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Inleiding
Dit rapport wordt voorgelegd in antwoord op art. 35 
van de Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. In deel I gaat dit rapport 
in op de resultaten van de Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking. In een tweede deel komen de aanbe-
velingen aan bod in verband met de coherentie van 
het beleid ten gunste van ontwikkeling. Het derde deel 
omvat de cijfers over de uitgaven in 2021. 

Zoals voor elke sector in het maatschappelijk leven 
bleef ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
het afgelopen jaar geconfronteerd met de gevolgen 
van de COVID-19 pandemie. In onze partnerlanden, 
die op enkele uitzonderingen na tot de armste landen 
behoren en vaak fragiele situaties kennen, kwam de 
pandemie bijzonder hard aan. In haar antwoord op 
de uitdagingen volgde de Belgische samenwerking 
van in het begin een dubbel spoor, met enerzijds een 
antwoord op de medische noodsituatie en anderzijds 
een aanpassing van de lange termijn programmaʼs 
om ook de sociaal-economische gevolgen te kunnen 
verzachten. Ondanks moeilijke werkomstandigheden 
voor zowel het eigen personeel als dat van onze part-
nerlanden en partnerorganisaties hield onze samen-
werking goed stand en werden belangrijke resultaten 
geboekt. Er werd daarbij de noodzakelijke flexibiliteit 
aan de dag gelegd om in te spelen op de bijzondere 
situatie en waar nodig vooropgestelde resultaten te 
kunnen bijsturen in functie van de nieuwe noden.

Zowel in de opvolging van de gouvernementele 
samenwerking als in de programmaʼs van de niet-gou-
vernementele actoren en de multilaterale instellingen 
gaat terecht steeds meer aandacht naar die resul-
taten. De vragen “hoeveel hebben we uitgegeven?” 
(financieel rapport) en “wat hebben we gedaan?” 
(activiteitenrapport) blijven relevant maar moeten 
gekoppeld worden aan de vraag “wat hebben we 
daarmee bereikt?” (resultatenrapport). Voorliggend 
resultatenrapport illustreert deze aanpak, niet alleen 
bij de verschillende actoren van de Belgische samen-
werking (gouvernementeel, niet-gouvernementeel, 
multilateraal) maar ook in enkele prioritaire beleidsthe-
maʼs. Die themaʼs illustreren tevens dat de Belgische 
samenwerking ook betere resultaten boekt omdat 
ze de verschillende actoren aanmoedigt om beter 
samen te werken en synergie laat ontstaan tussen de 
verschillende spelers. 

Deel twee van het rapport trekt dit open naar andere 
beleidsdomeinen dan ontwikkelingssamenwerking, 
die een minstens zo grote impact kunnen hebben op 
ontwikkeling in onze partnerlanden. Vanuit dat inzicht 
voorziet de wet van 19 maart 2013 immers inspanningen 
voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling , 
een proces om te verzekeren dat de doelstellingen en 
resultaten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
van onze regering niet tegengewerkt worden door het 
beleid van dezelfde regering op andere domeinen die 
een impact hebben op de ontwikkelingslanden, en 
dat deze andere beleidsdomeinen waar mogelijk de 
ontwikkelingsdoelstellingen steunen.

 
Heidy ROMBOUTS 
Directeur-Generaal Ontwikkelingssamenwerking  
en Humanitaire hulp
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Deel 1

Resultatenrapportage

Dit rapport focust op een aantal themaʼs die de resul-
taatgerichte aanpak illustreren, doorheen de samen-
werking met verschillende actoren van de Belgische 
samenwerking: Enabel voor de gouvernementele 
samenwerking, daarnaast ook de actoren van de 
niet-gouvernementele samenwerking en de multila-
terale organisaties. De verschillende actoren worden 
geresponsabiliseerd om resultaten te behalen. Finan-
ciering van de niet-gouvernementele en multilaterale 
samenwerking, en ook humanitaire hulp, is gebaseerd 
op een analyse van de beheerscapaciteiten en de 
expertise van de verschillende organisaties. Deze 
stellen zelf resultatenkaders op en voeren deze uit op 
basis van de veranderingstheorie die zij uitwerken met 
partners in de betrokken ontwikkelingslanden. Via de 
administratie DGD voert de Minister hierover een stra-
tegische dialoog met deze organisaties en volgt ze de 
resultaten op. In de gouvernementele samenwerking 
analyseert DGD met het uitvoerend agentschap Ena-
bel de resultaten van de (af)lopende programmaʼs 
ter voorbereiding van nieuwe initiatieven en ziet ze toe 
op de zorgvuldige formulering van beoogde doelstel-
lingen en resultaten, gebaseerd op overleg met de 
partners in het Zuiden.

Voor een meer volledig overzicht van de resultaten 
behaald door de verschillende actoren verwijst dit 
rapport naar de jaarverslagen en evaluaties van de 
verschillende actoren (referenties aan het einde van 
het document).

I.1. Bilaterale (gouvernementele) 
samenwerking

De Minister van ontwikkelingssamenwerking keurt de 
instructiebrieven goed die aan de basis liggen van 
de gouvernementele samenwerkingsprogrammaʼs. 
Hierin worden de krijtlijnen van het beleid uitgezet, die 
vervolgens door het uitvoerend agentschap Enabel 
omgezet worden in concrete programmaʼs. De ont-
wikkelingsadministratie DGD, samen met de betrok-
ken Belgische ambassades, zet in dat proces sterk in 
om ex ante de juiste formulering te vinden voor de te 
behalen doelstellingen/resultaten. Vervolgens steunt 
DGD op de continue opvolging op het terrein door de 
ambassades in de partnerlanden van de Belgische 
gouvernementele samenwerking, op de beleidsdia-
loog met de partnerlanden en op de rapportering 
door Enabel om de resultaten te kunnen beoordelen. 
Concreet voor 2021 betekende dit:

• Voorbereiding nieuwe programmaʼs voor Niger, 
Palestina, DR Congo, Tanzania en Oeganda

• Een nieuwe aanpak door de goedkeuring van the-
matische portefeuilles Sociale bescherming en 
Klimaat

DGD realiseerde samen met Enabel in 2021 een hoge 
uitvoeringsgraad (uitvoering van de begroting), 
ondanks moeilijke omstandigheden. De rapportering 
focust op de resultaten die daarmee geboekt wor-
den. Die resultatenanalyse krijgt extra aandacht bij 
de voorbereiding van een nieuw samenwerkingspro-
gramma. Gerichte analyses gebeurden recent voor 
o.a. de Democratische Republiek Congo, Oeganda, 
Mozambique en Tanzania. Bij wijze van illustratie volgt 
hier de samenvatting van de bevindingen voor de D.R. 
Congo en voor Oeganda.

DR CONGO

Het aflopende programma van de gouvernemen-
tele ontwikkelingssamenwerking tussen België en de 
Democratische Republiek Congo richtte zich voorna-
melijk op technische onderwijs (beroepsopleiding), 
landbouw en rurale ontwikkeling en gezondheid, alsook 
toegang tot water en elektriciteit.

Landbouwontwikkeling in Congo gebeurt op twee 
niveaus. Enerzijds helpt ze om kwaliteitsvol landbouw-
zaad beschikbaar te stellen, anderzijds werkt ze mee 
aan de ontsluiting van productiezones door platte-
landswegen en rivierveerboten te herstellen. Dit ver-Technisch onderwijs in Congo © Enabel
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gemakkelijkt het voedseltransport naar de consump-
tiecentra en stimuleert de productie, de handel en de 
kleine plattelandsindustrie.

Bijna 80 % van de Congolezen woont op het platteland 
en de landbouw is de belangrijkste economische sec-
tor. Congo wil het platteland nieuw leven inblazen via 
de ontwikkeling van moderne productiestructuren en 
de versterking van de kleine boeren.

De Belgische gouvernementele samenwerking onder-
steunt deze visie door interventies uit te voeren bij fami-
liale landbouwbedrijven. De resultatenanalyse leert dat:

• Er werd bijgedragen aan de verbetering van de 
kwantiteit en de kwaliteit van de landbouwproductie. 

• De verwerking, opslag en commercialisering van 
de productie werd ondersteund.

• De ontsluiting van de productiezones werd onder-
steund door plattelandswegen en veerboten te 
herstellen.

De voorbije jaren is de Belgische gouvernementele 
samenwerking erin geslaagd om de productiviteit 
en de inkomsten van ondersteunde landbouwers 
effectief te doen toenemen. Het blijven uitdagingen 
om de ondersteuning aan landbouwers duurzaam te 
verankeren en het onderhoud van plattelandswegen 
te garanderen.

De samenwerking ondersteunt ook de beroepsvorming 
van jongeren. De heropbouw en duurzame ontwikkeling 
van het land zijn immers afhankelijk van de beschik-
baarheid van arbeidskrachten en bekwame technici.

Het aanbod van relevante beroepsopleidingen die aan-
gepast zijn aan de noden van de samenleving en de 
bedrijfswereld blijft een heikel punt in Congo. De Congo-
lese bevolking bestaat namelijk grotendeels uit jongeren, 
en het land moet hen perspectieven kunnen bieden.

