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Inleiding
Voor de directie-generaal Ontwikkelingssamenwer-
king en Humanitaire hulp (DGD) was 2018 zowel een 
boeiend als een uitdagend jaar. We werden gecon-
fronteerd met belangrijke vraagstukken die rood-
gloeiend op de internationale agenda staan: klimaat-
verandering, migratiestromen, armoede en andere 
onrechtvaardigheden. Dankzij de blijvende inzet en 
het engagement van de DGD-medewerkers, evenals 
die van onze partners, wordt de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking ook internationaal erkend als een 
zeer gedegen speler. Denk maar aan ons beleid dat 
volledig in lijn ligt met de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s) en onze inspanningen voor  
verhoogde resultaatgerichtheid en transparantie. 

Toch moeten we ons als administratie voortdu-
rend aanpassen en soms heruitvinden. Het is geen  
geheim dat het ontwikkelingsbudget en het perso-
neelsbestand van DGD onder druk staan. Niettemin 
kunnen we zonder schroom terugblikken op 2018. Zo 
is bijvoorbeeld onze begroting voor 99,8% gereali-
seerd – een bijzonder hoog cijfer dat enkel behaald 
werd omdat alle diensten hun beste beentje hebben 
voorgezet. Ook op andere domeinen was 2018 een 
bijzonder jaar. Bijvoorbeeld de ‘upgrade’ van vier 
ontwikkelingsbureaus tot volwaardige ambassades, 
een nieuw beheerscontract met het Belgisch ontwik-
kelingsagentschap Enabel en de oprichting van een 
nieuwe dienst voor de relaties met de privésector. 

 
 
 
 
Daarnaast breiden we onze kennis in samenwer-
king met de Belgische academische wereld uit, 
zetten we onze goede praktijken in de multilaterale en  
humanitaire partnerschappen verder, wegen we 
alles wat we doen (en hoe we het doen) af tegen 
het SDG-kader, en verbeteren we onze transparantie 
dankzij een gebruiksvriendelijk dataportaal. 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die ertoe bijgedragen 
heeft om van 2018 een succesvol jaar te maken voor 
DGD en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Bruno van der Pluijm 
Directeur -generaal van DGD
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Voorwoord
De voorbije jaren onderging het Belgisch ontwik-
kelingsbeleid een ware metamorfose. De klassieke 
Noord-Zuid benadering werd begraven. Met de Agen-
da 2030 voor Duurzame Ontwikkeling kennen we één 
universele agenda met 17 Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen; voor het Zuiden, maar ook voor het 
Noorden. Het idee dat de problemen zich allemaal 
in het zuidelijk halfrond bevinden en dat wij in het 
Noorden alle oplossingen hebben, is definitief van de 
baan. Soms lopen landen in het Zuiden zelfs voorop. 
Probeer in Brussel maar eens een koffie te betalen 
met je smartphone. In Nairobi kan dat overal.

De klassieke ontwikkelingssamenwerking gaat dus niet 
langer op. Die baseerde zich niet op investeren, maar 
op geven, op een afhankelijkheidslogica, een oneven-
wichtige relatie tussen schenker en ontvanger. Voort-
aan streven we naar partnerschappen en gelijkheid 
tussen evenwaardige partners. In 2018 kwamen al deze 
vernieuwingen volop op kruissnelheid. 

“Empower women and the rest will follow”, zegt filan-
troop en investeerder Warren Buffet. Beter opgeleide 
vrouwen met een eigen inkomen en gezondere meis-
jes die beslissen over hun eigen lichaam betekenen 
dé hefboom voor ontwikkeling. Sinds België in 2017 
zijn schouders zette onder de She Decides beweging 
vormen vrouwenrechten een rode draad doorheen 
ons ontwikkelingsbeleid. Ook in de nieuwe samenwer-
kingsprogramma’s van 2018 met Guinee, Benin, Burkina 
Faso en Senegal streven we naar gendergelijkheid. 

Een maximale financiering voor ontwikkeling vormt 
een tweede prioriteit. De uitdagingen van Agenda 
2030 vereisen immers bijzonder veel middelen. We 
beslisten om af te zien van belastingvrijstellingen. 
Samen met het Internationaal Comité van het Rode 
Kruis lanceerden we de allereerste humanitaire 
impactbond om revalidatiecentra te bouwen in de 
Democratische Republiek Congo, Mali en Nigeria. 
Door het kapitaal van de Belgische Investerings-
maatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) open 
te stellen voor privé-investeerders die zich niet alleen 
bezig houden met het rendement maar ook met de 
ontwikkelingsimpact van hun investeringen, kon BIO 
een eerste fonds oprichten dat privégeld mee laat 
investeren met BIO. Bovendien spoorden we het Bel-
gisch ontwikkelingsagentschap Enabel aan om in elk 
samenwerkingsprogramma met onze partnerlanden 
initiatieven op te nemen ter ondersteuning van de 
privésector, vaak in de landbouw.

