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Raad van bestuur 
 

 
 
 
 
 
De mandaten binnen de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd. De Raad kwam in 2006 vier maal samen en 
bestaat uit : 
 
 

Voorzitter 
 

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

 

Secretaris 
 

� Willy Laes: adjunct-directeur Atheneum van Keerbergen, voormalig voorzitter Amnesty International 
Europese Associatie 

 

Penningmeester 
 

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

Leden 
 

� Kris Dierckx: adjunct-directeur EU cel - afdeling Buitenlandse Zaken Departement internationaal 
Vlaanderen - 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 hoogleraar Universiteit 
Antwerpen 
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Woord van de voorzitter 
 

 

Antwerpen, april 2007 
 
Afgelopen zomer vierden de medewerkers, bestuursleden en sympathisanten 
het 25-jarige bestaan van IPIS. We blikten daarbij terug op de ontwikkeling die 
IPIS parallel met de internationale vredesproblematiek heeft doorgemaakt. 
Oorspronkelijk werd IPIS opgericht als onafhankelijk en pluralistisch 
documentatiecentrum dat de brede vredesbeweging in België diende te 
ondersteunen. Zijn onafhankelijkheid heeft IPIS altijd bewaard maar zijn focus 
verlegde zich mettertijd van de Koude Oorlogscontext naar gewapende 
conflicten in het Zuiden. Die vaak vergeten conflicten aan de periferie van een 
steeds meer globaliserende wereld vergden, door een gebrek aan informatie 
en belangstelling in het Noorden, een actievere en meer directe rol van IPIS 
als kenniscentrum. Wilden wij ons als organisatie via het vergaren en 
verwerken van kennis inzetten voor de wereldvrede, dan moesten we een echt 
onderzoekscentrum worden. IPIS bleef dus zijn infotheek uitbouwen maar 
ontpopte zich daarnaast tot een van de weinige think tanks die zijn analyses 

van conflicten stoffeert met bevindingen uit terreinonderzoek in het Zuiden. 
 
Dat de expertise en ‘action research’ van IPIS gegeerd is, werd in 2006 ten 
overvloede bewezen door de talloze projecten die we hebben uitgevoerd voor 
een waaier van opdrachtgevers. Het recent opgerichte Vlaams 
Vredesinstituut bestelde een lijvige studie over militaire export vanuit Vlaanderen. Binnen de NGO wereld werd, 
zowel door Belgische als buitenlandse organisaties, veelvuldig beroep gedaan op onze kennis inzake conflicten, 
wapenhandel en de exploitatie van minerale rijkdommen. Voor de FOD Buitenlandse Zaken initieerden we een 
project dat conflictmotieven in kaart brengt en dat thans verder loopt dankzij financiering vanuit de EU. Nog voor 
dezelfde overheidsdienst zetten we ons project verder in Colombia waar we aan een breed veld van stakeholders 
onze kennis over vredesopbouw aanbieden. Tot slot haalden we met een nieuwe onderzoeker een brede 
expertise inzake Corporate Social Responsibility in huis, een poot die we verder willen uitbouwen en die in 2006 
reeds opdrachten opleverde voor 11.11.11 en het netwerk BankTrack. Dat het betrekkelijk kleine IPIS team zo’n 
overvloedige en kwaliteitsvolle output wist te produceren, dwingt bewondering af. Ik wil alle medewerkers dan ook 
hartelijk gelukwensen en danken voor hun inzet.  
 
Ook op bestuurlijk vlak hebben we in 2006 niet stilgezeten. We werken al een aantal jaren aan een 
professionalisering en optimalisering van de werking van IPIS. Dat resulteerde afgelopen jaar in een aantal 
ingrepen om tot een juist  evenwicht tussen ondersteunend en onderzoekspersoneel te komen. Daarnaast 
beslisten we om de onderzoekscapaciteit van het beperkte  team toe te spitsen op één regio, namelijk sub-
Sahara Afrika, en het werk inzake Latijns-Amerika stop te zetten tegen eind 2007. Binnen de regionale focus zal 
het onderzoek zich clusteren rond drie kernthema’s: wapenhandel, de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en 
regelgeving inzake duurzaam ondernemen.  
 
Het dagelijks beleid werd in 2006 toevertrouwd aan een nieuwe directeur, Didier Verbruggen, die IPIS aan de 
hand van moderne managementmethoden verder uitbouwt tot  een noodzakelijk en onmisbaar 
onderzoeksinstituut.  Heuglijk nieuws begin 2007 is dat onze bestuurlijke inspanningen erkend werden door een 
positieve screening van PriceWaterhouseCoopers. Dat laat ons toe bij DGOS een nieuw meerjarenprogramma in 
te dienen. Ik wil dan ook alle leden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering danken en ik 
hoop  dat ze samen met mij hun schouders onder IPIS willen blijven zetten. 
 
Wivina Demeester-De Meyer 
Voorzitter 
 
 

Wivina Demeester – De Meyer 
houdt speech op  25-jarig 
bestaan IPIS 
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Ten geleide 
 

 

Antwerpen, april 2007 
 
Pax Christi Vlaanderen vroeg me afgelopen 
jaar of ik voor hen naar de Democratische 
Republiek Congo wilde gaan als observator 
van de verkiezingen. Ik aanvaardde het 
voorstel in dank en reisde twee maal af naar 
onze vroegere kolonie, waar ik deel 
uitmaakte van een gezamenlijke missie van 
een Europees (Eurac) en Congolees 
(CDCE) NGO-netwerk. De eerste keer 
belandde ik in Bukavu en Kamituga, een 
stoffig mijnstadje in Zuid-Kivu. De tweede 
trip bracht me naar Goma in Noord-Kivu. In 
Bukavu vertelden de Congolezen over de 
raid van legerofficier Nkunda in 2004. Hoe 
die een spoor van dood, vernieling en 
verkrachting had achtergelaten. In Kamituga 
haalden de mensen pijnlijke herinneringen 
op over hoe ze tijdens de oorlog uit hun 
dorpen verdreven waren. In Goma was de 
bevolking bang voor een terugkeer naar een 
toestand van conflict. Terecht, zo zou 
blijken. Ik was nog maar net terug in België 
of de beruchte Nkunda lanceerde weer een nieuw offensief.  
 
Toch verliepen de verkiezingen al bij al vrij rustig en, voor zover wij daar zicht op hadden, correct. Het land 
kreeg een geplebisciteerde president en premier, een parlement, senatoren en gouverneurs. Maar nu moet 
het moeilijkste nog komen: de infrastructuur, sociale voorzieningen, de veiligheidsdiensten, het juridische 
apparaat, het economische leven, zowat alles in Congo moet van quasi nul worden heropgebouwd. De 
combinatie van een corrupte politieke cultuur, etnische tegenstellingen en een straatarme, getraumatiseerde 
bevolking hangt als een donderwolk boven de moeizaam verkregen vrede.  
 
De Congolezen verwachten nu van hun leiders dat ze eindelijk de vruchten kunnen plukken van hun 
bodemrijkdommen. IPIS volgt de Congolese mijnsector al jaren op en voerde er in 2006 twee 
onderzoeksprojecten over uit. Een daarvan resulteerde in een publicatie die inmiddels geciteerd werd door de 
prestigieuze International Crisis Group en het UN expertenpanel in Congo. De andere studie leverde 
Belgische NGOs de nodige stof om uit te pakken met een campagnememo waarmee ze deze lente naar de 
Wereldbankmeetings in Washington trekken.  
 
