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Inleiding

N
a een jaar waarin de internationale gemeenschap, met 
actieve deelname van België, de grote doelstellingen inzake 
ontwikkeling voor de volgende jaren had uitgewerkt, werd 
in 2016 een aanvang gemaakt met de bijsturing van onze 

eigen samenwerking in de context van dit nieuwe paradigma. Het 
afstemmen van onze verschillende interventiekanalen met de SDG’s, 
het openen van nieuwe en sluiten van oude paden, het uitrollen van 
al maar meer rigoureuze resultatenkaders… het zijn maar enkele 
voorbeelden van de uitdagingen waar de donoren nu voorstaan.
Het afgelopen jaar heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
al een eerste reeks bakens kunnen verzetten die ook ons “fit for 
purpose” zullen moeten maken voor deze SDG-agenda. Zo werd in 
nauw overleg met de sector de ngo-hervorming tot een goed einde 
gebracht, werden nieuwe kaderakkoorden met de multilaterale 
partnerorganisaties ondertekend, werd het beheerscontract met 
BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden) 

herzien en aldus stappen gezet voor een nog grotere betrokkenheid 
van de privésector bij de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen. 
Tevens werd op het vlak van de gouvernementele samenwerking een 
aanzet gemaakt voor de omvorming van BTC (Belgische Technische 
Coöperatie) tot Enabel. Ook budgettair werden, ondanks de moeilijke 
situatie, mooie resultaten neergezet: een globale stijging van de ODA 
tot 0,49% en een stijging van onze humanitaire enveloppe tot het 
hoogste bedrag ooit.
Meer dan een verantwoording over geleverde prestaties wil dit rapport 
ook de vertaling zijn van de enthousiaste en professionele inzet van 
het personeel van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp (DGD). Ik ben ervan overtuigd dat dit rapport de 
lezer daarin zal laten delen en wens alvast een aangename lectuur.

Bruno van der Pluijm
Directeur-generaal van DGD



H
et Belgische internationaal 
ontwikkelingsbeleid is in 
volle transformatie. Onder 
impuls van de Sustainable 

Development Goals tekenen we op 
heel wat domeinen voor een nieuwe 
aanpak en internationaal leiderschap. 
Innovatie is daarbij het sleutelwoord.

België is één van voortrekkers op het 
vlak van digitalisering en ontwikke-
ling. Onder impuls van België besliste 
de Europese Unie om digitale technolo-
gie een veel grotere rol te geven in het 
Europese ontwikkelingsbeleid. België 
trad toe tot het Global Partnership for 
Sustainable Development Data, een 
alliantie van landen, bedrijven en ngo’s 
die data inzetten om de Sustainable 
Development Goals waar te maken. In 
eigen land keurden we in september de 
strategienota Digital for Development 
goed die de digitale bakens uitzet 
voor ons ontwikkelingsbeleid. En in 
november werd voor de allereerste 
keer de Prijs Digital for Development 
uitgereikt aan beloftevolle digitale ontwikkelingsprojecten. 

Ook de band tussen de privésector en de ontwikkelingswereld 
werd in 2016 aangehaald. Dat is belangrijk want de nieuwe Agenda 
2030 voor Duurzame Ontwikkeling is zo omvattend dat het engage-
ment van de privésector een kritische succesfactor is. In juli keurde 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goed dat 
het kapitaal van BIO openstelt voor privé-investeerders. Zo kunnen 
ook zij mee hun schouders zetten onder de investeringen van BIO 
die er altijd op gericht zijn om duurzame lokale economische groei te 
stimuleren en belangrijke maatschappelijke meerwaarde te creëren 
in landen in ontwikkeling.

In het najaar ondertekenden meer 
dan 80 partners het Belgisch SDG 
Charter. Het is goed om te zien dat 
privébedrijven, overheidsorganisaties 
en het middenveld elkaar vinden in het 
omarmen van de Sustainable Deve-
lopment Goals. Het komt er nu op aan 
dat partnerschap de komende jaren 
concreet te maken op terrein zoals 
digitalisering, gezondheidszorg en 
duurzaam ondernemerschap. 

Tijdens de World Humanitarian Sum-
mit in Istanbul sloegen België en het 
Internationale Rode Kruiscomité dan 
weer de handen in elkaar om werk 
te maken van een innovatief finan-
cieringsinstrument, de allereerste 
Humanitarian Impact Bond (HIB) die 
klassieke donoren en privé-investeer-
ders samenbrengt voor de bouw van 
fysieke revalidatiecentra in gebieden 
geteisterd door conflict en geweld.

Ook op de niet-gouvernementele 
samenwerking werd vernieuwd. De 

nieuwe wet over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die eind juni 
2016 van kracht ging, heeft een veel scherpere geografische focus, 
zet in op betere samenwerking en maakt werk van administratieve 
vereenvoudiging.  Die vernieuwing moet een hefboom zijn om op het 
terrein meer impact te hebben en betere resultaten neer te zetten.

Innovation distinguishes between a leader and a follower, zei Steve 
Jobs ooit. Het is duidelijk dat België in zijn internationaal ontwikke-
lingsbeleid meer dan ooit dat leiderschap wil tonen. De enige manier 
om daar ook daadwerkelijk in te slagen is ook de volgende jaren 
verder te blijven vernieuwen.  

Alexander De Croo 
Vicepremier en minister van 

Ontwikkelingssamenwerking 

Voorwoord
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Klemtonen van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in 2016

A. Nieuwe accenten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid

Niet-gouvernementele samenwerking 
vernieuwt
Op 30 juni 2016 ging een nieuwe wet over de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking van kracht. Deze brengt vooral veranderingen met zich mee 
voor de niet-gouvernementele samenwerking.

De niet-gouvernementele samenwerking vertegenwoordigt met 
zowat 250 miljoen EUR per jaar een aanzienlijk deel van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, naast de gouvernementele (regering 
tot regering) en de multilaterale samenwerking (via internationale 
organisaties zoals de VN en de EU). Ze wordt uitgevoerd door leden 
van de civiele samenleving zoals ngo’s en vakbonden (Civiele 
Maatschappij Organisaties), en door para-publieke instellingen 
zoals universiteiten (Institutionele Actoren). De meerwaarde ervan 
stoelt voornamelijk op het ‘autonome initiatiefrecht’.

De vernieuwing moet de niet-gouvernementele samenwerking efficiënter 
maken, wat des te meer van belang is in tijden van budgetbeperkingen.

1. Focus op minder landen
Vanaf 2017 dient de niet-gouvernementele samenwerking 90% van haar 
werking te concentreren in 33 landen in plaats van 52 nu. De 14 partnerlan-
den van de gouvernementele samenwerking (Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Democratische Republiek Congo, Guinee, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, 
Oeganda, het Palestijns Gebied, Rwanda, Senegal en Tanzania) maken deel 
uit van de lijst met 33 landen.

2. Betere samenwerking
De uitwerking van synergiën tussen organisaties zal sterk aangemoedigd 
worden, alsook een grotere participatie van de lokale partners.  

3. Administratieve vereenvoudiging

16 juni 2016 - Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 
betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Belgisch SDG Charter
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals 
(SDG’s) samen uitdragen en waarmaken. Dat is de ambitie van de meer dan 
80 Belgische bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van 
de publieke sector die op 18 oktober 2016 in Brussel het Belgisch SDG 
Charter voor Internationale Ontwikkeling ondertekenden. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen werden vorig jaar door de Verenigde 
Naties goedgekeurd en zijn bijzonder ambitieus: tegen 2030 extreme 
armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling 
stimuleren. De SDG’s erkennen voor het eerst expliciet de belangrijke rol 
van de privésector op het vlak van internationale ontwikkeling.

Alexander De Croo: “Het Belgisch SDG Charter 
wil het bewustzijn rond de ambitieuze 
duurzame ontwikkelingsagenda binnen de 
Belgische privésector doen groeien. Dat is 
absoluut noodzakelijk, want overheden, ngo’s 
en middenveld kunnen de SDG’s nooit alleen 
waarmaken. We hebben de privésector nodig.”

Gezamenlijk engagement
Het Belgisch SDG Charter schetst het engagement van de Belgische privésector, 
middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen: People, Planet, Profit, Peace en Partnerschappen. 
Een samenwerking rond vijf kernthema’s staat centraal: (1) gezondheid, 
(2) hernieuwbare energie, (3) digitalisering, (4) landbouw en voeding en (5) 
duurzaam ondernemerschap.

Bedoeling is dat uiteindelijk Belgische bedrijven, ontwikkelingsactoren uit 
het middenveld en de publieke sector elkaar wederzijds versterken ten bate 
van een duurzame economische inclusieve groei en ontwikkeling, in ons 
land maar zeker ook in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking. Om zo de SDG’s daadwerkelijk te realiseren.

Lof van de Wereldbank
Wereldbank-voorzitter Jim Kim looft het Belgisch initiatief 
in een videoboodschap. “We moeten inclusieve econo-
mische groei stimuleren, meer in mensen investeren. 
Partnerschappen zoals het Belgisch SDG Charter spelen 
een belangrijke rol om iedereen in onze samenleving 
samen te brengen rond dit gemeenschappelijk doel. Het 
zorgt ervoor dat onze ambities en plannen baan houden. 

Ik dank jullie voor het engagement.”

https://gallery.mailchimp.com/bb5815b475de861b33d34f6fe/
files/161018_SDGCharter.01.pdf

Digitalisering voor ontwikkeling
Digitalisering biedt heel wat kansen voor ontwikkelingssamenwerking. Via 
nieuwe technologieën en big data-analyse kan ontwikkelingssamenwerking 
een groter effect hebben op het terrein. 

De strategienota Digital for Development (D4D) werd in september 2016 
goedgekeurd en legt de visie vast, evenals drie strategische prioriteiten:

• Beter gebruik van data: accurate en toegankelijke data vormen de basis 
van elke ontwikkelingsinterventie. Deze prioriteit vindt reeds uiting in de 
recente toetreding van België tot het Global Partnership for Sustainable 
Development Data.
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• Het belang van digitale inclusie: via Digital for inclusive societies wordt 
onderzocht hoe de voordelen van digitalisering ten goede kunnen komen 
aan zoveel mogelijk mensen, en niet enkel aan een elite.

• Digitalisering als economische hefboom: via Digital for inclusive and sus-
tainable economic growth zet de regering in op interventies die leiden tot 
meer tewerkstelling en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Prijs D4D
Op 30 november heeft Alexander De Croo de allereerste 
‘Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling’ uitgereikt, een 
initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. 
De Prijs D4D bekroont initiatieven die digitalisering 
inzetten als een hefboom voor ontwikkeling. Projecten 

die in aanmerking komen, benutten het potentieel van nieuwe technologieën 
op een innovatieve manier op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

De drie laureaten van 2016 maken elk op hun manier het verschil voor 
mensen: betere onderwijskansen voor jongeren in de Palestijnse Gebieden, 
levens redden in de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en zonne-energie 
voor gezinnen in Kameroen.

Categorie iStandout (succesverhaal): 
e-learning in de Palestijnse Gebieden
Dit BTC-project (Belgische Technische Coöperatie) en het Palestijnse bevoegde 
ministerie introduceren ICT (informatie- en communicatietechnologieën) 
in 288 scholen in de Palestijnse Gebieden. Doel: leerlinggericht leren te 
versterken en de leerlingen digitale vaardigheden te laten verwerven. Meer 
dan 1.200 leerkrachten werden opgeleid, een digitaal lerarenportaal werd 
uitgebouwd, en zo’n 500 leerlingen ontwikkelden zelf mobiele applicaties. 

Categorie iStartUp (innovatief idee/startup): 
AksantiMed (e-gezondheid)
AksantiMed, een samenwerkingsproject van de ULB, de Universiteit van 
Luik, de Universiteit van Kinshasa en SOS Médecins de Nuit, zet zich in 
voor de strijd tegen namaakgeneesmiddelen in Afrika. Jaarlijks sterven 
zo’n 120.000 Afrikanen door het gebruik van namaakgeneesmiddelen. 
AksantiMed is een mobiele applicatie die patiënten toelaat om de echtheid 
van een geneesmiddel te controleren.

Categorie iChoose (publieksprijs): Solarly
Twee op de drie gezinnen, zo’n 635 miljoen mensen, in Sub-Sahara Afrika 
hebben vandaag geen toegang tot elektriciteit. Het project Solarly ontwikkelt 

en installeert in Kameroen zonnestations die gezinnen op het platteland 
toegang geven tot elektriciteit. Dankzij aangepaste afbetalingsplannen 
kunnen mensen een zonnestation aanschaffen en worden ze aan het 
einde van de rit ook eigenaar. Daarbovenop voorziet Solarly in garantie- en 
onderhoudsdiensten.

Federale regering stelt BIO open 
voor private investeerders
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 14 juli 2016 gestemd 
over het wetsontwerp van vicepremier en minister van Ontwikkelings-
samenwerking Alexander De Croo voor de hervorming van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Bedoeling is om 
BIO open stellen voor private investeerders zodat ook de Belgische private 
sector kan investeren in de ontwikkeling van een sterke lokale economie 
in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De 
hervorming kadert in de aanpak van minister De Croo om de privésector 
sterker te betrekken bij het internationaal ontwikkelingsbeleid.

Zo wenst de regering nadrukkelijk in te zetten op de ontwikkeling van de 
private sector in de landen in het Zuiden. Deze landen hebben economische 
groei nodig die zowel inclusief als duurzaam is. Het potentieel van de private 
sector om dergelijke groei te realiseren, is gigantisch. 

Volgens het Development Cooperation Report 2015 van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) is de private sector in ontwikkelingslanden de belangrijk-
ste vooruitgangsvector. Ze is verantwoordelijk voor 60% van het 
Bruto Nationaal Inkomen, 80% van de inkomende internationale 
kapitaalstromen en 90% van de tewerkstelling. Bedrijven zorgen 
voor economische groei en dragen bij tot de strijd tegen armoede. 

