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De Belgische strategie voor humanitaire hulp werd gerealiseerd door de Humanitaire Dienst van de
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) in samenspraak met de
actoren uit de nationale en de internationale humanitaire gemeenschap.
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascale Labille keurde de strategienota goed op 3
juli 2014.
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Samenvatting
Het aantal natuurrampen en complexe crisissen als gevolg van conflicten is de laatste jaren sterk
gestegen. Eveneens is de impact ervan toegenomen. De mogelijkheid om met dergelijke crisissen om te
gaan, overstijgt de plaatselijke en dikwijls zelfs de nationale capaciteit. Crisissen brengen niet enkel grote
schade toe op het moment zelf, maar verstoren ook het socio-economisch stelsel. Bovendien blijven
slachtoffers in getroffen regio’s vaak gedurende langere periodes afhankelijk van externe bijstand.
In opvolging van de aanbevelingen van de “peer reviews” van OESO-DAC van 2005 en 2010 en
rekening houdend met de interne evaluatie van de Belgische humanitaire instrumenten in 2008 heeft
België haar humanitaire hulp aangepast om de hulp efficiënter te maken.
België heeft ervoor gekozen een aantal specifieke ondersteuningsvormen te ontwikkelen. Deze laten
een gedifferentieerde en aangepaste benadering toe voor een snelle en flexibele financiering in kritieke
periodes en voor een grotere voorspelbaarheid en “burden sharing” binnen het globale systeem van
de humanitaire hulpverlening.
Voor een efficiënte humanitaire hulpverlening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
synergie, complementariteit en coördinatie tussen donoren, in de eerste plaats binnen Europa. Dit zijn
sleutelelementen voor het behalen van betere resultaten.
In 2010 werden alle humanitaire budgetlijnen ondergebracht in een nieuw begrotingsprogramma
‘humanitaire hulp’ onder het gezag van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De omvang van
het budget is sindsdien sterk gestegen en inmiddels werd er een nieuw organiek kader voor de
humanitaire hulp uitgewerkt, dat werd goedgekeurd op 19 april 2014.
De Belgische strategie voor humanitaire hulp vloeit voort uit een principiële benadering gebaseerd
op het humanitair recht, de principes en goede praktijken van goed humanitair donorschap (“Good
Humanitarian Donorship”, GHD) en de Europese Consensus betreffende humanitaire hulp. Ons land is
een teamspeler maar behoudt wel een eigen identiteit.
België kiest er voor om zich binnen het humanitaire systeem op een aantal geografische en thematische
prioriteiten te focussen, hoofdzakelijk ingegeven door de ervaring die België in bepaalde landen en
over bepaalde thema’s heeft opgebouwd.
Zich baserend op de definitie van humanitaire hulp in de wet betreffende de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 en op haar internationale en Europese verplichtingen
inzake humanitaire hulp, heeft België een humanitaire strategie ontwikkeld die gericht is op:
•
•
•
•
•
•

de inachtneming van de humanitaire beginselen bij de politieke en budgettaire besluitvorming;
de financiering van erkende humanitaire partners;
een concentratie van de hulp op een aantal op voorhand geïdentificeerde complexe crisissen;
een concentratie van de hulp op sectoren waarin België expertise heeft;
bijzondere aandacht voor de voorbereiding op natuurrampen;
instrumenten voor de financiering van interventies die afgestemd zijn op de omstandigheden
en de behoeften.
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Inleiding
Deze nota zet de Belgische strategie voor humanitaire hulp voor de volgende jaren uiteen. De strategie
is in overeenstemming met de aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van de “peer
reviews” van het OESO-DAC van 2005 en 2010. De nota werd opgesteld met inachtneming van de
humanitaire beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid.
De strategie schetst op welke wijze België zijn steentje wil bijdragen tot de internationale humanitaire
respons op de vele natuurrampen en conflicten die almaar complexer worden. Bovendien is het de
bedoeling de doeltreffendheid van de Belgische humanitaire hulp te verbeteren.
In het eerste deel wordt de context van de humanitaire hulp van België toegelicht aan de hand van het
internationaal en nationaal kader van die hulp. Voorts worden de belangrijkste uitdagingen beschreven
waarvoor de humanitaire hulp zich geplaatst ziet.
Het tweede deel geeft een definitie van humanitaire hulp en omschrijft de visie van België t.a.v. die hulp.
Het legt de doelstellingen en basisbeginselen van de humanitaire hulp uit.
Het derde deel bevat een opsomming van de prioriteiten van België inzake humanitaire hulp, en geeft
meer bepaald een beschrijving van de verschillende instrumenten die België aanwendt om humanitaire
hulp te verlenen alsook van de geografische en sectorale prioriteiten.
Ten slotte worden in het laatste deel enkele suggesties geformuleerd voor de uitvoering van de
strategie. Enkele modaliteiten werden al uitgewerkt, over andere moet nog grondig van gedachten
worden gewisseld.
Gelet op de snelle ontwikkelingen in de humanitaire sector zal de strategie om de 4 à 5 jaar herzien
worden rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen van internationale humanitaire fora, de
“best practices” in de sector en de ”lessons learnt” bij de uitvoering.
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I. Context en uitdagingen
Van Noodhulp naar Humanitaire Hulp
Humanitaire hulp is voortdurend in beweging. De omvang en de aard van de crisissen en de respons hierop
hebben het landschap van de humanitaire hulp grondig gewijzigd. Het concept van noodhulp als dringende
respons op een ramp, heeft zich ontwikkeld tot een concept van hulp, en later tot een concept van humanitaire
bijstand gebaseerd op een principiële benadering. Die bijstand omvat tevens de fase van de voorbereiding op
rampen en beschikt over meer gediversifieerde instrumenten dan voorheen (cash, vouchers, verzekering tegen
klimaatverandering, …).
Het IASC1 en OCHA2 hebben systematisch internationale evaluaties gemaakt van de respons die de
internationale gemeenschap bij humanitaire crisissen heeft geboden. Die evaluaties hebben aanleiding gegeven
tot twee grondige hervormingen van de humanitaire hulparchitectuur: de “Humanitarian Reform” in 2005 en
de “Transformative Agenda” in 2012. Het humanitaire systeem zal in 2016 opnieuw tegen het licht worden
gehouden op de wereldtop voor humanitaire hulp in Istanbul.