Door de toenemende stabilisering in post-conflictlanden krijgt de mijnbouw er vaak een formeler, meer 
industrieel karakter. Aanvankelijk focuste IPIS op de link tussen de grondstoffensector en conflictfinanciering, 
nu krijgen we meer oog voor de problematiek van de herverdeling, of het gebrek eraan, van Afrikaanse 
bodemrijkdommen. We analyseren beursfilings, aandeelhoudersstructuren, fiscale constructies en 
grondstoffenkoersen. Die know-how zullen we in de toekomst moeten uitbreiden. We houden ook nieuwe, 
geopolitieke trends in het oog. De grondstoffenhonger van China bijvoorbeeld. Dat land voert een waar 
economisch offensief in Afrika, gaande van de aanleg van een spoorlijn in Angola voor transporten uit de 
Zambiaans-Congolese copperbelt tot de controle over olievelden in Soedan. En wat te verwachten van India?  
 
 
 
 
 

Didier Verbruggen observeert kiesverrichtingen in Saké, Goma – okt. 
2006 (foto IPIS) 



                                                              www.ipisresearch.be  

 
 

 
6      

         

 
 
 
De opkomst van jonge economische grootmachten houdt het risico in van een ‘race to the bottom’ op het vlak 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We zoeken momenteel naar opdrachtgevers om 
onderzoeksprojecten over bijvoorbeeld de rol van Chinese bedrijven in Congo te financieren. In 2006 
valoriseerden we onze nieuw verworven expertise inzake MVO alvast met studies naar milieu- en sociale 
criteria en mensenrechtenverplichtingen van financiële instellingen. Voorts kruiste het MVO onderzoek onze 
know-how over wapenhandel in een studie over de wetgeving die in Europese landen geldt voor banken die 
zaken doen met wapenhandelaars. 
 
Wetgeving op het vlak van de handel in militair materiaal vormde ook een belangrijk onderdeel van een 
rapport dat we in 2006 voor het Vlaams Vredesinstituut maakten. Maar daarnaast deden we ook het nodige 
spitwerk in landen van herkomst en Afrikaanse bestemmingslanden van kleine wapens en munitie. Voor 
Amnesty International (AI) zochten we in Ituri en Oeganda naar bewijsmateriaal omtrent de rol van Kampala 
in het Congolese conflict. En nog voor AI bereiden we momenteel een studie voor naar wapenhandel richting 
het geteisterde Soedan. In republieken van voormalig Joegoslavië speurden we in 2006 naar wapenexporten 
richting Afrika. Recentelijk werden we, als eerste NGO ooit, door de OVSE uitgenodigd om ons rapport 
daarover in Wenen te komen voorstellen. We hebben plannen om aan onze research in de Balkan een 
vervolg te breien en een trainingspakket samen te stellen voor officials die in die regio met de problematiek 
van exportlicenties en controles te maken krijgen. Zoals altijd komt het er voor IPIS op aan hier geldschieters 
voor te vinden.  
 
Tot slot koesteren we hoge verwachtingen over het project van twee nieuwe, jonge krachten die zopas zijn 
teruggekeerd uit Katanga. In 2006 werkten ze hun methode uit om lokale conflictmotieven op geografische 
kaarten te visualiseren. Die methode gaan ze nu toepassen op de gegevens die ze in Congo verzameld 
hebben. Het belooft een vernuftig staaltje van toegepaste geopolitiek te worden.  
 
Didier Verbruggen 
Directeur 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Militieleden Nkunda verstoren kiesverrichtingen in Mushaké, Rutshuru – okt.2006 (foto IPIS) 
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Missie 
 

 
 
IPIS verricht onderzoek naar wapenhandel, de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in sub-Sahara Afrika. * 

IPIS streeft daarbij naar de grootst mogelijke objectiviteit en werkt vanuit een onafhankelijke positie.  

IPIS wil een beter inzicht in zijn expertisedomein verschaffen aan alle betrokkenen. Daarom geven wij 
informatie aan niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties, overheden, bedrijven, de 
media en het brede publiek.  

IPIS beoogt deze bijdrage te leveren middels drie strategische doelstellingen:  

� Het organiseren van onderzoeksactiviteiten en rapportering  
� Het onderhouden van een informatie- en documentatiesysteem  
� Het stimuleren van informatie-uitwisseling in verschillende fora 

* De exclusieve focus op sub-Sahara Afrika zal definitief zijn vanaf het najaar 2007. Voor dat tijdstip 
ontwikkelen we ook activiteiten m.b.t. Latijns-Amerika. 

 

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 theoretische 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 
internet, de studie van academische en journalistieke publicaties, de analyse van vertrouwelijke 
documenten, 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. Afhankelijk van de 
vereisten van onze klanten, bestaat onze output uit publiceerbare rapporten of 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. 

De analyses in onze dossiers gaan steeds vergezeld van werkbare aanbevelingen die we aftoetsen bij 
juridische en technische experten en bij beleidsmakers. De aanbevelingen worden gericht aan alle bij het 
onderzoeksthema betrokken stakeholders. 

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

 

 

� Verdere stappen werden ondernomen om een juist evenwicht te bereiken tussen leidinggevend, 
ondersteunend (admin. en bib.) en onderzoekspersoneel. Die verhouding ligt momenteel respectievelijk 
op 1/2/5 VTE.  

� Er werd een evaluatiesysteem voor het personeel ingevoerd. Via planning, opvolging en evaluatie wordt 
op objectieve wijze nagegaan in welke mate de prestaties en competenties van de medewerkers de 
strategische doelstellingen van IPIS bewerkstelligen. 

� IPIS formaliseerde en verfijnde zijn procedures voor collectievorming van de bibliotheek, financieel 
beheer, rekrutering en projectbeheer. 

� Een analytische boekhouding werd ingevoerd en een commissaris – revisor werd aangesteld. 
� De IPIS website werd geactualiseerd. 

 

 
 

 
 

 

Vooruitzichten voor 2007 

� Een screening vanwege DGOS door PriceWaterHouseCoopers leverde IPIS reeds een gunstig advies 
op. Concreet betekent dit dat IPIS conform de nieuwe wetgeving inzake de NGOs een tien jaar geldige 
programma-erkenning krijgt. Dat laat ons toe in 2007 bij DGOS een strategisch kader en 3-
jarenprogramma ter co-financiering in te dienen. 

� Het strategisch kader zal 6 jaar gelden en drukt voor die periode de doelstellingen, strategieën en 
methoden uit die IPIS binnen het door DGOS medegefinancierde programma zal hanteren. Het opstellen 
van zulk kader noopt tot een oefening van zelfreflectie omtrent de volledige werking van IPIS. Die 
reflectie zal in 2007 mee de basis vormen bij het opstellen van het nieuwe 3-jarenprogramma.  