De hervorming van BIO heeft als doel het kapitaal van BIO open te stellen 
voor privé-investeerders die niet alleen op zoek zijn naar rendement maar 
ook bekommerd zijn om de sociale en milieu-impact van de projecten 
waarin ze investeren.

De vorige wet stond BIO toe om participaties te nemen in investeringsfondsen 
maar voorzag niet uitdrukkelijk de mogelijkheid om dergelijke fondsen op 
te richten en te beheren. De nieuwe wet laat BIO wel toe om investerings-
fondsen op te richten die hun werkingsmiddelen hoofdzakelijk aantrekken 
bij investeerders uit de privésector en die door BIO worden beheerd. BIO 
zal daarbij enkel minderheidsparticipaties kunnen nemen. Op geen enkel 

GLOBAL PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT DATA
Eind september 2016 werd België lid van het Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD), een wereldwijde alliantie van overheden, 
privébedrijven en ngo’s. Doel: data gebruiken als instrument om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. België engageert zich binnen 
het GPSDD onder andere om zijn partnerlanden te ondersteunen om relevante data te verzamelen en te analyseren, alsook om er de nodige infra-
structuur en vaardigheden te voorzien. De data kunnen ingezameld worden via gsm, sociale media, drones, satelliet… Elke burger kan data leveren. 
Daarmee kan een effectief beleid voor duurzame ontwikkeling gevoerd worden waarbij tegelijk de privacy van de burgers beschermd wordt. 

www.data4sdgs.org
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moment kan er sprake zijn van gebonden hulp, zoals dat in een ver verleden 
wel gebeurde. De doelstelling blijft steeds het ondersteunen van de lokale 
private sector in het Zuiden waarbij de OESO-regels over ontwikkelingssa-
menwerking strikt moeten worden gerespecteerd.

GENE evalueert ontwikkelingseducatie
GENE – Global Education Network Europe – is een netwerk van agentschap-
pen en ministeries die op nationaal niveau bevoegd zijn voor de wereld-
burgerschapseducatie in de Europese landen. De deelnemende instanties 
brengen hun deskundigheid aan, delen hun strategieën en leren bij dankzij 
de onderlinge uitwisselingen. GENE telt momenteel 40 leden afkomstig uit 
25 landen, waaronder België.

Van 17 tot 20 mei hield GENE een peer review rond ontwikkelingseducatie 
in België. Verscheidene uitwisselingen vonden plaats tussen Duitse en 
Zwitserse deskundigen en de Belgische actoren op het vlak van wereld-
burgerschapseducatie. De deskundigen ontmoetten onze collega’s van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking, ngo’s, universitaire onderzoekers, 
de gemeenschapsadministraties bevoegd voor onderwijs, de collega’s 
van BTC en vertegenwoordigers van de provincies, steden en gemeenten. 

Gezien de complexiteit van het Belgische onderwijssysteem dringt de 
peer review aan op een goed functionerend netwerk dat ervaringen uit-
wisselt, zeker nu er nieuwe kansen zijn zoals de cursussen filosofie en 
wereldburgerschap aan Waalse kant en de hervorming van de examens 
aan Vlaamse kant. De onderzoekende landen beschouwen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het digitale tijdperk als een kans, 
zeker op het gebied van het algemeen onderwijs. GENE moedigt België aan 
om koploper te blijven in dit domein.

http://gene.eu/

België sterke stijger 
in 2016 Aid Transparency Index
In 2012 trad België toe tot het International Aid Transparency Initiative 
(IATI) en engageerde zich tot meer transparante hulp. Dat initiatief bestaat 
ondertussen uit 350 publicerende leden, waaronder onderzoekscentra, 
filantropische organisaties, overheden, internationale ngo’s, multilaterale 
organisaties, nationale en regionale ngo’s en private organisaties.

In april 2016 was België één van de sterkste stijgers in de 2016 Aid Transparency 
Index, die de transparantie van hulpstromen in kaart brengt. Tot voor kort behaalde 
België een bijzonder lage waardering (18,8%) voor zijn beleidstransparantie 

Vandaag werkt BIO enkel met overheidsmiddelen en beheert 
het ongeveer 740 miljoen aan budgetten. Met die middelen 

ondersteunt BIO de privésector in opkomende en ontwikke-
lingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling 

mogelijk te maken. Naast participaties en 
lange termijnleningen, verstrekt BIO 
ook technische assistentie om lokale 
capaciteiten te versterken. BIO focust 
daarbij op micro-, kleine- en middel-
grote ondernemingen die innovatie 
bevorderen, welvaart, inkomens en 
werkgelegenheid creëren en fiscale 
middelen mobiliseren die op hun 
beurt ingezet kunnen worden om 
armoede te verminderen.

op het vlak van internationale ontwikkeling. Sinds 2016 behoort België tot 
de middengroep en scoort het met 47,7% beter dan organisaties zoals de 
Bill and Melinda Gates Foundation of landen als Zwitserland, Frankrijk en 
Noorwegen. De regering wil de volgende jaren extra inspanningen leveren om 
tot de absolute wereldtop te behoren qua transparantie van de hulpstromen.

Burgers hebben het recht om te weten waar in 
de wereld hun belastinggeld terecht komt en 
welke resultaten ermee geboekt worden. Deze 
transparantie draagt bij tot het verhogen van 
de hulpeffectiviteit en is noodzakelijk om het 
maatschappelijk draagvlak voor internationale 
ontwikkeling te vergroten,” aldus Alexander 
De Croo.

www.publishwhatyoufund.org

ODA-databank wordt Prisma
In september 2016 heeft de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwer-
king en Humanitaire Hulp (DGD) een nieuwe interne databank in gebruik 
genomen: Prisma. Prisma geeft het gegevensbeheer van DGD heel wat 
meer mogelijkheden. Zo zal DGD bv. automatisch en dus quasi in real-time 
haar gegevens kunnen publiceren in de internationale IATI standaard. 
Die standaard maakt dat de gegevens van de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking automatisch verwerkt kunnen worden door interactieve 
toepassingen, websites en andere databases zoals die van de partnerlanden. 
Verder laat Prisma ook een betere monitoring en evaluatie toe, vermits 
resultaten vanaf nu op een gestructureerde manier zullen worden opgesla-
gen, dus via indicatoren, en objectief verifieerbare waarden. In 2016 begon 
DGD ook te werken aan een nieuw publiek dataportaal dat op basis van de 
gegevens in Prisma zal functioneren. Zo versterken we onze transparantie 
en kunnen burgers, onderzoekers en ngo’s alle gegevens van projecten en 
programma’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking kritisch opvolgen.

Evaluatie van beleidsondersteuning
In 2016 werden acht instrumenten voor beleidsondersteuning, gefinancierd 
door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, onder de loep genomen. 
Conclusie: de verschillende instrumenten behalen - ondanks een bescheiden 
budget - goede resultaten en dragen bij tot het internationale debat rond 
ontwikkelingssamenwerking. Minder sterke resultaten worden neergezet op 
het vlak van kennisversterking, vooral wanneer het gaat om andere ontwikke-
lingsactoren. Voorts wijst de evaluatie erop dat de verschillende geëvalueerde 
instrumenten geen samenhangend en nauwkeurig omschreven en aangestuurd 
geheel vormen. Tegelijk wordt de meerwaarde onderstreept van de diversiteit 
die de huidige beleidsondersteuning kenmerkt. Dat leidt er onder meer toe 
dat de betrokken instellingen en onderzoekers voldoende flexibel en gericht 
inspelen op specifieke vragen vanuit de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
en resultaten aanreiken die aangepast zijn aan het doelpubliek.

De evaluatie pleit voor het behoud van de bestaande diversiteit, maar 
spoort de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan om werk te maken 
van een scherper omlijnd kader voor beleidsondersteuning. Dat omvat een 
duidelijker afgebakende definitie van beleidsondersteuning, een gemeen-
schappelijke kern van objectieven en bijkomende stappen om de uptake 
en verspreiding van de resultaten van beleidsondersteuning te stimuleren. 
Daarnaast worden de betrokken instellingen aangemoedigd om sterker in 
te zetten op een netwerklogica.
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B. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers

Begroting voor ontwikkelingssamenwerking en 
ontwikkelingshulp in 2016
In de jaren 70 werd internationaal aanvaard dat de officiële ontwikkelings-
hulp (ODA) van de rijke landen minstens 0,7% van hun Bruto Nationaal 
Inkomen (BNI) zou moeten bedragen. Ook België heeft zichzelf de wette-
lijke verplichting opgelegd om vanaf 2010 deze norm te behalen. Door de 
financiële crisis en de moeilijke budgettaire omstandigheden ligt dit doel 
echter nog niet onmiddellijk binnen bereik. Na een sterke groei tijdens de 
periode 2008-2010 (0,64% van het BNI in 2010 - het hoogste ODA-cijfer 
dat ooit bereikt werd) viel de Belgische ontwikkelingshulp geleidelijk terug 
tot 0,42% in 2015.

In 2016 vertegenwoordigde de totale Belgische ontwikkelingshulp 
ongeveer 0,49% van het BNI, een stijging van 0,07% en reeds dichter 
bij de individuele doelstelling van 0,51% voor de lidstaten van de EU-15 
(België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Finland, 
Oostenrijk en Zweden).

De begroting ontwikkelingssamenwerking 2016
In 2016 werd de begroting voor ontwikkelingssamenwerking vastgesteld op 
1.271 miljoen EUR (vereffeningskredieten), als volgt verdeeld:

Vereffeningskredieten 
aangepaste begroting 2016

In duizend 
EUR

In 
percentage

0. Bestaansmiddelen programma 3.424 0%

1. Landenprogramma’s 361.637 29%

2. Initiatieven civiele maatschappij 263.967 21%

3. Multilaterale samenwerking 385.170 30%

4. Private sector programma’s 54.093 4%

5. Humanitaire programma’s 177.399 14%

6.  Internationale financiering 
klimaatbeleid

25.000 2%

Totaal 1.270.690 100%

Omwille van de strenge maatregelen om het begrotingssaldo van de 
overheid onder controle te houden, werd een blokkering ten belope van 
125 miljoen EUR opgelegd. Niettemin werd 1.160 miljoen EUR vereffend 
t.o.v. 1.023 miljoen EUR in 2015.

Vereffeningskredieten 
realisaties 2016

In duizend 
EUR

In 
percentage

0. Bestaansmiddelen programma 1.889 0%

1. Landenprogramma’s 332.350 29%

2. Initiatieven civiele maatschappij 252.768 22%

3. Multilaterale samenwerking 349.878 30%

4. Private sector programma’s 46.176 4%

5. Humanitaire programma’s 177.140 15%

6.  Internationale financiering 
klimaatbeleid (*)

0 0%

Totaal 1.160.201 100%

(*) Kredieten in dit programma werden administratief geblokkeerd wegens het uitblijven 
van een juridische basis van de Climate Burden Sharing. De klimaatfinanciering werd wel 
gerealiseerd via multilaterale samenwerking.

WAARUIT BESTAAT DE BELGISCHE OFFICIËLE 
ONTWIKKELINGSHULP?
• financiering via de begroting voor ontwikkelingssamen-

werking (ongeveer twee derden van de totale officiële 
ontwikkelingshulp);

• financiering via andere federale overheden en via de Europese 
Commissie;

• een deel van de kosten voor de opvang van vluchtelingen en 
van de kosten voor studenten uit ontwikkelingslanden die in 
België studeren;

• bijdragen van gewesten, gemeenschappen, provincies en 
gemeenten; 

• internationaal afgesproken schuldkwijtscheldingen.

Bestaans-
middelen 
programma
0%

Landen-
programma’s
29%

Private sector 
programma’s
4%

Humanitaire 
programma’s
14%

Internationale 
financiering 
klimaatbeleid
2%

Initiatieven civiele 
maatschappij
21%

Multilaterale 
samenwerking
30%
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programma
0%

Landen-
programma’s
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programma’s
4%

Humanitaire 
programma’s
15%

Internationale 
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klimaatbeleid
0%

Initiatieven civiele 
maatschappij
22%

Multilaterale 
samenwerking
30%
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DIRECTIE-GENERAAL ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (DGD) 2013 2014 2015 2016

GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

     - Belgische Technische Coöperatie (BTC) 184,01 186,39 153,62 182,83

     - Acties van NGA’s in synergie 2,24 3,30 2,45 1,13

     - Maatschappijopbouw en goed bestuur 4,17 7,60 1,77 68,65

     - Gedelegeerde samenwerking 14,03 24,11 9,54 14,66

     - Regionale samenwerking 9,85 2,65 0,20 0,44

     - Algemene en sectoriële begrotingshulp 25,67 24,50 16,88 13,01

     - Lokale civiele maatschappij (vanaf 2012) 1,70 1,40 0,30 0,74

     - Beheerskosten BTC 22,13 22,42 22,67 22,96

     - Leningen van staat tot staat 13,06 3,60 19,92 14,61

     - Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 20,52 15,80 12,45 12,77

Subtotaal gouvernementele samenwerking 297,37 291,78 239,80 331,80

NIET-GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

     - Ngo programmafinanciering 116,16 135,06 122,46 129,39

     - VVOB 9,50 9,50 8,28 10,72

     - APEFE 9,50 9,50 7,11 9,50

     - VLIR  - Vlaamse Interuniversitaire Raad 31,71 33,45 32,78 32,75

     - CIUF/CUD - Interuniversitair centrum van CFWB 28,33 27,87 25,56 28,04

     - Wetenschappelijke instellingen 17,37 19,46 20,10 20,25

     - Africalia 2,19 2,19 2,12 2,24

     - Andere niet-gouvernementeel 13,87 11,83 10,28 13,41

Subtotaal niet-gouvernementele samenwerking 228,62 248,86 228,68 246,30

MULTILATERALE SAMENWERKING

     - Verplichte multilaterale bijdragen 10,47 10,03 10,96 10,48

     - Vrijwillige multilaterale bijdragen 92,18 120,58 115,79 100,56

     - Europees ontwikkelingsfonds en Bank 113,95 115,16 120,02 95,13

     - Wereldbankgroep 130,05 128,05 12,50 13,26

     - Regionale ontwikkelingsbanken 50,04 50,15 48,47 47,22

     - Milieuverdragen 48,49 72,09 20,24 45,25

     - Multilaterale schuldkwijtschelding 21,97 20,96 16,50 17,27

Subtotaal multilaterale samenwerking 467,14 517,03 344,49 329,18

HUMANITAIRE PROGRAMMA’S 129,86 102,03 149,49 177,14

STEUN AAN DE PRIVÉSECTOR, BIO 25,98 54,93 42,23 46,18

SENSIBILISERING IN BELGIË (EXCL. NGO’S) 5,99 5,62 4,18 5,06

ADMINISTRATIE, EVALUATIE, ANDERE 1,88 1,31 1,68 1,89

Totaal DGD 1.156,85 1.221,57 1.010,56 1.137,55

De Belgische ontwikkelingshulp binnen de huidige begrotingscontext

Overzicht DGD-hulp per kanaal (in miljoen EUR)
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DGD-hulp per sector (in miljoen EUR)