Onze steun in de onderwijssector spitst zich dan ook 
toe op het technisch onderwijs en de beroepsoplei-
ding. Deze actiegebieden zijn prioritair voor de ont-
wikkeling van het land, dat dringend nood heeft aan 
geschoolde werkkrachten. Daarbij gaat bijzondere 
aandacht naar gendergelijkheid.

Landbouwontwikkeling in Congo © Enabel

Beroepsvorming van jongeren in Congo © Enabel



9

De voorbije jaren droeg de Belgische gouverne-
mentele samenwerking bij aan het vergroten van 
de toegang tot en de kwaliteit van het technisch en 
beroepsonderwijs binnen de interventiezones. Een 

belangrijke uitdaging blijft, echter, om een groter aantal 
afgestudeerde jongeren effectief naar een job te leiden. 

In harde cijfers geeft dit o.a. de volgende resultaten: 

Van bij het prille begin van de COVID-19 crisis in 2020 leverde Enabel vier volledig uitgeruste ambulances aan DR Congo © Enabel

Landbouw:  

Verbeterde technieken werden 
getest en zullen worden overge-
nomen met een positief effect 
op ongeveer 50.000 huishoudens 
of 70% van de landbouwbedrijven: 

• gemiddelde rendementsver-
hoging van 26% (maniok, rijst, 
viskweek) 

• meer veerkracht voor de huis-
houdens (meer diversiteit in 
de percelen) 

• meer bebossing (bananen, 
palmbomen) 

• betere bewaring en verwerking 
(o.a. maniok- en mais meel) 

Ontsluiting:  

• 1803 km herstelde wegen 

• 19 overzetboten hersteld 

• 327.5 km waterwegen hersteld 

• eigenmaking van de methode 
HIMO (“haute intensité de main 
dʼoeuvre” of “Hoge intensiteit 
aan hardarbeid” 

• reistijd ingekort met gemid-
deld 60% 

Onderwijs, vorming  
en tewerkstelling: 
• 82.000 leerlingen hebben toe-

gang tot een cursus techni-
sche en beroeps vorming 

• constructie/verbetering van 
21 scholen, tientallen werkhui-
zen, 12 multimedia centra en 
40 productie-eenheden 

• werkstages en deeltijds wer-
ken/leren voor 3.000 leerlingen 

• effectieve tewerkstelling van 
2.700 laureaten

De samenwerking op het vlak van gezondheid in drie 
provincies wil de bevolking zowel fysiek als financi-
eel een betere toegang bieden tot kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg.

Daarom ondersteunt de gouvernementele samen-
werking naast gezondheidscentra en ziekenhuizen ook 
het management van het gezondheidssysteem. Een 
bijzonder aandachtspunt hierbij is de globale aanpak 
van slachtoffers van seksueel geweld. 

De gouvernementele samenwerking ondersteunt ook 

het ministerie van Volksgezondheid op centraal niveau. 
Doel is een systeem voor de bevoorrading van kwali-
teitsgeneesmiddelen te ontwikkelen, een duurzame en 
transparante financiering van de sector op te zetten 
en ervoor te zorgen dat er voldoende competent per-
soneel ter beschikking is. 

De gouvernementele samenwerking vergrootte in 
de interventiezones de toegang tot de gezondheids-
zorg, onder meer via een systeem van gesubsidi-
eerde forfaitaire betaling. Het blijft wel een belangrijke 
uitdaging om zulke systemen financieel te verduurzamen. 
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OEGANDA 

De context voor de Belgische samenwerking was eer-
der gunstig en liet toe zichtbare resultaten te boeken. 
Dit is duidelijk het geval waar België heeft ingezet op 
een holistische benadering in het onderwijs, zoals 
de ondersteuning aan 5 normaalscholen op gebied 
van duurzame infrastructuur, beheer, pedagogie en 
het gebruik van digitale technologie. De Belgische 
ondersteuning zet sterk in op het verlenen van techni-
sche bijstand rechtstreeks op het terrein. Deze nauwe, 
participatieve en hands-on samenwerking met de 
Oegandese partners laat toe om problemen op te 
lossen wanneer deze zich presenteren en in te zetten 
op kennisoverdracht. Daarbij is er een dubbele veran-
kering op lokaal en nationaal niveau (vb. met personeel 
van Enabel gebaseerd in nationale ministeries). De uit-
voeringsmodaliteit die strikt genomen in regie plaats-
vindt en gecombineerd wordt met een praktijk van 
co-management is heel succesvol gebleken. België 
heeft zo een goede relatie en constructief samenwer-
kingsverband met de Oegandese overheidspartners 
kunnen opbouwen.

De investeringen in onderhoudsvriendelijke en ener-
giezuinige infrastructuur bieden een antwoord op 
de beperkte middelen die de Oegandese overheid 
vrijmaakt voor onderhoud. De volgehouden focus op 
de versterking van het gezondheidssysteem heeft ook 
impact gehad door de Oegandese overheid te over-
tuigen om financiering op basis van resultaten over 
het hele grondgebied toe te passen. Dit wil echter nog 
niet zeggen dat daarvoor voldoende capaciteit en 
financiering voor handen is en de weigering van de 
Oegandese partner om in 2020 haar eigen financiële 
bijdrage te leveren aan de gezondheidsinterventie 
toont hun blijvende afhankelijkheid van externe dono-
ren in deze sector aan.

Ook innovatie werd gestimuleerd door in te zetten op 
het potentieel van digitale technologie – in com-
binatie met analoge processen - en dit werd in de 
COVID-context relevanter dan ooit. 

Met betrekking tot skilling in Oeganda heeft de Belgi-
sche ontwikkelingssamenwerking relevante vaardig-
heden en opleidingsmethodes kunnen ondersteunen, 
maar geleerd dat er beperkingen zijn aan kleine, korte-
termijnsubsidies en dat er meer kan bereikt worden 
met langdurige strategische partnerschappen. Ook is 
het niet voldoende aandacht te schenken aan oplei-
ding zonder de brug te leggen naar werkgelegenheid 
of ondernemerschap. Er is ook ruimte in deze sector om 
nog sterker in te zetten op bepaalde kwetsbare groe-
pen en innovatieve (digitale en groene) vaardigheden.

Enkele resultaten van het onderwijsprogramma 
“Teacher Training & Education (TTE)” in Oeganda 
vertaald in harde cijfers:

• De professionele vaardigheden van 6552 leer-
krachten werden verbeterd. 

• 91% van de afgestudeerden vond werk, waar-
van 81% als leerkracht. 

• 86% van de werkgevers waardeerden de vor-
ming van de leerkrachten: ze waren meer pro-
fessioneel en toegewijd dan leerkrachten die 
uit andere opleidingsinstellingen kwamen. 

• Na de sluiting van de scholen wegens de 
COVID-19 pandemie werd de “TTE Sandbox” 
digitale strategie toegepast, waardoor 61% van 
de leerlingen alsnog deel konden nemen via 
afstandsonderwijs. De strategie bleek bijzonder 
succesvol en werd geselecteerd als één van 
de “Hundred 2022 Global Collection” innova-
tieve toepassingen, omwille van haar grote 
impact en mogelijkheden om op grote schaal 
toe te passen.”

Onderwijsprogamma TTE in Oeganda © Enabel
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De resultaten van de beleidsdialoog – ook al is deze 
erg intensief en op het allerhoogste niveau – zijn heel 
beperkt. Alle steun van de donoren in de onderwijs-
sector ten spijt en het optimaal inzetten van multilate-
rale hefbomen (Global Partnerschip for Education, zie 
verder; IMF programmasteun) heeft bijvoorbeeld nog 
niet geleid tot een duidelijke verhoging van de onder-
maatse nationale begrotingsallocatie aan deze sector.

I.2. Niet-gouvernementele  
samenwerking 

2021 was een belangrijk scharnierjaar voor de niet-gou-
vernementele ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen 
was dit het laatste jaar van de 5-jarenprogrammaʼs 
2017-2021, ook 30 nieuwe Gemeenschappelijke Strategi-
sche Kaders (GSK) werden goedgekeurd. Die GSK heb-
ben als doelstelling samenwerking tussen niet-gou-
vernementele actoren te versterken om efficiëntie en 
effectiviteit te vergroten. Terwijl in 2016 32 landen-GSKʼs 
en 1 thematisch GSK werden goedgekeurd, zijn er dat 
in 2021 30 waaronder 26 landen-GSK en 4 thematische 
GSK. Naast het reeds bestaande thematische GSK rond 
Waardig Werk, werden thematische GSK goedgekeurd 
rond klimaat en leefmilieu, duurzame steden en hoger 
onderwijs. Deze GSK vormen de basis van de nieuwe 
5-jarenprogrammaʼs die in 2021 aan de administratie 
werden voorgelegd.

