
 
Reactie Aidsfonds, Cordaid, ICSS, KNCV 
Tuberculosefonds en The ONE Campaign 
Op de Investment Case van het Global Fund 
 
Nederland stond in 2002 aan de bakermat van het 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria (Global Fund). Dankzij dit publiek-privaat 
partnerschap zijn 27 miljoen levens gered en zijn 
de drie epidemieën ingedamd. Ook is het één van 
de meest effectieve multilaterale instellingen. Het 
Global Fund wordt door Buitenlandse Zaken als 
een van de beste organisaties beoordeeld in de 
scorecard evaluatie van 2017. Met name de 
aspecten “relevantie voor het Nederlandse BHOS-
beleid”, “resultaatgerichtheid” en “transparantie”, 
scoren uitstekend.1  
 
In de landen waar het Global Fund investeert, zijn 
de resultaten significant. In deze landen zijn er 
sinds 2000 55% minder nieuwe hiv-infecties en 
58% minder aidsslachtoffers. Ook is het jaarlijkse 
aantal tbc-patiënten met 23% afgenomen en 
sterftegevallen met 41% gedaald.   
 
Global Fund investment case 
In aanloop naar de 6e replenishment conferentie, 
komend najaar, heeft het Global Fund recent haar 
investment case voor de periode 2020-2022 
uitgebracht. Hierin staan de mondiaal benodigde 
investeringen om aids, tuberculose en malaria in 
2030 (SDG 3.3) te beëindigen. Het Global Fund stelt 
vast dat er minimaal 14 miljard USD nodig is om 
haar rol in de strijd tegen de epidemieën waar te 
maken. Dit is een intensivering van 15% ten 
opzichte van de laatste drie jaar (12,2 miljard USD).  
 
Met een bijdrage van 14 miljard helpt het Global 
Fund om 16 miljoen levens te redden. Nieuwe hiv-
infecties kunnen met 61% teruggebracht worden 
en in 2023 zullen 27 miljoen mensen toegang tot 
hiv-remmers hebben. Tbc-incidentie zal met 22% 
afnemen en het succes in de opsporing van tbc-
gevallen zal omhoog gaan naar 82% (dit was 61% 
in 2017).  
 
Lage- en middeninkomenslanden 
Dankzij de sterke focus van het Global Fund op 
domestic resource mobilization zullen gesteunde 
landen over de periode 2020-2022 USD 46 miljard 
mede-investeren in hun gezondheidsprogramma’s. 
Dit is een toename van 48% ten opzichte van nu. 
Hoewel dit significant is, is deze stijging van de 
eigen investeringen niet gelijk verdeeld over alle 
landen. Met name de budgetten van de armste 
landen lopen achter. Nederland kan hier – als 
belangrijke donor – andere landen ook op 
aanspreken.  
 
 

                                                           
1 Kamerbrief multilaterale scorekaarten 2017 

 
Naast de directe impact op de drie ziektes en de 
eigen inzet door de landen, draagt het Global Fund 
bij aan het bouwen van sterke gezondheids-
systemen, gendergelijkheid, seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en 
(arbeids)productiviteit. Elke dollar die in het 
Global Fund wordt geïnvesteerd levert 19 dollar 
aan economisch rendement en gezondheid op. 
Vanuit een breder perspectief draagt het Global 
Fund op deze manier nadrukkelijk bij aan de 
acceleratie voor Universal Health Coverage  
binnen SDG 3.   
 
Off-track 
De mogelijkheid is er om de epidemieën te 
beëindigen. Toch dreigt de bestrijding “off-track” te 
raken. In 2018 werd tijdens de internationale 
aidsconferentie “AIDS 2018” in Amsterdam en de 
internationale tbc-longconferentie in Den Haag 
duidelijk dat VN-doelstellingen door stagnerend 
politiek commitment niet worden gehaald. 
Tuberculose is nog steeds de meest dodelijke 
infectieziekte ter wereld. Jaarlijks krijgen 10,4 
miljoen mensen tbc en dit leidt tot 1,6 miljoen 
doden per jaar. Het aantal hiv-infecties is met 1,8 
miljoen per jaar te hoog (2020-doel: 500.000), het 
aantal sterfgevallen (1 mln. per jaar) daalt te 
langzaam, terwijl de financiering stokt.  
 
It’s time to step up 
De investment case maakt duidelijk dat het einde 
van aids, tuberculose en malaria haalbaar is. 
Preventie van nieuwe hiv-infecties, vooral onder 
tienermeisjes, het adresseren van stigma en 
genderongelijkheid en de opschaling van tbc-
bestrijding zijn essentieel. 
 
De investment case geeft aan dat slechts 82% van 
de totale financieringsbehoefte gedekt wordt. 
Wereldwijd is er zelfs 18 miljard USD meer nodig 
om on-track te komen voor het beëindigen van 
aids, tbc en malaria in 2030. Dit is een flink bedrag, 
maar als alle donorlanden de krachten bundelen 
kunnen we samen de epidemieën stoppen. Op deze 
manier maken wij het verschil. Nederlandse NGO’s 
steunen dan ook de oproep van het Global Fund 
voor een ambitieuze replenishment die verder gaat 
dan de minimale 14 miljard. To step up the fight is 
het waarmaken van de belofte van de SDGs en 
Universal Health Coverage, van alle VN-lidstaten en 
organisaties die streven naar het einde van aids, 
tuberculose en malaria.       
 
Investeer in Global Fund  
Het Global Fund is bekend om haar effectiviteit. 
Door de pragmatische aanpak en door te kiezen 
voor wat werkt resoneert het sterk met 
Nederlandse benaderingen. Om deze redenen 
steunen wij ook een succesvolle replenishment en 
een sterk en ambitieus Global Fund.   
 

https://www.theglobalfund.org/media/8279/publication_sixthreplenishmentinvestmentcase_report_en.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/21/kamerbrief-multilaterale-scorekaarten