Het internationaal en supranationaal humanitair kader
Humanitaire hulp wordt beheerst door een aantal beginselen die hoofdzakelijk voortvloeien uit de volgende
bronnen:
Goed Humanitair Donorschap
•
•

•
•

het internationaal humanitair recht, het vluchtelingenrecht en de mensenrechten;
de specifieke resoluties van de Verenigde Naties:
met resolutie 46/182 van 1991 hechtte de
AVVN haar goedkeuring aan de beginselen van
menselijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid en met
resolutie 58/114 erkende ze het vierde beginsel van
onafhankelijkheid voor de humanitaire actie;
de specifieke humanitaire “codes of conduct”3,
“guidelines”4 en “standards”5, en in het bijzonder het
“Good Humanitarian Donorship” initiatief;
de regelgevingen, de consensus, de mededelingen
en andere humanitaire overeenkomsten op Europees
betreffende humanitaire hulp.

Op basis van de evaluaties van de humanitaire
hulp werden 23 principes ontwikkeld waaraan
donoren moeten voldoen opdat de humanitaire
hulp efficiënt ingezet wordt. Deze principes
bevestigen de humanitaire beginselen en
leiden ertoe enkel kwaliteitsinterventies te
financieren die gecoördineerd worden met
het geheel van de humanitaire acties. Ze
vereisen strategische prioriteiten volgens de
noden, het gebruik van standaarden en eisen
verantwoording en efficiëntie.
niveau, meer bepaald de Europese consensus

Humanitaire hulp wordt expliciet behandeld in een apart hoofdstuk in het verdrag van Lissabon. De humanitaire
principes worden bevestigd als een gedeelde, parallelle bevoegdheid6.
1
2
3
4

Inter-Agency Standing Committee.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement, and non-governmental organizations in disaster relief.
Guidelines On The Use of Foreign Military and Civil Defense Assets In Disaster Relief - “Oslo Guidelines” (2006, herzien in 2007),
Guidelines On The Use of Military and Civil Defense Assets To Support United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies
(maart 2013).
5 Sphere standards (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response)
6 De EU is bevoegd om inzake humanitaire hulp een eigen beleid te voeren zonder dat dit evenwel het beleid van de lidstaten
vervangt of aantast.
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De Europese consensus over humanitaire hulp is een gemeenschappelijke verklaring van de EU Raad, het
Parlement en de Commissie, en heeft als doel de efficiëntie van de hulp te verbeteren door het optreden van
de EU en haar lidstaten op elkaar af te stemmen en beter te coördineren. De Europese consensus betreffende
humanitaire hulp maakt integraal deel uit van het Belgisch humanitair beleid. De Belgische strategie vormt in
essentie een operationalisering van de Europese consensus.
Europese Consensus
Doelstellingen
Met zijn humanitaire hulp beoogt de EU op behoeften toegesneden spoedreacties die gericht zijn
op het redden van levens, het voorkomen en verlichten van menselijk leed en de verdediging
van de menselijke waardigheid, in gevallen waarin de regering en de plaatselijke actoren de
situatie niet aan kunnen, dan wel niet kunnen of willen optreden. De humanitaire hulp van de EU
omvat zowel ondersteuning-, hulp- en beschermingsoperaties om levens te redden en te sparen
in humanitaire crisissen of in de onmiddellijke nasleep ervan, als maatregelen om toegang tot
mensen in nood en de vrije aanvoer van hulpverlening te vergemakkelijken of mogelijk te maken.
De humanitaire hulp van de EU wordt zowel verleend in het geval van door de mens veroorzaakte
crisissen (met inbegrip van complexe noodsituaties) als bij natuurrampen.
Fundamentele humanitaire beginselen
De EU schaart zich vastberaden achter de fundamentele humanitaire beginselen van
menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid. Deze principiële benadering
moet de EU en de humanitaire actoren toelaten om ter plaatse te opereren in vaak ingewikkelde
politieke en veiligheidsomstandigheden.

Het Belgische humanitair kader
Het Belgisch humanitair kader omvat volgende elementen:
• De aanbevelingen van de OESO-DAC (“Peer Review”) aan België in 2005 en 2010 liggen aan de
basis van een aantal stapsgewijze aanpassingen met betrekking tot de omvang, de strategie, de financiering
en het beheer van de Belgische humanitaire hulp.
Verder werd in het rapport van 17 februari 2008 betreffende de interne evaluatie van de Belgische
humanitaire interventies tussen 2002-2006 expliciet gevraagd om het Koninklijk Besluit van 1996
te vervangen door een meer flexibel kader dat een betere weerspiegeling is van de huidige filosofie over
humanitaire hulp. In dezelfde lijn werd in 2010 beslist om alle humanitaire budgetlijnen onder te brengen
in een nieuw begrotingsprogramma ‘humanitaire hulp’ en dit onder de bevoegdheid van de minister van
Ontwikkelingssamenwerking.
• Deze aanbevelingen hebben onder andere aanleiding gegeven tot een herziening van het regelgevend kader
van de Belgische ontwikkelingshulp en met name van de Belgische humanitaire hulp:
- de Wet van 25 mei 1999 is vervangen door de Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking en de Wet van 9 januari 2014 tot wijziging van de wet van 19 maart
2013;
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- l’het Koninklijk besluit van 19 november 19967 betreffende noodhulp en hulp voor rehabilitatie op korte
termijn ten gunste van de ontwikkelingslanden is vervangen door het Koninklijk Besluit van 19
april 2014 betreffende de humanitaire hulp.
Deze nieuwe Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het nieuwe KB betreffende de
humanitaire hulp laten een concrete operationalisering van de nieuwe strategie voor humanitaire hulp toe.
• Strategienota’s en managementplan DGD. Humanitaire hulp heeft raakvlakken met tal van sectoren
en thema’s (gezondheid, landbouw en voedselzekerheid, onderwijs, bescherming van kinderen, gender,
kwetsbaarheid, “resilience”, …). De geboden humanitaire hulp moet dan ook in overeenstemming zijn
met onze thematische strategieën voor zover de gemaakte keuzes niet de neutraliteit, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van de hulp op het terrein in het gedrang brengen.
De volgende nota’s zijn daarbij van belang:
- Strategienota van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, 2014;
- Strategienota Landbouw en Voedselzekerheid, 2010, met bijbehorend beoordelingsschema dat in 2013
werd goedgekeurd;
- Recht op Gezondheid en Gezondheidszorg, 2008;
- Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, 2007;
- Strategienota over Fragiele Staten, 2013;
- Strategienota over de Eerbied voor de Rechten van het Kind, 2008;
- Strategienota Onderwijs, mei 2013;
- Beleidsnota’s over specifieke regio’s of landen (Sahel, Afghanistan, enz.).
Tot slot, zal rekening worden gehouden met het managementplan van DGD (2013-2019), en meer
specifiek met de derde doelstelling uit dit plan dat een betere aansluiting zoekt tussen de humanitaire hulp
en de structurele ontwikkelingssamenwerking.