Zoals voor Enabel ondernam DGD ook voor de 
niet-gouvernementele samenwerking een toetsing 
van de zelfevaluatie van de ANGS, via de perfor-
mantiescores. Deze kwaliteitstoets leert ons dat het 
systeem van performantiescores bij de ANGS globaal 
genomen goed functioneert. Het wordt gepercipieerd 
als een gebruiksvriendelijk systeem met voldoende 
toegevoegde waarde. In combinatie met andere 
opvolgingsinstrumenten helpt het systeem de dos-
sierbeheerders bij hun analyse van de voortgang van 
de programmaʼs. Een voorwaarde is echter wel dat 
de NGAʼs hun toegekende scores in voldoende mate 
verklaren. Alle dimensies van het performantiesysteem 
worden doorgaans als nuttig beschouwd. De scores 
dienen immers op een holistische manier bestudeerd 

te worden. Dat gezegd zijnde, lijken de NGAʼs beter in 
staat om enkele kerndimensies te evalueren die vol-
gens deze kwaliteitstoets vrij sterk met elkaar gecor-
releerd zijn: doeltreffendheid, duurzaamheid, en effici-
entie. Andere dimensies – zoals gender en milieu – zijn 
vaak moeilijker in te schatten en dit is met name het 
geval bij projecten die niet specifiek gefocust zijn op 
gender en milieu. De hieruit getrokken lessen werden 
meegenomen in de beoordeling van de nieuwe pro-
grammaʼs in 2022. 

I.3. multilateraal 

Sinds 2009 kiest België ervoor om internationale part-
nerorganisaties in de multilaterale samenwerking te 
financieren via “core funding” of een bijdrage aan de 
algemene doelstellingen van deze organisaties, zodat 
er een stabiele en voldoende financiering is om hen 
in staat te stellen hun kernmandaten uit te voeren, 
resultaten te boeken en België meer invloed te geven 
op het ontwikkelingssysteem van de VN.

De evaluatie door de Bijzondere Evaluator in 2021 toont 
aan dat deze aanpak van “core funding” relevant is 
en overeenstemt met de doelstellingen en belangen 
van de geselecteerde VN-organisaties (15 organisa-
ties geselecteerd volgens de prioritaire assen van het 
Belgische samenwerkingsbeleid). De aanpak wordt 
als coherent be-
schouwd, waar-
door versnippe-
ring kan worden 
verminderd. Deze 
aanpak voldoet 
ook aan de ei-
sen inzake doel-
treffendheid en 
doelmatigheid 
(meerjarige en 
d u u r za m e f i -
nanciering voor 
m a a t r e g e l e n 
die een lange-
termi jnaanpak 
vereisen om de 
beste resultaten 
te garanderen). 

De evaluatie stelt ook dat de strategische dialogen 
tussen DGD en de multilaterale partnerorganisatie 
vaak te veel gericht waren op financieringsbehoeften 
en minder op het werk van de agentschappen, hun 
beleid en hun antwoorden op uitdagingen en prio-
riteiten, en dus niet altijd genoeg op resultaten, als 
gevolg van het gebrek aan gekwalificeerd personeel 
(inkrimping van DGD en diplomatieke missies) voor de 
technische en strategische beleidsdialoog. De aanpak 

April 2021 CORE FUNDING
Een evaluatie van het Belgisch core funding beleid 

van multilaterale organisaties - Samenvatting

In Palestina werden de historische centra van 12 gemeenten nieuw 
leven ingeblazen door Enabel © Enabel

Een evaluatie van het Belgische core 
funding beleid van multilaterale 
organisaties – Samenvatting © Foto 
Cover: Gregor Donaldson/WHO – Layout: 
Buitenlandse Zaken
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werd daarom niet altijd voldoende benut als mogelijk 
instrument voor beïnvloeding.

De DGD beschikt echter over verschillende instru-
menten om de resultaten te beoordelen van de mul-
tilaterale organisaties waaraan België bijdraagt: de 
evaluaties in het kader van het MOPAN-systeem (zie 
hieronder) en de jaarverslagen van de partnerorga-
nisaties. Daarbij blijft het belangrijk om te beseffen dat 
het voor België gaat om een (bescheiden) bijdrage 
aan de resultaten, deze kunnen niet specifiek toege-
wezen worden aan België of een andere donor, maar 
aan de gemeenschappelijke financiering.

Op basis van de aanbevelingen van de evaluatie werd 
aan het beleid ook een nieuwe dimensie toegevoegd: 
bovenop de core financiering wordt structureel met de 
multilaterale partnerorganisaties geoormerkte projec-
ten en programmaʼs ondersteund. Dergelijke interven-
ties hebben meerdere voordelen: ten eerste laat het toe 
de Belgische beleidsprioriteiten sterker te benadrukken. 
Ten tweede laat dit toe de Belgische zichtbaarheid te 
versterken. Ten derde kan er meer complementariteit 
nagestreefd worden met andere Belgische interventies. 
Tot slot kunnen ze een verdiepte, strategische beleids-
dialoog met de multilaterale partnerorganisatie op het 
niveau van de hoofdzetel voeden.

MOPAN

België is lid van het Mul-
tilateral Organisation 
Performance Assess-
ment Network-MOPAN 

en wordt vertegenwoordigd in het Steering Committee 
door de Dienst Bijzondere Evaluatie. 

MOPAN Assessment Cycle ©MOPAN

MOPAN werd opgericht in 2002 om de institutionele 
performantie van multilaterale organisaties te eva-
lueren. Momenteel telt het netwerk 19 lidstaten welke 
samen 95% van alle hulp aan multilaterale organisaties 
leveren. Doelstelling is de lidstaten te ondersteunen 
in hun beoordeling van de multilaterale organisaties 
alsook sterke en zwakke punten en verbetergebieden 
te identificeren met het oog op een leerproces. Een bij-
komende doelstelling is de multilaterale organisaties te 
bevrijden van overlast t.g.v. bilaterale evaluaties in ver-
spreide slagorde. De assessments van MOPAN beslaan 
vier dimensies van organisatorische doeltreffendheid: 
(i) strategisch-, (ii) operationeel-, (iii) performantie- en 
(iv) relatiebeheer alsook een vijfde aspect, (v) ontwik-
kelingsefficiëntie (resultaten). www.mopanonline.org

De MOPAN-assessment voor de Internationale Arbeids-
organisatie IAO/ILO komt aan bod in het thematische 
hoofdstuk onder het thema Waardig Werk. 

Jaarrapporten van de multilaterale 
organisaties 

De jaarrapporten van de verschillende multilaterale 
organisaties zijn publiek en beschikbaar op de websites 
van de berokken organisaties. Bij wijze van illustratie 
volgt hier een samenvatting van de resultaten van het 
Global Partnership for Education (GPE).

De doelstelling van het strategisch plan 2016-2020 hield 
in dat meer kinderen (vooral die uit meer kansarme 
milieus) naar school kunnen gaan en kunnen leren. 
Uit de onderstaande resultaten blijkt dat we op de 
goede weg zijn, maar het is nog een lange en moeilijke 
weg. Zwakke leerresultaten zijn bijzonder problema-
tisch: kinderen naar school sturen is een eerste stap. 
Ervoor zorgen dat zij de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn voor verder onderwijs, succesvolle integratie 
in de samenleving en vooruitzichten op verbetering 
van hun levensstandaard is een volgende stap, en ook 
hier werden resultaten geboekt. 

• 70% van de partners (waarvoor gegevens beschik-
baar zijn) heeft de leerresultaten tussen 2015 en 
2020 verbeterd. 

• Het aantal landen dat over functionerende syste-
men voor de beoordeling van het leren beschikt, 
neemt eveneens toe. 

Beide resultaten moeten echter worden getemperd 
door de lage leerprestaties. In de 32 partnerlanden 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn, kunnen drie op 
de vijf leerlingen aan het eind van de basisschool niet 
lezen. De kwaliteit van het leren brengt ook verschillen 
aan het licht tussen landelijke en stedelijke gebieden, en 
tussen kinderen uit arme en meer bevoorrechte milieus. 

http://www.mopanonline.org
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Pfizer-afdeling in Puurs, België © Pfizer

• De percentages over het afronden van de schoolloopbaan evolueren positief voor zowel het basison-
derwijs (van 72% in 2015 tot 76% in 2020) als het secundair onderwijs (49% in 2015 tot 53% in 2020). 

• Tussen 2015 en 2020 heeft GPE-financiering 32,7 miljoen kinderen gesteund, waaronder 24,2 miljoen in 
kwetsbare en door conflicten getroffen landen. 

• In de meeste partnerlanden hebben meisjes nog steeds minder kans dan jongens om de school af te 
maken. Het verschil in het gemiddelde voltooiingspercentage voor meisjes en jongens is sinds 2015 echter 
kleiner geworden: van 6% naar 3% voor de basisschool en van 10% naar 7% voor de middelbare school. 

• Een van de voorwaarden voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is de opleiding van 
leerkrachten. 39% van de partnerlanden bereikte de verhouding van één opgeleide leraar voor minder 
dan 40 leerlingen in het basisonderwijs, tegenover 25% in 2015. 

• Het optreden van de GPE heeft ook geleid tot een betere financiering van de onderwijssector, met name 
wat de financiering door de partnerlanden zelf betreft. Dit bedrag is tussen 2015 en 2019 gestegen tot 
in totaal 5,8 miljard dollar in 61 partnerlanden. De laatste campagne bracht 4 miljard dollar op. Deze 
goede resultaten mogen evenwel ons niet blind maken voor het feit dat de financieringsbehoeften als 
gevolg van de COVID 19-pandemie verder zijn toegenomen. 

