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Inleiding
De internationale context waarin onze ontwikke-
lingssamenwerking zich afspeelt evolueert snel: 
veel ontwikkelingslanden zijn goed op weg om 
middeninkomensland te worden, nieuwe spelers 
en donoren betreden het toneel, en puur cijfer-
matig daalt het aandeel van ontwikkelingshulp 
in het geheel van de kapitaalstromen. Tegelijk 
blijven de armste landen ter plaatse trappelen, 
schreeuwen humanitaire crisissen om onze 
aandacht en vragen uitdagingen zoals klimaat-
verandering en migratie een gepast antwoord. 
Daarom moet de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking meer dan ooit kiezen voor landen 
en thema’s waarin wij het verschil kunnen maken, 
en aantonen dat wij een kwaliteitsvolle en  
betrouwbare partner zijn.

In 2017 hebben wij onze inspanningen voortge-
zet. In de gouvernementele samenwerking werd 
de nieuwe wet op Enabel, het Belgisch Ontwik-
kelingsagentschap, goedgekeurd en werd een 
nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat 
en Enabel afgesloten. De relaties met de niet- 
gouvernementele actoren werden uitgediept, 
onder meer door de organisatie van strategische 
dialogen. Onze ontwikkelingssamenwerking heeft 
een grotere verantwoordelijkheid opgenomen 
in het beheer van de internationale financiële  
instellingen. Verder werd een kader uitgewerkt 
voor het promoten van de privésector als motor 
van ontwikkeling, zowel via de interventies van  
 

 
 
 
onze investeringsmaatschappij BIO als in de 
gouvernementele programma’s. 

Ook ons eigen huis, de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 
Hulp (DGD), paste zich aan de nieuwe context 
aan. Het toenemend belang van humanitai-
re actie en de uitstekende reputatie van België 
ter zake werd weerspiegeld in de oprichting van 
een volwaardige directie humanitaire hulp, met 
daarin ook aandacht voor conflict, fragiliteit en 
transitieprojecten. De verschillende diensten voor 
milieu en klimaat werden samengebracht in een 
nieuwe directie, en hetzelfde geldt voor de ver-
schillende aspecten van migratie. Verder werd 
gewerkt aan de versterking van de financiële 
opvolging van de begroting ontwikkelingssa-
menwerking en werd een kader uitgewerkt om 
beter aan te tonen welke resultaten wij hebben 
bereikt en hoe die passen in het bredere verhaal 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
die internationaal aanvaard zijn. 

Deze hervormingen zijn tot stand gekomen 
dankzij de overtuiging en de inzet van vele 
DGD-medewerkers. Met hen wens ik de lezer 
van ons jaarverslag 2017 een interessante en 
aangename lectuur. 

Bruno van der Pluijm 
Directeur -generaal van DGD
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Voorwoord
Op een moment dat de internationale orde 
meer dan ooit in beweging is, ondergaat ook het 
Belgisch ontwikkelingsbeleid een diepgaande 
transformatie. België zet internationaal belang-
rijke thema’s op de kaart, brengt zijn ontwikke-
lingsbeleid succesvol in lijn met de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) en neemt internati-
onaal zijn verantwoordelijkheid op. Graag neem 
ik u mee naar drie momenten in 2017 die dat 
illustreren.

Een eerste moment was zonder twijfel de  
internationale conferentie She Decides in het 
voorjaar van 2017. Al tijdens de eerste dagen van 
zijn presidentschap vaardigde de Amerikaanse 
president Trump de Global Gag Rule opnieuw 
in. Hiermee draaide hij de geldkraan dicht voor 
organisaties die van ver of dichtbij met zwan-
gerschapsonderbreking te maken hebben. Zijn 
beslissing trof een aantal internationale ngo’s 
en organisaties zoals het VN-bevolkingsfonds 
UNFPA, sinds jaren een betrouwbare partner 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
Maar meer nog dan deze organisaties zijn het 
honderdduizenden meisjes en vrouwen die het 
gelag betalen. Zij hebben niet langer toegang 
tot essentiële informatie over familieplanning, 
tot noodzakelijke seksuele voorlichting of veilige 
zwangerschapsonderbreking. 

België laat deze meisjes en vrouwen niet in de 
steek. Daarom bundelde ons land onmiddel-
lijk de krachten met Nederland, Zweden en  
Denemarken en lanceerden we She Decides.  
Op 2 maart zakten meer dan vijftig landen en  
organisaties af naar Brussel om er hun steun 
uit te spreken voor She Decides. Onverwacht 
zamelden we meteen ook 181 miljoen EUR in om 
in te investeren in de seksuele en reproductieve 
rechten en gezondheid van meisjes en vrou-
wen. Intussen is She Decides uitgegroeid tot een  
brede internationale beweging en werd al  
meer dan 400 miljoen EUR bijeengebracht. 

Met VN Goodwill Ambassadors Goedele Liekens 
en Axelle Red kon ik enkele maanden later in  
Benin en Senegal vaststellen hoe België met dit 
engagement op het terrein het verschil maakt. 
Met onze investeringen maken we jonge meisjes 
weerbaar en geven we vrouwen de kans om hun 
leven in eigen hand te nemen. Dat is cruciaal. 
We zullen nooit de ambitie van de SDG’s kunnen 
waarmaken als we de helft van de wereldbevol-
king blijven achterstellen.

De voorstelling van onze eerste National  
Voluntary Review in juli 2017, tijdens een spe-
ciale VN-sessie in New York, was een tweede 
sleutelmoment. Met het rapport Pathways to  
Sustainable Development nestelde België zich bij 
een kopgroep van VN-lidstaten die groot belang 
hechten aan de uitvoering van Agenda 2030. 
Nog geen twee jaar na het vastleggen van de 
SDG’s leert het evaluatierapport dat ons land al 
op heel wat domeinen initiatieven en verwezen-
lijkingen kan voorleggen. Dat werd ook erkend  
in de internationale SDG Index van het UN  
Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) en de Bertelsmann Stiftung die België op 
de twaalfde plaats rangschikte.

Een derde scharniermoment vorig jaar was mijn 
terreinbezoek aan Zuid-Soedan en de vluch-
telingenkampen in het noorden van Oeganda. 
Sinds enkele jaren kreunt onze wereld onder 
een stijgend aantal vluchtelingen die door oor-
log en conflict huis en haven moeten verlaten. 
Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog was 
hun aantal zo groot. De situatie in Zuid-Soedan, 
verscheurd door gruwelijk intern conflict, is er 
een schrijnend voorbeeld van. België nam zijn 
humanitaire verantwoordelijkheid en bracht 
ook in 2017 zijn humanitaire bijdragen naar een 
historisch hoogtepunt.

Deze drie voorbeelden maken duidelijk dat  
België meer dan ooit bereid is om internationaal 
leiderschap op te nemen. Qua oppervlakte zijn 
we misschien klein, ons engagement is bijzon-
der groot. Ik wil dan ook iedereen bedanken die 
door zijn of haar engagement in 2017 aan deze 
inspanningen bijdroeg!

 
Alexander De Croo 
Vice-eersteminister en minister  
van Ontwikkelingssamenwerking
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Deel 1

BTC wordt Enabel

In 2017 werden alle voorbereidingen gemaakt 
om het Belgisch Ontwikkelingsagentschap BTC 
om te vormen tot Enabel. De nieuwe naam is het 
sluitstuk van een grondige hervorming van het 
Belgisch Ontwikkelingsagentschap die ingaat 
op 1 januari 2018. Met de hervorming wil de fede-
rale regering het Belgisch Ontwikkelingsagent-
schap klaar maken voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

De naam verwijst naar het Engelse werkwoord 
enable en betekent mogelijk maken, faciliteren 
en verzelfstandigen (to empower). Enabel heeft 
meer autonomie dan het vroegere BTC en kan 
flexibeler optreden. Zo zal Enabel ook opdrachten 
uitvoeren voor andere Belgische openbare 
diensten en instellingen of voor internationale 
opdrachtgevers zoals de Europese Unie of de 
Bill & Melinda Gates Foundation. Doel: de impact 
van het Belgisch ontwikkelingsbeleid versterken. 
Er zal meer flexibiliteit zijn op vlak van de actoren 
waarmee kan worden samengewerkt (niet enkel 
gouvernementele actoren), de instrumenten die 
Enabel kan inzetten (subsidies, leningen, innova-
tieve financieringsmechanismen) en de risico’s 
die Enabel mag nemen, wat vooral belangrijk is 
in fragiele contexten.

Privésector motor van 
ontwikkeling
De Belgische Investeringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (BIO) vormt een belangrijk 
instrument om duurzame en inclusieve econo-
mische groei te realiseren. De afgelopen jaren 
werden de wet en het beheerscontract aange-
past om de doelstellingen en de opdracht van 

 
 
BIO in lijn te brengen met het nieuwe internationale 
ontwikkelingsparadigma rond Agenda 2030. 
Tegelijk werd de regelgeving aangescherpt over 
Offshore Financial Centers, belastingparadij-
zen, landen die weigeren om fiscale informa-
tie uit te wisselen en dergelijke. De wetswijziging 
creëerde verder de mogelijkheid om BIO open te 
stellen voor privé-investeerders die samen met 
BIO willen inzetten op groei in nieuwe markten. De 
wetswijziging breidde tot slot het mandaat van 
BIO uit tot interventies in twee nieuwe prioritaire 
sectoren: klimaat en digital for development.

She Decides

She Decides verenigt landen en organisaties 
die ervoor willen zorgen dat hulporganisaties in  
ontwikkelingslanden hun werk rond gezinsplan-
ning en vrouwenrechten kunnen verderzetten. 
Het internationaal initiatief kwam tot stand als 
reactie op de herinvoering van de Global Gag 
Rule van de Amerikaanse president Trump. Die 
maatregel – ook bekend als de Mexico City  
Policy – verbiedt dat ngo’s of organisaties geld 
ontvangen van de Amerikaanse overheid als 
ze werken rond veilige abortussen. Zelfs als de 
organisaties fondsen krijgen die niet afkomstig 
zijn van de Verenigde Staten, mogen ze die niet 
gebruiken voor activiteiten die ook maar iets 
met abortus te maken hebben. Denk maar aan 
seksuele voorlichting en anticonceptie.