De uitdagingen van de Humanitaire hulp
De humanitaire actoren zien zich heden voor een aantal grote uitdagingen geplaatst.
Het aantal rampen en conflicten en hun impact is gevoelig toegenomen t.o.v. de laatste decennia van de vorige
eeuw8. Door klimaatsverandering, wereldwijde voedselcrisissen, bevolkingsaangroei, verstedelijking en andere
socio-economische tendensen loopt een steeds groter deel van de wereldbevolking, en in het bijzonder de
mensen in ontwikkelingslanden, meer risico om in een noodsituatie te belanden. Globale gezondheidspandemieën,
economische onzekerheden en conflicten vergroten verder de druk op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
Regionale crisissen vereisen bovendien een grotere interventiecapaciteit en meer coördinatie tussen humanitaire
(en ontwikkelings-) actoren, tussen donoren maar ook tussen de verschillende landen in de betrokken regio.
7 Het Koninklijk Besluit van 1996 betreffende noodhulp en rehabilitatie op korte termijn vormde de juridische basis voor preventie
van naderende rampen, buitengewone humanitaire hulp en onmiddellijke post-noodhulp of hulp voor rehabilitatie op korte termijn.
Het Koninklijk Besluit voorzag, volledig in lijn met de toenmalige kennis over de noden, een ad hoc aanpak, in de eerste plaats gericht
op het leveren van levensreddende goederen.
8 European Commission, The Post Hyogo Framework for Action : Managing Risks to Achieve Resilience, 2014;
CRED/UCL, Annual Disaster Statistical Review 2012.
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Naast de toename in frequentie en draagwijdte van de humanitaire crisissen, wordt de operationele context voor
het verlenen van humanitaire bijstand steeds complexer. Problemen van toegang tot de kwetsbare bevolking,
van respect voor het IHR (Internationaal Humanitair Recht) en van de bescherming van het humanitair personeel
(“l’espace humanitaire”) leveren veel stof tot discussie en tot nadenken.
De respons van de humanitaire organisaties op de crisis in Haïti in 2010 heeft aangetoond dat er dikwijls te veel
actoren op het terrein zijn, met ongecoördineerde acties en met een invraagstelling van het professionalisme van
de humanitaire hulp als gevolg. Verder werd ook aangekaart dat er te weinig interventies zijn voor rehabilitatie
en dat er een probleem is aangaande de overname van deze interventies door de organisaties die expertise
hebben in duurzame ontwikkeling. Voor wat megacrisissen betreft, lijken de grenzen van de huidige humanitaire
aanpak bereikt.
Ten slotte veroorzaken de meer ‘complexe crisissen’9 niet alleen veel menselijke ellende, maar blijken ze ook
tot langdurige, permanente crisissituaties te leiden. In deze complexe crisissen kent men ieder jaar weer de
grootste noden.
De omvang en de aard van de hierna beschreven crisissen en de respons die hierop geboden wordt, hebben
het landschap van de humanitaire hulp grondig gewijzigd, er zijn:
• nieuwe instrumenten waardoor de professionele humanitaire hulporganisaties nieuwe competenties
moeten verwerven (verdeling van cash, gebruik van nieuwe technologieën bij de beoordeling van de
behoeften en de geboden respons);
• nieuwe concepten waardoor een herziening van de bestuurs- en financieringsstructuren van de donoren
nodig is en er andere humanitaire actoren op het voorplan treden (voorbereiding op rampen, “resilience”,…);
• nieuwe financieringsmechanismen (flexibele fondsen, capaciteit van vervroegde aankopen voor de
organisaties,…);
• nieuwe humanitaire actoren (nieuwe donoren, regionale organisaties, privésector, ..) wat vragen
oproept over de inhoud van de humanitaire beginselen en de aannemelijkheid van de huidige concepten
van de hulparchitectuur (bijvoorbeeld het steeds duidelijkere streven van bepaalde regionale organisaties
om in geval van nood zelf een humanitaire respons te bieden).
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de internationale gemeenschap de efficiëntie van het huidige
humanitaire systeem in vraag stelt. Een meer strategische aanpak is nodig om de nieuwe uitdagingen die
voortvloeien uit de evolutie van de humanitaire hulp het hoofd te bieden alsook een uitwisseling van ervaringen
om de impact te vergroten.
De VN-secretaris-generaal heeft daarom alle actoren die bijdragen tot de humanitaire respons bijeengeroepen
om de vastgestelde evoluties en de (nieuwe) soorten respons voor de toekomst te bespreken.