� IPIS zal bij zijn strategische oefening geholpen worden door een audit die het bestelde bij de Leuvense 
onderzoeksgroep HIVA. De audit wordt opgeleverd in juni 2007 en spitst zich toe op de personeelsinzet, 
de productiviteit, de functionaliteit binnen de NGO wereld, en de kwaliteit en waarde van de bibliotheek. 
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Activiteitenverslag 

Thema natuurlijke rijkdommen 
 

 

 
Coverfoto IPIS-rapport 'The State vs. the People' 

 

 
Studie naar de rol van de 

DRCongolese politieke elite 
in de mijnsector  

 
 
Opdrachtgever:  
Niza (Nederlandse NGO) en Fatal Transactions 
(internationaal netwerk van NGOs dat zich inzet 
voor een sociale en duurzame exploitatie van 
grondstoffen in Afrika) 

 

Omschrijving:  
Deze desktop studie liep over een periode van vijf 
maanden, startend vanaf oktober 2005. De studie 
vertrekt vanuit de vaststelling dat de fabelachtige 
bodemrijkdom van de DRC (diamant, koper/kobalt, 
goud, coltan, cassiteriet, …) de bevolking niet of 
amper ten goede komt en ook een centrale rol 
speelde in de oorlogen die het land teisterden tussen 
1996 en 2003. Steevast worden buitenlandse 
bedrijven met de vinger gewezen, maar wat is het 
aandeel van de Congolese elite in de problematiek? 
Voor het beantwoorden van die vraag focusten we 
op het zuiden van de provincie Katanga, dat het 
grootste economische potentieel qua mijnbouw heeft 
en dat tijdens de oorlogen gespaard bleef van 
gewapende conflicten. Slecht bestuur en corruptie 
tijdens het overgangsregime deden, ondanks de 
nauwe betrokkenheid van de Wereldbank, het 
privatiseringsproces van mijnparastatale Gécamines 
uitmonden in een totaal fiasco. Aan de hand van  
mediaberichten, academische publicaties, NGO 
rapporten, rapporten van Congolese parlementaire 
commissies en een veelheid aan vertrouwelijke 
documenten reconstrueerde IPIS de mislukte 
privatisering en identificeerde daarbij de politieke 
verantwoordelijken. Case studies omtrent de 
totstandkoming van miljardencontracten tussen 
privé-bedrijven en Gécamines, en omtrent de fout 
gelopen modernisering van het mijnkadaster leveren 
een concreet en diepgaand inzicht in de nefast 
gebleken driehoeksverhouding tussen buitenlandse 
bedrijven, Congolese politici en de Wereldbank. De 
studie toont aan hoe de toekomstige reconstructie 
van de DRC gehypothekeerd wordt door het 
wanbeleid van de mijnsector. 

Output:  
Rapport ‘The State vs. the People. Governance, Mining and the Transitional Regime in the Democratic Republic 
of Congo’, publ. maart 2006, 79 pag: http://www.ipisresearch.be/publications_report.php  
Het rapport werd ook vertaald naar het Frans. 
 
Impact:  
De analyse van IPIS vond onder meer gehoor bij de FOD Buitenlandse Zaken die ten aanzien van de DRC 
goed bestuur centraal stelt. Karel De Gucht citeerde bijvoorbeeld uit het rapport in zijn speech op de Afrika 
studiedag van het Liberaal Vlaams Studentenverbond op 29 april 2006. Door de kritische analyse van de rol 
van de Wereldbank zorgde het binnen die organisatie voor interne debatten op hoog niveau. Bankwatchdogs 
zoals de NGO Bank Information Center in Washington, en NGOs die ijveren voor deugdelijk bestuur van de 
Congolese mijnsector hanteren het rapport als referentiewerk. Het werd inmiddels ook geciteerd door de 
prestigieuze think tank International Crisis Group, Le Monde diplomatique en het VN expertenpanel dat toeziet 
op het wapenembargo t.a.v. Congo.  In de DRC zelf tenslotte gaf een lokale campagne van Niza/Fatal 
Transactions ruchtbaarheid aan het rapport in volle verkiezingstijd. Talloze NGOs refereerden daarop aan het 
rapport in een open pleidooi voor goed bestuur en door verspreiding binnen een netwerk van Congolese 
journalisten bereikte het alle voorname media. 
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Activiteitenverslag 

Thema natuurlijke rijkdommen 
 
 

 
Studie naar  

financiële aspecten van  
grote mijnbouwprojecten 

in Katanga 
 

 
Omschrijving: 
Deze desktop studie liep over een 
periode van twee maanden en kreeg 
nog een verlengstuk in 2007. IPIS 
stelde een financieel-technisch 
dossier samen over drie belangrijke 
privaat-publieke joint ventures in de 
kopersector van Katanga. We 
verzamelden en analyseerden 
persartikels, beursfilings, diverse 
internetbronnen en ongepubliceerde 
documenten (contracten en 
akkoorden, haalbaarheidsstudies, 
audits, technische rapporten, 
enzovoort).  Het resulterende 
rapport gaf een overzicht van de 
aandeelhoudersstructuur van de 
betrokken bedrijven, de individuele 
actoren achter die structuur, de 
financiering van de projecten, de 
return voor de investeerders en die 
voor de DRC. 
 

 

 

 
 

Logo campagne rechtvaardige mijncontracten  
 
 
Opdrachtgever: 
De Belgische NGO Broederlijk Delen en de koepel van Vlaamse 
NGOs 11.11.11 
 
 
Output: 
Ongepubliceerd dossier. 
 
Impact: 
Op basis van deze studie en verder onderzoekswerk van IPIS 
stelden Broederlijk Delen, 11.11.11 en de Britse NGO RAID een 
memorandum samen met een analyse en aanbevelingen m.b.t. de 
Congolese mijnsector. Dat memorandum werd samen met een 
appel aan stakeholders op beleidsvlak gelanceerd op een 
persconferentie in Brussel in maart 2007. Het werd nadien 
uiteengezet op een hoorzitting in de Belgische Senaat, ook ditmaal 
door een vertegenwoordiger van zowel Broederlijk Delen als IPIS. 
Meer dan honderd Belgische, Congolese en internationale NGOs 
tekenden inmiddels het appel. De opdrachtgevers zetten hun 
campagne voort op de komende Spring Meetings van de 
Wereldbank in Washington. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aandeelhoudersstructuur Tenke Mining Corporation uit IPIS-dossier voor Broederlijk Delen en 11.11.11 
 

Tenke Mining Corporation(Canada)  

58,912,129 aandelen in omloop 

81,37% of 47.934.493 
aandelen 

eigenaar onbekend 
 

18,63% of  
10.977.636 aandelen 

Adolph Lundin 
 

Ellegrove 
Capital Ltd 

(Barbados – 
22/02/2000) 
8.377.636 
aandelen  

Abalone 
Capital Ltd 
(Barbados - 
22/02/2000) 
1.000.000 
aandelen  

Lorito 
Holdings 
Limited 
800.000 

aandelen  

Zebra 
Holdings and 
Investments 

Limited 
800.000 

aandelen 
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Activiteitenverslag  

Thema natuurlijke rijkdommen 
 

 
 
Studie inzake het 
visualiseren van conflictmotieven op geografische k aarten 

 

Kindsoldaten Mai Mai in Mitwaba, Katanga 
 
 
Financiers: 
 
2006-2007 FOD Buitenlandse 
Zaken, 2007-2009 Europese Unie. 
 
Output: 
Kaarten + analyse op de IPIS 
website vanaf juni 2007. Nog te 
publiceren rapport. 
 
Impact: 

De impact van dit beleidsadviserende 
onderzoek zal zich uitwijzen in de 
toekomst. 