Vernietigende impact
De impact is enorm. Zo zal een gezondheids-
centrum in Benin dat Amerikaanse fondsen 
gebruikt voor de vaccinatie tegen malaria en  
Nederlandse fondsen voor gezinsplanning, niet 
langer het Amerikaanse geld ontvangen. Het  
verstrekt immers advies over geboortebeperking, 
anticonceptie en veilige abortus. Daardoor loopt 
het centrum het risico zijn activiteiten aanzienlijk 
te moeten terugschroeven of zelfs de deuren te 
moeten sluiten.

Accenten van het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid
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Conferentie
Op 2 maart 2017 vond de eerste She Decides 
conferentie plaats in Brussel. België, Nederland, 
Denemarken en Zweden waren co-organisator. 
Vertegenwoordigers van bijna 50 landen en 
honderden regeringsleiders, internationale or-
ganisaties en ngo’s woonden de conferentie 
bij. Ze vormden een front voor de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten van vrou-
wen en meisjes en beloofden hun steun aan de 
She Decedes beweging. De conferentie haalde 
in totaal 181 miljoen EUR op om het tekort aan 
Amerikaanse fondsen te compenseren. De  
Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 10 
miljoen EUR toegezegd.

 
Naar een brede beweging
De vier ‘stichtende’ landen hebben beslist om 
She Decides open te gooien en er een brede 
beweging van te maken. Landen, organisaties, 
bedrijven en particulieren kunnen lid worden 
door het She Decides-manifest te ondertekenen. 
De beweging is aangestuurd door een kern- 
groep van landen uit Noord en Zuid, het 
Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) 
en de internationale ngo International Planned 
Parenthood Federation (IPPF).

© Belgium Foreign Affairs, Foreign trade and Developpement Cooperation

“ Toen we dit initiatief 
namen, hadden we nooit 
gedacht dat we zo snel zoveel 
landen zouden mobiliseren. 
Het komt er nu op aan dat 
draagvlak te versterken.  
We kunnen niet aanvaarden 
dat meisjes en vrouwen 
toegang wordt ontzegd tot 
informatie over familie-
planning, hiv-preventie en 
zorg voor moeder en kind. 
Seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten  
zijn een cruciaal onderdeel 
van de ontwikkelingsagenda.”
Alexander De Croo
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Duurzame 
ondernemingslandbouw
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking stimu- 
leert duurzaam ondernemen in de gehele 
agro-voedingsketen en wil daarmee de voedsel- 
zekerheid verbeteren om bij te dragen aan 
de verwezenlijking van SDG 2 ‘geen honger’. 
De positie van landbouwers in het Zuiden ver-
sterken is de centrale ambitie van de nieuwe 
strategienota Landbouw en Voedselzekerheid. 
Ons land wil landbouwers met potentieel laten 
uitgroeien tot echte landbouwondernemers. 
Concreet besteedt de nieuwe landbouwstrategie 
meer aandacht aan technische bijstand en een 
vlottere toegang tot krediet, maar ook aan een 
lokale agro-voedingssector waar jongeren aan 
de slag kunnen. Daarbij speelt de internationale 
en vooral de regionale handel een belangrijke rol.

 

 
©Enabel

“ Afrika heeft een 
landbouwrevolutie nodig. 
Weg van weinig productieve 
overlevingslandbouw naar 
duurzame ondernemings-
landbouw. Alleen dat recept 
kan een duurzaam antwoord 
zijn op de hoge bevolkingsgroei 
en de snelle verstedelijking 
in Afrika. We moeten ons 
bevrijden van de idee-fixe 
van de kleinschalige familiale 
landbouwer die te allen 
prijze moet kunnen blijven 
voortploegen, maar er niet 
eens in slaagt voldoende 
voedsel bijeen te brengen voor 
zijn eigen familie. Landbouwers 
moeten ondernemers worden, 
ook in het Zuiden.” 
Alexander De Croo

Ook het belang van gender- 
gelijkheid en meer kansen 
voor vrouwen krijgt de  
nodige aandacht. Onder-
zoek toont aan dat de op-
leiding en positie van de 
vrouw gemiddeld tot 28% 
bijdraagt tot het optimaal 
gebruik van kwalitatie-
ve voeding in de minst  
ontwikkelde landen.
 
Vrouwen spelen een sleu-
telrol bij het streven naar 
voedselzekerheid en kwali-
tatieve voeding. Een hoger 
inkomen bij vrouwen heeft 
een positief effect op de 
voeding, gezondheid en 
opleiding van de kinderen.
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Samenhangend buitenlands 
beleid
België heeft de laatste jaren reeds stappen gezet 
om invulling te geven aan de 3D-benadering 
(Diplomacy, Development, Defence)  - later verder 
ontwikkeld tot 3DLO (Law and Order). Het doel 
was daarbij te komen tot een coherent en 
doeltreffend buitenlands beleid dat in staat is 
om antwoorden te bieden op de complexe en 
steeds wijzigende uitdagingen die zich stellen op 
internationaal vlak.

De nieuwe strategienota Comprehensive  
Approach gaat een stap verder en sluit aan bij 
soortgelijke ontwikkelingen op internationaal 
vlak, met name in Europees verband. Een per - 
manente dialoog, toetsing en bijsturing van de 
Belgische houding tegenover specifieke landen, 
regio’s en thema’s staan centraal. Zo kunnen 
alle betrokken departementen samen de over - 
koepelende prioriteiten bepalen en de onderlinge 
inzet afstemmen. Comprehensive Approach is 
geen doel op zich, maar een werkmethode om 
het Belgisch buitenlands beleid te versterken.

 
Beleidsondersteunend 
onderzoek

ACROPOLIS - ACademic Research Organisation 
for POLicy Support - zijn onderzoeksgroepen van 
zowel Nederlandstalige als Franstalige universi-
teiten in België. Ze doen academisch onderzoek 
voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
om de kwaliteit en impact ervan te verbeteren. 
ACROPOLIS draagt ook bij aan de internationale 
zichtbaarheid van Belgische academische 
expertise in ontwikkelingssamenwerking. Het 
programma wordt gefinancierd door de  
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp (DGD) van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, via VLIR-UOS en ARES-CCD.

In 2017 werden 3 onderzoeksprojecten opgestart:

• Governance for development

• KLIMOS – Environmental & climate  
change in the transition towards  
sustainable development

• BeFinD – Financing for development

Transitional Development & 
Governance
In het kader van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen wordt er steeds meer belang 
gehecht aan de grondoorzaken van fragiliteit, 
conflicten en humanitaire crises. Daarom werd 
de dienst D5.2 in maart 2017 in het leven geroepen. 
De nieuwe dienst focust op de doeltreffendheid 
van hulp met als raakvlak humanitaire bijstand, 
ontwikkelingshulp en vredesopbouw waarbij het 
aanpakken van de grondoorzaken van fragiliteit, 
conflict en humanitaire crisissen centraal staat. 
De missie van D5.2: 

• Specifieke hulpverlening beheren; 
bijvoorbeeld steun aan Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI), 
projectoproepen transitie; 

• Beleidsadvies verlenen en deelnemen aan 
het internationale thematische debat; 

• De comprehensive approach coördineren 
en uitwerken;

• De diplomatieke posten ondersteunen in 
hun beleidsuitvoering rond dit thema.

 

Hoe kan hulp in fragiele 
situaties doeltreffender?
Eind maart 2017 vond de slotconferentie 
plaats van het 3 jaar durend ACROPOLIS- 
onderzoek rond hulpdoeltreffendheid 
in fragiele situaties. De wetenschap-
pers gingen na hoe de kwaliteit en de 
invloed van de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking te verbeteren valt. Onder 
andere de “guidance on fragility” kwam 
aan bod. Die geeft tips aan de beleids- 
medewerkers in België en op het terrein 
om optimaal te werken in fragiele situa-
ties. Daarnaast biedt het “FRAME tool” een 
kader waarmee de risico’s doelbewust 
beheerd kunnen worden volgens de 5 
dimensies van fragiliteit: politiek, sociaal, 
economisch, leefmilieu en veiligheid.
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Eind oktober 2017 ondertekenden 
België en Guinee een samenwer - 
kingsprogramma voor de periode 
2018-2022. Het programma omvat 
drie luiken:

• ondernemerschap in steden en op het  
platteland ontwikkelen (focus op vrouwen);

• seksuele en reproductieve gezondheid;

• een programma rond opleidingen, studies 
en expertise.

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) 
zal deze Belgische investering van 37,7 miljoen 
EUR uitvoeren. Het diplomatiek bureau in Guinee 
volgt niet alleen de gouvernementele samen- 
werking op, maar ook de interventies van Bel-
gische ngo’s, de door België gefinancierde 
interventies van multilaterale organisaties 
en de leningen van staat tot staat. 

 
 

In november 2017 ondertekenden 
België en Burkina Faso een samen-
werkingsprogramma voor 2018-2022. 
Het programma wordt eveneens 
uitgevoerd door Enabel en beslaat 

een bedrag van 38,86 miljoen EUR. Doel: bijdragen 
tot de inclusieve en duurzame economische en 
sociale ontwikkeling van de regio Centre-Est. 
Daarbij zijn drie krachtlijnen belangrijk:

• ondernemerschap bevorderen en banen 
creëren voor jongeren en vrouwen;

• de veiligheid in de regio versterken;

• seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen versterken (She Decides). 

Ook de niet-gouvernementele partners zijn  
bijzonder actief in Burkina Faso. 22 Belgische 
ngo’s zijn in het land aanwezig, maar ook uni-
versiteiten en wetenschappelijke instellingen, 
Africalia, APEFE, het Instituut voor Tropische  
Geneeskunde (ITG) en de Union des Villes et des 
Communes de Wallonie (UVCW). Bovendien pro-
beert de Belgische Investeringsmaatschappij  
voor Ontwikkelingslanden (BIO) er een meer - 
waarde te creëren met haar financiering. Ten 
slotte heeft België meerdere leningen van staat 
tot staat ondertekend.