• In het kleuteronderwijs is het inschrijvingspercentage gestegen van 36% tot 41%.

I.4. thematisch 

COVID-19 respons

Van bij de uitbraak van COVID-19 is ingezet om ook lage 
inkomenslanden (incl. partnerlanden van de Belgi-
sche ontwikkelingssamenwerking) gelijke toegang te 
bieden tot COVID vaccins. België heeft zich hiervoor 
– samen met andere EU lidstaten –geëngageerd in 
een globaal mechanisme voor de aankoop en verde-
ling van COVID vaccins, gekend als COVAX. Zo steunde 
België COVAX indirect als lid van het “Team Europe” 
initiatief (EU budget) dat COVAX financieel ondersteunt 
maar ook direct door in 2021 9 miljoen Euro te finan-
cieren aan COVAX om de werking hiervan te onder-

Bezoek aan het openbare lagere school van Azimpur. Dhaka, Bangladhesh 2019 © GPE/Chantal Rihgaud
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steunen. Daarnaast trad België ook op als facilitator 
van de Johnson & Johnson vaccins voor COVAX. Zo 
werd België aangesteld om de “Team Europe” dona-
ties van Johnson & Johnson-coronavaccins aan het 
COVAX-programma te coördineren. Echter werd begin 
2021 duidelijk dat het aanbod van vaccins wereldwijd 
tekort schoot en in eerste plaats naar de hoogste bie-
ders ging. Als tussenoplossing is besloten een deel 
van vaccins die besteld zijn door België te doneren 
aan COVAX. Hierdoor kan dit mechanisme alsnog 
vaccins bij de fabrikant ophalen en gratis ter plekke 
brengen in lage inkomenslanden. België deelde Astra 
Zeneca, Johnson & Johnson, Pfizer en Moderna vaccins, 
en leverde 6.8 miljoen doses ervan in 2021. 4 miljoen 
doses zijn al toegekend aan COVAX voor levering begin 
2022, samen goed voor meer dan 10 miljoen Belgische 
dosissen. Er zijn uiteraard kosten aan het transport en 
begeleiding (voornamelijk door UNICEF) met medi-
sche materiaal van deze vaccins. DGD geeft een extra 
financiële steun voor elk van de gedoneerde vaccins, 
voor een totaal bedrag van 3 miljoen Euro. In uitzon-
derlijke gevallen werden Belgische vaccin dosissen niet 
via COVAX verstuurd. Zo werden 403 900 dosissen via 
het “Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming” 
(UCPM) van de Europese Unie verzonden.

Op 10 september 2021 werden officieel 405.600 AstraZeneca-
vaccindosissen overhandigd aan Senegal. Links ambassadeur 
Hubert Roisin, rechts de Senegalese minister voor Volksgezondheid 
Abdoulaye Diouf Sarr © Ambabel Dakar

België investeerde ondertussen in lange termijn of 
structurele oplossingen. Om de toegang tot medisch 
materiaal – in bijzonder voor Afrika – te verbeteren 
is versneld binnen een “Team Europe” aanpak geïn-
vesteerd in de opstart van lokale productie (oa. in 
Senegal, in Rwanda en in Zuid-Afrika), en in het delen 
van technologie en vaardigheden met Afrika. België 
financiert hiervoor 8m€ aan de Wereldgezondheidsor-
ganisatie waarvan 4m€ voor de opstart (in Zuid-Afrika) 
van dergelijke “technology hub”. Dit initiatief ontstijgt 
ontwikkelingssamenwerking in strikte zin, aangezien 
ook inspanningen nodig zijn op beleidsdomeinen als 
patentrecht en markttoegang voor farmaceutische 
producten. Meer hierover in Deel II, Beleidscoherentie 
ten gunste van ontwikkeling. 

Klimaat & leefmilieu 

De Conferentie van de Partijen van het VN-klimaat-
verdrag in Glasgow (kortweg COP26) werd interna-
tionaal en ook in eigen land van nabij gevolgd. Met 
een ambitieuze agenda was het doel om de kloof 
tussen woord en daad voor de drie doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs te dichten. Drie doel-
stellingen lagen op tafel: mitigatie versterken en het 
binnen bereik houden van de 1,5°C doelstelling, adap-
tatie ondersteunen en klimaatfinanciering verhogen. 
Er werd vooruitgang geboekt, maar het verdict luidt 
ook dat de inspanningen in de komende jaren verder 
opgevoerd moeten worden.

Logo Klimaatconferentie van Glasgow 2021 - COP 26 © VN

Op vlak van klimaatfinanciering zette de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking alvast grote stappen, met 
de inzet om de inspanningen te verhogen van 70 mil-
joen EUR per jaar naar minstens 100 miljoen EUR. België 
blijft klimaatfondsen zoals het Green Climate Fund en 
Least Developed Countries Fund (LCDF) steunen. Met 
meer dan 250 projecten heeft het LDCF al meer dan 
50 miljoen mensen bereikt en hen ondersteund bij 
het beschermen van hun levensvoorziening tegen 
klimaatverandering. Ander kerncijfer over de resul-
taten: het beheer van 7 miljoen hectaren land werd 
versterkt met middelen van het LDCF. 

De klimaatactie van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking werd via een veelheid aan partner-
schappen versterkt en geïntegreerd . In de Sahel 
werd een ambitieuze regionale portfolio “Klimaat in 
de Sahel” uitgewerkt die met acties op lokaal, nationaal 
en regionaal niveau, de weerbaarheid van kwetsbare 
gemeenschappen in Niger, Mali, Burkina Faso en Sene-
gal tegen de impact van klimaatverandering en ver-
woestijning wil vergroten. Zo sluit deze portefeuille ook 
aan bij de doelstellingen van La Grande Muraille Verte, 
het vlaggenschipinitiatief van de Afrikaanse Unie. In de 
komende jaren zal door België 50 miljoen EUR geïnves-
teerd worden in de vier landen. Hiermee bereiken we 
650.000 personen en streven we er onder meer naar 
om 40.000 ha land terug vruchtbaar te maken.
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Daarnaast werd er samengewerkt met de dienst kli-
maatverandering van de FOD Leefmilieu om bijko-
mende klimaatfinanciering te besteden via partner-
schappen met verschillende multilaterale initiatieven 
van partners zoals CGIAR, UNEP, UNDP en NDC Partner-
ship. België ondersteunt daarmee de versterking van 
het klimaatbeleid in de partnerlanden, het verder 
ontwikkelen en verbeteren van Nationally Determined 
Contributions en zet vooral in op klimaataanpassing, 
met aandacht voor de nexus klimaat-biodiversiteit, 
klimaatslimme landbouw en duurzame stedelijke ont-
wikkeling. Op COP26 sloot België zich aan bij de Global 
Forest Finance Pledge, de Congo Basin Forest Pledge 
en de Champions Group on Adaptation Finance. Dit 
vertaalde zich onder meer in de ondersteuning van 
het Central African Forest Initiative om strijd tegen 
ontbossing in het Congobekken waar te maken.

Er werden globale, wereldwijde en regionale initiatieven 
gesteund, maar er werden ook middelen vrijgemaakt 
om in te zetten op specifieke klimaatprojecten in een 
aantal partnerlanden; Niger, DR Congo, Mozambique, 
Oeganda en de Palestijnse gebieden. 

De externe evaluatie Klimaatfinanciering leert dat 
België blijk geeft van een sterke betrokkenheid op 
internationaal niveau, gekoppeld aan conceptuele 
en technische expertise van hoog niveau, waardoor 
het respect en invloed geniet binnen internationale 
klimaatdiplomatieke fora.

Odzala Kokoua National Park – DR Congo © istock

Evaluatie van de internationale 
klimaatfinanciering – Policy note 2021  
© Foto Cover: ADE – Layout: Buitenlandse 
Zaken 

De Belgische klimaatactie heeft diverse resultaten 
behaald op het gebied van zowel klimaatadapta-
tie als klimaatmitigatie. De Belgische actie onder-
steunde onder meer klimaatadaptatie door het bevor-
deren van wateropvang en duurzamer waterbeheer, 
zowel voor menselijk gebruik als voor de landbouw; ze 
versterkte ook de klimaatbestendigheid van partner-
landen door verbeterd bodembeheer en kustbescher-
ming, in het bijzonder door behoud en exploitatie van 
mangroves. De actie droeg ook bij tot beperking van 
klimaatverandering door herbebossing en duurzaam 
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bosbeheer, alsook door ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen, zoals zonne-, wind- of geothermische 
energie, en bevordering van een efficiënter energiebe-
heer. Dergelijke activiteiten bevorderden koolstofputten 
of droegen bij tot een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, zolang de economische ontwikkeling 
dergelijke positieve effecten niet tenietdoet.

De middelen en de begeleiding voor uitvoering van 
de federale klimaatmaatregelen stemden echter niet 
overeen met de diplomatieke inspanningen, en hoewel 
dit ook het geval is voor andere landen, is de impact 
van de Belgische klimaatmaatregelen niet in overeen-
stemming met de omvang van de klimaatuitdagingen.