 
 
 
Omschrijving: 

IPIS ontwikkelt een interdisciplinaire methode om 
conflictmotieven in kaart te brengen. Het beoogde analyse-
instrument, dat gebruik maakt van GIS software, zal bestaan 
uit sets van geografische kaarten die economische, ethno-
politieke, religieuze en andere conflict drivers visualiseren 

Bedoeling is een superpositie te maken van die kaarten op 
een andere kaartenset die troepenbewegingen en -
concentraties, gewelddadige incidenten, territoriale 
aanspraken van strijdende partijen enz. weergeven. Dit 
project loopt tot juni 2009. Een eerste casus wordt uitgewerkt 
na veldonderzoek door twee IPIS researchers in de 
DRCongolese provincie Katanga in het voorjaar van 2007. 

 
 
 
 

Gewelddadige incidenten en conflict drivers in regio Upemba, Katanga 
(draft kaart Mapping project IPIS) 
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Activiteitenverslag  

Thema natuurlijke rijkdommen 
 

 

Begeleiding stagiair 
 

 
IPIS neemt regelmatig stagiairs aan en biedt hen 
begeleiding onder verschillende vormen. Een 
daarvan is het aanbieden van een forum voor 
publicaties van jong onderzoekstalent. In 2006 
begeleidden we Frans Schram, master of Laws 
Universiteit Maastricht, bij het omwerken van zijn 
thesis naar een research paper. De paper 
verscheen als onderdeel van het educatieve 
project dat een internationaal consortium van 
NGOs onder leiding van het Nederlandse Niza 
uitvoert met medefinanciering van de EU. IPIS 
maakt deel uit van het consortium. 
Output: ‘The legal aspects of the Kimberley 
Process’, publ. januari 2007, 38 pag. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=153 

 
 

Voordrachten 
 

 

� ‘Domestic politics as the key to change’, lezing in opdracht van Niza/Fatal Transactions.  
� Event : Colloque international ‘Gouvernance et secteur minier: le défi congolais’. 
� Organisator: Table de concertation sur la Région des Grands Lacs + Groupe de recherche sur les 
activités minières en Afrique.  
� Locatie, datum : Montréal – Canada, 31/03/06. 

� ‘The role of business in conflict. Examples from the DRC’.  
� Event: EU-Launch BICC Brief 32 “Who’s minding the Store?”  
� Organisatie: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. 
� Locatie, datum: Brussel, 28/09/06. 

� ‘Action points related to the review/renegotiation of joint venture contracts in the DRC mining sector, and to            
the implementation of transparent tendering procedures for mining rights as described in the Mining Code and 
Regulation.’ 

� Event: Round table meeting ‘Natural resource sector reform in the DRC’. 
� Organisator: All Party Parliamentary Group on the Great Lakes Region of Africa. 
� Locatie, datum: House of Commons, Londen, 07/12/06. 

Bijdragen aan tijdschriften, groepspublicaties 
 

� Kirsten Hund & Didier Verbruggen: The State versus the people? Governance, mining and the Transitional 
Regime in the Democratic Republic of the Congo: the Case of Katanga. Resource Extraction and Transparency. 
In: OPENSPACE Vol. 1, no. 4, Open society initiative for Southern Africa, juni 2006. 
http://www.osisa.org/files/openspace/1_4_p53_kirsten_hund_didier_verbruggen.pdf 

� Didier Verbruggen: De Congolese politiek als sleutel tot een rationeel beheer van natuurlijke rijkdommen. In: 
‘Gevaarlijke rijkdom. Grondstoffen in de mondiale economie’, noord zuid CAHIER jrg 31 n° 2, juni 2006.  
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=838 

Comptoir mineralen Goma (foto IPIS) 
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Activiteitenverslag 

Thema wapenhandel 
 
 

 

 

Studie naar de rol van Oeganda in de Congolese burg eroorlog 
 
 

P. Danssaert en B. Johnson-Thomas op wapeninspectie in Bunia – okt. 2005 (foto IPIS) 

 
 
Output: 
 
Rapport ‘Greed and Guns: 
Uganda’s role in the rape of the 
Congo’, publ. juli 2006, 24 pag. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=140 
 
Impact: 
 
Amnesty International gebruikte 
het rapport voor de Control Arms 
campagne die het voert samen 
met Oxfam en het International 
Action Network on Small Arms 
(IANSA). Control Arms ijvert voor 
een internationaal, bindend 
verdrag dat de wapenhandel 
reguleert. 

Omschrijving: 

Deze studie startte in 2005 tegen de achtergrond 
van een aanklacht die de DRC tegen Oeganda indiende bij 
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De aanklacht 
betrof de betrokkenheid van Oeganda bij de oorlogen in 
Congo en de massale mensenrechtenschendingen die 
daarmee gepaard gingen. Een researcher van IPIS reisde 
samen met een externe expert naar Oeganda en Ituri in 
Oost-Congo om bewijsmateriaal te verzamelen die claims 
ondersteunen m.b.t. de bezetting van een deel van Oost-
Congo door Oegandese strijdkrachten en de steun die 
Oeganda verleende aan Congolese rebellenbewegingen. 
IPIS interviewde onder meer de voormalige leider van de 
rebellengroep PUSIC en bestudeerde loten wapens en 
munitie die door de VN missie MONUC in beslag werden 
genomen. Aan de hand ook van vertrouwelijke documenten 
toonde IPIS overtuigend aan dat de inmenging van 
Oeganda in het conflict georkestreerd werd op het hoogste 
politieke en militaire niveau in dat land. Naast politieke 
motieven bekleedden de bodemrijkdommen van de DRC, 
vnl. diamant en goud, een centrale plaats in de geheime 
agenda van de Oegandese elite. 

Opdrachtgever: 
Het Internationale Secretariaat van Amnesty International. 

 
 

Door Monuc in beslag genomen machinegeweren, 
Bunia – okt. 2005 (foto IPIS) 
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Activiteitenverslag 

Thema wapenhandel 
 

 

 
Studie naar  
Vlaamse wapenexport en – doorvoer,  
het Vlaamse vergunningenbeleid ter 
zake, en de wapenwetgeving in 
Europese landen. 
 

 

 
 
 

 
 
Omschrijving: 
 
In 2003 werd in België de bevoegdheid inzake 
het wapenexport-, doorvoer- en invoerbeleid 
geregionaliseerd. De regionalisering 
resulteerde nog niet in een nieuw wettelijk 
kader dat de toekennings- en 
beoordelingsprocedures van de wapenuitvoer 
en doorvoer moeten regelen. De Vlaamse 
overheid gaf herhaaldelijk te kennen dat ze 
het nodig acht om zo snel mogelijk een 
decreetontwerp ter zake aan het parlement 
voor te leggen. De Vlaamse overheid en het 
parlement hechten belang aan het evenwicht 
tussen economische belangen en 
supranationale, juridische aspecten. Om 
inzicht te verschaffen in de basiselementen 
van de discussie, voerde IPIS gedurende drie 
maanden een desktop studie uit over de 
Europese en internationale verplichtingen en 
afspraken van staten met betrekking tot de 
uitvoer van militair materiaal, de 
wapenwetgeving in 9 Europese landen, de 
omvang van de productie van militair materiaal 
in Vlaanderen en de uitvoer van dergelijk 
materiaal naar het buitenland. IPIS stelde ook 
een prognose op van de beleidsimplicaties en 
van de implicaties in de praktijk, indien er in de 
Vlaamse regelgeving geen systeem van 
doorvoervergunning, geen specifieke criteria 
en/of specifieke wapenlijst, of geen catch-all 
clausule zou worden opgenomen. 