België bundelt de krachten met de Bill & Melinda 
Gates Foundation, het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde van Antwerpen, het Belgisch Ontwikke-
lingsagentschap Enabel, een groot farmabedrijf en 
enkele technologische spitsbedrijven om slaapziek-

te uit te roeien. Het partnerschap met de Belgische  
chocoladesector, Beyond Chocolate, verenigt de 
cacaoverwerkende industrie, chocolademakers, 
supermarkten, impactinvesteerders en het midden-
veld om de levensomstandigheden en het inkomen 
van de cacaoboeren duurzaam te verhogen.

De inspanningen om het Belgisch ontwikkelingsbe-
leid op een moderne leest te schoeien beginnen hun 
vruchten af te werpen. Zo steeg België de voorbije ja-
ren van de 49ste plaats (2014) naar de 18e plaats in de 
Aid Transparency Index. We zijn nu de 7de bilaterale 
donor inzake transparantie. Met het nieuwe datapor-
taal openaid.be mikken we nog hoger in volgende 
ranglijsten. En volgens het gerenommeerde Overseas 
Development Institute is België, na Ierland, de meest 
efficiënte donor om extreme armoede te bestrijden. 
Daarmee laten we de Scandinavische landen, het VK 
en Nederland ruim achter ons. 

Tot slot gaat een modern ontwikkelingsbeleid hand in 
hand met een efficiënt buitenlands beleid. Diploma-
tie en ontwikkeling kunnen elkaar versterken en aan-
vullen. Kijk maar naar de focus op Afrika. Na de be-
slissing om onze gouvernementele samenwerking te 
concentreren op Sub-Sahara-Afrika, volgde in 2018 de 
opwaardering van de ontwikkelingsbureaus in Mali, 
Niger, Benin en Guinee tot volwaardige ambassades. 
Zo is ons land beter vertegenwoordigd in West-Afrika 
en de Sahel, regio’s die van cruciaal belang zijn voor 
België, onder meer op het vlak van terroristische drei-
ging en irreguliere migratie. 

Een ander voorbeeld is onze universitaire samen-
werking. Die vormt een uitstekend instrument om ons 
land op de kaart te houden, onder andere in Zuid-Azië 
en Latijns-Amerika, twee regio’s waar de gouverne-
mentele samenwerking is weggetrokken en waar 
onze diplomatie minder sterk aanwezig is. Dankzij die 
samenwerking ontstaat er bovendien een groep van 
alumni die hun hele leven en loopbaan ambassa-
deurs blijven voor ons land.

We zijn afgestapt van de vastgeroeste silobenade-
ring waar we decennialang in gevangen zaten en 
die elke synergie afwees met ons buitenlands en 
handelsbeleid. Waar samenwerking vroeger werd 
gewantrouwd, vormt ze vandaag het uitgangspunt. 
Eendracht maakt macht. Ook in een hedendaags 
ontwikkelingsbeleid.

 
Alexander De Croo 
Vice-eersteminister en minister  
van Financiën en Internationale Ontwikkeling
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Deel 1

Nieuw logo

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft een 
nieuw logo met bijhorende slagzin: ‘België, partner 
in ontwikkeling.’ De nieuwe visuele identiteit vormt 
het sluitstuk van een intensief hervormingsproces.  
België pakt zijn ontwikkelingssamenwerking tegen-
woordig innovatiever en efficiënter aan. Met meer 
aandacht voor mensenrechten (denk aan She  
Decides), digitalisering en sterke partnerschappen 
(ook met privésector).

Het idee van partnerschap staat centraal in de 
Agenda 2030. De nieuwe slagzin omarmt die filosofie 
van partnerschap, ingebakken in de Duurzame Ont-
wikkelingsdoelstellingen. De nieuwe visuele identiteit 
zal de vernieuwde Belgische aanpak op het terrein 
mee uitdragen.

Enabel krijgt nieuwe directeur

In september 2018 werd Jean Van Wetter algemeen 
directeur van het Belgisch ontwikkelingsagentschap 
Enabel. Hij volgt Carl Michiels op, die het agentschap 
14 jaar lang met succes heeft geleid. 

Van Wetter heeft enorm veel ervaring in de ontwik-
kelingssector. Zo stond hij onder meer aan het hoofd 
van Handicap International België en was hij landen- 
vertegenwoordiger voor internationale ngo’s in Cam-
bodja, China en Tanzania. Daarnaast heeft hij een pak 
internationale ervaring in de bedrijfswereld en een 
breed professioneel netwerk. De raad van bestuur 
van Enabel is er dan ook van overtuigd dat Jean Van 
Wetter de juiste man is om vorm te geven aan het 
Belgisch ontwikkelingsbeleid.