De evaluatie biedt ook enkele case studies. Voor Sene-
gal gelden o.a. volgende resultaten, waarbij ook de 
complementariteit en synergie van de verschillende 
Belgische actoren op het terrein blijkt:

De Belgische financiering ondersteunt de synergie 
tussen de acties van ECLOSIO en de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ten gunste 
van mangroves die bijdragen tot de beperking van 
kusterosie, de acties van ECLOSIO en Enabel voor meer 
veerkrachtige vormen van landbouw, en de actie van 
Enabel in verband met waterbeheer - zowel drinkwa-
ter als irrigatiewater.

De nabijheid van de Belgische klimaatactoren op 
het terrein, en hun flexibiliteit worden als een toege-
voegde waarde beschouwd. Ze stellen de Belgische 
interventies in staat zich nauw aan te passen aan 
specifieke behoeften en contexten. Hoewel de Bel-
gische klimaatactie zich niet concentreert op een 
specifieke dimensie van de aanpassing aan of de 
mitigatie van de klimaatverandering, wordt de con-
centratie van de activiteiten in de Siné Saloum als een 
toegevoegde waarde beschouwd, niet alleen omdat 
de omvang van de Belgische steun een geografische 
concentratie vereist, maar ook omdat hierdoor de 
kennis van de context, de actoren en de dynamiek 
wordt versterkt. De Senegalese autoriteiten (Direction 
de la Gestion et de la Planification des Ressources en 
Eau - DGPRE) beschouwen de Belgische ontwikkelings-
samenwerkingsactoren, in het bijzonder Enabel, als 
sterke partners op het vlak van capaciteitsopbouw en 
technische bijstand. In het licht van de reeds vrij sterke 
privé-investeringen in hernieuwbare energie behoudt 
BIO een toegevoegde waarde als investeringspartner 
omdat de commerciële banken terughoudend blijven 
om zich te engageren in de investeringen met lange 
looptijden die de energiesector vereist. Door dergelijke 
investeringen te ondersteunen, katalyseert BIO dus de 
toename van de productie van hernieuwbare energie. 

De onderzochte maatregelen leidden tot zeer uiteenlopende klimaatgerelateerde resultaten: 

• Investeringen in hernieuwbare energie en de 
daarmee samenhangende resultaten op het 
vlak van koolstofemissiereductie dragen bij tot 
de matiging van de klimaatverandering. 

• Een beter waterbeheer via de financiering van 
betere water- en sanitaire infrastructuur, evenals 
irrigatiemateriaal of de verspreiding van duur-
zame benaderingen van waterbeheer (GIRE) en 
instrumenten (watertafelcontracten) draagt bij 
tot het weerstandsvermogen en de aanpassing 
aan de klimaatverandering, hoewel het moeilijk 
is om deze bijdrage te kwantificeren. 

• Verbeterde landbouwtechnieken dragen bij tot 
de voedselzekerheid en het weerstandsvermo-
gen en vormen zo een andere vorm van aan-
passing aan de klimaatverandering. 

• Door VVSG ondersteunde compostproductie 
in de gemeente Sokone - Mangrovebeheer en 
-behoud door Eclosio en VVSG, en in mindere 
mate de boomaanplantingen door Enabel, 
Eclosio of BIO ter bescherming van de irriga-
tieperimeters of de zonneparken die ze reali-
seren, dragen bij tot de beperking van de kli-
maatverandering door de opslag van koolstof.  

• Mangrovebeheer door Eclosio en VVSG draagt 
bij tot aanpassing aan de klimaatverandering 
door de kusterosie te beperken. 

• Versterking van de lokale capaciteit voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen in de inter-
venties uitgevoerd door Enabel, Eclosio en VVSG. 

• Via een systeem van koolstofkredieten waarvan de 
opbrengst opnieuw in de lokale ontwikkeling wordt 
geïnvesteerd, heeft BIO bijgedragen tot de ontwik-
keling van een incubator die de lokale bevolking 
een beroepsopleiding in zonne-energie aanbiedt 
(onderhoud van panelen, onderhoud van zonne-
velden...). Dit werd opgenomen in samenwerking 
met de (Polytechnische) Universiteit van Dakar. 

• Verbeterde fornuizen en biovergisters die door 
Eclosio (en VVSG in het geval van verbeterde for-
nuizen) worden gepromoot, beperken het gebruik 
van hout om te koken en dragen zo bij tot de 
beperking van de CO2-uitstoot. 

• Door plastic en papierafval te recycleren als 
industriële brandstof, hard plastic te recycle-
ren om er stoelen of wastafels van te maken, of 
metaal te recycleren, beperkt de VVSG-inter-
ventie de CO2-uitstoot en draagt ze bij tot de 
beperking van de klimaatverandering. 
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Ondanks de verscheidenheid van deze resultaten en 
de moeilijkheid om ze te kwantificeren (met uitzonde-
ring van de energiegerelateerde verminderingen van 
de CO2-uitstoot), lijken ze echter onvoldoende gezien 
de omvang van de klimaatuitdagingen waarmee 
Senegal wordt geconfronteerd.. Dit toont nog maar 
eens het belang aan van een verhoogde ambitie op 
vlak van mitigatie- en adaptatiebeleid. 

Waardig werk 

Het hoger vermelde MOPAN-netwerk maakte in 2020 
een assessment van de International Labour Orga-
nisation ILO. De 2020-MOPAN assessment besluit 
dat ILO sinds 2017 vooruitgang geboekt heeft op alle 
dimensies van organisatorische doeltreffendheid. De 
Centenary Declaration for the Future of Work (2019) 
en de uitbraak van COVID-19 hebben gefunctioneerd 
als de belangrijkste drijfveren van institutionele her-
vorming. Na haar goedkeuring heeft de Centenary 
Declaration gefungeerd als roadmap voor de orga-
nisatie. Het versterkte mandaat en de langetermijn-
visie als gevolg van de verklaring, gekoppeld aan de 
interne hervorming die in 2012 van start ging, creëer-
den een gunstig organisatorisch klimaat voor veran-
dering en innovatie. 

Deze interne context hielp ILO om zich snel aan te 
passen en te reageren toen de COVID-19 pandemie 
toesloeg. De organisatie paste programmaʼs en bud-
getten aan, heroriënteerde haar interventies, trok 
extra donorgelden aan en intensiveerde gezamenlijke 
interventies met andere VN-organisaties. Dit toonde 
ook de vooruitgang aan m.b.t. de ontwikkeling van de 
“One ILO”-cultuur, een doelstelling van de interne her-
vorming. De modaliteiten voor telewerken tijdens de 
pandemie versterkten deze cultuur en brachten het 
hoofdkantoor en het terrein dichter bij elkaar. 

Informele economie - Clarisse voedt haar gezin door kleren te wassen tijdens de crisis in COVID-19 omdat ze haar baan verloor, 
Ankazomanga Antananarivo City (Madagascar) © E. Raboanaly/ILO
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Voor België zijn dit interessante resultaten die de 
interventies in het prioritaire thema “Waardig Werk” 
ondersteunen. Immers, verschillende actoren van de 
Belgische samenwerkging focussen op dit thema via 
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig 
Werk . Ook dit kader werd geëvalueerd. Dit GSK werd 
ontwikkeld door negen actoren: vier NGOʼs (WSM, FOS, 
Solsoc en Oxfam-Solidariteit), twee mutualiteiten (de 
christelijke LCM-ANMC en socialistische Solidaris-Soci-
alistische Mutualiteiten), drie vakbondsinstituten voor 
ontwikkelingssamenwerking van drie vakbonden: de 
christelijke ACV-CSC (IIAVIEOI), de socialistische ABVV-
FGTB (ISVI-IFSI) en de liberale ACLVB-CGSLB (BIS-MSI)). 

Uit de evaluatie blijkt dat elk van de GSK WW-actoren 
bijdraagt vanuit een eigen identiteit en specificiteit aan 
een of meerdere pijlers van de agenda Waardig Werk, 
die onderling afhankelijk zijn. De multi-actorbenadering 
wordt ook waargemaakt door overleg en samenwer-
king in diverse gradaties met een grote diversiteit aan 
externe actoren. 

Uit de vele onderzochte voorbeelden tijdens de eva-
luatie blijkt dat activiteiten van de GSK WW-actoren 
in België en op het terrein bijdragen aan de realisatie 
van Agenda 2030 en het bevorderen van de Agenda 
van Waardig Werk, en dus ook aan de strategische 
doelstelling en subdoelstellingen van het GSK WW. De 
voorbeelden in het rapport illustreren dat de realisatie 

van de kern- en transversale strategieën niet vanop 
een eiland gebeurt, maar vaak complementair en in 
synergie met andere, externe actoren. Uit de evaluatie 
blijkt tevens dat het GSK WW een toegevoegde waarde 
voor lokale partners van GSK WW-actoren heeft, op 
voorwaarde dat acties vertrekken van wat er leeft op 
het terrein en aansluiten bij de vragen op het terrein. 
Hoewel gendermainstreaming zeker meegenomen 
wordt door de GSK WW-actoren in hun programmaʼs, 
werden er tijdens de evaluatie geen voorbeelden 
gevonden dat gendermainstreaming als transversale 
strategie op een geïntegreerde manier wordt uitge-
voerd binnen de context van het GSK WW. 