 

 
 

 
 
Opdrachtgever:  
 
Het Vlaams Instituut voor Vrede en 

Geweldpreventie (Vlaams 
Vredesinstituut), een paraparlementaire 
instelling bij het Vlaams Parlement. 

Output:  

Ongepubliceerd dossier. 

Impact:  
 
Op basis van deze studie verrichtte het 
Vlaams Vredesinstituut verder onderzoek, 
wat resulteerde in 3 rapporten:  
 
� Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2006. 
� Een vergelijkende studie van het 

wapenexportcontrolebeleid: Vlaanderen 
en zijn buren. 

� Het Vlaams wapenexportbeleid: een 
analyse van de juridische context. 
 
De drie studies zijn publiekelijk te raadplegen op de 
website van het Vlaams Vredesinstituut. 
http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/page.php?mnu=h1&lang=NL 

 
 
 

 
 

 

Cover VVI-rapport Vlaamse wapenexport, 
maart 2007 
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Activiteitenverslag 

Thema wapenhandel 
 

 
 

Studie naar wapenexport uit voormalig Joegoslavië  
 

7.62 mm M59, Bosnië (foto IPIS) 

 

Omschrijving: 

Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van het Belgische OVSE-
voorzitterschap in 2006. De OVSE engageert zich formeel voor de bestrijding 
van de proliferatie van kleine en lichte wapens en telt onder meer Bosnië-
Herzegovina, Servië, Kroatië, Slovenië en Montenegro onder haar leden. IPIS 
maakte een analyse van de wetgeving inzake export en transport van wapens in 
die landen, en plaatste die in het licht van regionale en internationale verdragen 
waartoe de lidstaten van de OVSE zich verbonden hebben. Nadien reisde een 
team van experts onder leiding van IPIS af naar de regio om ter plaatse 
onderzoek te doen naar de implementatie van de bestaande wetgeving. Het 
team verzamelde er officiële documenten en nam interviews af van officials en 
vertegenwoordigers van bedrijven. De focus lag op Bosnië-Herzegovina en 
Servië, maar ook de haven van Bar in Montenegro en die van Ploce in Kroatië 
werden bezocht. De verkregen info leverde stof voor een veelheid aan case 
studies die lacunes in de bestaande exportcontroles aan het licht brachten. 
Verder werd de problematiek van ‘brokering’ aan de kaak gesteld, een praktijk 
die er mee toe bijdraagt dat kleine en lichte wapens terechtkomen in Afrikaanse 
landen onder embargo, of zelfs bij niet-statelijke actoren. De studie werd 
afgesloten met een lijst van werkbare aanbevelingen gericht aan alle 
stakeholders op beleidsvlak. 

Opdrachtgever: 

IPIS ondernam deze studie op eigen initiatief. 

Output: 

Rapport ‘ Recent arms deliveries from the successor 
states of the former Yugoslavia’, publ. maart 2007, 69 pag. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=165 

Impact: 

IPIS kreeg in maart 2007 de eer om als eerste NGO ooit 
een meeting van de OVSE toe te spreken. Die meeting 
vond plaats in Wenen en bood IPIS de kans om zijn 
rapport voor te stellen aan de verzamelde 
vertegenwoordigers van OVSE-lidstaten.  Onderwerp van 
de vergadering was de strijd tegen de proliferatie van 
kleine en lichte wapens via luchttransport. Het feit alleen al 
dat zulk gevoelig thema geagendeerd werd, mag een 
succes heten. IPIS ziet hierin zijn relevantie bevestigd als 
uniek expertisecentrum dat daadwerkelijk kan wegen op 
de beleidsagenda van nationale en internationale 
instituties. Voorts zal het rapport, wat de civiele 
maatschappij aangaat, de Control Arms campagne van 
Amnesty International, IANSA en Oxfam dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapendepot, Bosnië (foto IPIS)  
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Activiteitenverslag 

Thema wapenhandel 
 

 

Voordrachten 
  

 
Bijdragen aan tijdschriften, 
groepspublicaties  

  

� ‘La sécurité communautaire en Ituri, au Sudan et 
en Ouganda’, lezing in opdracht van Pax Christi 
Vlaanderen.  

� Event : Séminaire interne ‘Rafal’. 
� Organisator: Groupe de  recherche et 

d’information sur la paix et la sécurité 
(GRIP). 

� Locatie, datum : Brussel, 19/06/06. 

� Modereren debat ‘Vrede en economie vanuit 
verschillende disciplines’. 

� Conferentie ‘Vrede en economie’. 
� Organisator: Vlaams Vredesinstituut. 
� Locatie, datum: Egmontpaleis – Brussel, 

20/10/06. 

 

 

� Bijdrage aan Chapter 1 van Developing a 
Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small 
Arms and Light Weapons: Scope and Implications, 
United Nations Institute for Disarmament 
Research, Geneva, November 2006. 

http://www.unidir.org/bdd/fiche-ouvrage.php?ref_ouvrage=978-92-9045-188-4-en#contents 

 

 
Begeleiding stagiair 

 
 

In 2006 begeleidden we Alexander Mattelaer, lic. 
Germaanse Talen KUL en master of arts 
European Studies University of Bath, bij het 
omwerken van zijn thesis naar een 
researchpaper. 

Output:  

‘Vredesoperaties in Rwanda en Congo: lessen 
voor het ontwerp van militair-humanitaire 
interventies’, publ. juni 2006, IPIS-dossier 147, 
44 pag. 

http://www.ipisresearch.be/download.php?id=137 

 

 

 

 

 
Door Monuc in beslag genomen RPG-7, Bunia – okt. 2005 (foto IPIS) 
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Activiteitenverslag 

Thema  
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
 
 

Studie naar de mensenrechtenverplichtingen  
van private financiële instellingen   

 

Omschrijving:  

Onder druk van NGOs ontstaat bij banken en 
andere financiële instellingen de tendens om 
mensenrechtennormen mee op te nemen in 
beslissingen over de toekenning van een product 
of dienst. In ons land bijvoorbeeld opende de 
NGO Netwerk Vlaanderen een debat bij banken 
en overheid inzake de juridische afdwingbaarheid 
van mensenrechtennormen. Ook in andere landen 
werden op dit vlak een aantal successen geboekt. 
Een gemeenschappelijk initiatief vanuit de NGO-
wereld drong zich op, niet alleen omdat de 
financiële instellingen multinationaal opereren, 
maar ook om de initiatieven en stellingnamen van 
NGOs wereldwijd op elkaar af te stemmen. Tegen 
die achtergrond voerde IPIS gedurende vijf 
maanden een desktop studie uit naar de 
verwachtingen van NGOs ten aanzien van de 
banksector en naar de juridische verplichtingen 
van banken op het vlak van mensenrechten. IPIS 
deed een beroep op talloze academici en juristen 
om dat laatste aspect uit te klaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie overlegforum mensenrechten, Nijmegen 9-11 nov. 2006 
 

 

Opdrachtgever:  

BankTrack, een wereldwijd netwerk van NGOs, 
bestelde de opdracht bij de vzw Proyecto Gato 
die ze op haar beurt aan IPIS uitbesteedde. 