TOTAAL

1.137,6
miljoen

1,3

81,4

29,7
46,6

94,8

34,8

21,5

41,1

9,0

96,8

57,1

243,4

18,7
19,7

32,7
24,7

38,7

38,7

6,2

3,0

42,4

Industrie, mijnbouw 
en constructie

Banken en 
financiële diensten

Onderwijs

Gezondheid

Bevolking en repro-
ductieve gezondheid

Water en sanering

Overheid en civiele 
maatschappij

Transport en opslag, 
communicatie

Energie

Ondernemingen

Handel en toerisme

Land- en bosbouw, 
visvangst

Milieubescherming

Humanitaire hulp

Multisector excl. 
beurzen en vorming

Algemene 
begrotingshulp

Schuldverlichting

Sensibilisering 
in België

Administratiekosten

Sector niet 
gespecificeerd

Multisector: 
beurzen en vorming

Conflict, vrede, 
veiligheid

Voedselhulp

Sociale diensten

115,6 waarvan basisvoeding 2,0 miljoen

1,1 waarvan microkrediet 0,4 miljoen

38,5 waarvan landelijke ontwikkeling 16,1 miljoen

waarvan noodvoedselhulp 56,5 miljoen
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DGD-hulp per kanaal

Gouvernementele samenwerking  .... 29,1% 

Niet-gouvernementele 
samenwerking  ............................... 21,6% 

Multilaterale samenwerking ............. 28,9% 

Humanitaire programma’s  .............. 15,5% 

Steun aan de privésector, BIO ............ 4,0% 

Sensibilisering 
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DGD-hulp per continent in functie van programma

DGD (in miljoen EUR)

Afrika ................................................... 366,22 

waarvan Sub-Sahara ............................. 301,47 

Azië ....................................................... 95,65 

Amerika ................................................. 62,69 

Europa ODA ............................................ 62,77 

Oceanië .................................................... 0,00 

Universeel / onbepaald / België* ............ 550,21 

Totaal ..............................................1.137,55

*  Waaronder niet-geoormerkte multilaterale bijdragen
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DGD gouvernementele samenwerking 
(in miljoen EUR)

Afrika .....................................................197,46 

waarvan Sub-sahara ...............................175,97 

Azië .........................................................17,98 

Amerika ...................................................22,19 

Europa ODA ..............................................57,64 

Oceanië ......................................................0,00 

Universeel / onbepaald / België* ................36,53 

Totaal ..................................................331,80

DGD niet-gouvernementele samenwerking 
(in miljoen EUR)

Afrika .....................................................101,45 

waarvan Sub-Sahara .................................99,06 

Azië .........................................................18,88 

Amerika ...................................................38,15 

Europa ODA ................................................0,00 

Oceanië ......................................................0,00 

Universeel / onbepaald / België* ................87,83 

Totaal ..................................................246,30
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C. Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

De wet van 19 maart 2013 betreffende ontwikkelingssamenwerking, waarin 
beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling wordt vermeld, vormde 
de grondslag voor de uitwerking van een aantal instrumenten om in het 
nationale beleid de incoherentie aan te pakken die een impact kan hebben 
op de ontwikkelingslanden. Wat is de balans na 3 jaar en wat is de impact 
van de Agenda 2030?

Instrumenten en resultaten
De Interdepartementale commissie (ICBO) waarvan 16 afgevaardigden 
van de FOD en van de deelstatelijke overheden deel uitmaken, doet aan-
bevelingen aan de ministers maar vestigt ook de aandacht op de impact 
die een beslissing kan hebben op de ontwikkelingslanden. In 2016 had 
één vergadering plaats waarop de leden beslisten om de werkzaamheden 
op te splitsen in sub-werkgroepen die aan de slag gaan met de prioritaire 
thema’s van de ICBO: vrede en veiligheid, migratie en ontwikkeling, handel 
en financiën.

De Adviesraad bestaat uit 8 afgevaardigden van de ngo-koepels, de aca-
demische wereld en de vakbonden. De opdracht van de adviesraad bestaat 
erin te adviseren en te antwoorden op vragen van ministers met betrekking 
tot de maatregelen die een impact kunnen hebben op de beleidscoherentie 
ten gunste van ontwikkeling. In 2016 hield de Raad 7 vergaderingen en 
formuleerde hij 5 adviezen, waarvan 2 op vraag van de minister van Ont-
wikkelingssamenwerking over de thema’s ‘vrede en veiligheid’ en ‘migratie 
en ontwikkeling’.

Een derde instrument in het kader van de beleidscoherentie is de regel-
gevingsimpactanalyse die bestaat uit een voorafgaand onderzoek van 
de aan de Ministerraad voorgelegde reglementeringsontwerpen. In 2016 
werden 144 teksten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, aan een 
impactanalyse onderworpen.

Nog meer aandacht voor coherentie
Ook de CoorMulti-vergaderingen dragen bij tot beleidscoherentie. Daar 
overleggen de federale departementen met de deelstatelijke overheden over 
multilaterale aangelegenheden en coördineren ze hun optreden.

Een ander voorbeeld is de invoering in de verschillende programma’s en 
projecten van de globale benadering comprehensive approach, ook bekend als 
3D-LO/RL (Diplomacy, Development, Defense – Law and Order/Rule of Law). 
Die benadering beoogt internationale stabiliteit door de politieke beslissingen 
en acties in de verschillende landen beter op elkaar af te stemmen. Daartoe 
werden reeds werkgroepen opgericht en is er een informatie-uitwisseling met 
de federale politie, justitie of defensie. Daaruit kunnen gezamenlijke projecten 
groeien. Zo vonden in 2016 twee gezamenlijke missies plaats in de Sahelregio.

GEDEELDE VOOGDIJ WERELDBANKGROEP
2016 was het jaar van nog andere acties in het teken van 
coherentie, zoals de beslissing van de Ministerraad van 7 
oktober 2016 om de minister van Financiën en de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking samen de voogdij te 
laten waarnemen over de Wereldbankgroep. Tot nu toe lag 
de inhoudelijke bevoegdheid exclusief bij de minister van 
Financiën. De gedeelde voogdij is een logische stap. De 
Wereldbank is vandaag de belangrijkste multilaterale partner 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en de grootste 
wereldwijde actor op het vlak van internationale ontwikkeling. 
Met deze beslissing kan het Belgische internationaal 
ontwikkelingsbeleid sterker doorwegen op het beleid van de 
Wereldbank.

Alexander De Croo: “Het is belangrijk dat we vanuit 
het Belgisch ontwikkelingsbeleid onze band met de 
Wereldbankgroep versterken. De Wereldbank is de grootste 
wereldwijde actor op het vlak van internationale ontwikkeling 
en een van onze belangrijkste multilaterale partners. Ook in 
de partnerlanden van de Belgisch ontwikkelingsbeleid is de 
Wereldbank bijzonder actief om extreme armoede te bestrijden 
en inclusieve economische groei te stimuleren. Het is dan 
ook belangrijk dat onze Belgische expertise en knowhow 
meer bij de Wereldbank aan bod komen. Met deze gedeelde 
bevoegdheid maken we dat mogelijk.”

Bij toepassing van hetzelfde KB, is het voortaan de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking die rechtstreeks de voogdij 
uitoefent over de Afrikaanse ontwikkelingsbank en het 
Afrikaans ontwikkelingsfonds. Een logische keuze gezien de 
focus van het Belgisch ontwikkelingsbeleid op Afrika.

Agenda 2030
In 2016 herdefinieerde de Agenda 2030, met de 17 Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen, de context van ontwikkelingssamenwerking en dus ook 
die van beleidscoherentie.

Alexander de Croo: “In lijn met de gevoerde 
reflecties binnen de OESO, evolueert het 
concept zodoende naar Beleidscoherentie 
voor Duurzame Ontwikkeling, waarbij 
alle beleidsdomeinen en alle actoren 
betrokken zijn.”

2017 wordt een overgangsjaar waarin de grondslag wordt gelegd voor de 
nieuwe beleidscoherentie ten gunste van duurzame ontwikkeling (Policy 
Coherence for Sustainable Development - PCSD).
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D. Resultaatgerichte ontwikkelingshulp

De ondersteuning van de privésector in het Zuiden vormt één van de 
prioriteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is daarbij een 
belangrijke speler. BIO investeert namelijk in ondernemingen in ontwikke-
lingslanden. In 2015 verliet BIO een dertiental investeringen. We nemen de 
behaalde resultaten onder de loep.

BIO investeert op twee manieren: ofwel krijgt een ondernemer rechtstreeks 
financiering (directe investeringen), ofwel onrechtstreeks (indirecte investe-
ringen) via investeringsfondsen of door middelen ter beschikking te stellen 
van financiële instellingen. Bij directe investeringen kan BIO aangeven wat 
het anders zou willen zien, bij indirecte investeringen is de communicatielijn 
wat langer.

Succesvolle directe investeringen kunnen een sleutelrol spelen 1) in het 
ontwikkelen van waardeketens tussen, bijvoorbeeld, kleinschalige boeren 
en verwerkingsbedrijven (cf. de thee van Rwanda Mountain Tea en de cacao 
van Grand Place Vietnam), 2) in het creëren van werkgelegenheid, 3) in 
het ontwikkelen van expertise op lokaal niveau en 4) in het versterken van 
milieustandaarden. Directe investeringen zijn echter ook gevoeliger voor 
economische problemen die de voordelen volledig kunnen tenietdoen (zie 
het voorbeeld GoCongo hieronder).

Bij indirecte investeringen komt BIO tussen via een fonds of een financiële 
instelling. Dat zorgt voor een bredere gedeelde impact met andere investe-
ringspartners. Zo bereikte BIO 45 microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in 
13 landen door te investeren in Locfund. Deze MFI’s kenden op hun beurt 
kleinere leningen (gemiddeld 1000 USD) toe aan meer dan 1,8 miljoen lokale 
ondernemers, waarvan 60% vrouwen en 40% op het platteland leefde.

De investeringen van BIO trekken ook andere financiers en economische 
spelers aan. In het geval van de Banco Financiero del Peru was BIO de eerste 
ontwikkelingsbank (een zogenaamde “DFI”) die een lening gaf, snel gevolgd 
door andere DFI’s. Een ander voorbeeld is Grand Place Vietnam, waarbij 
de investering van BIO de verdere ontwikkeling van het bedrijf mogelijk 
maakte, wat een zeer ervaren strategische aandeelhouder aantrok, die 
op zijn beurt hielp het bedrijf te transformeren in één van de belangrijkste 
cacaoverwerkers van Vietnam.

De resultaten van BIO zijn er dus, en ze zijn divers. Als directe, sturende 
kracht, maar ook als hefboom. Op die manier betekenen de investeringen 
van BIO een duwtje in de rug voor ondernemers die middelen nodig hebben 
om hun eigen levensomstandigheden en die van anderen te verbeteren.

BFP - Peru
De Banco Financiero del Peru (BFP) verschaft sinds 2004 kleine 
leningen aan haar klanten. In 2008 werden deze microkredieten 
in alle filialen van de bank aangeboden. In 2009 verleende BIO 
3.594.000 EUR aan BFP en was het de eerste ontwikkelingsbank 
(een zogenaamde “DFI”) om met BFP te werken. De leningen die 
BFP verstrekte, groeiden over de periode 2009-2014 met 143% 
en het kantorennetwerk breidde uit van 48 tot 71 filialen, waarvan 
bijna de helft zich buiten de hoofdstad Lima bevond.

De portefeuille voor de microkredieten verkleinde echter en werd 
het meest getroffen door de economische groeivertraging in Peru. 
Bovendien waren potentiële klanten van de financiële instellingen 
ertoe geneigd te veel te lenen met dus een verhoogd risico dat ze 
die schulden niet meer konden afbetalen (met alle gevolgen van 
dien voor de financiële instellingen). Het milieu- en sociaal beleid 
van BFP is er gedurende de samenwerking met BIO wel op vooruit 
gegaan en werd verder uitgewerkt in een checklist en assessment 
die deel uitmaken van de vaste investeringsaanpak.

GoCongo - DRC
BIO deed in 2008 een directe investering van 3.120.845 EUR in 
GoCongo Enterprise Limited SPRL, een landbouwbedrijf dat op 
grote schaal groente wilde produceren voor de bevolking van de 
provincie Katanga in de Democratische Republiek Congo. Door 
zelf aardappelen, tomaten en uien te kweken, wilde men de import 
ervan verminderen.

Helaas faalde dat opzet, onder andere door chaotisch management 
en de impact van de Maï-Maï rebellen in de regio. Er werden echter 
lessen getrokken: er werd een nieuwe investeerder aangetrokken 
en het bedrijf heroriënteerde zich.