Het collectief leertraject, medegefinancierd door DGD 
via de Federaties, heeft het thema klimaat en milieu 
sterker op de collectieve agenda van de GSK WW- 
actoren gezet. Collectief leren blijkt wel het meest 
effectief wanneer het door de actoren van het GSK 
WW zelf op de agenda wordt gezet, zonder dat het 
altijd als dusdanig wordt benoemd.

Los van de evaluatie van het Gemeenschappelijk Stra-
tegisch Kader werd een impact-evaluatie onder-
nomen van één van de interventies in dit kader. Het 
betreft het programma “Vrouwelijke vertegenwoor-
diging en vrouwelijk leiderschap” in Indonesië van 
het “Institut de Formation syndicale internationale/
Internationaal Syndicaal Vorming Instituut” (IFSI/ISVI).  

Algemene Vergadering van de “nationale mutualiteit voor ambachtslui ” in Dakar, Senegal © ILO
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De resultaten laten zich als volgt samenvatten: 

In het algemeen kan worden vastgesteld dat alle indi-
catoren in de gewenste en vooropgestelde richting 
evolueerden: 

1. Het relatief aandeel vrouwelijke vertegenwoordi-
gers steeg, in vergelijking tot de baseline-meting, 
in alle geledingen van de vakbonden. 

2. Alle bestuursleden op verschillende niveaus heb-
ben vermeld tijdens het kwalitatieve onderzoeks-
gedeelte een actievere rol van vrouwen in zowel 
vakbonden als in de managementstructuur van 
vakbonden aan te moedigen. 

3. Verschillende factoren zoals gebrek aan zelfver-
trouwen, gebrek aan steun van de familie, bijko-
mende lasten buiten het werk in fabrieken en huis-
houdelijke taken blijken echter nog steeds factoren 
te zijn die ervoor zorgen dat vrouwen weinig inte-
resse of geen verlangen hebben om vakbonds-
vertegenwoordiger te worden. 

Ook centrale opinies en attitudes evolueerden in over-
eenstemming met de vooropgestelde veranderings-
theorie en de beoogde effecten van het programma. 
Een belangrijke vaststelling is dat meer respondenten 
tijdens de eindmeting akkoord gaan met de stelling dat: 

• mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben

• zwangere vrouwen niet thuis moeten blijven tijdens 
hun zwangerschap 

• vrouwen niet harder moeten werken dan mannen 

• vrouwen ook leiders kunnen zijn en niet alleen 
mannen 

• seksuele intimidatie nooit toegelaten mag worden. 

Als we kijken naar feitelijk gedrag , dan zien we geen 
grote verschillen tussen de baseline-meting en de 
finale meting, met uitzondering van bescherming van 
zwangere vrouwen en aanstootgevend taalgebruik. De 
problemen met de bescherming van zwangere vrou-
wen lijken groter te zijn geworden, het aanstootgevend 
gedrag lijkt te zijn verminderd. 

De participatiegraad van de leden van de Indonesi-
sche textielvakbond Serikat Pekerja Nasional (SPN) aan 
gerelateerde activiteiten is sterk gestegen. 

De grote betrokkenheid op deze vakbond en haar ver-
tegenwoordigers lijkt vooral versterkt wanneer men 
te maken heeft met een probleem. Daar waar bij de 
baselinemeting 38% van de leden een SPN-vertegen-
woordiger aansprak in geval van een probleem, was 
dat bij de follow-up meting gestegen naar 58%. 

Bezoek aan het naaiatelier van PT. WACOAL, een fabrikant van ondergoed in West-Java nabij Bogor (Indonesia, 2019) © IFSI-ISVI
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In het algemeen hebben de vakbondsleiders een beter 
begrip van gendergelijkheid en gendermainstreaming, 
met name op nationaal niveau. Terwijl het begrip van 
gendergelijkheid en gendermainstreaming bij het 
SPN-bestuur op lager niveau nog steeds varieert, zowel 
tussen regioʼs/besturen als onder het bestuursperso-
neel op één managementniveau. 

Er is een beter begrip van gendergelijkheid en gen-
dermainstreaming, vooral bij bestuursafdelingen 
die geleid worden door vrouwen of door mannen 
met een feministisch perspectief, en gesteund door 
een vrij sterke vrouwencommissie. Op fabrieksniveau 
wordt echter nog steeds geconstateerd dat er binnen 
hetzelfde niveau van vakbondsbestuur directieper-
soneel is dat verschillende opvattingen heeft over 
gendergelijkheid. Sommige personeelsleden inter-
preteren de gelijkheid van mannen en vrouwen nog 
steeds op dezelfde manier; zij relateren die gelijkheid 
(in het bijzonder met betrekking tot vrouwelijk leider-
schap) aan de interpretatie van religieuze leerstellin-
gen waarin zij geloven. 

Training en kennisoverdracht 

Tijdens het kwalitatief gedeelte werd duidelijk geïllus-
treerd dat gender gerelateerde issues veel belangrijker 
zijn geworden en meer aandacht hebben verwor-
ven binnen SPN. Het werd ook duidelijk dat het gen-
der-programma van SPN-ISVI daar bijzonder succes-
vol heeft toe bijgedragen. Het volledige begrip van 
genderconcepten en de vertaling daarvan in struc-
turen en gedragen vraagt tijd. Het is duidelijk dat bin-
nen de vakbondsleiding de kennis is toegenomen, 
vooral in de hogere echelons. In de lagere echelons 
is nog niet even goed doordrongen van de conse-
quenties, dus daar is nog ruimte voor verbetering.  

Op het niveau van de leden, en dus de werknemers, 
zien we ook uitgebreidere positieve houdingen naar 
gendergelijkheid, hoewel men op dit niveau uiteraard 
minder theoretische kennis heeft opgebouwd rond de 
centrale concepten. 

In de COVID-19 situatie worden sommige vergader-
activiteiten inclusief trainingen online uitgevoerd. De 
belangstelling van deelnemers om deel te nemen 
aan online-activiteiten is echter nog gering als gevolg 
van tijdsproblemen, het niet kunnen gebruiken van 
bepaalde digitale media, apparatuur die geen onder-
steuning biedt en beperkte quota. 

Indirect effect op andere groepen/ 
de samenleving 

Sommige informanten verklaarden dat zij informatie 
in verband met gender, gendergelijkheid en geweld 
gebaseerd op gender (GBV) doorgaven aan hun 
naaste omgeving, d.w.z. familie, uitgebreide familie, 
buurt en sociale gemeenschap waaraan zij deel-
namen, zoals een sociale bijeenkomst of voordracht 
groep (pengajian). Het lijkt er echter op dat vrouwen 
eerder geneigd zijn deze informatie door te geven 
dan mannen. De vrouwelijke informanten hebben 
gezien dat de verkregen informatie en kennis met 
betrekking tot gender en GBV niet alleen beperkt is tot 
gebruik in vakbondsorganisaties, maar belangrijk is 
om in een breder verband te worden geïntroduceerd. 
Er zijn ook informanten die verklaarden dat zij door de 
naaste omgeving als referentie werden gebruikt om 
hun mening te vragen, aangezien zij geacht werden 
over meer kennis te beschikken met betrekking tot 
bepaalde zaken.”



21

Aanbevelingen i.v.m. beleids
coherentie voor ontwikkeling
Ook met slechts 0.3% van het Bruto National Product 
van de rijke landen (gemiddelde voor de leden van 
het Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking (OESO)) kan ontwikke-
lingssamenwerking een krachtige hefboom betekenen. 
Maar wanneer andere beleidsdomeinen zoals bijvoor-
beeld landbouw (biobrandstoffen), handel (paten-
trecht), of internationale belastingheffing (belastingpa-
radijzen) ongunstig uitpakken voor ontwikkelingslanden 
dreigt dit hefboomeffect teniet gedaan te worden. 
De uitdaging “beleidscoherentie ten gunste van ont-
wikkeling” blijft dus actueel, aangezien we daarmee 
willen verzekeren dat de doelstellingen en resultaten 
van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van onze 
regering niet tegengewerkt worden door het beleid 
van dezelfde regering op andere domeinen die een 
impact hebben op de ontwikkelingslanden, en dat 
deze andere beleidsdomeinen waar mogelijk de ont-
wikkelingsdoelstellingen steunen. 

II. 1. Aanbevelingen en reeds uitge-
voerde maatregelen ten aanzien 
van het institutioneel kader 

Bij het begin van de huidige legislatuur werd de Raad 
van Bestuur van de Adviesraad Beleidscoherentie 
vernieuwd; een nieuwe voorzitter werd benoemd en er 
werd overlegd over prioritaire nieuwe adviezen. 

Het nieuwe Federaal Plan voor Duurzame Ontwik-
keling , goedgekeurd op 1 oktober 2021, besteedt een 
hoofdstuk aan beleidscoherentie voor duurzame 
ontwikkeling. In opvolging van richtlijnen van de OESO 
geldt dit nadrukkelijk ook voor internationale kwesties, 
waardoor “duurzame ontwikkeling” niet enkel een bin-
nenlands Belgisch streven blijft, maar de aandacht ook 
richt over de Belgische grenzen heen.