Van Wetter treedt aan op een belangrijk moment. Na 
de grondige hervorming van de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking door minister Alexander De Croo  
heeft de organisatie namelijk een ruimer mandaat 
gekregen. Enabel zal naast de gouvernementele 
samenwerking ook het Belgische beleid voor interna-
tionale ontwikkeling uitvoeren en coördineren. 

“ Het Belgische 
ontwikkelingsbeleid kiest 
resoluut voor vernieuwing 
en daar wil ik graag aan 
meewerken.” 
Jean Van Wetter

Accenten van het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid

Enabel wereldwijd

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap 
Enabel voert zo’n 150 projecten uit in de 14 
partnerlanden van de Belgische Ontwik-
kelingssamenwerking (Marokko, Senegal, 
Guinee, Burkina Faso, Mali, Niger, Benin, de 
Democratische Republiek Congo, Burundi, 
Rwanda, Oeganda, Tanzania, Mozambique 
en Palestina). De jaarlijkse portefeuille 
bedraagt 200 miljoen EUR, waarvan de 
helft in fragiele landen wordt uitgevoerd. 
Het agentschap heeft 1500 medewerkers, 
waaronder meer dan 70% lokaal personeel.
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Hervorming BIO

Via een eerste wetswijziging in 2016 werd het kapitaal 
van BIO opengesteld voor privé-investeerders die 
niet alleen op zoek zijn naar rendement maar ook 
bekommerd zijn om de sociale en milieu-impact van 
de projecten waarin ze investeren. Dat liet BIO toe in 
2018 een eerste fonds voor te bereiden dat concreet 
privé-investeerders mee laat investeren naast BIO. In 
oktober 2018 heeft de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers een aanpassing goedgekeurd die het sluitstuk 
betekende van een grondige hervorming van de 
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikke-
lingslanden (BIO). Dankzij deze nieuwe wetsaanpas-
sing en het nieuwe beheerscontract zal de investe-
ringsmaatschappij beter ingebed zijn in het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid, de band met de privésector 
versterken en de ontwikkelingsimpact in Belgische 
partnerlanden verhogen.

Zo kan BIO in de toekomst ook kleinere investeringen 
doen met een hogere ontwikkelingsimpact. Dat laat 
BIO toe om meer te investeren in de minst ontwikkelde 
landen waar het risico vaak hoger ligt. Overigens 
krijgt BIO een ruimere mogelijkheid om subsidies te 
verlenen, bijvoorbeeld aan stakeholders van bedrijven 
zoals kleine boeren of lokale beroepsverenigingen. De 
investeringsmaatschappij mag voortaan ook speci-
fieke opdrachten uitvoeren voor derden, zoals oplei-
dingen en het beheer van fondsen voor de Europese 
Unie. Ten slotte kan de Belgische staat BIO specifieke 
opdrachten toevertrouwen en beroep doen op haar 
expertise, bijvoorbeeld bij het beheer van participa-
ties in ontwikkelingsbanken zoals in Rwanda of Burundi.  

 

Samenwerking met Benin, Guinee 
en Senegal

De komende vijf jaar (2019-2023) slaan 
België en Benin de handen in elkaar 
om vrouwenrechten en duurzame 
lokale economische groei te verster-
ken. Het nieuwe samenwerkingspro-
gramma omvat 60 miljoen EUR en 
heeft 3 prioriteiten:

• ondernemerschap in de landbouw;

• capaciteitsopbouw in de havensector;

• seksuele en reproductieve rechten en 
gezondheid.

Om de lokale economische groei op een duur-
zame manier te versterken, zullen België en Benin 
samenwerken om de waardeketen in de ananas-
sector te verbeteren. Benin produceert elk jaar 400 
tot 450.000 ton ananas. Daarmee is ananas het 
derde belangrijkste landbouwproduct van het land. 
Ook de samenwerking op het vlak van havenactivi-
teiten moet leiden tot meer economische groei. Zo 
zal de haven van Antwerpen de haven van Cotonou 
helpen om zich verder te moderniseren. De haven 
is het economische hart van Benin met een jaarlijks 
vrachtvolume van 12 miljoen ton.

In Benin trouwt één op de tien meisjes voor de leeftijd 
van 15 jaar. Vrouwen hebben er gemiddeld vijf kinde-
ren. 15% van de moedersterfte is te wijten aan onvei-
lige abortussen. Het programma voorziet een betere 
toegang tot gezondheidsdiensten en familieplanning 
alsook het digitaliseren van gezondheidsgegevens. 