9 ODI (Oversees Development Institute) spreekt van een complexe crisis wanneer een groot deel van de bevolking van een land/een regio
een hoog risico loopt op ziektes, dood en een verminderde graad aan zelfvoorziening over een langere periode, en wanneer de capaciteit van de Staat om de getroffen personen te helpen, beperkt is.
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II. Visie
Volgens de wet op ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2013 heeft humanitaire hulp tot doel levens
te redden, lijden te verlichten en de menselijke waardigheid te behouden gedurende en in de nasleep van
natuurrampen en door de mens veroorzaakte crisissen, evenals dergelijke toestanden te voorkomen.
Humanitaire hulp is verschillend van de andere types van hulp die België aan ontwikkelingslanden biedt.
Structurele ontwikkelingshulp richt zich op armoedevermindering terwijl humanitaire hulp zich in hoofdzaak
focust op levens redden, het lijden verzachten en de menselijke waardigheid behouden.
Humanitaire crisissen kunnen heel verschillend zijn en behelzen sporadische en plotse crisissen of chronische
crisissen die jarenlang aanslepen. De oorzaak kan een natuurramp zijn, een door de mens veroorzaakte ramp
of een combinatie van beide.
De Belgische humanitaire hulp blijft bij een crisis niet beperkt tot een noodinterventie, maar maakt het mogelijk
steun te verlenen aan acties van rampenparaatheid en interventies op het vlak van rehabilitatie en wederopbouw
die de veerkracht van de ondersteunde gemeenschappen helpt te versterken. Ze wordt zowel bij natuurrampen
gegeven als bij rampen die door de mens zijn veroorzaakt. Ze omvat ook maatregelen om mensen in nood
beter te kunnen bereiken en om de hulpverlening te vergemakkelijken. De Belgische humanitaire hulp richt zich
op ontwikkelingslanden.
Gelet op de zorgwekkende ontwikkelingen met betrekking tot het respect van de interventies van humanitaire
hulp wenst België ook acties ter bevordering van het IHR te ondersteunen.

© Gérald Talpaert

Tot slot volgt België een principiële benadering met een eigen identiteit. Beide begrippen worden in
de volgende paragrafen verduidelijkt.
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Een principiële benadering ...
België past een principiële benadering toe bij de bepaling van zijn werkterrein voor humanitaire hulp, rekening
houdend met het hoger beschreven regelgevend kader voor humanitaire hulp en zijn internationale en
supranationale verbintenissen.

Morele plicht en humanitaire beginselen10
Humanitaire hulp is een fundamentele uitdrukking van de universele waarde van intermenselijke solidariteit en
een morele plicht. Het is zeer belangrijk dat internationale hulpverlening zonder bijbedoeling gegeven wordt, in
geen geval mag dit een onderdeel zijn van politieke of militaire agenda’s. Humanitaire hulp is ook zeker geen
instrument voor crisisbeheersing.
Het onderschrijven van de fundamentele humanitaire
beginselen van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit
en onafhankelijkheid is voor België essentieel om via
partnerorganisaties bijstand te verlenen in noodsituaties onder
vaak moeilijke, politieke en veiligheidsomstandigheden.

« Primary responsibility of states »
De hoofdverantwoordelijkheid voor humanitaire hulp ligt in
de eerste plaats bij de nationale regering en bij het plaatselijk
bestuur. Dit betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen
bij het trachten te voorkomen van rampen (bijvoorbeeld
bouwnormen voor gebouwen in aardbevingsgebied),
bij het voorbereiden van de bevolking op rampen die
onafwendbaar zijn (bijvoorbeeld tyfoons) en bij het
adequaat reageren op de ramp zelf.

Humanitaire beginselen
1° Menselijkheid: iedereen moet in alle
omstandigheden op een menselijke manier
worden behandeld;
2° Onpartijdigheid: humanitaire hulp wordt
verleend zonder discriminatie en enkel op
basis van behoeften.
3° Neutraliteit: de ondernomen actie mag
geen enkele partij bevoordelen.
4° Onafhankelijkheid: de humanitaire
doelstellingen zijn autonoom ten overstaan
van
militaire, politieke, economische,
religieuze doelstellingen of van iedere andere
niet-humanitaire doelstelling

België eerbiedigt dit beginsel en verleent a priori enkel steun voor humanitaire acties wanneer de Staat die
met een humanitaire crisis te kampen heeft, ernaar vraagt of ten minste de acties toelaat. België herinnert
evenwel aan VN-resolutie 60/1 van 24 oktober 2005 dat het de verantwoordelijkheid is van de Staten om
hun bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuiveringen en misdaden tegen de
menselijkheid. De internationale gemeenschap heeft evenwel bevestigd dat - wanneer nationale autoriteiten er
duidelijk niet in slagen hun verantwoordelijkheid met betrekking tot bescherming na te komen - zij bereid is via
de VN-Veiligheidsraad collectief in actie te komen.

« Needs based »
Humanitaire financieringen moeten toegekend worden op basis van de behoeften en de graad van kwetsbaarheid
van de getroffen bevolking. Het is de taak van de humanitaire actoren om deze behoeften vast te stellen en te
beoordelen. België baseert haar beslissingen inzake humanitaire financiering altijd op dergelijke analyse van de
humanitaire noden ter plaatse.
10 De grondslag voor deze beginselen vormen de beginselen waaraan de Internationale Rode Kruis- en de Rode Halve Maanbeweging
in 1956 op de 20e Conferentie van de Beweging haar goedkeuring hechtte. Ze werden overgenomen in meerdere teksten van verschillende aard, waaronder 2 VN-resoluties (46/182 van 1991 en 58/114 van 2004), het GHD en de Europese Consensus.
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Al krijgen crisissen ten gevolge van natuurrampen vaak veel meer aandacht, toch zijn de noden in conflictgebieden
vaak groter. Bovendien slepen dit soort crisissen meestal jarenlang aan waardoor er een zekere donormoeheid
kan optreden. Als donoroverheid vindt België het daarom belangrijk om hier een tegengewicht te bieden, met
name door financiering te voorzien gebaseerd op de noden en dit ongeacht de nieuwswaarde van de crisis.