© Ollivier Girard

Samenwerking met Guinee en Burkina Faso
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Nieuwe programma’s van 
de niet-gouvernementele 
samenwerking 

In 2017 startten de nieuwe vijfjarige programma’s 
van de niet-gouvernementele samenwerking. 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft 
partnerschappen met 83 organisaties die pro-
gramma’s uitvoeren in 49 landen wereldwijd. 
90% van de subsidies gaat naar 32 landen, waar - 
onder België voor mondiaal burgerschap en 
rond het thema waardig werk. De Belgische sub-
sidies dekken ook de studiebeurzen aan burgers 
uit ontwikkelingslanden. Met een totaal van 1,147 
miljard EUR voor de periode 2017-2021 onder-
steunen deze programma’s een georganiseerd 
en toegewijd maatschappelijk middenveld 
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  
(SDG’s), zowel in ontwikkelingslanden als in België. 
Dit jaar bedroeg de totale subsidie aan deze  
organisaties ongeveer 218 miljoen EUR. Ongeveer 
56% daarvan gaat naar de Minst Ontwikkelde 
Landen (MOL). 

Migratie en ontwikkeling

In mei 2017 kwamen, onder Belgisch voorzitter - 
schap, 60 partnerlanden en –organisaties 
van het Rabat-proces bijeen in Brussel om de 
toekomstige prioriteiten te bespreken van de  
Euro-Afrikaanse Dialoog over Migratie en Ontwik-
keling (Proces van Rabat). De discussies gingen 
over een beter beheer van migratie tussen de 
twee continenten door:

• legale migratie en mobiliteit te stimuleren;

• illegale migratie (inclusief mensensmokkel) 
te bestrijden;

• te streven naar een beter grenzenbeheer;

• belang te hechten aan de terugkeer,  
re-admissie en re-integratie.

De Euro-Afrikaanse landen willen de grondoor-
zaken van illegale migratie en gedwongen ver-
plaatsingen gezamenlijk aanpakken. Daarbij zijn 
internationale bescherming en asiel belangrijk. 

 

© Thomas Hiergens

Het Proces van Rabat brengt ongeveer 
60 landen samen om een open dialoog 
te voeren over migratie en ontwikkeling. 
Het platform werd in 2006 gecreëerd om 
de samenwerking te bevorderen tussen 
landen die kampten met een stijgende 
migratie langs de routes die Centraal-, 
West- en Noord-Afrika met Europa ver-
binden.
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Beleidscoherentie

De voorbije drie jaar werden belangrijke stap-
pen gezet voor een grotere beleidscoherentie 
ten gunste van ontwikkeling. Eén van de belang-
rijkste realisaties was de nieuwe bevoegdheids-
verdeling inzake de internationale financiële  
instellingen waardoor de bevoegdheid voor de 
Wereldbankgroep voortaan wordt gedeeld door 
de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking. Daarenboven behoort de bevoegdheid 
voor de Afrikaanse Ontwikkelingsbank voort-
aan tot de exclusieve bevoegdheid van het  
Belgische ontwikkelingsbeleid.

Momenteel buigen twee adviesorganen zich 
over de duurzame ontwikkelingsagenda: de 
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en 

 
 
de Adviesraad voor beleidscoherentie. Overlap 
en duplicatie zijn er het gevolg van. Momenteel 
wordt bekeken hoe de synergie tussen beide 
adviesorganen kan worden verbeterd.

De aanbevelingen in de DAC Peer Review 2015 
spoorden de regering ertoe aan om werk te 
maken van een contextgevoelige whole-of- 
government aanpak in fragiele contexten. In die 
geest keurde de regering in juli 2017 de strategie-
nota “Comprehensive Approach” goed, die deze 
aanbeveling omzet in een concrete methodo-
logie en de vereiste coördinatie en synchroni-
satie tussen de diverse instrumenten van het 
buitenlands beleid mogelijk maakt (o.a. Defensie, 
Buitenlandse Zaken, Internationale Ontwikkeling, 
Justitie en Politie).

Nieuwe directie MD8

In september 2017 werden de directie M8 en 
de dienst D2.4 samengevoegd tot een nieuwe  
directie: MD8 Milieu en Klimaat. MD8 volgt de 
dossiers over klimaatverandering en milieu, als-
ook de organisaties actief in die domeinen. Doel 
van de fusie: efficiënter werken, informatie delen,  
gemeenschappelijke standpunten verdedigen en 
de opvolging van internationale organisaties en 
conferenties vereenvoudigen.

Een greep uit het takenpakket van MD8:

• Agenda 2030 implementeren;

• Belgische deelname aan het VN- 
 Milieu programma (UNEP);

• het Antarcticaverdrag uitvoeren;

• relaties met partnerorganisaties  
 onderhouden, zoals het Global  
 Environment Fund, het Global  
 Climate Fund en UNEP;

• samenwerken met het Koninklijk  
 Belgisch Instituut voor Natuur- 
 wetenschappen (KBIN) rond  
 biodiversiteit;

• conferenties over klimaatverandering  
 bijwonen;

• programma’s van de Belgische  
 Ontwikkelingssamenwerking inzake  
 klimaat en milieu valideren.

© Kris D’Aout
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In de jaren 70 werd internationaal aanvaard 
dat de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van 
de rijke landen minstens 0,7% van hun Bruto  
Nationaal Inkomen (BNI) zou moeten bedragen. 
Ook België heeft zichzelf de wettelijke verplichting 
opgelegd om vanaf 2010 deze norm te behalen. 
Door de financiële crisis en de moeilijke budget-
taire 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 0,49% in 2016.

In 2017 vertegenwoordigde de totale Belgische 
ontwikkelingshulp ongeveer 0,45% van het BNI, 
een daling van 0,04%. De begroting ontwikkelings-
samenwerking 2017 werd vastgesteld op 1.252 
miljoen EUR (vereffeningskredieten). Omwille van 
de strenge maatregelen om het begrotingssaldo 
van de overheid onder controle te houden, 
werd een blokkering ten belope van 120 miljoen 
EUR opgelegd. Bijgevolg werd 1.106 miljoen EUR  
vereffend tegenover 1.160 miljoen EUR in 2016.  

Waaruit bestaat de Belgische officiële 
ontwikkelingshulp?

•  financiering via de begroting  
voor ontwikkelingssamenwerking  
(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.  

Vereffeningskredieten  
realisaties 2017         in duizend EUR          in percentage 

 
0.   Bestaansmiddelen programma   1.462   0%

1. Landenprogramma’s   256.002   28%

2. Initiatieven civiele maatschappij   175.222   16% 

3. Multilaterale samenwerking   346.225   31% 

4. Private sector programma’s   112.152   10% 

5. Humanitaire programma’s   170.000   16% 

6. Internationale financiering klimaatbeleid   45.262   4% 

 
Totaal    1.106.325             100%

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers

Landen- 
programma’s 28%

Multilaterale
samenwerking 31%

Bestaansmiddelen
programma 0%

Private sector
programma’s 10%

Internationale
financiering
klimaatbeleid 4%

Initiatieven civiele
maatschappij 16%

Humanitaire 
programma’s 16%
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Overzicht Belgische ontwikkelingshulp per kanaal  (in miljoen EUR)

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 2014 2015 2016 2017

Gouvernementele samenwerking
Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) 186,39 153,62 182,83 153,40
Acties van NGA’s in synergie 3,30 2,45 1,13  
Maatschappijopbouw en goed bestuur 7,60 1,77 68,65 16,91
Gedelegeerde samenwerking 24,11 9,54 14,66 14,30
Regionale samenwerking (vanaf 2017 via Enabel) 2,65 0,20 0,44  
Algemene en sectoriële begrotingshulp 24,50 16,88 13,01 21,01
Lokale civiele maatschappij 1,40 0,30 0,74 0,03
Beheerskosten Enabel 22,42 22,67 22,96 21,45

Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 15,80 12,45 12,77 10,49
Subtotaal gouvernementele samenwerking 291,78 239,80 331,80 256,00

Niet-gouvernementele samenwerking *
Civiele maatschappij en institutionele actoren 154,06 137,84 149,61 154,45
VLIR  - Vlaamse Interuniversitaire Raad 33,45 32,78 32,75 4,67
ARES - Federatie Hoger Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap 27,87 25,56 28,04 4,40
Wetenschappelijke instellingen 19,46 20,10 20,25 2,01
Andere niet-gouvernementeel 14,02 12,40 15,65 3,28
Subtotaal niet-gouvernementele samenwerking 248,86 228,68 246,30 168,79

Multilaterale samenwerking
Verplichte multilaterale bijdragen 10,03 10,96 10,48 13,50
Vrijwillige multilaterale bijdragen 120,58 115,79 100,56 81,68
Europees ontwikkelingsfonds en Bank 115,16 120,02 95,13 160,60
Wereldbankgroep 128,05 12,50 13,26 42,17
Regionale ontwikkelingsbanken 50,15 48,47 47,22 11,95
Milieuverdragen (“klimaatbeleid” vanaf 2017) 72,05 20,20 45,21  
Multilaterale schuldkwijtschelding 20,96 16,50 17,27 19,60
Subtotaal multilaterale samenwerking 517,00 344,45 329,14 329,51

Ondernemerschap, Wetenschap  
en Technologie (vanaf 2017)
Wetenschap, technologie en innovatie: Belgische actoren    65,01
Wetenschap, technologie en innovatie: internationale actoren    2,50
Lokaal ondernemerschap, eerlijke handel, BIO    44,29
Internationale kenniscentra      0,35

Steun aan de privésector, BIO (vanaf 2017 zie boven) 54,93 42,23 46,18  
Humanitaire hulp 102,03 149,49 177,14 170,00
Klimaatbeleid  (vanaf 2017)    45,20
Sensibilisering in België (excl. ngo’s) 5,62 4,18 5,06 5,03
Administratie, evaluatie, andere 1,31 1,68 1,89 1,46

Totaal DGD 1.221,53 1.010,52 1.137,51 1.088,15

Leningen van staat tot staat 3,60 19,92 14,61 18,41

* Vanaf 2017 zal de cofinanciering van de programma's van het hoger onderwijs en de wetenschappelijke instellingen  
aangerekend worden op activiteitenprogramma "Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie"
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Transparantie

België heeft zich in 2012 aangesloten bij het  
International Aid Transparency Initiative (IATI). 
Dat initiatief werd opgestart tijdens het High 
Level Forum on Aid Effectiveness in Accra in 2008 
om de engagementen uit de Accra Agenda for  
Action met betrekking tot transparantie te  
concretiseren.