© Port of Antwerp
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In december 2018 ondertekenden 
België en Guinee een nieuw samen-
werkingsprogramma voor de periode 
2019-2023. Het programma omvat 45 
miljoen EUR en focust op:

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

• seksuele en reproductieve rechten  
(She Decides).

Het programma wil het ondernemerschap sti-
muleren in de sectoren ananas, aardappel en 
mango. Dat moet 12.000 nieuwe banen creëren, 
waarvan meer dan 40% voor vrouwen. Door vrouwe-
lijke ondernemers te ondersteunen, kan hun netto- 
inkomen met 50% stijgen.

‘She Decides’ - de promotie van seksuele en repro-
ductieve rechten en gezondheid - vormt de tweede 
pijler van het programma. Deze zal nauw samenhan-
gen met de economische empowerment van vrou-
wen en jongeren alsook met hun sociale emancipatie.

Deze samenwerking sluit aan op een allereerste 
samenwerking (2016-2019) van 15 miljoen EUR. Guinee 
werd pas in 2015 - na de ebolacrisis - een nieuw part-
nerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

In juni 2018 hebben België en Senegal 
een programma voor gouvernemen-
tele samenwerking ondertekend voor 
de periode 2019-2023. De samenwerking 
omvat 3 luiken:

• duurzaam ondernemerschap promoten en 
werk creëren;

• seksuele en reproductieve rechten  
verbeteren;

• onderwijs.

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert 
het programma uit. In totaal beloopt de Belgische 
bijdrage 45 miljoen EUR voor een periode van 5 jaar. 
De bedoeling is om te streven naar een inclusieve en 
duurzame groei die op rechten gebaseerd is, zoals 
de gelijkheid van kansen en de onafhankelijkheid van 
vrouwen. 

© Belgium MFA
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#SheIsEqual

Op 5 juni lanceerde minister De Croo - samen met 
de internationale ngo Global Citizen, de regering 
van Luxemburg, de Bill & Melinda Gates Foundation 
en Procter & Gamble - #SheIsEqual. Deze internati-
onale campagne zet in op gendergelijkheid, women 
empowerment en de gezondheid van vrouwen.  
 
#SheIsEqual wil de seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten van vrouwen verbeteren, 
genderdiscriminatie aanpakken in de wetgeving 
en opkomen voor de economische empowerment 
van vrouwen. Doel: meer dan 500 miljoen EUR bij-
eenbrengen en het lot van 20 miljoen meisjes en  
vrouwen verbeteren. 
 
 
Tegen kindhuwelijken en voor  
contraceptiva

België kende tijdens de lancering van #SheIsEqual 
drie miljoen EUR toe aan UNFPA Supplies en een 
gezamenlijk programma van het VN-bevolkings- 
fonds (UNFPA) en de VN-kinderrechtenorganisatie 
UNICEF. Dat programma bindt de strijd aan tegen 
kindhuwelijken in onder meer Burkina Faso, Niger, 
Mozambique en Oeganda. 

Dankzij de Belgische steun zal UNFPA Supplies con-
traceptiva kunnen aankopen en verdelen. In 2017  
verleende de organisatie meer dan twaalf miljoen 
vrouwen in 46 landen toegang tot moderne con-
traceptiva en diensten voor reproductieve gezond-
heid. Zo’n 7,1 miljoen ongewenste zwangerschap-
pen en 2,2 miljoen onveilige abortussen werden 
vermeden.

 
 
#SheIsEqual bouwt verder op de wereldwijde She-
Decides-beweging die minister De Croo in 2017 
samen met zijn toenmalige Nederlandse collega 
Ploumen op gang trok nadat de Amerikaanse 
president Trump de financiële steun schrapte aan 
internationale organisaties die vrouwenrechten 
versterken via familieplanning.

Enkele cijfers

• Wereldwijd trouwen elk jaar bijna 15 miljoen 
meisjes jonger dan 18. Dat zijn 37.000 kindhuwelij-
ken per dag. In totaal zijn wereldwijd 750 miljoen 
meisjes en vrouwen getrouwd voor de leeftijd 
van 18 jaar.

• In 18 landen kunnen mannen hun vrouw verbie-
den om te gaan werken, in 39 landen hebben 
meisjes niet dezelfde erfenisrechten als jongens, 
in 49 landen is er geen wetgevend kader dat 
vrouwen beschermt tegen huiselijk geweld.

• Wereldwijd bedraagt het aandeel vrouwen in 
parlementen slechts 23,7%. In 46 landen ligt het 
aandeel verkozen vrouwen in het nationaal par-
lement hoger dan 30%.

• Vrouwen dragen voor 37% bij tot het bruto mon-
diaal product. Als vrouwen de kans zouden krij-
gen om evenveel bij te dragen aan de economie, 
zou dat 23,8 miljard EUR toevoegen aan het bruto 
mondiaal product.