Output:  

Rapport ‘Human Rights, Banking Risks, 
Incorporating Human Rights Obligations in Bank 
Policies’, publ. februari 2007, 31 pag.  
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=164  

Impact:  

Het rapport werd gelanceerd door BankTrack op 
een workshop in Genève georganiseerd door 
John Ruggie, VN Rapporteur voor 
mensenrechten en bedrijven. Nadien werden de 
conclusies en aanbevelingen uit het rapport  
opgenomen in meer recente rapporten, zoals 
bijvoorbeeld dat van de Argentijnse organisatie 
CEDHA gericht aan de OESO werkgroep 
‘Investment Committee’. Het Zweedse ministerie 
van Buitenlandse Zaken plaatste het thema op 
de agenda van die OESO werkgroep en nodigde 
onder meer IPIS uit voor overleg.  
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Activiteitenverslag 

Thema  
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
 

Studie naar de wetgeving en de praktijkbenadering v an  
financiële instellingen inzake het leveren van prod ucten en  
diensten aan wapenexporterende bedrijven 
 
 

Omschrijving 

 
Artikel 14 (ex artikel 8) van de Belgische wet 
die de in-, uit- en doorvoer van militaire 
goederen regelt, kent een belangrijke 
implicatie voor krediet – en 
verzekeringsinstellingen. De instellingen 
kunnen enkel een transactie met een cliënt 
finaliseren nadat die van de bevoegde 
overheid de nodige vergunningen heeft 
ontvangen. IPIS voerde gedurende twee 
weken een desktop studie uit naar de 
wetgeving ter zake in vijf andere Europese 
lidstaten en naar de praktijkbenadering van 
financiële instellingen.  

  

 

Opdrachtgever:  

IPIS ondernam deze studie op eigen initiatief. 

Output:  

Twee ongepubliceerde rapporten. 

Impact:  

De dossiers zullen als basis dienen voor toekomstig 
beleidsadviserend onderzoek. 

 

 

Studie naar ethische normen gehanteerd door 
exportkredietverzekeringsmaatschappijen in Europa 

 

 

Omschrijving 

 
IPIS deed vijf maanden desktop onderzoek naar 
sociale en milieunormen en anti-
corruptiemaatregelen  bij exportkredietverzekeraars 
in 11 Europese landen. Het bronmateriaal voor de 
studie bestond uit publicaties van de betreffende 
maatschappijen, rapporten van NGOs, de OESO en 
de Berne Union of Credit and Investment Insurers. 
IPIS contacteerde ook zelf de maatschappijen en 
nam interviews af. De studie rondt af met een reeks 
werkbare aanbevelingen voor NGOs, overheden en 
exportkredietverzekeraars.  

 

 

Opdrachtgever:  

De Vlaamse NGO-koepel 11.11.11.  

Output:  

Nog ongepubliceerd rapport.  

Impact:  

11.11.11 zal het rapport gebruiken in zijn 
campagnewerk. Verschillende 
exportkredietverzekeringsmaatschappijen hebben al 
laten verstaan dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de 
bevindingen van IPIS en wachten op de publicatie van 
het rapport.  
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Activiteitenverslag 

Thema  
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
 

Voordrachten 

 

 

Begeleiding van stagiair  

 

� ‘Wetgeving inzake de export van kleine en lichte 
wapens’, lezing in opdracht van Pax Christi 
Vlaanderen. 

� Event: Humanitarian awareness course. 
� Organisatie: Koninklijke Militaire School. 
� Locatie, datum: Brussel, 01/12/2006. 

 

 
 
 
IPIS begeleidde Antje Veld, studente 
Internationale 
Organisaties en Internationale Betrekkingen 
Universiteit Groningen, bij het 
schrijven van haar scriptie over de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 
 
Output:  
 
Scriptie 'Minder woorden, meer daden', 
ongepubl., 2006. 
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Activiteitenverslag 

Thema Latijns-Amerika 
 

 
 

Studie naar  basisindicatoren van socio-economische  ontwikkeling, 
armoede, politieke processen en veiligheid in Latij ns-Amerika 

 

Binnenlandse vluchtelingen Chokó, Colombia (foto IPIS) 
 

 

Omschrijving: 

Startend in september 2005 deed IPIS 
gedurende zeven maanden een onderzoek 
naar basisindicatoren voor ontwikkeling in 
zestien Latijns-Amerikaanse landen waar 
Vlaamse NGOs actief zijn. In 
referentiewerken, 
databanken en andere open bronnen werd 
gezocht naar de meest actuele waarden van 
die indicatoren. Die informatie werd op een 
aanschouwelijke manier verwerkt om 
Vlaamse NGOs te ondersteunen bij het 
opstellen van hun nieuwe, door DGOS 
medegefinancierde, meerjarenprogramma’s 
in 2007. Het einddocument kwam tot stand 
via een intensief consultatieproces binnen 
het Latijns-Amerika Overleg van de Vlaamse 
NGO-sector. 
 
Opdrachtgever: 
 
Latijns-Amerika Overleg van de Vlaamse 
NGO-koepel 11.11.11 

 
Output: 
 
Rapport ‘Basisindicatoren Latijns-Amerika’, 
publ. mei 2006 (geactualiseerd februari 
2007), 29 pag. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=136 

 
Impact: 
 
Samen met 11.11.11 en Broederlijk Delen 
organiseerde IPIS in mei 2006 een 
studiedag voor de NGO-sector, academici 
en de overheid waarop het rapport 
gelanceerd en toegelicht werd. Het 
evenement werd zeer ruim bijgewoond en 
de volle impact van het studiewerk zal 
blijken uit de door de Vlaamse NGOs 
ingediende meerjarenprogramma’s in 
september 2007.  
 
 
 
 

Basisgemeenschap te Quibdó, Colombia (foto IPIS) 
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Activiteitenverslag 

Thema Latijns-Amerika 
 

 
 

Project vredesopbouw in 
Colombia 
 
Omschrijving: 
 
IPIS coördineert sinds 2003 het project 
‘Cartografie van de Hoop’ in drie 
Colombiaanse departementen die getroffen 
zijn door gewapende conflicten. Voor dit 
project werken we samen met de 
Colombiaanse NGO Corporación Ecomujer, 
Colombiaanse universiteiten, en verschillende 
lokale stakeholders. In oktober 2006 werd de 
tweede fase afgerond. In november startte de 
derde en laatste fase die loopt tot einde 2007. 
In het kader van dit project werd in juni 2006 
ook een boek gepubliceerd: “Cartografía de la 
Esperanza – iniciativas de resistencia 
specifica desde las mujeres”. 
 
Financier: 
 
FOD Buitenlandse Zaken 
 
Output: 
 
Diverse handboeken, radioprogramma’s, 
capaciterende workshops, opbouw van 
netwerken. 
 
Impact: 
 
Een gedegen impactanalyse van dit project 
wordt uitgevoerd in de loop van 2007. 
 

Vormingsactiviteiten te Popayan, Colombia (foto IPIS) 
 
 

 

 
 

Cover van het boek 'Cartografia de la Esperanza' dat gelanceerd werd in juni 2006, Bogota 
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Activiteitenverslag 

Thema Latijns-Amerika 
 

 

Voordrachten 
 

Bijdragen aan 
tijdschriften, 
groepspublicaties 
 

 
� Lezing ‘Colombiaanse migraties en wat te doen?’ 

� Event: conferentie ‘Migratie door vrouwenogen bekeken’. 
� Organisator: NGO UCOS. 
� Locatie, datum: VUB – Brussel, 22/03/06. 

� Lezing ‘International illegal arms trafficking and what to do about it’. 
� Event: Opleidingsprogramma voor Colombiaanse rechters. 
� Organisator: Institute of Social Studies & The Hague Forum 

for Judicial Expertise. 
� Locatie, datum: Den Haag, 30/03/06. 

