2008
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IPIS team

Anne Hullebroeck
anne.hullebroeck@ipisresearch.be

Jeanine Doublet (bibliotheek)
jeanine.doublet@ipisresearch.be

Directeur: 

Didier Verbruggen
didier.verbruggen@ipisresearch.be

Researchers:

Peter	Danssaert
peter.danssaert@ipisresearch.be

Jeroen Cuvelier
jeroen.cuvelier@ipisresearch.be

Jan Cappelle
jan.cappelle@ipisresearch.be

Steven Spittaels
steven.spittaels@ipisresearch.be

Raf Custers
raf.custers@ipisresearch.be

Filip Hilgert
filip.hilgert@ipisresearch.be

Ken Matthysen
ken.matthysen@ipisresearch.be

Administratie:

Het IPIS team bestond per 1 januari 2009 uit 
volgende medewerkers:
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Contact
IPIS vzw
Italiëlei 98a
2000 Antwerpen

Tel.: ++32(0)3/225.00.22
Fax: ++ 32(0)3/231.01.51
info@ipisresearch.be
www.ipisresearch.be
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