© Concepción Muñoz
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Duurzame ondernemingen

De komende vijf jaar zal de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking 12 miljoen EUR investeren in een 
partnerschap met duurzame ondernemingen. De 
nieuwe Business Partnership Facility zal steun geven 
aan ondernemersprojecten die samen met lokale 
ondernemers, ngo’s en de academische wereld 
inzetten op minstens één van de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen (SDG’s). De projecten moeten ook 
positieve vernieuwingen op sociaal, economisch en 
ecologisch vlak opleveren die de lokale bevolking ten 
goede komen.

Het investeringsfonds wil internationale partner-
schappen aanmoedigen om samen de SDG’s waar 
te maken. De financiële steun wordt toegekend op 
basis van een projectoproep via de Koning Boude-
wijnstichting.

 

Strategische dialogen:  
niet-gouvernementele  
samenwerking onder de loep

In 2018 ging de kwaliteit van de strategische dialogen 
er opnieuw sterk op vooruit. De dialogen worden jaar-
lijks georganiseerd met de actoren van de niet-gou-
vernementele samenwerking in de verschillende 
interventielanden.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking wil via stra-
tegische dialogen de coherentie en de uitwisseling 
van kennis en ervaring bevorderen. Ze helpen onver-
mijdelijke problemen oplossen die zich tijdens de 
uitvoering van gefinancierde programma’s voordoen. 
Er worden ook banden gesmeed met andere belang-
rijke actoren op het terrein zoals de Europese Unie 
en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).  
Dat de dialogen relevant zijn, is al bewezen tijdens 
verschillende moeilijke situaties zoals politieke instabi-
liteit in Burundi, Nicaragua en Haïti.

De kwaliteit van de strategische dialogen verbetert 
elk jaar dankzij strenge enquêtes die alle belangheb-
benden betrekken. In 2018 werden vooral de rijkere 
inhoud en de grotere flexibiliteit van de dialogen posi-
tief geëvalueerd. 

“ Heel wat Belgische bedrijven 
staan klaar om de SDG’s mee te 
omarmen. Dat komt het ontwik-
kelingsbeleid én de bedrijven ten 
goede. Want bedrijven die duur-
zame ontwikkeling nastreven zijn 
sterkere bedrijven.” 

      Alexander De Croo
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Migratie en ontwikkeling

De Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling erkent 
dat migratie een centraal onderdeel van ontwikke-
ling is. Target 10.7 van SDG 10 (ongelijkheid in en tus-
sen landen verminderen) streeft naar ‘een ordelijke, 
veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie 
en mobiliteit, ook via een gepland en goed beheerd 
migratiebeleidʼ.

 
 
In het kader van haar internationale verbintenis-
sen en in het bijzonder Agenda 2030, steunt de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking initia-
tieven die de positieve impact van migratie op 
ontwikkeling maximaliseren. Enkele voorbeelden:

• de partnerlanden helpen om hun 
bestuur inzake migratie en internationale 
bescherming te ontwikkelen;

• investeringsinitiatieven van de diaspora 
ondersteunen ter ontwikkeling van de 
landen van herkomst;

• de kosten voor internationale  
geldtransfers (remittances) verminderen;

• de diepere oorzaken van illegale migratie 
aanpakken;

• reguliere migratie als motor voor  
ontwikkeling ondersteunen en mogelijk 
maken voor de landen van herkomst, 
doorreis en bestemming.

 

 
 
Door het VN-Migratiepact (Global Compact voor een 
veilige, geordende en reguliere migratie) in septem-
ber 2018 te onderschrijven, heeft België dus al een 
stap gezet om SDG 10 te behalen.

Daarnaast was ons land in 2018 ook zeer actief in de 
verschillende regionale dialogen over migratie en 
ontwikkeling (het kader van Valletta, het Rabat-proces, 
het proces van Khartoem, enz.). In mei 2018 hebben 
de partnerlanden en -organisaties van het Rabat- 
proces (dat meer dan 60 Europese en Afrikaanse sta-
ten verenigt) onder het Belgisch voorzitterschap de 
‘Verklaring van Marrakesh en het actieplan 2018-2020’ 
aangenomen. De verklaring omvat tien doelstellin-
gen en meer dan twintig concrete maatregelen ter 
bevordering van een goed migratiebeheer in de 
regio van het Rabat-proces (West- en Noord-Afrika). 
Het actieplan stelt een op mensenrechten geba-
seerde aanpak voorop en bestrijdt vreemdelingen-
haat, racisme en discriminatie.