« First do no harm »
Algemeen geldt voor humanitaire hulp het “first do no harm” principe, waarbij humanitaire actoren erover
moeten waken dat de slachtoffers niet nog meer schade leiden als gevolg van hun acties. Dit betekent ook
dat de hulpverlening de capaciteit van de bevolking om zichzelf te helpen niet mag ondermijnen. In de haast
van de humanitaire crisis kan de neiging ontstaan om sommige centrale ontwikkelingsproblemen uit het oog
te verliezen of voorbij te gaan aan de bestaande nationale structuren. Hierdoor kunnen nieuwe macht- en
afhankelijkheidsrelaties gecreëerd worden die een achteruitgang betekenen voor de betrokkenen.
Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, geeft de Belgische humanitaire hulp in al haar interventies een
bijzondere aandacht aan specifieke genderaspecten in humanitaire situaties en aan het versterken van de lokale
civiele maatschappij en overheid.

Een collectieve verantwoordelijkheid met een centrale rol voor de VN
De relatief beperkte bestaande respons-capaciteiten en de complexiteit van de noden zorgen ervoor dat zelfs
de grootste internationale humanitaire organisaties meestal geen op zichzelf staande effectieve bijstand kunnen
bieden. Het noodzaakt de collectieve inzet van de getroffen bevolking, de private sector, een veelheid van lokale
en internationale instellingen en organisaties en donorlanden om een flexibele en tijdige respons te verzekeren.
Die hoge mate van onderlinge afhankelijkheid maakt van het verlenen van humanitaire hulp een intensieve en
complexe onderneming. België is dan ook voorstander van een versterkte coördinatie en de bevordering van
goede humanitaire praktijken binnen de EU om de internationale inspanningen in fine te versterken.
In het internationaal humanitair systeem moeten de Verenigde Naties een centrale rol inzake leiderschap en
coördinatie van de hulp blijven vervullen. De Verenigde Naties zijn immers de beste garantie voor het vrijwaren
van de humanitaire principes onder een brede waaier van actoren. België steunt met name de centrale rol van
OCHA inzake humanitair leiderschap en coördinatie van de humanitaire hulp. Bovendien zal België bijzondere
aandacht besteden aan het verbeteren van de coherentie en de coördinatie van de interventies van de
verschillende actoren bij humanitaire crisissen. Voorts wil het de prioriteiten nauwkeurig bepalen en de tekorten
duidelijk in kaart brengen door een benadering van sectorale verantwoordelijkheid (“cluster approach”11) toe te
passen en door het systeem van werken via een humanitaire coördinator te versterken.

11 “Guidance note on using the cluster approach to strengthen humanitarian response van het Inter-Agency Standing Committee (IASC)” van
24 november 2006. De benadering van sectorale verantwoordelijkheid sorteert effect op twee niveaus. Over het algemeen versterkt deze
benadering de capaciteiten in belangrijke domeinen waar lacunes worden vastgesteld. Op het terrein versterkt deze benadering
de capaciteiten inzake coördinatie en reactiesnelheid doordat groepen agentschappen en humanitaire organisaties worden opgeroepen
om in welbepaalde activiteitendomeinen te reageren, waarbij elke groep een leidinggevende aanstelt die verantwoording moet afleggen.
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Langere termijn respons
De grootste humanitaire noden zijn verbonden aan crisissen van lange duur, vaak in conflictsituaties. Ook
bij plotse natuurrampen blijkt de nood aan wederopbouw en steun bijna altijd een zaak van meerdere jaren.
Planning op een iets langere termijn zal dan ook de efficiëntie van de humanitaire hulp ten goede komen.

... met een eigen identiteit
Flexibiliteit en voorspelbaarheid van de hulp
Het humanitaire budget van België is de laatste jaren in stijgende lijn geëvolueerd. Als donor met beperkte
administratieve capaciteit is het onmogelijk om zelf te zorgen dat de hulp snel en volgens de noden wordt
toegewezen. Via efficiënte bestedingen tracht België daarom de impact en de meerwaarde van haar bijdragen
binnen het globale humanitaire systeem te verhogen. Dat gebeurt via de ondersteuning van globale, thematische
en landenfondsen (flexibele fondsen) en via de bijdragen aan de algemene middelen van de humanitaire
organisaties (de zogenaamde “core”-financiering). Deze zorgen ervoor dat de Belgische middelen op basis
van de ergste noden efficiënt, flexibel en resultaatsgericht worden toegewezen aan goed functionerende
humanitaire organisaties.

Kenniscentrum
De internationale humanitaire hulp heeft - vooral sinds de evaluatie van de respons op de Tsunami eind 2004
- grote stappen gezet om meer effectiever te worden. Op basis van de vaststellingen uit evaluaties worden er
stap voor stap hervormingen doorgevoerd. Er is echter nood aan bijkomende en meer diepgaande evaluaties
en studies, meer ruimte voor innovatie en flexibiliteit en dit gecombineerd met een betere verantwoording en
transparantie. Dankzij het nieuwe KB humanitaire hulp kan België voortaan studies in opdracht geven op basis
waarvan het werk kan maken van de verbetering van de hulp en van het humanitaire systeem.
Kennisverwerving over de humanitaire hulp staat niet langer op zich. Die kennis moet gedeeld worden met
andere diensten en andere actoren, net zoals de humanitaire hulp haar kennis kan verbreden via interactie
met die andere diensten en actoren. Meer specifiek, delen de humanitaire en de geografische diensten van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking hun kennis inzake de meest kwetsbare gebieden in de partnerlanden, voor
het geval daar humanitaire interventies nodig zijn. Informatie-uitwisseling over structurele voedselonzekerheid in
bepaalde regio’s in de partnerlanden is daarbij van groot belang.
Kennisopbouw, tot slot, is niet alleen het resultaat van studie en informatie-uitwisseling, maar ook van
terreinbezoeken waar de theorie kan geconfronteerd worden met de praktijk. Humanitaire hulp mag niet tot een
louter technische dossierafhandeling vervlakken.