Transparantie is immers cruciaal voor de bud-
getplanning van de partnerlanden, de coör-
dinatie tussen donoren, en het afleggen van 
verantwoording tegenover het parlement, de 
civiele maatschappij en de burgers, van zowel 
donor - als partnerland. 

In de praktijk heeft IATI voor belangrijke innova-
ties gezorgd:

• een gestandaardiseerd formaat voor elek-
tronische publicatie van informatie over 
hulpfinanciering, projecten en programma’s. 
Dat zorgt voor een éénduidige communi-
catie. Bovendien kunnen de verschillende 
actoren, donoren of partners de informatie 
automatisch verzamelen en verwerken.

• een register dat zulke elektronisch gepubli-
ceerde informatiebestanden bijhoudt, mét 
vermelding van het unieke internetadres 
waarop ze te vinden zijn. Zo kan iedereen die 
informatie raadplegen.

• het regelmatig bijwerken van deze stan-
daard in functie van evoluties in de sector 
en van de noden van donor - en partnerlan-
den. Dat gebeurt in dialoog tussen donoren 
en partnerlanden.

 
 
Leden van het initiatief, zoals België dus, ver-
binden zich ertoe tijdig en regelmatig gede-
tailleerde informatie te publiceren over hun 
hulpfinancieringen, specifieke projecten en 
programma’s (incl. doel en resultaten), hun  
organisatie, budgetten en strategieën, enz.

Omdat ons land transparantie wil promoten, 
heeft minister Alexander De Croo aan de  
partners van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking gevraagd om zélf ook in IATI-formaat te 
publiceren. Zo zullen Enabel, BIO, de institutionele 
en niet-gouvernementele actoren allen bijdra-
gen tot een transparante Belgische hulp.

Dat past immers in de achterliggende IATI- 
filosofie: indien elke actor in de ketting waarlangs 
de financieringsstromen passeren, zijn eigen 
stukje publiceert, met vermelding van zijn ei-
gen activiteiten, bijdragen en resultaten, en met  
éénduidige links naar de oorsprong van de fond-
sen - stroomopwaarts als het ware - enerzijds, 
en met links naar z’n eigen lokale uitvoerings-
partners – stroomafwaarts - anderzijds, komt 
er gaandeweg een volledig beeld beschikbaar 
met alle details, relaties en samenwerkingen.

Technisch en organisatorisch is dat een grote 
stap die veel inzet vraagt, met aanzienlijke men-
selijke en materiële investeringen, vooraleer 
dat foutloos en vlot kan gebeuren. Onze niet- 
gouvernementele partners hebben daarom tot 
mei 2018 gekregen om alles op punt te stellen. 
Dan zullen zij hun door DGD gecofinancierde vijf-
jarenprogramma’s (2017-2021) publiceren.

Daardoor heeft DGD, op het moment van  
publicatie van het jaarverslag 2017, nog geen  
gedetailleerd overzicht van de definitieve ODA- 
bestedingen in 2017 per land of sector. Want ook 
al heeft DGD die programma’s goedgekeurd,  
beschikt ze voorlopig nog niet over een gestructu-
reerd overzicht van de activiteiten en budgetten 
per onderdeel, en dus per land en sector.
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1

First Belgian National Voluntary 
Review on the Implementation  
of the 2030 Agenda

United Nations High Level Political Forum

New York, July 2017

PATHWAYS TO 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Eerste Belgisch evaluatierapport

België heeft op 18 juli 2017 tijdens een High Level 
Political Forum van de Verenigde Naties in New 
York een evaluatierapport voorgesteld over de in-
spanningen die ons land doet om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. 
Het rapport is het resultaat van een intensief 
proces waarbij de federale overheid, de deel-
staten en een groot aantal maatschappelijke 
organisaties betrokken waren.

Het rapport Pathways to Sustainable Develop-
ment  toont aan dat ons land nog geen twee 
jaar na het vastleggen van de SDG’s op heel wat 
domeinen initiatieven en verwezenlijkingen kan 
voorleggen:

• Oceanenconferentie in New York:  
22 duidelijke engagementen om  
de zeeën en oceanen te beschermen  
(SDG 14 - ‘Leven in het water’).

• Als belangrijk leverancier van vaccins  
leveren we een grote bijdrage aan SDG 3  
(‘Goede gezondheid en welzijn’).

• De verschillende ‘Smart city’-initiatieven in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel tonen ons 
engagement voor duurzame steden en 
gemeenschappen (SDG 11).

 

• België is Europees kampioen in het  
recycleren van verpakkingsmateriaal en 
draagt zo aanzienlijk bij aan verantwoorde 
consumptie en productie (SDG 12).

• Door de She Decides-conferentie te  
organiseren, benadrukte ons land zijn  
engagement voor gendergelijkheid (SDG 5).

 
Tegelijk benadrukt het Belgisch rapport ook de 
verwachting van het maatschappelijk midden-
veld naar verdere inspanningen, bijvoorbeeld 
op het gebied van levenslang leren, water - en 
luchtkwaliteit, energie-intensiteit en hernieuw-
bare energie.
 
Pathways to Sustainable Development  is een 
vertrekpunt, een benchmark die zal helpen bij 
de verdere uitvoering van de SDG’s in en door  
België en die zal toelaten lacunes beter te identi-
ficeren en middelen in te zetten daar waar ze het 
meeste impact hebben.

Deel 2

Inzet voor Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
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First Belgian National Voluntary 
Review on the Implementation  
of the 2030 Agenda

United Nations High Level Political Forum

New York, July 2017

PATHWAYS TO 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Extra steun voor minst 
ontwikkelde landen

België gaat extra bijdragen 
aan het Poverty Reduction 
and Growth Trust, een 
IMF-fonds dat groei in de 
minst ontwikkelde landen 
financiert. Daarnaast werd 
ook een staatswaarborg 
goedgekeurd voor een 

kredietlijn van de Nationale Bank van België ten 
gunste van het Internationaal Monetair Fonds 
van maximaal 9,99 miljard EUR zodat het zijn rol 
als crisisbestrijder te allen tijde kan vervullen.

De bijdrage past in het engagement van België 
voor de minst ontwikkelde landen. Ons land  
besliste eerder al om 50% van zijn officiële ont-
wikkelingshulp in te zetten in de minst ontwik-
kelde landen. Elf van de veertien partnerlanden 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
zijn minst ontwikkelde landen. Ons land is op VN- 
niveau ook voorzitter van de Group of Friends 
van de minst ontwikkelde landen. Met deze  
bijdrage aan het IMF-fonds ondersteunt België 
ook de uitvoering van de Agenda 2030 voor 
Duurzame Ontwikkeling die tegen 2030 extreme 
armoede wil bannen.

Verdubbeling bijdragen 
Hongersnood 12-12

Minister van Ontwikkelings-
samenwerking De Croo 
liet bij de start van de 
campagne ‘Hongersnood 
12 - 12’ weten dat de 
federale regering elke gift 
aan de campagne zou 
verdubbelen. Burgers en 

bedrijven lieten massaal hun hart zien. Er werd in 
totaal 9,52 miljoen EUR opgehaald. De federale 
regering heeft dat bedrag verdubbeld tot 19,04 
miljoen EUR.

Zo ondersteunt ons land ngo’s die dringende  
humanitaire noodhulp brengen in Jemen, Nigeria, 
Zuid-Soedan en Somalië. Consortium 12-12 en het 
Rode Kruis doen al het mogelijke om de zwaar 
getroffen bevolking te helpen met onder meer 
de verdeling van voedsel en drinkwater, gezond-
heidszorg en de verbetering van de hygiëne.

Consortium 12-12 is een samenwerking van be-
langrijke Belgische ngo’s: Caritas International, 
Handicap International, Dokters van de Wereld, 
Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België.

© WFP
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Innovatieve landbouw voor meer 
voedselzekerheid

De Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking maakt 
de komende vier jaar tien 
miljoen EUR vrij voor inno-
vatief landbouwonderzoek 
van de Consultative 
Group on International 
Agricultural Research 
(CGIAR), een wereldwijd 
netwerk van onderzoeksin-
stellingen die bijdragen tot 
productiviteit,  voedselze-
kerheid en duurzaamheid 
van de landbouw.

 
Het geld gaat naar de uitbreiding van de  
bananendatabank aan de KU Leuven met an-
dere gewassen zoals aardappelen en andere 
knol- en wortelgewassen. Het Leuvense onder-
zoekscentrum zal inzetten op onderzoek dat 
voedselzekerheid en kwalitatief hoogstaande 
voeding in het Zuiden kan verbeteren, onder 
andere door bananenplanten aan te passen 
tegen de klimaatopwarming. 

Ook het onderzoeksconsortium CIALCA krijgt  
financiële steun. CIALCA helpt boeren in Centraal- 
Afrika om hun landbouw- en financiële situatie

 
 
 
te verbeteren. De komende jaren verwacht  
België dat CIALCA nog meer focust op de on-
dersteuning van privé-initiatieven in de land-
bouw, op diversiteit die bijdraagt tot duurzame 
voedselzekerheid en op innovatie.

België is al lang een trouwe partner van  
CGIAR en de zesde Europese donor. Ons land  
zetelt in de Raad van Bestuur en heeft belangrijke  
bijdragen geleverd aan de recente hervormin-
gen. CGIAR is sinds kort ook op zoek naar in-
novatieve financieringskanalen en wil nauwer 
samenwerken met de privésector, een initiatief 
dat België ten volle steunt.   