Om de werking van de beleidscoherentie voor ont-
wikkeling te verzekeren signaleert het Plan Duurzame 
Ontwikkeling dat er een ministeriële conferentie in het 
leven zou moeten worden geroepen, of tenminste een 
werkgroep beleidscoherentie voor ontwikkeling bin-
nen de interministeriële conferentie voor buitenlands 
beleid, of binnen die voor duurzame ontwikkeling. De 
eerste doelstelling van een dergelijk orgaan zou bij-
voorbeeld het aannemen van een gezamenlijke ver-
klaring op hoog niveau over de beleidscoherentie voor 
ontwikkeling kunnen zijn, zoals ook het geval was in mei 

2014. In afwachting van het creëren van een intermi-
nisteriële conferentie zou er minstens een regelmatig 
federaal overleg moeten komen over Beleidscohe-
rentie voor Ontwikkeling met de ministers en staats-
secretarissen van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelings-
samenwerking, Klimaat, Duurzame Ontwikkeling, Asiel 
en Migratie, Financiën, Defensie en de Eerste Minister. 
Voor de DG Ontwikkelingssamenwerking blijft er 
een belangrijke rol om te waken over de uitvoering 
van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling, 
maar dit kan niet zonder samenwerking met alle 
Federale Overheidsdiensten, bij voorkeur binnen het 
bestaande kader van de Interdepartementale Com-
missie Duurzame Ontwikkeling. 

De RegelgevingsImpactAnalyse (RIA) is het instru-
ment voor een ex-ante beoordeling van beleidsco-
herentie ten gunste van ontwikkeling. Het gaat om 
een voorafgaande geïntegreerde evaluatie van de 
potentiële gevolgen van ontwerpen van regelgeving, 
o.a. op ontwikkelingslanden (naast andere beleidsdo-
meinen), met als wettelijke basis titel 2 van hoofdstuk 2 
van de wet van 15 december 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. 

De RIA heeft als doel om de kwaliteit van het openbaar 
beleid te verbeteren door op voorhand de potentiële 
gevolgen van het project te analyseren. De analyse kijkt 
zowel de economische als de maatschappelijke en 
ecologische impact van het project. Dergelijke analyse 
kan evenwel geen puur administratieve routine zijn.

II.2. Aanbevelingen ten aanzien van 
concrete dossiers 

De Adviesraad Beleidscoherentie voor Ontwikkelings-
samenwerking formuleerde in 2021 enkele belangrijke 
beleidsadviezen en aanbevelingen, met name over 
het VN – Global Social Protection Fund, over het Fede-
rale Plan voor Duurzame Ontwikkeling en over de her-
vorming van het internationaal belastingstelsel voor 
transnationale ondernemingen. 

De aanbevelingen van de Adviesraad ten aanzien van 
het (ontwerp) Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 
betroffen o.a. de opname van de thematiek beleidsco-
herentie in het Plan, waar zoals hoger vermeld inmid-
dels gevolg aan gegeven werd in de finale versie van 
het plan. Daarnaast beveelt de adviesraad een aan-

Deel 2
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tal instrumenten aan, waaronder de creatie van een 
werkgroep binnen de Interdepartementale Commissie 
voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en het verbeteren 
van het instrument regelgevings impactanalyse. Ten-
slotte suggereert de Adviesraad een reeks belangrijke 
onderwerpen als onderdeel van het internationaal 
beleid waarvoor beleidscoherentie zich opdringt, zoals 
ondernemingen en mensenrechten, duurzame voed-
selsystemen, financiering van sociale bescherming, 
strijd tegen misdaden van ecocide, financiering van 
ontwikkeling, internationale handel, migratie.

Ten aanzien van het Global Social Protection Fund 
(GSPF) beveelt de adviesraad het volgende aan: 

• dat België een sterke stem laat horen en een voor-
trekkersrol neemt in het wereldwijd en openbaar 
debat voor een VN - Global Social Protection Fund, 
een nieuw internationaal financieringsmecha-
nisme voor de nationale sociale beschermings-
sokkels in de lage inkomenslanden, met concrete 
initiatieven en pleidooien 

• dat België mee richting geeft aan het debat inzake 
het GSPF 

• dat België haar bijdrage levert aan het tot stand 
komen van het VN-GSPF onder leiding van IAO 

Over de hervorming van het internationaal belas-
tingstelsel voor transnationale ondernemingen for-
muleerde de Adviesraad de volgende aanbevelingen: 

• Bevorder een mechanisme voor unitaire belasting-
heffing op een voldoende groot deel van de winst 
van multinationals 

• Bevorder een belasting die geldt vanaf een lage 
rentabiliteitsdrempel en op een aanzienlijk deel 
van de winst: de unitaire belastingheffing op de 
winst, verdeeld per land volgens de uitgevoerde 
activiteiten, moet betrekking hebben op een aan-
zienlijk deel van de winst, in plaats van enkel op 
de “restwinst” die wordt berekend op basis van 
een klein deel van de winst en een hoge rentabi-
liteitsdrempel 

• Bevorder een belasting die geldt vanaf een lage 
omzetdrempel: de unitaire belastingheffing op 
de winst moet gelden voor een voldoende groot 
aantal transnationale ondernemingen, om een 
voldoende ontradend effect te hebben op de 
strategieën voor belastingoptimalisatie. De voor-
keur moet gaan naar de omzetdrempel van 750 
miljoen EUR, zoals voorgesteld door de Europese 
richtlijn over de berekening per land en door het 
oorspronkelijke voorstel van de OESO voor 2019, 
zodat de regeling kan gelden voor een groter aan-
tal transnationale ondernemingen 

Cover Rapport van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling © Shutterstock/FRDO-FRDD
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• Bevorder een voldoende hoog wereldwijd mini-
mumtarief voor de belasting op de winst van 
multinationals 

• Bevorder een verdeelsleutel voor de bijkomende 
belastinginkomsten die rekening houdt met de 
fiscale belangen van de ontwikkelingslanden 

• Verplicht de multinationals om een rapport te 
publiceren met hun reële activiteiten per land, 
met onder andere de materiële activa, het aantal 
werknemers en de omzet 

• Kies voor een verdeelsleutel die een evenwicht 
garandeert tussen de landen waar bedrijven hun 
moedermaatschappij hebben, actief zijn en hun 
afzet hebben, zoals de METR (minimum effective 
tax rate) voorgesteld door het Tax Justice Network 

• Beperk de vrijstellingen tot gevallen die de cohe-
rentie van het beleid ten gunste van duurzame 
ontwikkeling kunnen versterken. Zo zou bijvoorbeeld 
voor de eerste pijler een vrijstelling kunnen wor-
den toegekend aan de sector van de extractieve 
bedrijven, om een onevenwichtige verdeling te 
vermijden tussen de landen van herkomst waar de 
grondstoffen worden ontgonnen en de marktlan-
den waar ze worden verbruikt, wat een winstder-
ving zou betekenen voor de ontwikkelingslanden. 

 
II.3. Resultaten in concrete dossiers 

Biobrandstoffen

Voorheen werden biobrandstoffen gezien als een deel 
van de oplossing om onze verslaving aan fossiele 
brandstoffen te temperen. Intussen weten we beter. 
Bepaalde biobrandstoffen van de eerste generatie, 
zoals biodiesel op basis van soja en palmolie, leiden 
tot méér uitstoot aan broeikasgassen gezien over het 
volledige productieproces. Daarnaast ziet wie met 
de lens “beleidscoherentie ten gunste voor ontwikke-
ling” kijkt al snel bijkomende nadelen en beperkingen. 
Biobrandstoffen kosten landbouwgrond die in ont-
wikkelingslanden vaak nodig is voor voedselgewas-
sen, ze beperken de biodiversiteit, want veroorzaken 
(in)directe ontbossing, en de grote plantages die er 

vaak voor worden aangelegd leiden tot conflicten 
om grond en serieuze uitdagingen wat betreft waar-
dig werk en gendergelijkheid. België besliste daarom 
om alle ondersteuning voor biobrandstoffen op basis 
van palmolie en soja stop te zetten. Dit dossier is een 
belangrijk voorbeeld van hoe men geleerde lessen uit 
ontwikkelingssamenwerking door de lens van coheren-
tie ten gunste van ontwikkeling meeneemt en op die 
manier tot maatregelen komt die gunstiger zijn voor 
ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling in België 
wordt daardoor ook duurzaam over de grenzen heen. 