« Division of labour »
België kiest er voor om zich binnen het humanitaire systeem op een aantal geografische en thematische
prioriteiten te focussen. Die focus wordt hoofdzakelijk ingegeven door de ervaring die België in bepaalde landen
en over bepaalde thema’s wist op te bouwen.
13
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III. Prioriteiten
Een deel van de Belgische hulp is toevertrouwd aan goed beheerde en transparante instellingen en mechanismen.
Dat gebeurt via de ondersteuning van globale, thematische en landenfondsen en via het leveren
van bijdragen aan de algemene middelen van humanitaire organisaties. Deze zorgen ervoor dat
de Belgische middelen op basis van de ergste noden efficiënt, flexibel en resultaatsgericht worden toegewezen
aan humanitaire organisaties.
Een ander deel van de middelen wordt gereserveerd voor plotse crisissen of vergeten crisissen waarbij de
getroffen bevolking verstoken blijft van voldoende internationale hulp of in het slechtste geval geen hulp
ontvangt. Het betreft hier gerichte hulp op korte termijn volgens de noden geïdentificeerd door de
internationale gemeenschap.
Een belangrijk deel van het humanitair budget wordt echter besteed aan complexe crisissen. Dergelijke
crisissen noodzaken een meer langdurige hulp. De partners van de Belgische humanitaire hulp
beschikken daarbij nu over instrumenten die een zekere continuïteit in hun acties toelaten. Evenwel worden die
acties geselecteerd op basis van een geografische en thematische voorkeur.

Geografische focus
Geografisch bekeken was de Belgische humanitaire hulp de voorbije jaren grotendeels in complexe
crisisgebieden geconcentreerd. De keuze voor die gebieden was gestoeld op twee criteria:
1. het streven naar een betere follow-up van de crisissen en van de door België gefinancierde humanitaire
interventies in chronische en/of langdurige crisissen;
2. de chronische of langdurige aard van de grote humanitaire noden in landen waar de Staat over beperkte
hulpcapaciteiten beschikt.
België heeft dan ook beslist de humanitaire financieringen toe te spitsen op de complexe crisissen in de
partnerlanden met grote humanitaire noden van chronische of langdurige aard. Het betreft hier de landen van
de Sahel, de regio van de Grote Meren en de Palestijnse Bezette Gebieden.

De Sahelregio
Deze regio wordt gekenmerkt door opeenvolgende voedselcrisissen en de voortdurende dreiging van instabiliteit.
België heeft een goede aanwezigheid op het terrein in de partnerlanden Mali, Niger, Benin en Senegal.

Het Grote Merengebied
Het Grote Merengebied kent één van de ergste humanitaire crisissen ter wereld. Het conflict is in de eerste
plaats intern, en treft de meest kwetsbaren: vrouwen en kinderen. België heeft een goede terreinkennis en kan
daardoor een toegevoegde waarde bieden bij humanitaire acties.
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Palestijnse Bezette Gebieden (oPt)
Door het aanhoudend conflict en de enorme vluchtelingencrisis is dit ook één van de landen waar een directe
betrokkenheid van de donoren belangrijk is om de humanitaire rechten te helpen verzekeren. België beschikt
over een goede kennis van het terrein die een bijsturing van de humanitaire acties kan toelaten.
Rekening houdend met de evolutie van de crisissen (van plotse naar complexe crisis) en van de noden
(bijvoorbeeld in Syrië, Zuid-Soedan, Centraal-Afrika, Afghanistan, etc.) kan de geografische focus in de
toekomst verschuiven.

Thematische focus
Bij het verlenen van humanitaire hulp wordt rekening gehouden met de door de wet verplichte transversale
thema’s:
1. de genderdimensie die empowerment van vrouwen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de
samenleving nastreeft;
2. de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen
klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.
Naast de thema’s uit de wet wordt binnen de humanitaire samenwerking bijzondere aandacht geschonken aan
voedselhulp, bescherming, gezondheidszorg, logistiek en rampenparaatheid. Die thema’s worden hieronder
meer uitgebreid toegelicht.

Voedselhulp, voedingswaarde en herstel van de landbouw
Dagelijks lijden wereldwijd honderden miljoenen mensen honger. Met ongeveer 870 miljoen chronisch
ondervoede mensen in de periode 2010-2012 (12,5% van de wereldbevolking) blijft het aantal hongerige
mensen in de wereld onaanvaardbaar hoog12. Jaarlijks sterven nog meer dan 2,5 miljoen kinderen onder de 5
jaar aan de gevolgen van ondervoeding.
België steunt op de ervaring en de goede reputatie die het via zijn diverse ontwikkelingskanalen in de landbouw
wist op te bouwen en op de bijzondere aandacht die het steeds besteed heeft aan voedselzekerheid en
voedselhulp13. Een van de speerpunten van het Belgische beleid is de aankoop van levensmiddelen op de
lokale markten, voor zover dat mogelijk en aangewezen is, of op de regionale markten teneinde de uitbouw
van deze markten te verstevigen. Bij de selectie van de te financieren humanitaire projecten wordt aan deze
benadering dan ook bijzondere aandacht besteed vanuit alle transversale verbanden. Daarnaast zal de aandacht
ook uitgaan naar de ondersteuning van nieuwe instrumenten om voor voldoende voedsel te zorgen: “cash for
work”, “cash transfers” 14,…
12 FAO, IFAD, WFP: The State of Food Insecurity in the World 2012.
13 Strategienota van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 2014, Strategienota Landbouw en voedselzekerheid 2010.
14 “Cash for work” is een initiatief waarbij slachtoffers van een crisis vergoed worden in ruil voor werk, bijvoorbeeld voor het opruimen van
puin na een aardbeving of overstroming. “Cash transfers” zijn directe overmakingen aan de getroffenen van een crisis, in baar geld of
via heroplaadbare betaalkaarten.
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Levens redden door te voorzien in de elementaire voedselbehoeften volstaat niet, de nutritionele behoeften
moeten een onderdeel zijn van de respons. Een pluridisciplinaire aanpak is dan ook aanbevolen.
De Belgische samenwerking hecht er bijzonder veel belang aan dat zowel de conjuncturele als de structurele
aspecten van de voedselonzekerheid worden meegenomen. Het is deze aanpak die België ertoe heeft aangezet
zich te buigen over het vraagstuk van het dringend herstel van de landbouw in crisissituaties (levering van
zaden, meststoffen, gereedschap, andere middelen en basisproducten, aanleggen van voorraden, technische
en financiële bijstand).