 
België is een absolute wereldleider op 
het vlak van landbouwonderzoek. Waar 
je ook gaat ter wereld vind je Belgische 
onderzoekers op belangrijke posities. De 
KU Leuven huisvest een indrukwekkende 
bananencollectie die ten dienste staat 
van ngo’s, universiteiten, ministeries van 
landbouw of bedrijven in meer dan hon-
derd verschillende landen. Het promoten 
van landbouwonderzoek is een investe-
ring in ontwikkeling met hoog rendement. 
Voor elke euro die jaarlijks geïnvesteerd 
wordt in landbouwonderzoek verdient 
men minstens zeventien EUR terug.

“Vandaag al zijn meer dan 
één miljoen kinderen zwaar 
ondervoed en in acute nood. 
Dit geld moet er snel zijn. De 
internationale gemeenschap 
kan niet blijven wegkijken.”

  Alexander De Croo

©IRD
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“ 

De aanhoudende 
inspanningen van België 
om slaapziekte in de 
Democratische Republiek 
Congo een halt toe te roepen 
zijn een toonbeeld van de 
vooruitgang die we hebben 
geboekt in de bestrijding van 
verwaarloosde tropische 
ziektes. We kijken uit naar 
het vervolg van onze 
samenwerking met België 
en andere partners in onze 
gemeenschappelijke strijd 
tegen deze ziektes die zoveel 
pijn en leed veroorzaken bij 
grote delen van de armste 
bevolking ter wereld.” 
Bill Gates

Kwaliteitsgeneesmiddelen

25% van de geneesmidde-
len in arme landen is van 
slechte kwaliteit. Met aller-
lei rampzalige gevolgen 
van dien voor miljoenen 
mensen ter wereld. Daar-
om heeft de Belgische  
Ontwikkelingssamenwerking 

samen met een aantal ngo’s en partners een 
verklaring ondertekend die hen ertoe verbindt 
om kwaliteitsgeneesmiddelen te gebruiken in 
de landen waar ze actief zijn. Een primeur!

Met deze verbintenis is België de eerste bilate-
rale donor en de eerste lidstaat van de Euro-
pese Unie om een antwoord te bieden op het 
vraagstuk van de kwaliteit van geneesmidde-
len. De goede praktijken van ons land worden 
door de andere lidstaten van de Europese Unie 
omschreven als innovatief en inspirerend.

Gedaan met tropische ziektes

De tropen hebben af te rekenen met dodelijke 
en pijnlijke ziektes die uitsluitend daar voorkomen. 
Ze gaan vaak gepaard met vreselijke misvormin-
gen van het lichaam. Voor malaria, tuberculose 
en aids bestaan er grote internationale fondsen. 
Maar andere tropische ziektes bleven al te lang 
in de schaduw. Toch treffen deze ‘verwaarloosde 
tropische ziektes’ (NTD’s) 1 op de 6 mensen we-
reldwijd. Vooral de armsten - die in slechte hygi-
enische omstandigheden leven - zijn slachtoffer. 
Daarom slaat de internationale gemeenschap 
de handen in elkaar om NTD’s voorgoed te ban-
nen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
farmaceutische bedrijven, overheden, liefdadig-
heidsstichtingen, de Wereldbank, ngo’s springen 
allemaal op de kar.

België heeft een plan aangekondigd om slaap-
ziekte tegen 2025 uit de wereld te helpen. Ons 
land investeert 25,3 miljoen EUR in de strijd te-
gen slaapziekte. Bovendien engageert de Bill & 
Melinda Gates Foundation zich om de Belgische 
bijdrage te verdubbelen. Het Instituut voor Tropi-
sche Geneeskunde (ITG) zal het programma co-
ordineren. ITG hoort bij de absolute wereldtop op 
vlak van opleiding en onderzoek rond tropische 
geneeskunde.

 
 

 
 
 
 
WHO schat dat 20.000 mensen besmet 
zijn met slaapziekte. Zonder behandeling 
is het sterftecijfer nagenoeg 100%. Meer 
dan 50 miljoen mensen lopen gevaar om 
de ziekte te krijgen. Slaapziekte komt voor 
in 24 landen, waaronder DRC het zwaarst 
getroffen is. Zo’n 85% van de nieuwe be-
smettingen werden in Congo opgetekend. 

©IRD
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Gelijke onderwijskansen voor 
jongens en meisjes

De voorbije jaren werd 
belangrijke vooruitgang 
geboekt op het vlak van 
toegang tot onderwijs. Ne-
gen op de tien kinderen in 
ontwikkelingslanden zitten 
vandaag op de school-
banken. Toch hebben zo’n 

60 miljoen kinderen nog steeds geen toegang 
tot lager onderwijs; meer dan de helft woont in 
Sub-Sahara-Afrika. Ook de kwaliteit van het onder-
wijs kan beter. Honderd miljoen jongeren kunnen 
niet lezen of schrijven, 60% van hen zijn meisjes.

Toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levens-
lang leren is één van de zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG 4). Die toegang 
moet voor jongens en meisjes gelijk zijn. Meisjes 
moeten dezelfde onderwijskansen krijgen als 
jongens zodat ze later hun leven in eigen  
handen kunnen nemen.

Om dat waar te maken steunt België het Global 
Partnership for Education (GPE), een multilateraal 
mechanisme voor de financiering van het basis- 
en secundair onderwijs. In totaal draagt ons 
land voor de periode 2017-2020 26 miljoen EUR 
bij aan het GPE. Daarmee steunt het GPE ontwik-
kelingslanden technisch en financieel om een 
nationaal onderwijssysteem op te zetten.

Vrouwenrechten

Om zijn engagement voor 
vrouwenrechten waar te 
maken, zal België de ko-
mende vier jaar algeme-
ne bijdragen doen aan het 
VN-bevolkingsfonds UNFPA 
(36 miljoen EUR), UN Women 
(16 miljoen EUR) en UNAIDS 

(12 miljoen EUR). Daarnaast wil ons land dat er 
meer aandacht gaat naar de bescherming 
van kwetsbare meisjes en vrouwen in humani-
taire crisissituaties. Daarom zal België 5 miljoen 
EUR extra bijdragen aan het Central Emergency  
Response Fund van het VN-bureau voor  
Humanitaire Zaken (OCHA). Voor 2017 komt de  
totale Belgische bijdrage aan het CERF op 25 mil-
joen EUR. 

“ Door langdurige conflicten, 
klimaatverandering en natuur-
rampen beleven we de zwaar-
ste humanitaire crisissen sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Meer 
mensen dan ooit hebben be-
hoefte aan opvang en humani-
taire hulp. Meisjes en vrouwen 
zijn vaak de meest kwetsbare 
slachtoffers, blootgesteld aan 
uitbuiting en gendergebonden 
geweld. We moeten meer doen 
om hen te beschermen.”  
Alexander De Croo

©Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
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She Decides in Benin en Senegal
 
Minister van Ontwikkelingssamenwerking De 
Croo ging eind april naar Benin en Senegal voor 
een vierdaags werkbezoek. Goedele Liekens en 
Axelle Red, allebei actief als goodwillambassa-
deur van de Verenigde Naties, vergezelden hem. 
Het bezoek kadert in het initiatief She Decides 
dat focust op het versterken van de rechten van 
meisjes en vrouwen, in het bijzonder hun seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten. Op 
het programma stonden onder meer bezoeken 
aan initiatieven rond familieplanning, kraamhulp, 
seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. 
  
Goedele Liekens is sinds eind jaren ’90 goodwill- 
ambassadeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds 
van de Verenigde Naties. Ze pleit voor een  
betere toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid met onder meer een betere seksue-
le voorlichting in ontwikkelingslanden. Axelle Red 
is al bijna twintig jaar vrijwillig ambassadrice van 
UNICEF België, het Kinderfonds van de Verenigde 
Naties. Ze zet zich in voor een groter respect voor 
kinderrechten.

“ Ik ben heel fier dat  
België voortrekker is in  
het She Decides-initiatief.  
Elke minuut sterft ergens  
ter wereld een vrouw aan 
de complicaties van een 
zwangerschap. UNFPA  
zorgt voor goede pre- en  
postnatale medische hulp, 
zelfs in de meest afgelegen 
en ontoegankelijke gebieden, 
zoals met onze mobiele  
kliniekboot waarmee we  
in Benin uitvaren.”  
 Goedele Liekens 

“ Als UNICEF-ambassadrice 
en moeder van drie kinderen 
ben ik enorm begaan met de 
strijd tegen kindhuwelijken. In 
Benin is vandaag één meisje 
op de tien onder de vijftien 
jaar gehuwd, drie meisjes 
op de tien trouwen voor hun 
achttiende. Als we meisjes 
meer kansen willen geven, 
moeten we kindhuwelijken 
tegengaan. Ik ben dan ook 
zeer blij dat de strijd tegen 
kindhuwelijken centraal staat 
in het akkoord dat de Belgische 
regering en UNICEF in Benin 
ondertekenden.”  
Axelle Red
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Met de hulp van big data

België zal met partnerlanden Benin en Senegal 
samenwerken om de toegang tot gezinsplan-
ningsdiensten te verbeteren door big data en sa-
tellietinformatie te gebruiken. Ook het Belgische 
databedrijf Blue Square en de Universiteiten van 
Brussel en Namen werken mee. 

Dankzij big data en satellietinformatie zullen up-to- 
date analyses gemaakt worden van de precie-
ze toegang van meisjes en vrouwen tot familie-
planning in Benin en Senegal. Doel: een breed 
dataplatform ontwikkelen dat ook in andere 
landen kan worden ingezet om de toegang tot  
familieplanning te verbeteren.