Vaccin(on)gelijkheid 

De in Deel I vermelde inspanningen van COVAX vol-
staan niet om de wereldbevolking voldoende te vac-
cineren. Het is in het beste geval een oplossing voor de 
korte termijn. Wat nodig is, is een langetermijnaanpak 
met structurele oplossingen voor een billijke toegang 
tot kwaliteitsvolle vaccins, maar ook therapieën en 
gezondheidsproducten tegen COVID-19 en andere 
aandoeningen. België droeg hier in 2021 aan bij in Sene-
gal, Rwanda en Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) selecteerde Zuid-Afrika om er een 
“mRNA tech transfer hub” te installeren. Die hub werkt 
onafhankelijk aan een nieuwe generatie mRNA-vaccins 
waarvan het de technologie zal delen met produ-
centen uit Afrika en wereldwijd. België steunt voluit het 
WHO-programma, in een gezamenlijk Team Europe 
Initiatief (de Europese Commissie, Frankrijk, België en 
Duitsland) dat inzet op lokale productie van vaccins 
en gezondheidsproducten. Om dat te realiseren is er 
nood aan samenwerking in onderzoek & ontwikkeling, 
opbouw van expertise, versterking van lokale en regio-
nale regelgeving en zo meer. Daarnaast is de toegang 
tot knowhow en technologie onontbeerlijk. De creatie 
van een mRNA tech transfer hub is volledig coherent 
met het Belgische beleid. Ons land ijvert immers al 
vele jaren voor de billijke toegang tot kwaliteitsvolle 
gezondheidsproducten, in Afrika én wereldwijd, onder 
meer via lokale productie. De echte oplossing ligt in 
de uitbouw van solide gezondheidssystemen die de 
huidige én toekomstige pandemieën aankunnen. 

Illustratie “Biobrandstoffen” © Shutterstock

Minister Meryame Kitir (rechts) op bezoek bij Afrigen.  
Links WHO-baas Tedros Ghebreyesus © Ambabel Pretoria
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België roept daarom op tot een betere verdeling, door 
exportbeperkingen op te heffen voor COVID-19-vaccins 
en ingrediënten. TRIPS – de Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights van de Wereldhandelsorga-
nisatie (WTO) – moet optimaal benut worden om lokale 
productie van vaccins mogelijk te maken.

CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) 

De EU introduceert het Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) in de transitie naar koolstofarme 
productiewijzen. Om koolstoflekkage te voorkomen 
moet een gelijk speelveld gecreëerd worden voor 
EU-producenten in sectoren die vallen onder de hui-
dige Europese regelgeving rond de handel in emissie-
rechten. Het voorstel omvat de geleidelijke afschaffing 
van de gratis rechten tussen 2026 en 2035, periode 
waarin een heffing via het CBAM moet worden inge-
voerd. Het voorstel betreft in eerste instantie een hef-
fing op de invoer van elektriciteit, cement, aluminium, 
meststoffen en ijzer- en staalproducten indien die niet 
op koolstofarme manier werden geproduceerd. 

Vanuit ontwikkelingssamenwerking werd de opname 
bepleit van het principe van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling in de preambule van deze regelgeving, 
aangezien verschillende ontwikkelingslanden de 
gevolgen zullen ondervinden van deze maatregel. Die 
impact moet onderzocht worden en er dient eveneens 
werk gemaakt worden van een compensatiemecha-
nisme waarbij inkomsten uit het CBAM kunnen ingezet 
worden om ontwikkelingslanden te helpen op weg 
naar een koolstofarme economie. Dit dossier vereist 
verdere opvolging wanneer het CBAM verder voorbe-
reid en effectief toegepast wordt.

Illustratie “Carbon Border Adjusment Mechanism” 
© Europese Commissie 
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Deel 3

De Belgische Ontwikkelings
samenwerking in cijfers
In de jaren ʼ70 werd internationaal overeengekomen 
dat de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de rijke 
landen minstens 0,7% van hun bruto nationaal inkomen 
(BNI) zou moeten bedragen. Ook België heeft deze 
norm ingeschreven in de wet van 2013 betreffende de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Door de moei-
lijke budgettaire omstandigheden ten gevolge van de 
financiële crisis en vervolgens de maatregelen rond 
COVID-19 heeft België dit doel nog niet kunnen behalen. 

Na een sterke groei tijdens de periode 2008-2010 (0,64% 
van het BNI in 2010 - het hoogste ODA-cijfer dat door 
België ooit bereikt werd) viel de Belgische officiële ont-
wikkelingshulp geleidelijk terug tot 0,45% in 2017. Volgens 
een binnen de EU afgesproken positie dienen de lid-
staten evenwel tegen 2030 de 0,7%-norm te behalen. 

Waaruit bestaat de Belgische  
officiële ontwikkelingshulp?
• financiering via de begroting voor ontwikke-

lingssamenwerking (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 schuldkwijtschel-
dingen

In 2021 vertegenwoordigde de totale Belgische ont-
wikkelingshulp ongeveer 0,46% van het BNI, waar-
van 1.222 miljoen EUR op budgetten DGD.

Top 10 Ontvangende landen 2021 (in miljoen EUR) 

Congo (Democratic Rep.) 87,08

Rwanda 41,48

Burkina Faso 32,51

Burundi 29,97

Palestine 26,44

Niger Rep. 24,91

Uganda 22,91 

Benin 21,09 

Syria 19,38 

Mali Rep. 18,00

Belgische ontwikkelingssamenwerking via 
DGD per kanaal in 2021 (in miljoen EUR) 

Private sector Programmaʼs53,71
Internationale financiering klimaatbeleid95,31

Humanitaire programmaʼs186,15

Landenprogrammaʼs239,07

Initiatieven civiele maatschappij242,48

Multilaterale samenwerking401,59
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Overzicht Belgische ontwikkelingshulp per kanaal (in miljoen EUR)

Directie generaal Development (DGD) 2019 2020 2021

Gouvernementele samenwerking

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) 177,79 143,32 161,19
Maatschappijopbouw en goed bestuur 20,39 32,13 47,81 
Gedelegeerde samenwerking 2,31 0,29 -0,01 
Regionale samenwerking (sinds 2017 via Enabel) 0,20 0,20 0,20 
Algemene en sectoriële begrotingshulp 1,12 0,74 
Beheerskosten Enabel 22,91 22,35  20,46 
Leningen van staat tot staat 16,97 10,80 9,43 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 4,11 1,73 -0,01 
Subtotaal gouvernementele samenwerking 245,72 211,56 239,07 

Nietgouvernementele samenwerking
Federaties 2,70 2,93 3,20 
NGO 130,76 136,39 131,89 
Institutionele actoren 101,08 104,84 100,78 
Wetenschappelijke instellingen 3,05 3,30 3,64 
Andere niet-gouvernementele actoren 3,46 3,18 2,96 
Subtotaal nietgouvernementele samenwerking 241,04  250,64 242,48 

Multilaterale samenwerking
Verplichte multilaterale bijdragen 7,55 6,17 12,03 
Vrijwillige multilaterale bijdragen 85,86 88,17 98,55 
Europees Ontwikkelingsfonds en Bank 153,56 153,56 121,43 
Wereldbankgroep 72,77 94,68 79,61 
Regionale ontwikkelingsbanken 13,79 50,28 71,82 
Multilaterale schuldkwijtschelding 23,34 45,55 18,16 
Subtotaal multilaterale samenwerking 356,88 438,41 401,59 

Ondernemerschap, Wetenschap en Technologie (vanaf 2017)
Wetenschap, technologie en innovatie: Belgische actoren 1,02 1,40 1,31 
Lokaal ondernemerschap, eerlijke handel 57,88 36,79 51,89 
Internationale kenniscentra 0,43 0,45 0,51 

Humanitaire programmaʼs 169,80 193,06 186,15 
Klimaatbeleid (vanaf 2017) 77,00 67,01 95,31 
Sensibilisering in België (excl. ngoʼs) 3,10 1,79 2,38 
Administratie, evaluatie, andere 2,05 1,28 1,55 

Totaal DGD 1.154,93 1.202,38 1.123,80 

Flows per type partner, selectie 2019 2020 2021

Enabel 208,02 172,24 187,75 
BE NGAʼs 269,78 282,77 279,08 
Multiʼs 543,58 636,66 653,25 
BIO 77,00 57,00 45,00 
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Deel 4

Bronnen
• samenvatting_gsk_ww_15122020_nl_def.pdf (belgium.be)

• https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/ade_ses_climate_finance_evaluation_final_report_vol-
ume_i-main.pdf

• https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/annex_6_-_country_case_study_-_senegal_-_final_ver-
sion_20-07-2021.pdf

• https://www.enabel.be/nl

•  www.mopanonline.org

• https://www.ngo-federatie.be/nl

• https://www.acodev.be/

• https://www.ngo-openboek.be/overview

• http://www.vereenvoudiging.be/ (RegelgevingsImpactAnalyse, o.a. over Beleidscoherentie voor Ontwikke-
ling)

• https://www.ccpd-abco.be/?lang=nl (adviesraad Beleidscoherentie Duurzame Ontwikkeling)

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/samenvatting_gsk_ww_15122020_nl_def.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/ade_ses_climate_finance_evaluation_final_report_volume_i-main.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/ade_ses_climate_finance_evaluation_final_report_volume_i-main.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/annex_6_-_country_case_study_-_senegal_-_final_version_20-07-2021.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/annex_6_-_country_case_study_-_senegal_-_final_version_20-07-2021.pdf
https://www.enabel.be/nl
http:// www.mopanonline.org
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://www.acodev.be/
https://www.ngo-openboek.be/overview
http://www.vereenvoudiging.be/
https://www.ccpd-abco.be/?lang=nl
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