� ‘Lo preventivo y lo desconflictivo de la Cartografia de la Esperanza’ 
lezing in opdracht van FOD Buitenlandse Zaken. 

� Event: lancering van het boek ‘Cartografia de la Esperanza’. 
� Organisator: FOD Buitenlandse Zaken. 
� Locatie, datum: Egmontpaleis – Brussel, 24/04/06. 

� Lezing ‘Perspectieven in Latijns-Amerika en uitdagingen voor de 
NGOs’. 

� Event: studiedag en lancering rapport ‘Basisindicatoren 
Latijns-Amerika’. 

� Organisatie: IPIS, Broederlijk Delen, 11.11.11. 
� Locatie, datum: Brussel, 17/05/06. 

� Lezing ‘Lo pertinente de la Cartografia para la cooperacion belga’ in 
opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken. 

� Event: lancering van het boek ‘Cartografia de la Esperanza’. 
� Organisator: Corporacíon Ecomujer. 
� Locatie, datum: Bogotá – Colombia, 21/06/06. 

� Workshop ‘Justicia Communitaria’ 
� Organisator: IPIS, Corporacíon Ecomujer, Red de mujeres 

chocoanas. 
� Locatie, datum: Quibdo – Colombia, 23-25/06/06 

� Lezing ‘De problematiek van verdwijningen in Latijns-Amerika’. 
� Event: vertoning Argentijnse film Cautiva. 
� Organisatie: Mukha-Filmmuseum. 
� Locatie, datum: Antwerpen, 06/06/06. 

 

 
� An Vranckx: Universal Protection 
against Enforced Disappearance. 
Website International Humanitarian 
Law, december 2006. Update in februari 
2007: 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=152 
� An Vranckx: Kleine wapens, veel 
geweld in Latijns-Amerika, in: Tijdschrift 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Polemologie, lentenummer 
2006. http://www.antenna.nl/nvmp/060103.htm 
�  Vranckx: Verweer tegen gedwongen 
verdwijningen, in: Jaarboek 
Internationaal Humanitair Recht in de 
Kijker, Rode Kruis, Vol. 2, 2006. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=162 
� An Vranckx, Philippe De Lombaerde 
et al. : European Union Conflict 
Management in the Andean Region: 
The Case of Colombia, in: The 
European Union and the Global South, 
Frederik Söderbaum and Patrick 
Stalgren (eds.), Lynne Rienner 
Publishers, 2006 (in print). 
� An Vranckx: Atividade da sociedade 
civil relativa ao desarmamento na 
Europa e no Brasil, in: Cadernos 
Instituto Humanitas Universidade do 
Vale Do Rio Dos Sinos, ano 4, n° 54, 
2006, 28 p. 

 

Begeleiding stagiair  

 
IPIS begeleidde Bram Moeskops, bio-ingenieur UGent en 
Master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie (IBD), bij het omwerken van 
zijn thesis IBD naar een researchpaper. 
 
Output: 
 
Rapport ‘Mijnbouw in Peru’, publ. juni 2006, IPIS-dossier 148, 30 pag. 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=151. 
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Activiteitenverslag 

Bibliotheek 
 

 
In 2006 ontsloot IPIS bijna 3000 
documenten in zijn bibliotheek. Die 
stijging met 35 % weerspiegelt de 
modernisering van de collectie die 
steeds meer met elektronische 
documenten wordt uitgebreid, een trend 
waarmee in 2003 een schuchter begin 
werd gemaakt. De 2000 digitale 
aanwinsten van afgelopen jaar zijn een 
rechtstreeks voortvloeisel van de 
dagelijkse speurtocht van onze 
researchers naar informatie die raakt 
aan onze onderzoeksthema’s.  
In 2007 zal de werking en collectie van 
de bibliotheek ingrijpende wijzigingen 
ondergaan. 

 

Overzicht ontsluiting documenten bibliotheek IPIS, 2003-2006: 
  2003 2004 2005 2006 
Tijdschriftartikels 915 817 1314 850 
Boeken 482 124 578 139 
Pdf bestanden 12 319 328 2004 

Totaal 1409 1260 2220 2993 

 
Lopende tijdschriften 

 

 

- Adelphi papers 
- Africa Confidential 
- Africa Mining Intelligence 
- Alternatives Non Violentes 
- Arms Control Today 
- Aviation week 
- Billets d'Afrique 
- Cahier IBVO 
- Disarmament diplomacy 
- Far Eastern Economic 

Review 
- Flight International 
- Helsinki monitor 
- Internationaal humanitair 

recht in de kijker (zoeklicht) 

 

 

- Internationale Samenwerking 
- Internationale Spectator 
- Jane's Intelligence Review 
- Jeune Afrique l'Intelligent 
- Keesings historisch archief 
- La lettre du Continent 
- Military Technology 
- Netherlands Quarterly of 

Human Rights 
- New African 
- NJCM bulletin 
- Noord-Zuid cahier 
- Osteuropa 

 

 
 
- Raids 
- Security Dialogue 
- Strategic Survey 
- Survival 
- Terrorism and political violence 
- The arms control reporter 
- The bulletin of the atomic 

scientists 
- The Military Balance 
- Veiligheid en strategie 
- Vrede en Veiligheid (voorheen 

Transaktie) 

Deze tabel met de tijdschriften die we in 2006 opvolgden, geeft een beeld van de collectie tot op heden.  
 

 
Impact: 
 
De collectievorming is het werk van onze onderzoekers en vormt een essentiële component 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. Die catalogus bevat reeds ongeveer 200.000 records. 
IPIS is tot op heden goed voor 40 % van dat totaal. In 2006 werd de online catalogus 25.000 maal geraadpleegd. 
http://www.cocosnet.be/wwwisis/nedl/form.htm 
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IPIS in de pers 
 

 

 

19/02/2006: US military planes criss-cross Europe using bogus call sign, in: The Sunday Times. 

Februari 2006: Chaos in Eastern Congo, in: ASWA-Times. 

Maart 2006: Congo vergooit zijn kroonjuwelen, in: Mo*. 

10/04/2006: Betrayed by elections, child miners who risk their lives for $1 a day, in: The Times. 

10/04/2006: La gouvernance, l’exploitation minière et le regime transitoire en Rdc, in: Le Potentiel. 

13/04/2006: Congolese mijnen: ‘Internationale donoren dekken leegroof door Congolese elite”, in: Trends. 

19/04/2006: À propos de “Le Cadastre minier, toujours à la recherche d’un souffle nouveau”, in: Le Potentiel. 

25/04/2006: Le Pprd accusé de puiser dans la caisse de l’Etat pour son financement, op: RadioOkapi.net. 

26/04/2006: Congo-Kinshasa: Financement occulte, racket, recours abusif aux fonds publics: graves accusations 
contre le Pprd au Katanga, in: Le Phare. 

26/04/2006: DRC, World Bank are corrupt, op: Iafrica.com. 

27/04/2006: Le pouvoir a dépouillé la Gécamines, in: La Libre Belgique. 

05/05/2006: Congolese organisaties met de dood bedreigd na kritiek op grondstoffenbeleid, in: Afrika Nieuws. 

27/05/2006: Controverses autour de certains projets miniers au Katanga, in: La Conscience. 

01/06/2006: Après la guerre, les Congolais craignent la bataille des urnes, in: Le Temps. 

03/06/2006: Nepalese maoïsten pronken met Belgische machinegeweren, in: De Morgen. 