In het kader van de verbintenissen van Valletta kwam 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar ver-
bintenissen na door een derde schijf van 3 miljoen EUR 
te storten (in totaal werd 10 miljoen EUR toegekend) in 
het ‘Trust Fund for Africa’. Dat fonds werd opgericht 
naar aanleiding van de migratiecrisis eind 2015 om 
het gezamenlijk actieplan van Valletta uit te voeren.

© Thomas Hiergens



11

 
Met Agenda 2030 en de realisatie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) wordt er steeds 
meer belang gehecht aan een zo groot mogelijke 
beleidscoherentie ten gunste van duurzame ont-
wikkeling als onderdeel van een samenhangend 
en doeltreffend buitenlands beleid. Aandacht gaat 
daarbij naar: 

• Synergie en complementariteit verzekeren tus-
sen de acties van de verschillende overheids-
departementen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden. 

• Blijven reflecteren over een zo efficiënt mogelijke 
samenwerking en organisatie van de verschil-
lende adviesorganen.

• De werkzaamheden ter zake opvolgen binnen de 
EU en OESO, onder meer binnen het Policy Cohe-
rence for Development Focal Points netwerk van 
de OESO.

• Focussen op onderlinge verbanden en samen-
hang tussen de SDG’s binnen het beleidsonder-
steunend onderzoek ‘SDGs as a compass’. 

Mid-term peer review

In maart 2018 vond een mid-term review van de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking door het ont-
wikkelingscomité (DAC) van de OESO plaats - halver-
wege tussen de peer review van 2015 en die van 2020. 

Uit de review blijkt dat België duidelijke acties onder-
nomen heeft als antwoord op de aanbevelingen 
van de peer review van 2015. DE OESO-DAC juicht de  
Belgische focus op fragiele staten toe alsook de 
focus op resultaten. Ons land boekte ook sterke 
vooruitgang op het vlak van humanitaire hulp en 
gendermainstreaming. Tegelijk wijst de OESO-DAC 
er ons op dat onze ontwikkelingshulp aangepast 
moet zijn aan de risico’s van het werk in deze landen. 

Peer review

De peer review geldt internationaal als een van de 
belangrijkste evaluatiesystemen inzake ontwikke-
lingssamenwerking. Elk lid van het ontwikkelings-
comité (DAC) van de OESO ondergaat elke vijf jaar 
een peer review. Die beoordeelt de leden van de 
OESO-DAC op de wijze waarop ze hun internationale 
engagementen nakomen en moedigt hen aan om 
de beste praktijken van andere leden over te nemen 
in hun eigen werking. De peer review laat donoren 
toe om van elkaar te leren en ervoor te zorgen dat de 
hulp voldoende relevant blijft.

 
 
Nieuwe ambassades in Afrika

In 2018 heeft België 4 nieuwe ambassades geopend 
in Afrika. De bestaande diplomatieke bureaus in 
Cotonou (Benin), Conakry (Guinee), Bamako (Mali) 
en Niamey (Niger) werden tot ambassade opge-
waardeerd. Ons land toont daarmee welk belang 
het hecht aan de relaties met die landen en aan de 
situatie in de regio. De opwaardering versterkt alle 
domeinen van het Belgisch buitenlandse beleid 
binnen de zogenaamde comprehensive approach: 
bilaterale samenwerking, diplomatie, ontwikkelings-
samenwerking, defensie, veiligheid en justitie. Al die 
domeinen zullen beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden.

© Belgium MFA

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling
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België sterke stijger Aid 
Transparency Index 

België klom van de 27e naar de 18e plaats in de Aid 
Transparency Index 2018. Binnen de Europese Unie 
steeg ons land naar de 7e plaats. De index van Publish 
What You Fund geeft aan in welke mate donoren 
transparant communiceren over hun ontwikkelings-
inspanningen. 

Transparantie is belangrijk om te tonen hoe publieke 
middelen worden besteed en om de doeltref-
fendheid van hulp in kaart te brengen. Bovendien 
bevordert ze de samenwerking tussen verschillende  
ontwikkelingsactoren.

België dankt de stijging onder andere aan frequen-
tere publicaties van data en aan de rapportering 
over resultaten. Vanaf mei 2018 publiceren alle ngo’s 
volgens de standaarden van het International Aid 
Transparency Initiative (IATI). 

 
  

 

“ Het is goed om te zien  
dat de Belgische inspanningen 
ook internationaal worden  
opgemerkt. Bij het begin  
van de legislatuur bengelde  
België nog helemaal onderaan  
in de categorie zwak.  
Vandaag stijgen we naar  
de categorie goed.” 

      Alexander De Croo
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Integriteitscharter 

Wat is integriteit?

‘Integer zijn of zich integer gedragen’ betekent 
te allen tijde de waarden en normen van inte-
griteit in acht nemen en de desbetreffende  
regels toepassen. 