Voortaan werd er exclusief mais geteeld, wat veiliger en gemakkelijker 
te beheren was. BIO recupereerde echter niet het gehele bedrag dat 
het geïnvesteerd had: het zag af van een deel ervan om de toekomst 
van het bedrijf niet in gevaar te brengen.

3.594.000€20
09 3.120.845€20
0871
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Grand Place - Vietnam
Grand Place Vietnam (GPV) maakt en verhandelt chocolade voor 
bedrijven (B2B). Het is de eerste B2B-chocoladepruducent in Vietnam 
die een breed gamma aanbiedt. In 2007 kreeg GPV een lening van 
650.000 EUR van BIO voor een nieuwe fabriek met bijhorende nieuwe 
productielijnen. Met die investering van in totaal 1,25 miljoen EUR 
kon GPV de capaciteit opdrijven en de productie verhogen.

Het bedrijf breidde zowel het aantal leveranciers als het klanten-
bestand uit en het zorgde voor gevarieerde producten. Bovendien 
verdrievoudigde het aantal voltijdse werknemers van 31 naar 100. 
De aanwezigheid van BIO trok ook een nieuwe investeerder aan: 
Puratos. Uiteindelijk kreeg BIO in december 2015 haar eigen lening 
volledig terugbetaald.

Rubaya & Nyabihu Tea Company 
(RNTC) - Rwanda
RNTC maakt deel uit van Rwanda Mountain Tea (RMT), een suc-
cesvolle klant van BIO. Naast de productie, verwerking, verkoop en 
distributie van thee, heeft RMT ook een kleine waterkrachtcentrale.

In 2007 heeft BIO een lening verstrekt aan RNTC om de kwaliteit en 
kwantiteit van de geproduceerde thee in de plantages van Rubaya 
en Nyabihu te verhogen. Het project verschaft 5.000 banen in 
een structureel zwakke regio. 45% van die jobs zijn ingevuld door 
vrouwen. Bovendien heerst er een groeiend respect voor het milieu 
en kweekt RNTC nu zijn eigen hout om de thee te drogen.

650.000€20
07 100 20
07 5.000 45%
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Inzet voor de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2015 gingen alle lidstaten van de VN akkoord met een ambitieuze ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikke-
ling’. Met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) wil de VN grondig werk maken van een betere wereld. Dat 
betekent onder meer een wereld ‘vrij van armoede, honger, ziekte, waarin elk individu een vervullend leven kan leiden’. 
De Agenda 2030 steunt op 5 pijlers: mens (leven in waardigheid), planeet (de planeet beschermen), voorspoed (een 
leven dat ontplooiingskansen biedt), vrede (vrij van angst en geweld) en partnerschap (een vernieuwde mondiale 
solidariteit waar iedereen aan meedoet opdat niemand achterblijft). De 17 SDG’s worden nauwkeuriger omschreven 
in 169 doelwitten.

De focus op fragiele situaties is meer dan ooit een 
bewuste keuze van de regering. De regering wenst 
de beschikbare middelen meer te concentreren 
met het oog op een grotere impact. Zo werd het 
aantal partnerlanden van de gouvernementele 
samenwerking verminderd van 18 tot 14 - waar-
van 13 in Afrika, 12 minst ontwikkelde landen 

en 8 fragiele staten. De minst ontwikkelde landen (MOL) hebben immers 
nauwelijks toegang tot andere financieringsmogelijkheden (zoals handel en 
investeringen, eigen fiscale middelen, remittances die door migranten naar 
het thuisfront worden gestuurd) dan officiële ontwikkelingshulp. De regering 
verbond er zich toe om tegen het eind van deze legislatuur minstens 50% van 

de officiële ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen te besteden. 
België, dat in VN-verband samen met Turkije de Groep van Vrienden van 
de MOL’s voorzit, moedigt ook andere donoren aan de officiële hulp aan 
de MOL’s te verhogen.

MOL’s zijn de meest kwetsbare landen. 46% van de bevolking leeft er in extreme 
armoede. Deze landen worden meer dan andere bedreigd door uitdagingen 
op het gebied van milieu en gezondheidszorg, natuurrampen, armoede en 
honger, jeugdwerkloosheid. Maar het zijn niet enkele deze uitdagingen die 
kenmerkend zijn voor de minst ontwikkelde landen. Alexander De Croo: “Deze 
landen hebben ook enorme mogelijkheden. We moeten deze mogelijkheden 
benutten en kansen creëren voor de meer dan 880 miljoen mensen die in 
de 48 landen wonen die als minst ontwikkelde landen worden beschouwd.”
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Het voedsel van de toekomst: 
2016 - Internationaal jaar van 
de Peulvrucht
De Verenigde Naties hebben 2016 uitgeroepen 
tot Internationaal jaar van de Peulvrucht. Doel: de 
consumptie van peulvruchten wereldwijd stimuleren. 

Wereldwijd lijden om en bij 800 miljoen mensen aan acute of chronische 
ondervoeding. Ook zijn er steeds meer gezondheidsproblemen als gevolg 
van slechte voedingsgewoonten. Peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen 
vormen immers een essentiële bron van eiwitten. Bovendien houden ze 
stikstof vast waardoor de kwaliteit van de bodem verbetert, voor ontwikke-
lingslanden dan ook een onmiskenbare troef.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de productie en de 
consumptie van peulgewassen op verschillende manieren. Via de Consultative 
Group on International Agricultural Research (CGIAR) draagt België bij aan 
het landbouwkundig onderzoek rond deze gewassen. Eén van de onder-
zoeksprogramma’s verbetert onder meer de techniek van gemengde teelt 
van bonen met maïs, aardappelen en cassava in de humide gebieden van 
Centraal-Afrika. Een ander programma is erin geslaagd om hitteresistente 
bonenvariëteiten te ontwikkelen, en reikt daarmee alvast een oplossing aan 
voor de uitdagingen van de klimaatverandering.

In Tanzanië, in de Kigomaregio, voert BTC momenteel een programma 
uit dat de volledige waardeketen van de bonen zal verbeteren, waarmee 
zal worden bijgedragen aan de voedselzekerheid en de inkomsten van de 
lokale producenten.

www.fao.org/pulses-2016/en/

Een snelle en voorspelbare hulpverlening 
voor landbouwers
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking steunt al geruime tijd de Voedsel- 
en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) om landbouwers 
te helpen de draad opnieuw op te pakken na natuurrampen, gewapende 
conflicten, langdurige crisissituaties en crisissen die de voedselketen bedrei-
gen. Het Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities (SFERA), 

dat in 2004 werd opgericht, zorgt ervoor dat de FAO snel kan reageren 
op noodsituaties. Sinds zijn oprichting ontving het SFERA in totaal 193 
miljoen USD, waarvan 134,7 miljoen uit bijdragen van de lidstaten. België 
trok 36,6 miljoen USD uit en leverde daarmee de grootste bijdrage aan het 
SFERA tot nu toe.

Via het SFERA helpt België landbouwersgezinnen die door een crisis zijn 
getroffen om zo snel mogelijk hun eigen voedsel te verbouwen, hun leven 
en bestaansmiddelen opnieuw op te bouwen en zodoende hun weerbaar-
heid te vergroten. Voor de periode 2015-2016 heeft ons land 6,8 miljoen 
USD toegezegd.

Het veld is de school en de plant 
is de leerkracht
Een landbouwproject van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 
Rwanda eindigde bij de beste tien in een internationale wedstrijd van de 
OESO ‘Taking development innovation to scale’. De prijs werd op 9 maart 
2016 in Parijs uitgereikt door een internationale jury.

Met deze prijs wil de OESO het belang van goede praktijken onderstrepen. 
Innovatie is cruciaal. Maar je moet ze toepassen op grotere schaal. Dat is 
precies wat het Rwandese landbouwproject van BTC heeft gerealiseerd. 

Initieel werden een aantal boeren opgeleid tot goede en gedreven begeleiders, 
zodat zij nadien andere boeren konden opleiden. Ze leren door te observeren 
en te experimenteren in het veld. De grote kracht van de veldscholen is 
dat de landbouwers het vertrouwen krijgen om zelf oplossingen te zoeken 
voor hun problemen. 

In de eerste fase van het project (2009-2011) werden 25.000 Rwandese 
boeren bereikt. Intussen, vijf jaar later, hebben al meer dan 200.000 boeren 
kennisgemaakt met de veldscholen. Tegen 2020 wil de Rwandese overheid 
maar liefst 1,7 miljoen boeren opleiden.

Drie kwart van de begeleide landbouwersgroepen (die voor 53% uit vrou-
wen bestaan) meldt dat de productie en de inkomsten ten minste 50% 
zijn gestegen. Ook gebruiken de boeren minder pesticiden, organiseren ze 
spaarkassen om gezondheidszorg te betalen en bespreken ze thema’s als 
aids en gezinsplanning.

FARMER FIELD SCHOOLS
Landbouw is in Rwanda de eerste economi-
sche activiteit (vooral voor vrouwen) en de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de 
meeste gezinnen op het platteland. Landbouw 
voorziet in 90% van de nationale voedselbe-
hoeften en zorgt voor meer dan 70% van de 
inkomsten uit export.

In het dichtbevolkte Centraal-Afrikaanse land 
beschikt ieder gezin maar over een halve hec-
tare landbouwgrond. Het is dus cruciaal om de 
teelt van gewassen te optimaliseren en de pro-
ductiviteit op te krikken. Daarom sloegen BTC 
en de Rwandese overheid in 2009 de handen 
in elkaar om een opleidingssysteem voor de 
Rwandese landbouwers op te zetten. Daarvoor 
gebruikten ze de zogenaamde veldscholen 
‘Farmer Field Schools’, een methodologie die 
in de jaren 1980 ontwikkeld werd door de FAO.
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1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot 
kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. 
Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis 
in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. 
Gezondheidszorg is nochtans een mensenrecht.

QUAMED waakt over de kwaliteit van 
geneesmiddelen
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is tot 25% van de geneesmiddelen 
die in de arme landen worden verbruikt namaak of van minderwaardige 
kwaliteit, met alle rampzalige gevolgen vandien. Daarom besteedt de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking bijzondere aandacht aan dit probleem. 
Ze werkt een beleid uit dat de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering 
moet aansporen garant te staan voor de kwaliteit van de geneesmiddelen 
die zij met Belgische steun aankopen.

QUAMED, een Belgisch initiatief dat uniek is in de wereld, heeft tot doel bij te 
dragen aan een hogere kwaliteit van geneesmiddelen door de belangrijkste 
spelers die voor de voorziening van geneesmiddelen instaan bewuster te 
maken en door de kwaliteitsverzekering en het voorzieningssysteem van 
zijn partners te versterken. Het project kwam tot stand door de samenwer-
king tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. QUAMED ontleent zijn sterkte aan 
zijn netwerk van aankopers en verdelers van geneesmiddelen, zowel in het 
Noorden als in het Zuiden, en aan de zeer gerichte en unieke deskundigheid 
van zijn apothekers.

Volgens hun schattingen kopen de ngo’s die zijn aangesloten bij het QUA-
MED-netwerk jaarlijks voor meer dan 200 miljoen EUR geneesmiddelen 
aan en hebben zo’n 15 miljoen mensen voordeel van hun werkzaamheden 
in de landen met lage of middeninkomens.

www.quamed.org/en/home.aspx 

België steunt strijd tegen aids, 
tuberculose en malaria
In juni 2016 heeft België 4 miljoen EUR toegezegd aan UNAIDS, het VN-pro-
gramma dat focust op aidsbestrijding. De totale Belgische bijdrage voor de 
periode 2013-2016 komt daarmee op 18,5 miljoen EUR. Dat maakt België 
de tiende belangrijkste donor van UNAIDS.

Voor het Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria werd 19 miljoen 
EUR uitgetrokken. De totale Belgische bijdrage aan het Global Fund sinds zijn 
oprichting in 2002 bedraagt daarmee 202 miljoen EUR. Beide organisaties 
zijn bijzonder succesvol. Sinds 2002 slaagde UNAIDS erin om 30 miljoen 
nieuwe hiv-infecties en 8 miljoen aidsdoden te vermijden. Het Global Fund 
redde 17 miljoen mensenlevens door 600 miljoen muskietennetten te 
verdelen, 8,6 miljoen mensen toegang te geven tot antiretrovirale therapie 
en 15 miljoen mensen te testen en te behandelen voor tbc.

Alexander De Croo: “België is van bij de 
oprichting van het Global Fund een betrokken 
partner. Samen met het Global Fund zet ons 
land zich in om een einde te maken aan aids, 
malaria en tbc. De doelstelling van het Global 
Fund ligt volledig in lijn met de prioriteiten van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking: de 
uitbouw van veerkrachtige 
gezondheidszorgsystemen, het promoten van 
mensenrechten en het streven naar 
gendergelijkheid.”
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In maart 2016 stelde de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking haar strategienota gender voor. De 
systematische integratie van de genderdimensie 
vormt een essentiële hoeksteen van het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid.

Vier actiedomeinen staan centraal:

• gezondheid en seksuele en reproductieve rechten;

• de uitvoering van resolutie 1325 ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de strijd tegen seksueel geweld 
tegen vrouwen inbegrepen;

• onderwijs voor meisjes en opleiding van vrouwen (alfabetisering, 
beroepsopleiding);

• economische emancipatie van vrouwen.

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/
Gender-in-de-Belgische-Ontwikkelingssamenwerking.pdf

België ratificeert verdrag tegen 
geweld tegen vrouwen
België heeft op 14 maart 2016 bij de Raad van Europa in Straatsburg het 
ratificatie-instrument van het Verdrag van Istanbul neergelegd. Daarmee 
heeft ons land deze overeenkomst – voluit het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld – volledig goedgekeurd.

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is een juridisch bindend verdrag. 
Het bevat een reeks bepalingen om deze vormen van geweld makkelijker te 
voorkomen, de slachtoffers beter te beschermen en de daders te vervolgen.