14/07/2006: Le nerf de l’après-guerre, in: Le Vif Express. 

29/10/2006 : Interview met Didier Verbruggen op verkiezingsdag in Goma, op : VRT Radio 1. 

28/11/2006: Ecuador krijgt niet meteen nieuwe Chavez, in: De Standaard. 

28/11/2006: Belgische Anne Malherbe first lady van Ecuador, in: Het Nieuwsblad. 

13/12/2006: Een populistische wind waait doorheen Latijns-Amerika, in: De Standaard. 
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Financiën 
 
 

 

IPIS vzw  Rekening 2006  
  
Omzet 440.343,13 € 
Projecten 168.316,01 € 
Overheidssubsidie 257.027,12 € 
Fondsenwerving 15.000,00 € 
  
Uitgaven 416.284,26 € 
Huisvestingskosten 16.596,61 € 
Werking 103.304,16 € 
Personeelskosten 288.208,95 € 
Afschrijvingen 8.174,54 € 
  
Resultaat             24.058,87 €  
resultaatverwerking vorig boekjaar                2.917,87 €  
Bestemd fonds: sociale provisie             26.976,74 €  
  
 Saldo                             -   €  

 
 

 
IPIS vzw Balans 31/12/2006  

  

Totaal actief 160.124,27 € 
Vaste activa 7.737,46 € 
Vlottende activa 152.386,81 € 

Voorraden & bestellingen i.u. 1.118,30 € 
Vorderingen op < 1 jaar 82.826,05 € 

Liquide middelen 44.268,81 € 
Overlopende rekeningen 24.173,65 € 

  

Totaal passief 160.124,27 € 
Eigen vermogen 42.976,74 € 
Schulden 117.147,53 € 

Schulden op < 1 jaar 60.249,67 € 
Overlopende rekeningen 56.897,86 €  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dank: 
 
IPIS dankt hierbij de volgende 
organisaties voor giften die zij deden 
in de loop van 2006: 
 
- 10.000,00 € : Oever, 
samenwerkingsverband van 
religieuze congregaties in Vlaanderen 
 
- 5.000,00 € : Abdij der Trappisten 
vzw, Caritas Cisterciensis vzw 

 
 

Omzet IPIS vzw 2006

59%

3%
38% Projecten

Overheidssubsidie

Fondsenw erving

Uitgaven IPIS vzw  2006

4%
25%

69%

2%

Huisvestingskosten
Werking
Personeelskosten
Afschrijvingen
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Opdrachten 2000-2005 
 

 
 
2005 
 
‘Arms trafficking  in the Great Lakes 
Region: Tanzania’.  
For: Belgian Ministry of Foreign Affairs.  
 
‘Interests of Congolese politicians in the 
mineral industry in the DRC’.  
For: Fatal Transactions. 
 
Training package for monitoring arms 
embargo.  
For: MONUC, funded by the Belgian Ministry 
of 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 
Esperenza I/b: Peace building and preventive 
diplomacy.  
Financed by: Belgian Ministry of Foreign 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 
Regional Integration Studies. 
 
‘Containing arms trafficking to the South: 
European 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 
Esperenza I/a: vredesopbouw en preventieve 
diplomatie.  
Financed by: Belgian Ministry of Foreign Affairs. 
 
Lessen in samenwerkingsontwikkeling- over 
het gewapend conflict in Sierra Leone en 
illegale exploitatie en handel in 
bloeddiamanten.  
For: AROSA (Adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking Antwerpen). 
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2003 
 
UN Panel of Experts on Somalia.  
For: United Nations. 
 
Consultancy  to the Belgian Senate 
Commission ‘Great Lakes’.  
For: Belgian Senate. 
 
‘3 case studies on arms trafficking in 
Africa’.  
For: Amnesty International. 
 
Contract research : ‘Les enjeux 
économiques du conflit en Ituri’.  
For: UNDP. 
 
Contract research: ‘Congo’s Privatised War 
Economy’.  
For: NOVIB. 
 
‘The political economy of resource 
trafficking in the Democratic Republic of 
Congo’.  
Financed by: Belgian Ministry of Foreign 
Affairs. 
 
 

 
 

2002 
 
UN Panel of Experts on Liberia.  
Outsourcing of expert. 
For: United Nations. 
 
‘Colombia, Belgium and the weapon 
industry’.  
For: publication IPIS. 
 
‘Case study Lebanese arms and diamond 
traders in West-Africa’.   
For: publication Global Witness. 
 
‘Natural Resources’.  
Financed by: Belgian Ministry of Foreign Affairs 
 
‘Coltan trade’.  
For: Kerk in Actie. 

 

 
 
2001 
 
UN Panel of Experts on Liberia. 
Outsourcing of expert. 
For: United Nations. 
 
Contract research: ‘FN Herstal: licensed 
production’ .  
For: Small Arms Survey. 
 
Contract research: ‘Diamonds and 
Conflicts in Congo’.  
For: Partnership Africa Canada. 

 
 

 
 

2000 
 
UN Panel of Experts on Sierra Leone: 
Diamonds & Arms. 
Outsourcing of expert. 
For: United Nations. 
 
Consultancy work: ‘Angola: air transport 
network & sanctions violations’ .  
For: United Nations. 
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IPIS Team 
 

 

Het IPIS team bestond eind 
december 2006 uit volgende 
medewerkers : 
 
 

 
 
Directeur:  Didier Verbruggen 
didier.verbruggen@ipisresearch.be 
 
 
 
 
Administratie:  
 
Anne Hullebroeck 
Anne.hullebroeck@ipisresearch.be 
 
Jeanine Doublet (bibliotheek) 
Jeanine.doublet@ipisresearch.be 
 

 
 
 
 
Researchers : 
 
An Vranckx 
An.vranckx@ipisresearch.be 
 
Peter Danssaert 
Peter.danssaert@ipisresearch;be 
 
Jan Cappelle 
Jan.cappelle@ipisresearch.be 
 
Steven Spittaels 
Steven.spittaels@ipisresearch.be 
 
Nick Meynen 
Nick.meynen@ipisresearch.be 
 
Ward Docx 
(verliet IPIS in maart 2007) 
 

 
 
 
 

 

Lidmaatschappen 
 

 

Lidmaatschappen en participatie aan gestructureerde  overlegfora van en voor de NGO-sector: 

� Lid van Coprogram (Vlaamse federatie van NGOs voor ontwikkelingssamenwerking). 
� IPIS zetelt in de redactieraad van het sectortijdschrift MO*. 
� IPIS neemt deel aan het Latijns-Amerika en (sinds 2007) Centraal-Afrika overleg binnen de Vlaamse NGO-

koepel 11.11.11. 
� IPIS maakt deel uit van de werkgroep Bedrijven binnen de Vlaamse NGO-koepel 11.11.11. 
� Lid van Kauri (denk- en werkgroep die bedrijven en NGOs in dialoog brengt). 
� Lid van Fatal Transactions (consortium van Europese NGOs dat de door de EU medegefinancierde actie ‘From 

Fatal to Fair Transactions’ uitvoert). 
� Lid van Vlabidoc (Vlaams Archief-, bibliotheek- en documentatiedienst). 
� IPIS maakt deel uit van Cocosnet (bibliotheeknetwerk van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging). 
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Contact 
 

 
 
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  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Colophon 
 
Redactie: Didier Verbruggen 
Lay-out: Anne Hullebroeck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