Met andere woorden: het interne systeem 
van integriteit en corruptiebestrijding heeft 
betrekking op de aspecten van de organi-
satiebeheersing die verband houden met 
integriteits- en corruptierisico’s, inclusief 
preventie- en sanctiemaatregelen. Integriteit 
omvat zowel financiële (corruptie en fraude) 
als morele aspecten (onder meer machts-
misbruik, discriminatie, seksuele intimidatie, 
misbruik en uitbuiting).

Integriteit is een fundamentele waarde binnen het 
Belgisch ontwikkelingsbeleid. Dat blijkt uit verschil-
lende initiatieven:

• het principe van integriteit werd uitdrukkelijk 
ingeschreven in de nieuwe regelgeving van 2016 
voor de niet-gouvernementele samenwerking;

• in 2017 werd een beleidsuitvoeringsrichtlijn rond 
integriteit uitgewerkt;

• in januari 2018 werd een taskforce Integriteit 
opgericht waarin de verschillende Belgische 
actoren van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking vertegenwoordigd zijn;

• op basis van de aanbevelingen van de OESO 
werd er een actieplan opgesteld;

• alle Belgische ontwikkelingsactoren moeten een 
integriteitscharter ondertekenen.

 
Het charter verplicht de 92 ondertekenaars om een 
ethische code op te stellen, te investeren in bewust-
making en opleiding rond integriteit, een vertrouwelijk 
advies- en contactpunt op te richten, preventieve 
maatregelen te nemen om risico’s te beheersen, 
regelmatige controles uit te voeren en ten slotte jaar-
lijks te rapporteren over de opvolging van klachten.

 
 
 
Tegelijkertijd heeft België zich ertoe verbonden de 
strijd tegen seksuele uitbuiting, misbruik en intimidatie 
op te voeren in de internationale hulpsector. Zo onder-
tekende ons land 22 verbintenissen aangegaan door 
22 donorlanden, die 90% van de wereldwijde hulp ver-
tegenwoordigen, tijdens de ‘Putting People First’-top 
in Londen in oktober 2018.

 
Belgische directeur bij Wereldbank

Sinds november 2018 vertegenwoordigt Nathalie Fran-
cken België bij de Wereldbank. In het verleden werkte 
onze landgenote als consultant voor de Wereldbank 
en als economist bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. 
Ze was voorzitter van Enabel, het Belgisch ontwikke-
lingsagentschap en onderzoekster en lesgeefster 
aan de KU Leuven. Als adviseur voor landbouw en 
voedselzekerheid werkte ze ook enkele jaren op de 
FOD Buitenlandse Zaken. 

 
De Wereldbank wil armoede wereldwijd  
tegengaan door leningen te verstrekken aan 
ontwikkelings- en middeninkomenslanden. 
De Bank telt 25 directeurs (met plaatsver-
vangers) die elk een groep landen vertegen-
woordigen. België zit samen met Luxemburg, 
Oostenrijk, Hongarije, Kosovo, Slovakije,  
Slovenië, Tsjechië, Turkije en Wit-Rusland in 
een kiesgroep. De Belgische kiesgroep wordt 
sinds november 2018 door een Oostenrijker 
geleid, met Francken als plaatsvervangend 
directeur.

 

 



 
 

Wehubit

Digitale technologieën kunnen ontwikkeling bevorde-
ren, kwetsbare bevolkingsgroepen vooruithelpen en 
burgers betere diensten aanbieden. Ze helpen met 
andere woorden de Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen (SDG’s) waarmaken. Daarom lanceerde 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2018  
‘Wehubit’, een nieuw programma dat digitale ontwik-
kelingsinitiatieven ondersteunt.

Projecten van de privésector, non-profitorganisa-
ties of de publieke sector in de partnerlanden van 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking komen 
in aanmerking. BIO verstrekt leningen aan de privé-
sector, terwijl Enabel de subsidies voor non-profit- 
organisaties toekent. Wehubit maakt geen deel uit 
van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Het 
ondersteunt projecten die hun sporen al verdiend 
hebben en fondsen nodig hebben om de vol-
gende stap te zetten. Wehubit financiert dus geen 
start-ups, maar het opschalen van D4D-initiatieven. 
Via projectoproepen volgens een welbepaald thema 
worden de beste initiatieven geselecteerd. De eerste 
oproep focuste op vrouwen- en jongerenrechten, 
inclusie en empowerment.

© Wehubit

VLIR-UOS blaast 20 kaarsjes uit

Eind december 2018 blikte VLIR-UOS terug op 20 jaar 
universitaire ontwikkelingssamenwerking. Tijdens een 
receptie in Bozar kwamen succesverhalen aan bod, 
gevolgd door prikkelende debatten.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking ondersteunt VLIR-UOS partnerschappen tussen  
universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en het  
Zuiden die innovatieve antwoorden zoeken op globale 
en lokale uitdagingen.
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Waaruit bestaat de Belgische officiële  
ontwikkelingshulp?