Als we meisjes en vrouwen meer kansen willen 
geven om het leven te leiden dat zij zelf willen, is 
een vlotte toegang tot familieplanning cruciaal. 
Dit project moet leiden tot een betere beschik-
baarheid van voorbehoedsmiddelen en vlottere 
toegang tot informatie over familieplanning. Het 
toont hoe het gebruik van nieuwe technologie 
leidt tot betere resultaten op het terrein. Inzetten 
op innovatie om vrouwenrechten te versterken, 
dat is de pioniersrol die we vanuit België met ons 
internationaal ontwikkelingsbeleid willen spelen.

 

Water is leven

Elk jaar sterven ongeveer 842.000 mensen als 
gevolg van vervuild water, gebrek aan sanitai-
re voorzieningen en een slechte hygiëne. Ruim 
663 miljoen mensen hebben geen toegang tot 
drinkbaar water en meer dan 80% van het afval-
water komt ongezuiverd terecht in de natuur. Dat 
zorgt voor heel wat schade aan milieu en bo-
dem. Jammer genoeg geven deze cijfers slechts 
een fractie weer van de enorme problematiek 
rond gebruik en beschikbaarheid van water op 
onze planeet.

Ook voor België is water 
een belangrijk thema. Ons 
land besteedt gemiddeld 
4,3% van zijn officiële ont-
wikkelingshulp (ODA) aan 
water en sanitatie.

©Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
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India heeft de wind in de zeilen

India heeft bijna 1,3 miljard 
inwoners en de vraag naar 
energie ligt er vele malen 
hoger dan het aanbod. 
Om die kloof te dichten 
investeert de Belgische 
Investeringsmaatschappij 

 voor Ontwikkelingslanden 
(BIO) 4 miljoen EUR in her-
nieuwbare energie. De 
investering van BIO levert 
arbeidsplaatsen op (143 
voltijds equivalenten) als-
ook opleiding voor het 
personeel in internationale 
normen. Daarnaast vormt 

ze ook een deel van de oplossing voor het energie-
tekort. Dankzij de investering van BIO krijgen 120.000 
dorpen toegang tot het elektriciteitsnet, wat 
neerkomt op stroom voor 23 miljoen gezinnen 
in plattelandsgebieden. Als het windmolen-
park zijn topvermogen haalt (96 MW), kan het 
op jaarbasis 145 GWh produceren, goed voor 
130.645 ton minder koolstofdioxide (CO2).

 
België: Land van de Fair Trade 

Fair trade zit in de lift. Vorig 
jaar gaf de Belg gemiddeld 
14,30 EUR uit aan fairtrade-
producten. De Belgische 
Ontwikkelingssamenwer-
king ondersteunt fair trade 
en de campagne ‘Maak 
van België het Land van de 

Fair Trade tegen 2020’. Begin oktober 2017 gaf mi-
nister Alexander De Croo de aftrap voor de zes-
tiende Week van de Fair Trade met een bezoek 
aan JBC in Aalst. De kledingketen engageert zich 
voor eerlijker textiel.

 
 
De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse cam-
pagne die fair trade en fairtradeproducten in de 
kijker zet in heel België. 10 dagen lang worden er 
activiteiten georganiseerd die mensen op een 
leuke manier laten kennismaken met eerlijke 
handel en eerlijke producten.

“ Consumenten kunnen 
steeds meer kiezen voor 
eerlijkere producten. Ook 
voor bedrijven betekent 
duurzaamheid de sleutel tot 
succes. Dat geeft alleen maar 
voordelen: consumenten zijn 
tevreden, bedrijven kunnen 
groeien en handel wordt 
almaar open en eerlijk.”  
Alexander De Croo 

Fair Trade maakt een verschil
De mode-industrie legt zich steeds meer toe 
op het produceren van eerlijkere produc-
ten. Belgische kledingbedrijven JBC, Bel & Bo, 
Mayerline, FNG Group, B & C, Bel-Confect en 
Stanley / Stella zijn lid van de Fair Wear Foundation. 
Hiermee volgen ze hun leveranciers op de voet 
om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Ook winkelketen Colruyt zet zich elke dag in voor 
duurzame productie en consumptie. Als SDG 
Voice 2017 maakte Colruyt haar acties in het  
kader van de SDG’s bekend naar haar klanten. Zo 
krijgen klanten een meer tastbaar en concreet 
beeld van die SDG’s. 

 

©BIO

©TDC
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Waardig werk wereldwijd voor 
iedereen

Negen organisaties wer-
ken in Afrika, Azië en Latijns- 
Amerika met sociale be-
wegingen die streven naar 
de basiselementen van 
waardig werk, een prioritair  
thema van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. 

 Het gaat om vier ngo’s (Solidarité Socialiste, FOS - 
Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, Oxfam 
Solidariteit en WSM - Wereldsolidariteit Solidari-
té Mondiale), vakbonden (ACV-CSC, ABVV-FGTB, 
ACLVB-CGSLB) en mutualiteiten (ANMC-LCM en 
UNMS-NVSM). Ze bundelen hun krachten in de 
strijd voor waardig werk voor iedereen en richt-
ten in 2017 een coördinatieplatform Waardig 
Werk op. 

Dankzij het platform kunnen de organisaties hun 
aanpak bespreken met hun partnerorganisaties, 
binnen regionale netwerken en op internatio-
naal niveau met partners zoals de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal 
Vakverbond (IVV). Ze wisselen daarbij kennis en  
ervaringen uit en zoeken naar synergieën. Waardig 
werk is immers cruciaal om armoede en onge-
lijkheid te bestrijden en te voorkomen. De strijd 
voor meer waardig werk staat als aparte Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 8) promi-
nent op de internationale agenda.  

Wat is waardig werk?

Waardig werk is vrij gekozen werk met een 
inkomen dat de gezinsbehoeften dekt, 
met respect voor fundamentele arbeids-
rechten, met sociale bescherming, met 
sociale dialoog en met gelijkheid tussen 
alle mannen en vrouwen.

 
 
D4D-Be platform bevordert 
digitale expertise tussen Zuid  
en Noord

Het Digital for Development platform (D4D-Be) 
is een nieuw initiatief van de Belgische Ont-
wikkelingssamenwerking, gecoördineerd door 
technologiefederatie Agoria en de ngo Close 
the Gap. Het platform moet bedrijven, ontwik-
kelingssamenwerking, organisaties en projecten 
samenbrengen om de impact van de Belgische 
projecten in het Zuiden te verhogen dankzij digi-
tale technologieën zoals blockchain of big data.

Dankzij digitale innova-
tie kan de privésector een 
sterke steun geven aan  
ontwikkelingssamenwerking. 
In ontwikkelingslanden 

- met een extreem jon-
ge populatie en stijgende 
koopkracht - kunnen digi-
tale oplossingen basisbe-
hoeften in het domein van 
onderwijs, gezondheids-
zorg, landbouw en onder-
nemerschap op een inno-
vatieve en dikwijls ook meer 
(kosten)efficiënte wijze mo-
gelijk maken. Technologie is 
een middel, geen doel.

Al meer dan 15 jaar vraagt Close the Gap bedrij-
ven om hun afgeschreven computers, tablets, 
smartphones en ander IT-materiaal op een  
inclusieve en duurzame manier ter beschikking 
te stellen voor ontwikkelingsprojecten. Close the 
Gap maakt de toestellen datavrij en gebruiks-
klaar voor digital skills development in Afrika, 
met als doel de digitale kloof tussen Noord en 
Zuid te verkleinen.

©Muntasir Mamum, ILO
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Jongeren in de bres voor 
duurzame ontwikkeling

Op 6 juni 2017, aan de voor-
avond van de Europese ont-
wikkelingsdagen, vond het 
belangrijkste Europese 
forum voor internationale 
ontwikkeling plaats in Brus-
sel: Voices4Development. 
Het evenement, georga-
niseerd door de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking 
en de Europese Commissie, 
stond volledig in het teken 
van jongeren. Jongeren 
zijn immers een belangrijke 
speler om de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) te realiseren.

Als één van de 17 internationale ambassa-
deurs van de SDG’s, maakte koningin Mathilde 
jongeren warm voor internationale ontwikke-
ling. Ze benadrukte het belang van kwalitatief 
onderwijs en gezondheid: zonder kwalitatief 
onderwijs en gezondheid is duurzame ontwik-
keling niet mogelijk.

Koningin Mathilde: ‘De Europese ontwikkelings-
dagen vormen een belangrijke kans voor jon-
geren om hun stem te laten horen. Jongeren 
bouwen de wereld van morgen, de toekomst 
behoort hen toe.’ 

Omdat muziek, net als de 17 SDG’s, een univer-
sele taal is die mensen met elkaar verbindt, 
gaf VN-goodwill ambassadeur en artiest Ozark 
Henry die avond een concert.

Globale conferentie over steden 
en migratie

In oktober 2016 hebben 
de VN-lidstaten tijdens de 
Habitat III-conferentie de 
New Urban Agenda (NUA)  
ondertekend. Migratie is één 
van de belangrijkste be-
stuursdomeinen en vraagt 
op zowel centraal, lokaal als 

regionaal niveau om coördinatiemechanismen 
en een beleidscoherente aanpak. Dit om een zo 
goed mogelijk diversiteitsmanagement - onont-
beerlijk voor duurzame stadsontwikkeling en soci-
ale cohesie - te vrijwaren.

Na Habitat III organiseerden de Belgische rege-
ring en de stad Mechelen op 16 en 17 november 
2017 een globale conferentie over steden en 
migratie. Ze deden dat met de steun van de In-
ternationale Organisatie voor Migratie (IOM), het 
VN-Programma voor Menselijke Nederzettingen 
(UN-Habitat) en het wereldwijde netwerk van ste-
den, lokale en regionale overheden (UCLG).

Deze conferentie komt op een moment waarop 
met meer dan 250 miljoen migranten wereldwijd 
een hoogterecord is bereikt. Tijdens de conferen-
tie werd de Mechelen Declaratie aangenomen 
door burgemeesters van over de hele wereld. Dat 
document moet bijdragen tot het Globaal Com-
pact voor Migratie.
 