België voert al jaren strijd tegen gendergeweld. Ons land keurde onlangs 
een vijfde nationaal actieplan goed voor de bestrijding van alle vormen van 
gendergelateerd geweld (NAP) 2015-2019, dat volledig in de lijn ligt van 
het Verdrag van Istanbul. Het plan mikt op een coherent en gecoördineerd 
beleid, waarbij de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten 
nauw zullen samenwerken om 235 nieuwe maatregelen uit te voeren.

België veroordeelt elke vorm van gendergeweld en stemt zijn beleid af op 
de engagementen die het internationaal is aangegaan. Ook zetelt ons land 
momenteel voor 3 jaar in de VN-Mensenrechtenraad.

Kwaliteitsonderwijs voor 
iedereen
Het Global Partnership for Education (GPE) is een 
multilateraal mechanisme voor de financiering 
van het basis- en secundair onderwijs. Het telt 
meer dan 65 ontwikkelingslanden en meer dan 

30 bilaterale, regionale en internationale instellingen alsook ontwikkelings-
banken, privébedrijven en leerkrachten. Het is de bedoeling deze landen 
technische en financiële steun te geven bij het opzetten van een nationaal 
onderwijssysteem. België is sinds januari 2015 plaatsvervangend lid in de 
bestuursraad van het GPE en leverde in 2016 een financiële bijdrage van 
6,25 miljoen EUR. Bovendien tekende minister De Croo in september 2016 
een kaderovereenkomst met GPE.

GPE is de enige multilaterale organisatie die ervoor ijvert om alle kinderen 
naar school te laten gaan en om daar kwaliteitsvol onderwijs te genieten. 
Net zoals België, schenkt GPE speciale aandacht aan fragiele staten. Zo 
heeft GPE bijgedragen aan de financiering van de onderwijssector in de 

volgende partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking: 
Benin, Burkina Faso, Guinee, Niger, Senegal, Mali, Rwanda, DRC, Vietnam 
en Burundi.
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In Vietnam financiert België een partnerschap tussen 
WWF België, WWF Vietnam, Vietnam’s River network 
en het Peoples’s Aid- Coordinating Committee. Doel: 
de civiele maatschappij versterken en hun betrok-
kenheid bij het waterbeheer in de Mekong Delta 
verhogen. De 18 miljoen inwoners van de Mekong 
Delta zijn immers erg afhankelijk van de Mekong 

rivier voor hun levensonderhoud en welzijn: landbouw, visserij, aquacultuur, 
habitat… De versterking van de civiele maatschappij zal de inwoners in staat 
stellen hun rechten op een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen 
en een gezond leefmilieu af te dwingen.

GELIJKE KANSEN ZORGEN VOOR WELVAREND AFRIKA
Ongelijke kansen voor vrouwen kost Sub-Sahara-Afrika gemid-
deld 95 miljard dollar per jaar of 6% van het bruto binnenlands 
product. Dat meldt het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) in 
haar African Human Development Report 2016. Waar een man 1 
dollar verdient door handel, productie of diensten, krijgt een vrouw 
amper 70 cent. Slechts 7-30% van de bedrijven worden door een 
vrouw geleid.

Vrouwen blijven nu eenmaal vasthangen aan allerlei tijdrovende 
huishoudelijke taken zoals water halen. Daardoor kunnen ze 
minder tijd besteden aan scholing en betaald werk. Ook hebben 

vrouwen vaak geen bankrekening of kunnen ze moeilijker een 
lening aanvragen of eigenaar zijn van een stuk land. Bovendien 
lijdt hun gezondheid onder kindhuwelijken en seksueel geweld. 
Ook moedersterfte is een vaak voorkomend fenomeen.

Werkelijk gelijke kansen voor man en vrouw zouden niet alleen een 
boost geven aan de Afrikaanse economie, maar zijn ook essenti-
eel voor het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 
Het rapport pleit onder meer voor de oprichting van een Afrikaanse 
Investeringsbank voor Vrouwen en voor een ‘gendercertificaat’ om 
de gelijkheid op de werkvloer te bevorderen.
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Economische groei staat centraal in het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid. Alleen economische groei 
kan zorgen voor sterke, innovatieve bedrijven die 
werkgelegenheid, inkomens en welvaart creëren. 
Deze economische groei moet duurzaam en inclusief 
zijn. Duurzaam om leefmilieu, klimaat en planeet te 
sparen, inclusief om ten goede te komen aan de 

brede bevolking. Het samenwerkingsprogramma met Marokko voorziet een 
programma dat ondernemerschap van vrouwen en jongeren ondersteunt. 
In Mali en Niger zet het Belgische ontwikkelingsbeleid in op veeteelt als 
belangrijke factor voor voedselzekerheid, maar ook met de duidelijke ambitie 
om ondernemerschap aan te moedigen, tewerkstelling te bevorderen, en de 
productiviteit en winstmarge te verhogen. De regering legt daarbij resoluut de 
klemtoon op de centrale rol van de privésector als motor van ontwikkeling.

Meer en betere cacao kweken in Peru
In Europa stijgt de vraag naar zwarte chocolade die minstens 70% cacao 
bevat. Goed nieuws voor de kleine cacaoboeren in Peru die een fijne en 
smaakvolle cacaovariëteit kweken op traditionele wijze. Daarom besloot 
het Trade for Development Centre (TDC), een initiatief van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, een aantal Peruaanse cacaocoöperaties te 
ondersteunen om de kwaliteit van hun productie te verbeteren. Doel: van 
Peru dé leverancier van hoogstaande cacao te maken.

Dankzij de duurzame en rechtvaardige certificaten kunnen bonen gemak-
kelijk opgespoord worden. De certificaten zorgen er eveneens voor dat 
de vergoeding voor de producenten aanvaardbaar is. De wereldprijs 
voor cacao ligt boven de minimumprijs voor eerlijke handel en dat zou 
zo moeten blijven.

Geen ontwikkeling zonder 
energie
Slecht onderhouden netwerken maken dat de 
Democratische Republiek Congo regelmatig kampt 
met elektriciteitspannes. Het onstabiele stroomnet 
heeft een invloed op de levensomstandigheden 

van de steeds groeiende bevolking. In Lubumbashi, de op één na grootste 
stad in de DR Congo, wordt slechts één vierde van de gezinnen voorzien 
van stroom. Daarom investeert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
in de versteviging van het elektriciteitsnetwerk van de stad Lubumbashi.

Het project beoogt een betere kwaliteit en een verhoogde elektriciteitsvoor-
ziening. Daarmee wil het een aantal essentiële diensten verzekeren voor 
de inwoners van de stad en de voorsteden: leefomstandigheden, hygiëne 
en gezondheid, drinkwaterproductie, gezondheidscentra, scholen (vooral 
technische instituten en beroepsonderwijs), openbare verlichting, de pro-
ductiviteit van de bevolking, bescherming van het milieu, enz.

WAT IS EERLIJKE HANDEL ?
Eerlijke handel (fair trade) is een handelstype dat aan benadeelde producenten, voornamelijk uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame 
ontwikkeling. Eerlijke handel biedt deze producenten de kans voor zichzelf en hun familie een menswaardig bestaan op te bouwen. De 
producent krijgt dan immers een eerlijke prijs voor zijn product, meteen een van de belangrijkste principes van eerlijke handel.

Maar dat is niet alles: eerlijke handel staat eveneens voor een reeks behoorlijke commerciële voorwaarden, de eerbiediging van de rechten 
van de werknemers en van het milieu, een betere markttoegang en een versterking van de producentenorganisaties en van hun netwerken. 
Via eerlijke handel krijgt de consument de gelegenheid verantwoorde en economisch nuttige keuzes te maken die voor de producenten 
in het Zuiden werkelijk het verschil maken. 

©
 B

TC
/C

TB
/D

ie
te

r 
Te

le
m

an
s

©
 C

IF
 A

ct
io

n

22

DEEL 2 – INZET VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN



Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Voor 
¾ van de mensheid is dat geen fictie. Twee jaar lang 
(2015-2016) voerden 20 organisaties campagne 
voor een goede sociale bescherming wereldwijd.

Op 13 december 2016 werd in Brussel een slot-
seminarie gehouden van de twee jaar durende 
campagne ‘Sociale bescherming voor iedereen’. In 

totaal steunden 90.000 mensen de campagne en werden meer dan 3.000 
acties in 20 landen op touw gezet. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 
pikte de campagne op en bovendien toonden harde cijfers aan dat sociale 
bescherming wereldwijd haalbaar en betaalbaar is.

In mei 2016 werd een belangrijke resolutie over sociale bescherming 
goedgekeurd in de Kamer. Uit de resolutie vloeide al een eerste concreet 
resultaat voort: de overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt vanaf nu nauw 
samen met BTC. Een prima voorbeeld van het delen van expertise. De 
regering engageerde zich ook om sociale bescherming te verankeren in 
haar buitenlands beleid.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert aspecten van sociale 
bescherming via tal van projecten op het gebied van volksgezondheid. Ze 
steunt bijvoorbeeld initiatieven voor een universele toegang tot gezond-
heidszorg in Senegal.

Conferentie over migratie in 21ste eeuw 
Op 17 mei 2016 vond in het Egmontpaleis in Brussel de conferentie Migratie 
in de 21ste eeuw: reflecties en vooruitzichten naar 2050 plaats. Doel: tot een 
evenwichtigere en nauwkeurigere opvatting van het complexe en veelzijdige 
fenomeen van migratie te komen. 

Alexander De Croo herinnerde eraan dat sinds de Tweede Wereldoorlog 
nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren. Om de langdurige opvang 
en integratie van vluchtelingen in naburige landen mogelijk te maken, 
werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking samen met de Internati-
onale Organisatie voor Migratie (IOM). Ons land was in 1951 één van de 
stichtende leden van de organisatie. De Belgische Ontwikkelingssamen-
werking geeft jaarlijks 4 miljoen EUR aan de IOM, waardoor ons land de 
tweede grootste donor is voor niet-geoormerkte bijdragen (‘core funding’). 
In 2016 voerde België het voorzitterschap uit van het Uitvoerend Comité 
van IOM.

Marketingondersteuning van 
kleine producenten in het Zuiden
Het Trade for Development Centre (TDC), een initiatief 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, biedt 
marketingondersteuning aan producenten in het 
Zuiden om hun toegang tot de markt te verbeteren en 

er ook voor te zorgen dat ze een duurzaam inkomen halen uit hun productie.

Die steun omvat gepersonaliseerde coaching sessies en wierp zijn vruchten 
reeds af: 4 tevreden producenten getuigen in deze video:

https://youtu.be/iKeMHlLC3Qg 

Crisissen opsporen via smartphonegegevens
Real Impact Analytics (RIA) is ervan overtuigd dat big data een positieve 
invloed hebben op de wereld. Het jonge Belgische bedrijf wil ontwikkelingsa-
gentschappen helpen om bij hun acties rekening te houden met de gegevens 
die telecomoperatoren hebben verzameld. Dat moet de verwezenlijking van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vergemakkelijken.

De aanpak van RIA maakt het met name mogelijk voedselcrisissen of epide-
mieën te bestrijden. De operatoren bewaren grote hoeveelheden gegevens: 
de identiteit van wie belt en van wie wordt opgebeld, de plaats waar ze zich 

bevinden en waar ze naartoe gaan. Door deze gegevens te analyseren en 
aan elkaar te linken, kan men voorspellen waar en wanneer een epidemie 
zal uitbreken. Men kan aldus preventief optreden en crisissen voorkomen.

Steeds meer ontwikkelingsactoren putten uit deze digitale voorraad. UNICEF 
maakte gebruik van big data bij de bestrijding van het ebolavirus en de 
Bill & Melinda Gates Foundation bij haar strijd tegen malaria in Zambia. In 
Latijns-Amerika probeert men op deze manier het hoofd te bieden aan het 
zikavirus. België steunt een partnerschap tussen het VN-Kapitaalontwik-
kelingsfonds (UNCDF) en RIA voor een project waarbij kwetsbaarheid en 
uitsluiting in Oeganda wordt geanalyseerd.
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https://www.youtube.com/watch?v=iKeMHlLC3Qg&feature=youtu.be


Een gezond 
leefmilieu is een 
mensenrecht
De bescherming van het 
leefmilieu en een duurzaam 
beheer van natuurlijke rijk-
dommen maken integraal deel 
uit van de Agenda 2030 en 
van alle SDG’s: leven in een 
gezond leefmilieu is immers 
een mensenrecht en een 
absolute voorwaarde voor 

duurzame ontwikkeling. Een aantal SDG’s (12, 13, 14, 15) spitsen zich 
volledig toe op deze dimensie: duurzame consumptie en productie, klimaat-
verandering, oceanen en zeeën en landecosystemen.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft reeds lang partnerschappen 
met grote internationale spelers zoals het VN-milieuprogramma (UNEP) 
en de Global Environment Facility. Met UNEP werd in 2016 een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De strijd tegen klimaatverandering 
blijft hoog op de agenda staan. In 2016 droeg België 10 miljoen EUR bij 
aan het Green Climate Fund en 18 miljoen EUR aan het Least Developed 
Countries Fund, voor klimaataanpassing in de minst ontwikkelde landen.

In mei 2016 kwam voor de tweede keer de United Nations Environment 
Assembly samen in Nairobi om de aftrap te geven voor de uitvoering van 
Agenda 2030, met focus op de leefmilieudimensie. Deze UNEA-2, dé 
wereldwijde bijeenkomst van leefmilieuministers, stond in het teken van 
‘Delivering on the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development’ en keurde 25 resoluties goed gaande over de strijd 
tegen illegale jacht en handel in wild, over afval in oceanen en zeeën tot 
het stimuleren van duurzame consumptie en productie. 