Bescherming met speciale aandacht voor de noden van kinderen15
Daarnaast geeft België prioriteit aan protectie in humanitaire situaties en in het bijzonder aan kinderbescherming.
Protectie staat centraal in de humanitaire principes, en vraagt zowel een politiek als financieel engagement. Het
is een blijvend aandachtspunt in alle crisissen.
België zet zich af tegen inbreuken op het internationaal humanitair recht en is pleitbezorger voor de veiligheid van
humanitaire hulpverleners en voor het toegang verlenen aan humanitaire hulpverleners in getroffen gebieden.
De algemene aandacht voor bescherming wordt ook vertaald naar steun voor vluchtelingen, vooral bij het
zoeken naar duurzame oplossingen.
In het kader van humanitaire crisissen kunnen middelen worden uitgetrokken voor onderwijs om kinderen fysieke
bescherming te bieden, indien nodig psychologische bijstand te geven en ook om een bepaald leerniveau te
waarborgen waardoor hun toekomst (en die van het land) niet in het gedrang komt, nadat de situatie weer
genormaliseerd is.

Basisgezondheid, seksuele en reproductieve gezondheid
Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. Toch is de beschikbaarheid van en toegang tot
gezondheidszorg niet de norm in de meeste humanitaire situaties. Dit heeft een groot aantal vermijdbare
sterfgevallen en ziekten als gevolg. De basisgezondheidszorg met aandacht voor seksuele en reproductieve
gezondheidszorg is eveneens zeer belangrijk voor België.
Wanneer mensen geen toegang hebben tot gezondheidsdiensten, centra voor gezinsplanning, contraceptiva,
centra voor het opsporen en behandelen van seksueel overdraagbare ziektes zoals hiv/aids dan is dit de
oorzaak en het gevolg van de schending van hun seksuele en reproductieve rechten. De Belgische humanitaire
hulp zal erop toezien dat de seksuele en reproductieve gezondheid alsook de aanverwante rechten worden
meegenomen in de programma’s voor humanitaire hulp en vredesopbouw.

Gecoördineerde humanitaire logistiek
In humanitaire situaties is de logistiek - het transport van goederen en personeel - essentieel om humanitaire
hulp te verlenen.
15 Beleidsnota: Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Seksuele en Reproductieve gezondheid van maart 2007.
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Rampenparaatheid
De impact van rampen is over de jaren heen groter geworden. Het begrip “risico” zal derhalve een essentiële
component moeten worden van de structurele en de humanitaire samenwerking. Op de scheidslijn tussen
de humanitaire samenwerking en de structurele samenwerking ligt het domein van de rampenparaatheid.
Rampenparaatheid wil zeggen dat er nationale systemen bestaan die in staat zijn een antwoord te bieden op
de risico’s waarmee een land kan worden geconfronteerd. “In many ways the reality is a simple one: in order
to be prepared to deal effectively with disasters, preparedness measures need to be put in place before a
crisis occurs.” 16 Rampenparaatheid strekt van het ontwerpen van een wettelijk kader tot het aanleggen van
strategische stocks. Het versterken van de lokale civiele maatschappij en de overheid mag daarbij geenszins
onderschat worden. België kiest ervoor in de partnerlanden die geconfronteerd worden met complexe crisissen
aandacht te besteden aan rampenparaatheid binnen de geïntegreerde landenprogrammatie.

16 Jan Kellet and Katie Peters (ODI), Dare to Prepare: Taking Risk Seriously, 2014
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IV. Operationalisering van de strategie
De principes in de praktijk omzetten
België verleent hulp in overeenstemming met de noden die gebaseerd zijn op een “needs
assessment”. Een goede betrouwbare analyse van humanitaire noden is essentieel om adequaat hulp te
kunnen bieden, deze te richten op de echte humanitaire prioriteiten en bevredigende resultaten te kunnen
boeken. De oproepen voor humanitaire hulp van OCHA, waarin de behoeften van de humanitaire organisaties
op het terrein gecentraliseerd zijn, en de situatierapporten van ECHO en het ICRC vormen dan ook de grondslag
voor elke financieringsbeslissing van België.
België verkiest snelle, flexibele en op de interventiecontext afgestemde financieringen. In
opvolging van de Europese Consensus betreffende humanitaire hulp en de aanbevelingen van verschillende peer
reviews en evaluaties uit het verleden, heeft België ervoor gekozen een aantal specifieke ondersteuningsvormen
te ontwikkelen. Deze laten een gedifferentieerde en aangepaste benadering toe in de vorm van snelle en
flexibele financiering in kritieke periodes en in de vorm van een grotere voorspelbaarheid en “burden sharing”
binnen het globale systeem van de humanitaire hulpverlening.
België geeft bijzondere aandacht aan acties ter voorbereiding op natuurrampen. België verbindt
zich ertoe de link tussen ontwikkeling en humanitair werk te versterken via de ondersteuning van acties die
landen en gemeenschappen in staat stellen zich beter op natuurrampen die zich kunnen voordoen, voor te
bereiden.
Ten slotte zal extra aandacht uitgaan naar de betrokkenheid bij de versterking van de lokale gemeenschappen
en systemen in de gefinancierde projecten en programma’s.