Een rechtvaardig migratiebeleid 

De twee Belgische ngo- 
koepels (11.11.11 en CNCD-11.11.11) 
voerden in 2017 campagne 
voor een rechtvaardig mi-
gratiebeleid. Meer dan 80 
organisaties en duizenden 
vrijwilligers steunden deze 
campagne, die de aan-

dacht wil trekken van het publiek en de beleid-
smakers over de grondoorzaken van migratie en 
de daaraan gelinkte mondiale uitdagingen. De 
campagne berust op 4 pijlers:

1. Ongelijkheid verminderen zodat ieder  
fatsoenlijk kan leven waar hij wil. 

2. Zorgen voor veilige en legale migratieroutes 
naar Europa. 

3. Gelijke rechten voor iedereen creëren. 

4. Op een eerlijke en correcte manier over  
migratie praten. 

VREDE, 
JUSTITIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN
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Klimaat en leefmilieu

In 2017 ondersteunde de 
Belgische Ontwikkelings-
samenwerking de kleine 

 eilandstaat Fiji om de 
23ste klimaatconferentie 

(COP23) te organiseren. 
Via een bijdrage van 15 
miljoen EUR aan het Least 
Developed Countries Fund 
versterkte België zijn en-
gagement van internati-
onale klimaatfinanciering 
aan de minst ontwikkelde 
landen. Bovendien neemt 
de proportie van klimaat- 
investeringen in de port-
folio van de Belgische  
Investeringsmaatschappij 
voor Ontwikkelingslanden 
(BIO) verder toe dankzij een 
kapitaalsverhoging van 10 
miljoen EUR.

 
2017 moest het jaar worden van de operationa-
lisering van het Green Climate Fund. Deze loopt 
helaas trager dan verhoopt. Positief is dat veel 
landen, waaronder heel wat partnerlanden van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, kon-
den rekenen op steun vanuit het Readiness and 
Preparatory Support Programme. Dat program-
ma moet ontwikkelingslanden klaarstomen om 
financiële middelen vanuit het Green Climate  
 

 
 
Fund aan te trekken zodat ze op termijn zelf pro-
gramma’s kunnen indienen om koolstofemissies 
te verminderen en zich aan te passen aan de 
klimaatverandering.

Strijd tegen vervuiling en 
woestijnvorming

De United Nations Environment Assembly van 
het VN-milieuprogramma (UNEP) stond in 2017 in 
het teken van de strijd tegen vervuiling. De VN- 
lidstaten engageerden zich om maatregelen 
te nemen tegen de vervuiling van lucht, bodem, 
water en oceanen. Een aantal landen in het  
Zuiden stelden best practices voor om plastiek-
afval te verminderen of om gevaarlijke stoffen 
beter te beheren. Een Belgische delegatie on-
derhandelde er mee over de wereldwijde acties  
tegen vervuiling. België steunt UNEP jaarlijks met 4  
miljoen EUR.

In september vond de tweejaarlijkse top van 
het VN-verdrag ter bestrijding van woestijn- 
vorming (UNCCD) plaats in China. Er werden on-
der andere een nieuw Strategisch Kader 2018-
2030, de oprichting van een Land Degradation 
Neutrality Fund en een besluit over droogte 
goedgekeurd. Lidstaten dienen het beleidska-
der te integreren binnen hun droogtebeleid en  
gepaste maatregelen en acties te ondernemen 
op het terrein. Ook bilaterale en multilaterale 
donoren moeten hun financieringsmechanis-
men afstemmen op het nieuwe kader.

©Shutterstock
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Biodiversiteit en de SDG’s

CEBioS, het programma van het Koninklijk  
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 
werkt samen met de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking om aan capaciteitsversterking 
te doen in het Zuiden rond biodiversiteit en  
armoedebestrijding. In 2017 organiseerde het 
onder andere een aantal workshops in Kisan-
gani voor wetenschappers uit Centraal-Afrika.  
CEBioS probeert onder andere de kennis over 
het Nagoya Protocol te vergroten in het Noorden 
en het Zuiden. Dat protocol draagt bij aan de 
bescherming van biodiversiteit en het duur - 
zaam gebruik ervan en heeft als doel de voor - 
delen van genetische grondstoffen eerlijker te 
verdelen. Het heeft dus een duidelijke invloed op 
het werk van wetenschappers, maar ook op de 
privésector. 

In het kader van ACROPOLIS (beleidsondersteu-
ning voor ontwikkelingssamenwerking) werd 
een nieuw programma opgestart met KLIMOS. 
Met hun onderzoek willen de wetenschappers 
in dit platform in 2017 en 2018 bijdragen aan de 
implementatie van Agenda 2030 in de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking. Zij focussen 
op de dimensie leefmilieu en klimaat binnen 
het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen (SDG’s). In Vietnam werkten ze samen 
met Enabel rond duurzame stedenbouw en 
wijkontwikkeling met oog voor de gevolgen van 
klimaatopwarming in gebieden gevoelig voor 
droogte of overstromingen. Tijdens een work-
shop kwamen voorstellen aan bod rond her-
nieuwbare energie, groene woningen, nieuwe 
materialen en technieken.

 

Niet-gouvernementele samenwerking

In 2017 startten de Belgische ngo’s nieuwe pro-
gramma’s op in het Zuiden. Vele focussen op de 
dimensie leefmilieu-armoedebestrijding. Zo ijvert  
WWF in DR Congo voor het behoud van het 
woud én voor de socio-economische ontwikke-
ling van de bevolking. Het programma probeert 
de druk op de waardevolle wouden te vermin-
deren door boomplantages te ontwikkelen voor 
de productie van houtskool (nodig voor energie-
voorziening). 

Tegelijkertijd moet het energieverbruik dalen door 
verbeterde kookovens op de markt te brengen. 
De nieuwe ngo-programma’s zetten ook in op 
agrobosbouw en ecotoerisme in het kader van 
duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. In 
Oeganda werkt Trias rond duurzaam onderne-
merschap voor landbouwers. De ngo werkt er 
samen met de organisatie BOS+ die de land-
bouwers trainingen zal geven rond duurzame en 
klimaatslimme landbouwpraktijken zoals duur - 
zame bosbouw in kader van energievoorziening, 
agrobosbouw, maatregelen voor duurzaam 
land- en waterbeheer.

 

©Stefanie Buyst
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Het grote aantal humanitaire crisissen en de 
omvang ervan stellen de humanitaire gemeen-
schap vandaag voor ongeziene uitdagingen. 
Bovendien verandert ook de aard van deze  
humanitaire crisissen: ze worden langer en com-
plexer, de behoeften nemen toe en de toegang 
tot de meest kwetsbaren is vaak onzeker. Deze 
nieuwe context vindt zijn weerslag in de Belgi-
sche humanitaire actie. Ons land richt zich op 
de financiering van complexe crisissen en pleit  
actiever voor de eerbiediging van de humani-
taire beginselen en van het internationaal hu-
manitair recht. Hierbij wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan kwesties zoals de toegang 
en bescherming van humanitaire hulpverleners, 
de bescherming van de burgerbevolking en de 
eerbiediging van infrastructuur en het medisch 
personeel. 

De Belgische humanitaire hulp  
in cijfers
In 2017 beschikte de Belgische humanitaire hulp 
over een budget van 170 miljoen EUR. Dit budget 
werd besteed aan de hand van vier instrumenten:

• Algemene middelen (core) van  
internationale humanitaire organisaties;

• Internationale humanitaire donorfondsen 
(flexibele fondsen) die snel financiële  
middelen ter beschikking van humanitaire 
organisaties stellen wanneer zich een  
humanitaire crisis voordoet;

• Meerjarige programma’s (twee jaar)  
als antwoord op complexe crisissen  
(in 2017 werden twaalf nieuwe programma’s 
gelanceerd);

• Jaarlijkse projecten als antwoord op  
plotse of vergeten crisissen. In 2017 werden 
27 projecten gefinancierd: 21 met een geo-
grafische focus en 6 met een thematische 
focus die verband hield met de innovatieve 
aanpak van de humanitaire actie. 

Humanitaire hulp Budget 2017 Betalingen 2017 Realisatiegraad

Core 20.000.000 20.000.000 100,00%
 
Flexibele fondsen

 
61.500.000

 
61.500.000

 
100,00%

 
Programma’s

 
41.755.000

 
41.754.980

 
99,99%

 
Projecten

 
46.745.000

 
46.744.999

 
99,99%

Totaal 170.000.000 169.999.979 99,99%

Deel 3

Humanitaire hulp
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Na de verbintenissen die België in het kader van 
de World Humanitarian Summit en de Grand 
Bargain is aangegaan, heeft ons land beloofd 
om tegen 2020:

• 25% van de Belgische humanitaire hulp te 
besteden aan lokale humanitaire actoren: 
deze doelstelling werd reeds bereikt. In 2017 
bedroeg het percentage zelfs 30,3%;

• te verzekeren dat ten minste 60% van de 
Belgische humanitaire hulp flexibel is: in 2017 
bedroeg de flexibele humanitaire hulp 53%;

• ten minste 30% van de Belgische  
humanitaire hulp in de vorm van cash geld 
te geven: in 2017 bedroeg dit reeds 22,6%.

Geografische verdeling van het 
budget
Wat de geografische verdeling betreft, was 
het Midden-Oosten de regio die de meeste  
humanitaire middelen kreeg in 2017, namelijk 
50 miljoen EUR. Het grootste deel daarvan ging 
naar de crisissen in Syrië en Irak, gevolgd door 
die in Jemen en de bezette Palestijnse gebieden. 
Voor de humanitaire operaties in Jemen werden 
dan weer vijf keer zoveel fondsen uitgetrokken: 
10,8 miljoen EUR in 2017, tegenover 2,3 miljoen in 
2016. De humanitaire crisis in Jemen, die een ge-
volg is van het gewapend conflict dat het land 
doormaakt en van de daaropvolgende chole-
ra-epidemie en hongersnood, groeide namelijk 
uit tot de grootste van 2017. Meer dan 80% van 
de bevolking heeft tegenwoordig behoefte aan 
humanitaire hulp.