De bescherming van biodiversiteit is essentieel om het recht op een gezond 
leefmilieu te vrijwaren. Het verlies ervan vormt een bedreiging voor de 
toekomst van de mensheid. Ze levert immers basisdiensten zoals voedsel, 
water, bodem, klimaat, gezondheid, enz. CEBioS (Building capacities for 
biodiversity and development – een programma van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen) bouwt in ontwikkelingslanden aan 
capaciteiten om biodiversiteit te beschermen en duurzame ontwikkeling te 
stimuleren om zo bij te dragen aan armoedebestrijding. 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert ook een project van 
de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO in het noorden van Mali. De 
degradatie van de natuurlijke rijkdommen hebben er een nefast gevolg op 

de overlevingskansen en op het behoud van de levenswijze van de lokale 
herders en landbouwers (duurzaam pastoralisme). Het project draagt bij tot 
armoedebestrijding en veiligheid in de regio.

België en het milieu
Het VN-Milieuprogramma (UNEP) is een erg belangrijke partner in de 
Belgische multilaterale samenwerking. Tijdens de periode 2013-2016 
droeg ons land meer dan 16 miljoen EUR aan de organisatie bij. In 2016 
alleen kreeg ze 4 miljoen EUR. België was de 8ste grootste donor van het 
VN-Milieufonds in 2015.

Het VN-Milieuprogramma speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de 
2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, dat België mee ondersteunt.

De SDG’s zijn een unieke kans op verandering. 
Als we armoede tegen 2030 willen uitroeien en 
ons natuurlijk kapitaal willen beschermen, 
moeten we sterke partnerschappen met de 
privésector opbouwen, innovatie stimuleren 
en in groene economie investeren. De nieuwe 
kaderovereenkomst met het 
VN-Milieuprogramma versterkt onze inzet op 
het gebied van duurzame ontwikkeling en 
milieu”, stelt minister De Croo.

Via een projectoproep selecteerde de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in 2016 een aantal 
projecten die digitale technologieën gebruiken voor 
het verbeteren van de situatie van vrouwen in de 
steden. Een voorbeeld daarvan is een samenwerking 
met UN Women en UN-Habitat in Gaza.

Safetipin is een toepassing voor mobiele telefoons. 
Met deze app kunnen vrouwen op wandel door de 

stad foto’s en commentaren posten op een kaart: een gebroken straatlamp 
die een onveilig gevoel geeft, plekken waar ze bedreigd of lastiggevallen 
werden… Andere vrouwen kunnen met de info rekening houden, gemeen-
tebesturen krijgen tips om de buurten veiliger te maken en ngo’s beschikken 
over extra gegevens voor hun lobbywerk.
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Eind september 2016 heeft België 9 kader-
overeenkomsten ondertekend met multilaterale 
partnerorganisaties:

•  het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP);

•  de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO);

•  UN Women, de VN-entiteit die werkt rond vrouwen 
en gender;

• de Internationale Organisatie voor Migratie (OIM);

• het Global Partnership for Education, het door de Wereldbank beheerde 
fonds voor Onderwijs;

• het VN-Kinderfonds (UNICEF);

• de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);

• het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA);

• het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR). 

In 2016 werden alle samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met de 
vijftien partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking die in 2015 
door de minister van Ontwikkelingssamenwerking werden geselecteerd. 
Het gaat om: de VN-Voedsel en Landbouworganisatie (FAO), Consultative 
Group on International Agricultural Research (CGIAR), Global Fund to fight 
Aids, Tuberculosis, and Malaria (GFATM), het VN-programma dat focust op 
aidsbestrijding (UNAIDS), het VN-Milieuprogramma (UNEP) en het Internatio-
naal Muntfonds (IMF) / het Tax Policy and Administration Topical Trust Fund 

(TPA TTF). De nieuwe akkoorden liggen duidelijk in lijn met de filosofie van 
de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

Met deze kaderovereenkomsten bevestigt België ook zijn voorkeur voor de 
financiering van de kernbegroting van de partnerorganisaties (core funding) 
boven zogenaamde “geoormerkte” bijdragen. Deze aanpak is een blijk van 
vertrouwen naar de organisaties en hun mandaten. Ook kiest ons land voor 
meerjarige financiering wat de partnerorganisaties bijkomende voorspel-
baarheid geeft over hun werkingsmiddelen. Met deze beide oriëntaties blijft 
België in termen van voorbeeldpraktijken een koploper in het donorenpeloton.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat uit 
van een rechtenbenadering. Als er zich verslechte-
ringen op vlak van democratisering, respect voor 
de mensenrechten en goed bestuur voordoen in de 
partnerlanden, dan kan de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking interventies opschorten, stopzetten 
of heroriënteren.

De rechtenbenadering gaat echter ook over speci-
fieke rechten, zoals die van vrouwen en kinderen, seksuele en reproductieve 
rechten, rechten voor holebi’s en transgenders. Zo bevatten de nieuwe 
samenwerkingsprogramma’s met Mali en Niger een luik mensenrechten 
en institutionele hervormingen voor een beter lokaal bestuur. Daarbij wordt 
sterk ingezet op de deelname van traditionele chefs en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijke middenveld aan de dialoog met lokale autoriteiten. 
Doel: meer transparantie afdwingen bij de collecte en besteding van lokale 
belastingen en om de besturen ter verantwoording te roepen over de dienst-
verlening aan de bevolking. In het kader van de samenwerking met Niger, 
ondersteunt België een project van het Bevolkingsfonds van de Verenigde 

Naties dat kindhuwelijken en tienerzwangerschappen wil tegengaan. Het 
nieuwe samenwerkingsprogramma met Marokko bevat een programma ter 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en kinderen.

DEVELOPMENT COOPERATION FORUM 2016
Van 6 tot 8 april vond het Development Cooperation Forum (DCF) 
plaats in het Egmontpaleis in Brussel. Onder het thema: “Rethinking 
development cooperation for the SDGs: country-level perspectives 
and lessons” ging het Forum na hoe ontwikkelingssamenwerking 
zich kan aanpassen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
te behalen tegen 2030. De deelnemers, vertegenwoordigers van 
regeringen en organisaties uit het Noorden en het Zuiden, wisselden 
gedachten uit over de kansen en uitdagingen van de Agenda 2030 
voor ontwikkelingssamenwerking. Met deze ervaringen kunnen ze 

dan concrete beleidslijnen uitstippelen en uitvoering geven aan 
ontwikkelingssamenwerking in de meest kwetsbare arme landen. 
Koningin Mathilde - in haar hoedanigheid van pleitbezorgster 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties - en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander 
De Croo hielden een openingstoespraak. 

Video: https://vimeo.com/162049871
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De Belgische 
Ontwikkelings-
samenwerking 
op het terrein

DEEL 3

©
 D

G
D

/R
ei

no
ut

 V
an

 V
ae

re
nb

er
gh

26



De Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
op het terrein 

A. Focus op de partnerlanden

Op 21 mei 2015 heeft de federale ministerraad haar akkoord gegeven over een nieuwe lijst van partnerlanden. De landen in Latijns-
Amerika en Azië vallen weg (behalve het Palestijns Gebied). Er worden echter wel exit-programma’s voorzien voor deze landen met een 
gemiddeld inkomen. Voortaan ligt de focus op fragiele landen in Noord- en West-Afrika en de regio van de Grote Meren. De volledige lijst 
van partnerlanden omvat: Benin, Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo, Guinee, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, 
Oeganda, het Palestijns Gebied, Rwanda, Senegal en Tanzania.

Jobs voor jongeren in de provincie Katanga 
(DR Congo)

De provincie Katanga kampt sinds 2008-2010 met een slabak-
kende economie. De regio had dus baat bij een oplossing die 
duurzame groei stimuleert en tegelijkertijd jongeren en werklozen 
op weg helpt naar een job.

Daarom heeft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) er met Belgische 
steun een project opgezet om armoede te bestrijden door jongeren een 
kans te geven op werk. Het omvat 1) een betere aansluiting van beroeps-
opleidingen op de privésector; 2) jongeren warm maken voor ondernemer-
schap; 3) ondersteuning voor de oprichting en versterking van micro- en 
kleine ondernemingen. Ons land draagt meer dan 4 miljoen EUR bij voor 
de uitvoering van het project.

Video: https://youtu.be/aTXz1ocOK7k 

Van mest tot hernieuwbare energie in Rwanda
Dankzij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bouwt Die-
renartsen Zonder Grenzen biogasinstallaties in het zuiden van 
Rwanda. Met biogas kunnen plattelandsgezinnen gezonder, 
sneller en goedkoper koken. De ondergrondse biogasinstallaties 

halen methaangas uit de uitwerpselen van koeien én van mensen. Door die 
te mengen met water ontstaat methaangas dat vervolgens via buizen naar 
een gasfornuis in de keuken gaat.

De 63 veehoudersgezinnen die vandaag al biogas hebben, vertellen dat het 
belangrijkste voordeel voor hen het uitgespaarde budget voor brandhout 
is. Ze besparen elke maand 14 EUR, of 165 EUR per jaar. Een besparing 
van maar liefst 76% op het maandelijkse budget dat naar de aankoop van 
brandhout ging. Bovendien winnen vrouwen en kinderen tijd omdat ze minder 
brandhout moeten sprokkelen, maar ook maaltijden klaarmaken gaat sneller. 
Dankzij de vrijgekomen tijd kunnen de vrouwen andere taken uitvoeren en 
zelfs economische activiteiten opzetten, zodat ze financieel bijdragen aan 
het welzijn en de ontwikkeling van hun gezin. De kinderen hebben tijd om 
naar school te gaan. In sommige gezinnen is de man zelfs beginnen koken 
op biogas. Deze groene energie beïnvloedt de man-vrouwrelaties binnen 
het gezin dus ook op een positieve manier. 

EXITPROGRAMMA’S
De zes exitlanden van de gouvernementele samenwerking zijn: 
Algerije, Bolivia, Ecuador, Peru, Vietnam en Zuid-Afrika. Alle pro-
jecten moeten, zonder enige uitzondering, tegen uiterlijk 30 juni 
2019 worden afgerond. 

De 6 exit landen werden binnen de OESO rangschikking opge-
nomen als ‘Middle Income Country’ (MIC). De exit betreft enkel 
de gouvernementele samenwerkingsprogramma’s die tot nu toe 
onderhandeld werden in een gemengde commissie. Andere vor-
men van ontwikkelingssamenwerking via niet-gouvernemen-
tele actors, BIO, universiteiten, multilaterale core-financiering 
(EU, VN…) of steun via Finexpo blijft bestaan. 
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België hernieuwt samenwerking met 
Guinee, Niger, Mali en Marokko
In januari, mei en juni 2016 ondertekende België nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 
met vier partnerlanden. 

Guinee
Het samenwerkingsakkoord omvat een opstartprogramma 
dat loopt in 2016-2017 en voorziet een budget van 15 miljoen 
EUR. Het eigenlijke samenwerkingsprogramma zal lopen van 
2017 tot 2020 en wordt begin 2017 goedgekeurd. Het 

opstartprogramma voorziet:

Ontwikkeling van landbouw en versterken van voedselzekerheid; 

• Toegang tot drinkbaar water en sensibilisering van de lokale bevolking 
op het vlak van onder meer waterbeheer, onderhoud en hygiëne;

• Capaciteitsversterking via beurzenprogramma en een vormings- en 
expertisefonds; 

• De economische re-integratie van ebola-overlevers. België was één 
van de Westerse landen die belangrijke middelen hebben ingezet 
tijdens de ebola-crisis, zowel gouvernementeel als vanuit ngo’s en de 
privésector. Via UNDP beoogt ons land de psychosociale ondersteuning 
en de economische re-integratie van ebola-overlevers in hun lokale 
gemeenschap.

• Bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van 
vrouwen, incl. de problematiek van vrouwenbesnijdenis.

Niger
Sahelland Niger lijdt onder 
een enorme bevolkings-
groei. De helft van de 
Nigerezen is jonger dan 

14 jaar en zeven op de tien jonger 
dan 25 jaar. Dat zet een grote druk 
op onder meer de gezondheidszorg 
en het onderwijs. Daarnaast zorgt 
de klimaatverandering voor grote 
problemen met mislukte oogsten en 
veesterfte. Een op drie Nigerezen 
leeft vandaag in voedselonzekerheid. 
Bovendien vormt het voor duizenden 
Afrikaanse migranten een transitland op weg naar Noord-Afrika.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma bedraagt 33 miljoen EUR en zal 
over vier jaar lopen (2017-2020). De focus ligt op:

• Gezondheidszorg (14 miljoen EUR): via een universele dekking de 
toegang tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren;

• Veeteelt en voedselzekerheid (14 miljoen EUR): de familiale veeteelt 
ondersteunen;

• Capaciteitsontwikkeling (3 miljoen EUR);

• Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegengaan (2 miljoen EUR) 
via het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA).

Mali
De Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking is een twintigtal 
jaar actief in Mali. België is de 
14de donor van Mali en de 11de 

bilaterale donor (gegevens OESO, 2014).

Ondanks een vredesakkoord in 2015 blijft 
de rust in Mali fragiel met onder meer 
extremistische groeperingen in het noorden. 
België engageert zich sterk op diplomatiek 
niveau en op vlak van veiligheid. Zo nam ons 
land vanaf juli 2016 voor een jaar het commando over van de Europese 
Trainingsmissie in Mali (met tijdelijk 175 militairen in plaats van 90).

Het nieuwe samenwerkingsprogramma loopt over vier jaar (2016-2019) 
en bedraagt 31,5 miljoen EUR. Het omvat:

• Goed bestuur (11,5 miljoen EUR): lokale besturen verbeteren door instel-
lingen te hervormen, met invalshoek van mensen en vrouwenrechten;

• Duurzame, inclusieve groei (16 miljoen EUR): lokaal ondernemerschap 
stimuleren op het platteland en voedselzekerheid opkrikken;

• Capaciteitsontwikkeling en innovatie (3,5 miljoen EUR): bekwamere 
instellingen en actoren in de regio Koulikoro en op centraal niveau.