Partnerkeuze: een beperkt aantal bekwame partners
België werkt met een veelheid aan partners bij het operationaliseren van de humanitaire hulp - NGO’s, de
humanitaire instellingen van de Verenigde Naties en de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging
- en erkent dat elk van deze partners comparatieve voordelen heeft.
Om de snelheid en de kwaliteit van de humanitaire hulp te verzekeren, moeten de partners volgens volgende
criteria worden geselecteerd:
•
•
•
•
•

hoge professionele standaard, ervaring en vermogen om in te spelen op de behoeften;
naleven van internationale normen en richtlijnen;
efficiëntie van de interventie;
partnerschap met plaatselijke bevolkingsgroepen;
verantwoordelijkheid t.o.v. de begunstigden en de publieke opinie.
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Daarom wordt er uitsluitend met humanitaire partners gewerkt die deel uitmaken van het internationale
humanitaire systeem en erkend worden voor hun kwaliteit. Dit wordt gemeten door hun deelname aan de “InterAgency Standing Committee” (IASC), de vergadering van de humanitaire instellingen van de VN-organisaties,
of, in het geval van NGO’s, door hun partnerschap met de Europese Humanitaire hulp (ECHO) en/of door een
accreditatie bij het “Humanitarian Accountability Partnership” (HAP)17.

Modaliteiten voor een voorspelbare en snel inzetbare hulp
Adequate financieringsinstrumenten en samenwerkingsmodaliteiten moeten toelaten om de Belgische humanitaire
strategie optimaal in relevante humanitaire interventies om te zetten. Ongeacht de ondersteuningsvorm is het
ook belangrijk dat de interventies gebeuren op basis van duidelijke en expliciete doelstellingen en dat de
Belgische middelen doelmatig worden toegewezen. De Belgische humanitaire hulp legt daarom zoveel als
mogelijk de nadruk op de te realiseren resultaten.
De Belgische humanitaire hulp wordt toegewezen op basis van financieringskaders die vooraf goedgekeurd
worden door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. In die kaders worden, op basis van de door de
internationale humanitaire gemeenschap geïdentificeerde noden, voorstellen van financiering voorgelegd aan
de Minister voor zijn principieel akkoord.
Om de fragmentering van de hulp te beperken, wordt voorrang gegeven aan het werken met programma’s,
bijdragen aan de algemene middelen en bijdragen aan de internationale humanitaire donorfondsen. Om
evenwel te kunnen inspelen op noden die buiten de criteria of het toepassingsgebied van een programma
liggen, kunnen een beperkt aantal projecten ondersteund worden. Deze projecthulp kan noodzakelijk zijn voor
plotse en/of onder-gefinancierde crisissen.
Het instrumentarium waarover de Belgische humanitaire samenwerking beschikt ziet er samengevat als volgt
uit:
•

•

•

•

Projecten: om tegemoet te komen aan specifieke noden op korte termijn of voor een ad hoc financiering
voor onder gefinancierde en/of vergeten crisissen. De regelgeving, verantwoording en evaluatie zijn
aangepast aan een korte termijn horizon;
Programma’s: akkoorden met partners waarbij een financiering over langere termijn en met een zekere
flexibiliteit gegeven wordt binnen vooraf afgesproken regels, een geografische en/of thematische focus en
met een goede verantwoording en evaluatie achteraf;
Internationale humanitaire donorfondsen: dit zijn flexibele fondsen die op zeer korte termijn
gelden kunnen toewijzen aan dringende humanitaire noden volgens transparante regels en met een goede
verantwoording;
Algemene middelen: dit zijn bijdragen aan internationale humanitaire organisaties waarbij de subsidies
toegewezen worden aan de algemene, niet-geoormerkte middelen van de betrokken organisatie.

17 HAP is een zelfregulerend orgaan van de humanitaire sector. De leden van de organisatie verbinden zich ertoe de hoogste standaar
den van rekenschap en management na te streven. Zij die daar in slagen worden geaccrediteerd.
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Verantwoording, evaluatie en kennisbeheer
De humanitaire hulp wordt in een zeer onzekere context onder heel moeilijke omstandigheden verleend. Het
is belangrijk dat de nodige lessen worden getrokken uit voorgaande crisissen en rampen en dat deze gebruikt
worden om een betere respons in de toekomst mogelijk te maken. Om de efficiëntie en de effectiviteit van het
humanitaire optreden te versterken zijn operationele innovaties, strategische kennisopbouw en gestructureerde
kennisdeling via evaluaties bijzonder belangrijk. Om de relevantie van het eigen en het globale optreden te
bewaken en te verhogen zal België daarom bijdragen tot punctuele internationale inspanningen voor strategische
kennisopbouw of kennisondersteuning door (mede)financiering van studies en evaluaties of het ontwikkelen van
specifieke standaarden. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan gezamenlijke evaluaties met andere donoren.
Bijzondere aandacht bij de kennisproducten zal gaan naar de analyse van de noden. Zij vormen de basis
voor actie en financiering, en het is dus van het grootste belang dat deze analyses voldoen aan de vereiste
standaarden voor kwaliteit en onpartijdigheid.

Rapid response en noodhulp
Bij ernstige noodsituaties is het ook van vitaal belang te kunnen beschikken over een snel inzetbare capaciteit,
zodat de schaarse beschikbare middelen (fondsen, personeel en materiaal) zo efficiënt mogelijk en met een
maximale impact kunnen worden ingezet. Wanneer de ramp zo groot is dat de normale inzetbare capaciteit
onvoldoende is, kunnen speciaal opgeleide vrijwilligers worden ingezet.
Verschillende belangrijke humanitaire partners beschikken daarvoor over snelle interventie eenheden. Ook de
Belgische Federale overheid beschikt met B-FAST over een instrument van de civiele bescherming waarbij
verschillende medische en andere experts bij plotse rampen (ook in niet-ontwikkelingslanden) onmiddellijk
kunnen worden ingezet (als eventuele aanvullende ondersteuning van de humanitaire interventies).
B-FAST maakt echter geen deel uit van de instrumenten van de Belgische humanitaire hulp die ter beschikking
staan van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. B-FAST beschikt over een apart budget dat onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken valt.
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