Iets meer dan 35% van het humanitair budget 
(48 miljoen EUR) werd besteed aan crisissen in 
Sub-Saharaans-Afrika, waarvan  34 miljoen EUR 
om te voorzien in de behoeften in de regio van 
de Grote Meren. Deze crisissen hebben vaak een 
regionale dimensie (escalatie van geweld, ont-
heemding van de bevolking, … ) en kunnen elkaar 
beïnvloeden en elkaar soms versterken. In deze 
regio gaat alle aandacht van de internationale 
humanitaire gemeenschap en van België in het 
bijzonder uiteraard naar de DRC. 

Tot slot werd besloten een aanzienlijke inspan-
ning te leveren ten opzichte van de vier landen 
waar een hongersnood heerst of waar het risi-
co erop groot is (Nigeria, Jemen, Zuid-Soedan en 
Somalië). In dit kader ging de Belgische Ontwik-
kelingssamenwerking een samenwerking aan 
met het Consortium 12.12 om het totale budget 
voor de ondersteuning van humanitaire acties 
van Belgische ngo’s in deze landen te verhogen. 

Partnerorganisaties

Drie soorten organisaties komen in aanmerking 
voor middelen uit het Belgische budget voor hu-
manitaire hulp:

• Belgische en internationale humanitaire ngo’s;

• internationale humanitaire organisaties;

• internationale humanitaire organisaties die 
internationale humanitaire donorfondsen 
beheren (flexibele fondsen).

In 2017 ontvingen de Belgische en internationa-
le ngo’s 25 miljoen EUR, een verhoging van zes 
miljoen ten opzichte van 2016 en goed voor 14,7% 
van het totale humanitaire budget. De internati-
onale organisaties (met inbegrip van de flexibele 
fondsen) kregen 144,8 miljoen EUR, goed voor de 
andere 85,3% van het budget. Gezien de migra-
tiecrisis en het aantal humanitaire crisissen dat 
wordt veroorzaakt door gewapende conflicten 
hoeft het niet te verbazen dat het Internationaal 
Comité van het Rode Kruis (ICRK), het Bureau van 
de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de Vluchtelingen en het Wereldvoedsel-
programma (WFP) de internationale organisa-
ties zijn die het grootste deel van de financie-
ringen kregen. Zij ontvingen respectievelijk 23,8 
miljoen EUR, 20,1 miljoen EUR en 17,9 miljoen EUR.   

© iStock Claudiad
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Focus op innovatie

België wil een moderne partner zijn die kan in-
spelen op de evoluties en veranderingen in de 
humanitaire sector. Ons land wenst binnen de 
humanitaire organisaties een “innovatiecultuur” 
te bevorderen door strategische steun te verle-
nen aan bepaalde projecten die echt een ver-
schil kunnen maken in de humanitaire sector. Zo 
lanceerde België in samenwerking met het ICRK 
in 2017 de eerste Humanitarian Impact Bond 
(HIB). Dit innovatief financieringsmechanisme 
zorgt ervoor dat de betaling op het einde van het 
programma is gebaseerd op de effectief be-
haalde resultaten. Het werd gelanceerd om de 
privésector aan te moedigen de gezondheids-
programma’s van het ICRK te ondersteunen. 
Dankzij de HIB kon 26 miljoen EUR aan fondsen 
worden ingezameld. België trok hiervoor 8,7 mil-
joen EUR uit. 

Deze nieuwe dynamiek komt ook tot uiting in de  
financiering van het Start Fund, een fonds dat 
door en voor ngo’s wordt beheerd (waaronder 
Caritas International, Handicap International en 
Oxfam). Ons land heeft één miljoen EUR uitgetrok-
ken voor dit fonds, dat sneller en efficiënter een 
antwoord wil bieden op humanitaire crisissen. 
De middelen worden binnen de 72 uur na een  
oproep uitbetaald, wat van het Start Fund het 
snelste interventiemechanisme ter wereld maakt.

 

©iStock © ICRC
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Een taak te vervullen in eigen land

Wereldburgerschapseducatie draagt bij tot  
solidariteit en inzicht. Ons beleid en onze levens-
stijl hebben veel impact elders in de wereld, 
vooral in arme landen. Omgekeerd hebben ont-
wikkelingen elders in de wereld ook invloed op 
ons land. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellin-
gen (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 wereld-
burgerschapseducatie. Met als doel bijdragen 
tot een meer rechtvaardige en solidaire we-
reld gebaseerd op democratische waarden. Bij 
wereldburgerschapseducatie staan de Noord- 
Zuidrelaties centraal. 

Wereldburgerschapseducatie 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.

  

Audiovisuele activiteiten

Het audiovisuele wordt beschouwd als een 
krachtig opvoedingsinstrument: het kan immers 
in korte tijd een breed publiek bereiken. Daarom 
financiert de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking films, documentaires en tv-series. In 2017 
verschenen er een tiental, waaronder:

Amazones: vrouwen die strijden
Een driedelige documentaire over vrouwen die 
in 3 verschillende contexten de wapens opne-
men: in Colombia, in Israël en Palestina en in Irak. 
De reeks was in maart 2018 te zien op Canvas en 
kreeg 125.000 EUR steun. 

Handen uit de mouwen: wanneer 
Vlamingen een handje helpen
Een vijfdelige mini-reeks waarin Vlamingen ge-
volgd worden tijdens hun reis rond ‘ontwikke-
lingshulp’: een vader en zijn dochter (studente 
dierengeneeskunde) vertrekken naar Niger met 
Dierenartsen Zonder Grenzen; een onderne-
mer die gaat herbebossen met Ondernemers 
Zonder Grenzen, enz. Elke aflevering toont hoe 
doorsneeburgers ontwikkelingslanden ontdek-
ken en hun steentje bijdragen. De productie kon 
rekenen op een steun van 140.450 EUR van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Insyriated
In 2017 ging Insyriated in wereldpremière op het film- 
festival van Berlijn. Het verhaal gaat over een Syrische  
familie die zich opsluit in haar appartement om zich te  
beschermen tegen de burgeroorlog. De film, geregisseerd  
door de Belg Philippe Van Leeuw, heeft al verschillende  
prijzen op internationale filmfestivals gewonnen.  
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financierde 
Insyriated voor een bedrag van 30.754 EUR.

Deel 4

Sensibilisering in België
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20 jaar Kleur Bekennen

Het federaal overheidsprogramma voor wereldburger- 
schapseducatie Kleur Bekennen blaast 20 kaarsjes uit. Met dat 
programma wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking kin-
deren en jongeren uit Belgische lagere en middelbare scholen 
warm maken voor internationale solidariteit. Maatschappelijke 
kwesties zoals migratie, klimaat en armoede vormen immers 
al lang geen ‘ver -van-mijn-bed-show’ meer en vragen een 
kritische aanpak.

Sinds 1997 bouwt het programma Kleur Bekennen samen met 
scholen en educatieve organisaties wereldburgerschaps- 
educatie verder uit en helpt het kinderen en jongeren een  
kritisch inzicht te verwerven in de mondiale ontwikkelings- 
problemen. Ze worden daarbij gestimuleerd om zich te  
ontpoppen tot actieve en solidaire wereldburgers. De ambities 
van het programma zijn ongetwijfeld actueler dan ooit.

Muziekfestival 
Esperanzah focust op 
migratie

De Belgische Ontwikkelings-
samenwerking steunde ook een 
project rond migratie en vluchte-
lingen. Twee maanden lang waren 
de laatstejaars van het seminarie 
in Floreffe creatief bezig rond 
migratie. Ze ontmoetten onder 
andere vluchtelingen in een op-
vangcentrum van het Rode Kruis 
en maakten een videoclip over 
hun activiteiten. Om in schoon-
heid af te sluiten, werd de clip  
getoond op het Esperanzah  
festival. Festivalgangers konden 
ook genieten van een liedje dat 
de leerlingen gemaakt hadden 
na hun ontmoeting met de vluch-
telingen.

© Geoffray Godfuron

Wereldburgerschapseducatie: actueler dan ooit!
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Wat doet België voor een 
duurzame wereld?

De Belgische Ontwikkelings-
samenwerking ijvert voor een 
duurzame wereld.
Om u nog beter op de hoogte 
te houden van haar initiatie-
ven, gaat het magazine Glo.be 
digitaal.

Ontdek het op 
www.glo-be.be

Vernieuwde Glo.be gaat volledig digitaal 

Glo.be is het Belgisch magazine rond internationale ontwikkeling. Het nieuwe online 
magazine is volledig opgebouwd rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) en de universele VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling die eind 
september 2015 werd aangenomen door de internationale gemeenschap. Glo.be 
werkt rond de vijf pijlers van de SDG’s: mens, planeet, economie, vrede & veilig-
heid en samenwerking. Een zesde thema ‘Globetrotters’ is volledig gewijd aan 
hoe Belgen zich overal ter wereld inzetten voor duurzame ontwikkeling.

Naar aanleiding van de lancering, in september 2017, heeft  
minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo 
een hele week live geblogd vanop de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in New York.

 
Voordelen van een digitaal magazine

Glo.be verschijnt niet langer driemaandelijks, 
maar biedt voortaan continu informatie over 
thema’s gelinkt aan de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking in ruime zin. Het ma-
gazine biedt zowel korte als lange 
artikels voor desktop, tablet en smart-
phone. En dat in het Nederlands, Frans 
én Engels. Een maandelijkse nieuwsbrief 
belicht de voornaamste hot topics en  
bovendien beschikt Glo.be over een eigen 
Facebookpagina en Instagramaccount. Dat alles 
maakt van Glo.be een waar kenniscentrum met 
voor elk wat wils.

Met een fris ontwerp, duidelijke inhoud en 
een gedetailleerde zoekmachine zal Glo.be 
ongetwijfeld nieuwe lezers aantrekken. 
Studenten, leerkrachten of burgers die 
begaan zijn met de toekomst van de 
planeet zullen verrast worden door 
het ruime aanbod. Glo.be zet tot slot 
alles in het werk om het AnySurfer - 
kwaliteitslabel te behalen, zodat 
alle platformen makkelijk toegan- 
kelijk zijn voor iedereen.
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