Marokko
België zal in totaal 16,85 miljoen 
EUR bijdragen aan dit nieuwe 
samenwerkingsprogramma over 
de periode 2016-2020. Het 

bestrijkt de volgende domeinen:

• Strijd tegen geweld tegen vrouwen en 
kinderen, onder meer via het VN-Bevol-
kingsfonds (UNFPA) en het VN- Kinder-
fonds UNICEF;

• Vormingen rond migratie en economische 
integratie van geregulariseerde vluchtelingen en migranten (voor ngo’s 
en nationale en lokale overheden);

• Ondersteuning van Belgo-Marokkanen en verenigingen van de Marok-
kaanse diaspora in België voor economische investeringen in Marokko;

• Bevordering van het ondernemerschap van vrouwen en jongeren;

• Voortgezette vorming van ambtenaren (nationaal, lokaal) en moderni-
sering van het openbaar ambt (e-governance, vereenvoudiging, strijd 
tegen corruptie, ethiek). 
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DEEL 3 – DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OP HET TERREIN



Seksuele rechten voor jongeren 
in Burkina Faso

Samen met UNFPA wil België de toegang verbeteren van jongeren 
tot informatie en diensten op het gebied van seksuele en repro-
ductieve gezondheid en rechten. Een interactief platform, met 
de integratie van mobiele telefoons en internet, zal meisjes en 

jongens toestaan om vragen te stellen en antwoorden te krijgen over 
ongewenste zwangerschappen, aids en andere seksueel overdraagbare 
ziekten. Dat kan een verregaande invloed hebben op hun toekomst, evenals 
hun bijdrage aan de ontwikkeling van hun land. Op het platform zullen ook 
video’s beschikbaar zijn en zullen quizzen en enquêtes worden georganiseerd. 
Verder wordt de mogelijkheid getest om geboortes te registreren via mobiele 
telefoons.

De Belgische bijdrage aan het UNFPA-project bedraagt 5 miljoen EUR voor 
een periode van 24 maanden (2016-2018). 

Fairtradelabel voor Oegandese goudmijn
In Oeganda ontving de mijnvereniging Sama als eerste een 
fairtradelabel. De mijnsite garandeert zo dat het op een eerlijke 
manier goud delft. Het Trade for Development Centre (TDC) – een 
initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – steunt 

de mijn zodat deze meer profijt kan halen uit het label.

Om het label te krijgen moest Sama onder meer de hoeveelheid kwik 
drastisch verlagen. Het giftig goedje wordt namelijk gebruikt om goud te 
isoleren uit gouderts. TDC wil speciale machines mee helpen financieren 
waardoor het gebruik van kwik overbodig wordt. Verder helpt TDC Sama met 
haar zoektocht naar nieuwe klanten en met sensibilisering en lobbywerk. De 
lokale gemeenschappen en overheden moeten immers ingelicht worden over 
de ecologische, sociale en economische voordelen van het fairtradelabel.

Minder ziektes dankzij drinkbaar water 
voor 10.000 Senegalezen

In het Aardnotenbekken laat de kwaliteit van het drinkwater te 
wensen over: het bevat teveel zout en fluor. Daarom installeerde 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking waterzuiveringseen-
heden in de regio’s Kaolack, Fatick, Diourbel en Kafrine.

Dankzij de waterzuiveringsinstallatie hebben meer dan 10.000 inwoners 
van Sibassor, een gemeente in het departement Kaolack, toegang tot kwali-
teitswater voor consumptie. De eenheid wordt beheerd door een vereniging 
van waterputgebruikers. Een liter water wordt verkocht tegen 5 FCFA, wat 
zelfs betaalbaar is voor de armste gezinnen van de gemeente. De manager 
van de vereniging bevestigt ook dat ziektes zoals artrose, gekoppeld aan 
overtollige fluor in het water, bijna verdwenen zijn.

Digitalisering en groene stroom gaan hand 
in hand in Mozambique

Van 2010 tot 2015 liep in Mozambique het project ‘Duurzame 
Energie voor Plattelandsontwikkeling’ via BTC. Er werden hon-
derden off-grid zonne-energiesystemen (niet aangesloten op het 
net) geïnstalleerd op openbare gebouwen: gezondheidscentra, 

scholen, administratieve gebouwen… Om al deze systemen stabiel te 
houden, waren aanzienlijke investeringen en onderhoudsinspanningen nodig. 
Experts dienden alles op geregelde tijdstippen nauwgezet op te volgen. 
Maar in afgelegen gebieden liepen de kosten daardoor zeer hoog op. Bij 
het minste technisch probleem raakten de systemen in onbruik. 

Vanuit deze vaststelling heeft het project in nauwe samenwerking met de 
Belgium Campus in Zuid-Afrika een goedkoop opvolgingssysteem opge-
zet. Dat stuurt vitale parameters via een gsm-netwerk naar een centrale 
eenheid. Van daaruit kunnen de teams in het veld kostenefficiënt worden 
uitgezonden. Ook is bijstand op afstand mogelijk wat toelaat de problemen 
merkelijk goedkoper op te lossen.
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Het goede leven in Tanzania
In het noorden van Tanzania financiert de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking een vijfjarig programma (2015-2019) om 
de voedselzekerheid te verbeteren. Het programma ‘Maisha 
Bora’, of ‘het goede leven’ in Maasai, wil 9.000 arme platte-

landsgezinnen bereiken in vijftien dorpen in de districten Simanjiro en 
Longido. Vijf internationale (BTC, Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium 
(DZGB), Vredeseilanden, Trias en het VN-Wereldvoedselprogramma (WFP) 
en tien lokale ontwikkelingspartners werken er rond waterbeheer, productiviteit 
en gezondheid van de veestapel, ruimtelijke ordening, microfinanciering, 
ondernemerschap, WASH (Water, Sanitation and Hygiene) en voeding. 

BTC ondersteunt in samenwerking met de lokale en nationale Tanzaniaanse 
autoriteiten de coördinatie van het programma. Enkele resultaten van 2016: 

• 102 vrouwengroepen helpen bij de opstart van kippenkweek om te 
variëren in hun voedsel en inkomen (DZG-B);

• 9 watervoorzieningen herstellen om de toegang voor vee en menselijke 
sanitatie te verbeteren (Vredeseilanden);

• de basiskennis inzake microfinanciering bevorderen bij 122 groepen om 
hen te helpen nieuwe activiteiten te ontwikkelen en om hun levenson-
derhoud te verbeteren (Trias);

• tanks bouwen om regenwater op te vangen, groentetuinen aanleggen 
en voedingsboodschappen en –praktijken integreren om in 17 scholen 
een positieve verandering op het gebied van voedingsgedrag teweeg te 
brengen (WFP/Childreach). 

Tijdens het basisonderzoek werden tools gebruikt om mobiele data te 
verzamelen. Dat maakt deel uit van een ruimere strategie om digitale techno-
logieën in te schakelen als hulpmiddel voor opvolging, sturing en opleiding.

www.maishabora-tz.org 

Gaza heropbouwen met Minecraft
Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet 
het VN-agentschap UN-Habitat (stedelijke huisvesting) digitale 
tools in bij de heropbouw van het fel geteisterde Gaza (Palestijns 
Gebied). Maar liefst 70% van Gazaanse bevolking is tussen de 

0 en 29 jaar oud. Toch worden jongeren en vrouwen zelden betrokken bij 
de stedelijke planning voor heropbouw na een conflict. Ze kunnen nochtans 
waardevolle input leveren rond mobiliteit en veiligheid op openbare 
plaatsen. 

Met het populaire videospel Minecraft - een soort van digitale Lego - bouwen 
de spelers samen steden op als driedimensionale modellen. Minecraft vormt 
een krachtig instrument om wereldwijd kansarme jongeren te engageren 
voor stedelijke planningsprojecten van hun stad. UN-Habitat ging een 
samenwerking aan met studio Mojang, de makers van het videospel, om 
een platform voor stedelijke innovatie te creëren, genaamd Block by Block. 
Zo krijgen jongeren de kans om te tonen hoe steden er volgens hen moeten 
uitzien. Terzelfdertijd doen ze vaardigheden op en leren ze netwerken binnen 
hun gemeenschap. 

Humanitaire crisis in Burundi
Eind 2016 werd de humanitaire situatie in Burundi alarmerend: 
meer dan 141.000 interne ontheemden; meer dan 8 miljoen 
gevallen van malaria met meer dan 3.700 doden tot gevolg; 
43% van de bevolking leefde in voedselonzekerheid waarvan 

8% (of 830.000 mensen) in ernstige voedselonzekerheid en bijna 370.000 
mensen ontvluchtten het land vluchtten omwille van socio-politieke redenen 
(vooral in de eerste helft van het jaar) of natuurrampen (vanaf 
september).

In 2016 steunde België het humanitair actieplan van Burundi met zes 
nieuwe verbintenissen voor een totaal bedrag van 6,3 miljoen EUR via het 
Wereldvoedselprogramma (WFP) voor 2 miljoen EUR; het VN-coördinatie-
bureau voor humanitaire zaken (OCHA) voor 200.000 EUR; de organisatie 
Terre des Hommes voor 634.000 EUR; de ngo Caritas voor 1,2 miljoen 
EUR; het Belgische Rode Kruis voor 776.000 EUR en het Vlaamse Rode 
Kruis voor 1,5 miljoen EUR.

Voedselzekerheid verbeteren in Benin
Voedselonzekerheid vormt een groot probleem in Benin. Ongeveer 
55% van de huishoudens kampt met voedselonzekerheid. Vooral 
in het departement Atacora heerst er een grote lokale voedse-
lonzekerheid en een hoge ondervoedingsgraad. De situatie is 

kritiek op het platteland en vooral bij kinderen van 0 tot 5 jaar zijn de gevolgen 
merkelijk zichtbaar.

Daar wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking verandering in brengen. 
Via BTC steunt ze een project in Atacora om de voedselzekerheid te ver-
beteren. De focus ligt op 65 dorpen in vier gemeenschappen (Boukombé, 
Cobly, Matéri en Tanguiéta). Bedoeling is om de beschikbaarheid van land- 
en tuinbouwproducten voor voedsel veilig te stellen en om de inkomsten 
die eruit voortvloeien te verhogen. Bovendien voorziet het programma een 
betere preventie en behandeling van ondervoeding voor ongeveer 8.000 
gezinnen in de regio.
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B. Humanitaire hulp

Bijna 5 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Maar ook uit Afghanistan, 
Somalië, Soedan en Zuid-Soedan vluchtten de bewoners massaal als 
gevolg van conflicten. Om nog te zwijgen van de problemen in Irak, Yemen, 
Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en vele andere landen. Hoewel er 
vandaag minder doden vallen bij conflicten dan tijdens de Koude Oorlog, 
duren de conflicten beduidend langer. Bovendien wordt het Internationaal 
Humanitair Recht met de voeten getreden: burgers worden niet meer 
beschermd, ze zijn doelwit.

Daarnaast toont het klimaat zijn kapsones. Hoewel natuurrampen minder 
doden veroorzaken dan vroeger, neemt het aantal rampen aanzienlijk toe. De 
noden aan humanitaire hulp zijn dus hoog. In 2003 was 3,4 miljard dollar 
nodig tegenover ruim 20 miljard dollar in 2016. Om een oplossing te zoeken 
voor de vele noden, organiseerde VN-secretaris-generaal Ban ki-Moon in 
mei 2016 de allereerste Wereldtop voor Humanitaire Hulp in Istanbul. Eén 
van de resultaten van de Top was de Grand Bargain, een tienpuntenakkoord 
om de hulp efficiënter te maken. Dit document is het resultaat van een 
reeks voorafgaande onderhandelingen tussen de 15 grootste donorlanden, 
waaronder België, en de 15 grootste internationale organisaties. De Grand 
Bargain zou minstens 1 miljard dollar aan efficiëntiewinst opleveren die 
ten goede zal komen van de noodlijdenden in de wereld. België nam heel 
actief deel aan de Top. Ons land positioneert zich als een moderne donor.

Alexander De Croo : “Mensen die perspectief 
hebben op een beter leven zullen minder snel 
tot conflict overgaan dan mensen die zich in 
een uitzichtloze situatie bevinden. De beste 
humanitaire hulp is ervoor zorgen dat er geen 
humanitaire hulp nodig is.”

De Belgische humanitaire hulp in cijfers
In 2016 bedroeg het Belgische budget voor humanitaire hulp 177,4 miljoen 
EUR. Vier instrumenten zorgden voor de realisatie van het budget:

• programma’s als antwoord op complexe crisissen (er werden 12 nieuwe 
programma’s opgestart in 2016);

• core financiering of bijdragen aan de algemene middelen van de 
internationale humanitaire organisaties;

• flexibele fondsen of vooraf ter beschikking gestelde snel inzetbare mid-
delen die beheerd worden door de internationale humanitaire organisaties;

• projecten als antwoord op plotse en vergeten crisissen (er werden 20 
nieuwe projecten gefinancierd in 2016).

Humanitaire Hulp
Budget 
2016

Betalingen 
2016

Realisatie-
graad

Programma’s 46.800.000 46.579.494 99,53%

Core 20.000.000 20.000.000 100,00%

Fondsen 61.500.000 61.500.000 100,00%

Projecten 49.099.000 49.060.637 99,92%

Totaal 177.399.000 177.140.131 99,85%

België positioneert zich dus als een moderne donor met aangepaste 
instrumenten (qua zichtbaarheid, looptijd en doelstelling) om adequaat op 
de huidige humanitaire uitdagingen te kunnen inspelen.
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Geografische verdeling van het budget
Elke financieringsbeslissing gebeurt in twee stappen. Er wordt vertrokken 
van een nodenanalyse uitgevoerd door gespecialiseerde instellingen zoals 
OCHA, ECHO en ICRC, aangevuld met informatie van de posten. Op basis 
daarvan - en met oog voor proportionaliteit t.a.v. de diverse crisissen - wor-
den er financieringskaders opgemaakt voor het principieel akkoord van de 

minister van Ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens worden die kaders 
voorgelegd aan de ngo’s en/of de internationale organisaties voor het indienen 
van concrete dossiers. Tot slot worden de concrete financieringsdossiers 
door de administratie voorgelegd aan de minister voor zijn finaal akkoord.

Geografisch toewijsbare bestedingen op het humanitair budget (in EUR)

1. SUB-SAHARAANS AFRIKA 65.899.763

SAHEL 14.263.799

Niger (incl. bijdrage Tsjaadmeer) 5.170.932

Mali 4.717.867

Mauritanië 437.500

Regio 3.937.500

GROTE MEREN + CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK (CAR)

31.209.332

Burundi 5.010.716

DRC 13.239.875

Rwanda 1.845.185

Oeganda 1.894.842

Tanzania 1.198.794

CAR 8.019.920

REGIO TSJAADMEER 6.850.000

Nigeria 2.750.000

Chad 1.600.000

Kameroen 2.500.000

ZUID-SOEDAN 9.576.632

EBOLA-GETROFFEN LANDEN 4.000.000

2. MIDDEN-OOSTEN 61.163.475

SYRISCH CONFLICT + IRAK 47.344.160

Syrië 14.138.502

Libanon 6.121.819

Jordanië 9.723.540

Turkije 5.125.000

Irak 12.235.300

BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN 11.420.061

JEMEN 2.399.253

3. DIVERSE REGIO’S 8.454.494

Oekraïne 2.000.000

Haïti 2.250.000

Afghanistan 4.204.494

4. NIET TOEWIJSBAAR 41.622.400

5. TOTAAL 177.140.131
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HUMANITARIAN IMPACT BOND
In januari 2016 stelden België en het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) tijdens de jaarvergadering van het World Economic Forum 
in Davos de allereerste Humanitarian Impact Bond (HIB) voor. Tijdens de Wereldtop voor Humanitaire Hulp in Istanbul (eind mei 2016) werd dit 
innovatieve financieringsinstrument officieel gelanceerd. Deze HIB beoogt samenwerking tussen publieke en private fondsen en actoren. De 
HIB moet private investeerders aantrekken die willen investeren in revalidatiecentra van het Rode Kruis in conflictlanden zoals Afghanistan en 
Zuid-Soedan. Het betreft een zeer resultaat-gedreven benadering. Als de resultaten behaald worden, dan betalen de donorlanden - zoals België, 
maar evengoed private fondsen of de Wereldbank - die private financiers hun geld uit met een redelijke winst. Worden de resultaten niet gehaald, 
dan wordt er minder terugbetaald. Daarmee spreid je dus het risico terwijl het risico tot nu toe voor 100% bij ons zat. Dergelijke aanpak stimuleert 
humanitaire organisaties om een mooi resultaat voor te leggen. België speelt hier een pioniersrol.

Extra humanitaire bestedingen via andere budgetlijnen 
(in EUR)

SYRISCH CONFLICT 60.644.021

Turkey Facility 57.644.021

Madad (regionaal fonds voor Syrië) 3.000.000

Iets meer dan een derde van het budget (66 miljoen EUR) ging naar diverse 
crisissen in Sub-Saharaans Afrika, waarvan 31 miljoen voor noden in het 
gebied van de Grote Meren. Vaak is daarbij niet één crisishaard aan te wijzen, 
maar wel meerdere die mekaar beïnvloeden en soms versterken. Verder 
ontvingen de Sahelregio, het gebied rond het Tsjaadmeer en Zuid-Soedan 
aanzienlijke Belgische middelen.

Syrië en buurlanden kregen (als regio) de meeste middelen voor humanitaire 
nood. In totaal besteedde België 108 miljoen EUR aan de Syrië-crisis, 
inclusief Irak. Geen crisis ter wereld kent een grotere humanitaire impact. 
Het totaal aantal mensen in nood bedraagt voor de regio 23,5 miljoen (13,5 
miljoen Syriërs en 10 miljoen Irakezen). Syrië is intussen totaal ontwricht 
en de oorlog in Irak is nog steeds niet beslecht.

Ook werden er in dezelfde regio middelen gereserveerd voor de bezette 
Palestijnse gebieden en Jemen. Daardoor bedroeg de totale humanitaire 
bijdrage voor het Midden-Oosten 61 miljoen EUR. Tot slot werden de verder 
durende crisissen in Oekraïne en Afghanistan niet uit het oog verloren en 
konden er ook nog fondsen vrijgemaakt worden voor Haïti om landbouwge-
zinnen die alles verloren hebben opnieuw een toekomst te geven.

Verdeling van het budget 
over de humanitaire organisaties
Drie soorten organisaties kunnen humanitaire hulp genieten:

• Belgische en internationale ngo’s;

• Internationale humanitaire organisaties;

• Internationale humanitaire organisaties die donorfondsen beheren (de 
zogenaamde flexibele fondsen).

In 2016 hebben de Belgische en internationale ngo’s 18,9 miljoen EUR 
ontvangen. Dat vertegenwoordigt ongeveer 10% van de totale humanitaire 
hulp. De internationale humanitaire organisaties hebben samen 158 mil-
joen EUR ontvangen (inclusief de flexibele fondsen die ze beheren). Dat 
komt overeen met 90% van het budget. Van alle internationale humanitaire 
hulp wordt 80% besteed aan de gevolgen van conflicten, en dus 20% aan 
die van natuurrampen. De verhouding in de Belgische besteding van 2016 
is nagenoeg dezelfde.

De internationale humanitaire organisatie die het meeste geoormerkte steun 
ontving in 2016 is het Internationale Commité van het Rode Kruis (ICRC). Zij 
verkreeg meer dan 25 miljoen EUR. ICRC is de organisatie bij uitstek voor 
humanitaire hulp als gevolg van conflict. Het Hoog Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en het Wereldvoedselpro-
gramma (WFP) volgen met respectievelijk 21 miljoen EUR en 20 miljoen EUR.
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C. Sensibilisering in België

Alle landen worden onderling meer en meer afhankelijk. De globale uitdagingen (migratie, vervuiling, klimaatverandering) 
treffen dus zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen. Daarom heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
ook een taak te vervullen in eigen land.

Ontwikkelingseducatie draagt bij tot 
solidariteit en inzicht
Ons beleid en onze levensstijl hebben veel impact elders in de wereld, vooral 
in arme landen. Omgekeerd hebben ontwikkelingen elders in de wereld 
ook invloed op ons land. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
benadrukken duidelijk de wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid 
van alle regio’s ter wereld. Daarom voorzien de SDG’s ook de toegang voor 
alle burgers tot ontwikkelingseducatie, ook ‘wereldburgerschapeducatie’. 
Met als doel bijdragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld 
gebaseerd op democratische waarden. Bij ontwikkelingseducatie staan de 
Noord-Zuidrelaties centraal.

Burgers in ons land zijn zich relatief bewust van de impact van hun eigen 
handelen en hun eigen keuzes. Dat blijkt uit de ‘Wereldburgerschapsba-
rometer’, een enquête uitgevoerd bij 2000 personen in november 2015 
in opdracht van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De barometer 
onderzocht het gedrag van de Belgische bevolking in het dagelijkse leven 
rond specifieke aspecten van duurzaamheid en wereldburgerschap (con-
sumptie, milieu, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, diversiteit). Tot slot 
werden ook de waarden of kennis rond wereldburgerschap bevraagd. De 
resultaten werden in september 2016 bekendgemaakt en tonen een aantal 
sterktes van de Belgen (afval sorteren, algemeen bewustzijn), maar ook de 
zwakke plekken. Dankzij de barometer kunnen de verschillende partners 
van ontwikkelingseducatie meer gericht aan de slag.

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/barometer_
wereldburgerschap_2016_dedicated_sleutel_elemeten.pdf 

De activiteiten van ontwikkelingseducatie in ons land beogen: 

• een globaal inzicht in de internationale problematiek en de ontwikkelings-
problematiek te bevorderen en kritische meningsvorming te stimuleren, 

• een verandering van waarden, attitudes en gedrag, zowel op individueel 
als op collectief vlak, op het vlak van de consumptiepatronen bij voorbeeld.

• de actieve uitoefening van rechten en plichten op lokaal en globaal niveau 
om te komen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. 

Ontwikkelingseducatie maakt gebruik van zowel formele (bijvoorbeeld in 
scholen) als informele educatieve initiatieven (via activiteiten voor een 
breed publiek zoals films en festivals). Dankzij hun diversiteit kunnen de 
verschillende actoren uiteenlopende doelgroepen bereiken (leeftijd, afkomst, 
overtuiging, woonplaats…) in ons land. Ontwikkelingssamenwerking streeft 
ernaar zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken, ook de minder gemakkelijk 
te bereiken doelgroepen. De barometer draagt bij tot het in kaart brengen 
van de doelgroepen.

Flying Doctors Virunga
Na het succes van de Eén-reeks ‘Flying doctors’ bracht productiehuis Gero-
nimo in 2016 een tweede seizoen uit: ‘Flying doctors: Virunga’. De serie ging 
van start op woensdag 31 augustus op Eén en vertelt het verhaal van vijf 
Vlaamse hulpverleners en een piloot die aan het werk zijn in Oost-Congo. 
De hulpverleners - twee dokters, twee verplegers en een vroedvrouw - staan 
de inwoners van het park bij met humanitaire en medische hulp. De missie 
van de piloot bestaat erin de bedreigde diersoorten te beschermen en het 
park in kaart brengen met zijn Cesna 206. Flying Doctors Virunga belicht 
hun onbaatzuchtige inzet en strijd voor het Virunga National Park.`

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunde deze productie 
met 106.000 EUR.
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Evaluatie
Eveneens in 2016 vond een evaluatie van Ontwikkelingseducatie plaats, 
via een zogenaamde Peer Review door GENE (Global Education Network 
Europe - een netwerk van Europese en nationale overheden en instellingen 
verantwoordelijk voor wereldburgerschapseducatie). De review benadrukte 
de pioniersrol van België en moedigt ons land aan om met de actoren, in 
hun diversiteit, verder samen te werken om de uiteenlopende doelgroepen 
te bereiken.

Le Ring de l’Agro
Via een muzikale theatershow verhoogde vzw Théâtre et Réconciliation het 
bewustzijn van jongeren vanaf 12 jaar rond het thema voedselzekerheid. 
De show werd 39 keer gespeeld voor 2.500 toeschouwers op verschil-
lende plaatsen, zoals jeugdcentra, lokale feesten of festivals, musea ...  
Le Ring de l’Agro plaatst de problemen waarmee boeren in het Noorden 
en het Zuiden geconfronteerd worden tegenover elkaar. Verder belicht het 
stuk ook mondiale uitdagingen en problematieken zoals die van pesticiden, 
‘biologische’ producten, de voedingsindustrie, de planeet, de opwarming van 
de aarde, het kapitalisme, het vrije verkeer van goederen, multinationals, melk, 
junk food, obesitas, honger, oorlogen, wat we eten, onteigening en slavernij. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft de vzw Théâtre et Réconcili-
ation een financiële steun van 65.040 EUR toegekend voor deze theatershow.

The Invisible City [Kakuma]
De documentaire ‘The Invisible City – Kakuma’ belicht het leven van jon-
geren in het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma. Hoe bouw je een thuis 
op een plek die ‘nergens’ heet? Regisseur Lieven Corthouts woonde meer 
dan 4 jaar in het vluchtelingenkamp Kakuma en ontdekte dat ‘nergens’ ook 
‘onzichtbaar’ is voor de buitenwereld. Tegen alle verwachtingen in, grijpen 
de kinderen in het kamp alle mogelijkheden aan om er een nieuw leven uit 
te bouwen. Maar kan Kakuma wel een echte toekomst bieden?

De film werd gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
voor een bedrag van 37.100 EUR.

Glo.be - het magazine van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking
Glo.be is het magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en 
daarmee haar voornaamste uithangbord. Het informeert het grote publiek over 
het beleid, de activiteiten en de resultaten van de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking. Terzelfdertijd wil het magazine de Belgen warm maken voor 
internationale solidariteit door duiding te geven over een waaier aan thema’s. 
Glo.be draagt een boodschap uit van respect voor andere culturen, gelijke 
kansen en zorgzaam omspringen met het milieu (baseline ‘voor een duurzame 
wereld’). Essentiële boodschappen die bovendien volledig overeenstemmen 
met wat in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vervat ligt.

In 2016 publiceerde Glo.be drie nummers rond waardig werk, humani-
taire hulp en digitalisering. Drie hot topics die vandaag meer dan ooit de 
actualiteit beheersen. Omdat minister van Ontwikkelingssamenwerking 
Alexander De Croo zijn bevoegdheid van ‘Digitale Agenda’ ook wil inzetten 
voor Ontwikkelingssamenwerking, gaat Glo.be vanaf 2017 digitaal. Het 
papieren magazine maakt plaats voor een digitale informatiewebsite die 
breder zal gaan dan louter de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook 
verschillende diensten van Buitenlandse Zaken, andere FOD’s en zelfs 
organisaties ver daarbuiten zullen aan bod komen. Landgenoten die zich 
inzetten om de kloof tussen rijk en arm kleiner te maken, doen hun verhaal 
in de nieuwe rubriek ‘Globetrotters’. Kortom, een bruisende nieuwe website 
die inspeelt op de actualiteit.

13.179
Eind 2016 telde Glo.be ongeveer 13.179 unieke abonnees 
(14.620 exemplaren) op de papieren versie. Daarnaast zijn er 
2.810 elektronische abonnees in het binnenland en 493 in het 
buitenland.

unieke 
abonnees
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gaat digitaal

Tijdens de zomer van 2017 
breekt een nieuwe fase aan. 
Gedaan met het papier. 
Glo.be gaat volledig digitaal.

Op een digitaal platform zal u dan 
de gebruikelijke diepgravende 
artikels van Glo.be terugvinden. 
In plaats van het papieren 
magazine ontvangt u een 
digitale nieuwsbrief.

www.glo-be.be

DGD - DIRECTIE-GENERAAL 
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