• financiering via de begroting voor ontwikkelings-
samenwerking (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 schuldkwijt- 
scheldingen. 

 
In de jaren ’70 werd internationaal aanvaard dat de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de rijke landen 
minstens 0,7% van hun bruto nationaal inkomen 
(BNI) zou moeten bedragen. Ook België heeft deze 
norm ingeschreven in de wet betreffende de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking. Door de financiële 
crisis en de moeilijke budgettaire omstandigheden 
ligt dit doel echter nog niet onmiddellijk binnen bereik. 
Na een sterke groei tijdens de periode 2008-2010 
(0,64% van het BNI in 2010 - het hoogste ODA-cijfer dat 
ooit bereikt werd) viel de Belgische ontwikkelingshulp 
geleidelijk terug tot 0,45% in 2017. Volgens een binnen 
de EU afgesproken positie dienen de lidstaten tegen 
2030 de 0,7%-norm te behalen.

 
 
 
In 2018 vertegenwoordigde de totale Belgische ont-
wikkelingshulp ongeveer 0,43% van het BNI .

De begroting voor ontwikkelingssamenwerking vast-
gesteld op 1.235 miljoen EUR (vereffeningskredieten). 
Omwille van de strenge maatregelen om het begro-
tingssaldo van de overheid onder controle te houden, 
werd een blokkering ten belope van 109,543 miljoen 
EUR opgelegd. Bijgevolg werd 1.124 miljoen EUR veref-
fend tegenover 1.106 miljoen EUR in 2017. 

Internationale
financiering

klimaatbeleid 4%

16%

31%

11%

15%

4%

23%

Landen- 
programma’s 23%

Initiatieven civiele
maatschappij 16%

Multilaterale
samenwerking 31%

Private sector
programma’s 
11%

Humanitaire 
programma’s 15%

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in cijfers

Vereffeningskredieten realisaties 2018
In  

duizend EUR
In  
%

 
0. Bestaansmiddelen programma 2.170 0%
1. Landenprogramma’s 257.905 23%
2. Initiatieven civiele maatschappij 178.306 16%
3. Multilaterale samenwerking 347.005 31%
4. Private sector programma’s 123.678 11%
5. Humanitaire programma’s 169.931 15%
6. Internationale financiering klimaatbeleid 45.033 4%
 
Totaal 1.124.029 100%
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Overzicht Belgische ontwikkelingshulp per kanaal  (in miljoen EUR)

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 2015 2016 2017      2018

Gouvernementele samenwerking

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel) 153,62 182,83 153,40   169,30
Acties van NGA’s in synergie 2,45 1,13  
Maatschappijopbouw en goed bestuur 1,77 68,65 16,91   22,26
Gedelegeerde samenwerking 9,54 14,66 14,30   10,25
Regionale samenwerking (vanaf 2017 via Enabel) 0,20 0,44  
Algemene en sectoriële begrotingshulp 16,88 13,01 21,01   7,66
Lokale civiele maatschappij 0,30 0,74 0,03
Beheerskosten Enabel 22,67 22,96 21,45   22,44

  20,00
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 12,45 12,77 10,49   6,20
Subtotaal gouvernementele samenwerking 239,80 331,80 256,00   258,11

Niet-gouvernementele samenwerking *
Civiele maatschappij en institutionele actoren 137,84 149,61 154,45
VLIR  - Vlaamse Interuniversitaire Raad 32,78 32,75 4,67
ARES - Federatie Hoger Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap 25,56 28,04 4,40
Wetenschappelijke instellingen 20,10 20,25 2,01
Andere niet-gouvernementeel 12,40 15,65 3,28
Subtotaal niet-gouvernementele samenwerking 228,68 246,30 168,79   170,94

Multilaterale samenwerking
Verplichte multilaterale bijdragen 10,96 10,48 13,50   13,51
Vrijwillige multilaterale bijdragen 115,79 100,56 81,68   83,50
Europees Ontwikkelingsfonds en Bank 120,02 95,13 160,60   146,92
Wereldbankgroep 12,50 13,26 42,17   59,40
Regionale ontwikkelingsbanken 48,47 47,22 11,95   11,90
Milieuverdragen (‘klimaatbeleid’ vanaf 2017) 20,20 45,21  
Multilaterale schuldkwijtschelding 16,50 17,27 19,60   21,19
Subtotaal multilaterale samenwerking 344,45 329,14 329,51   336,42

Ondernemerschap, Wetenschap  
en Technologie (vanaf 2017)
Wetenschap, technologie en innovatie: Belgische actoren   65,01   75,90
Wetenschap, technologie en innovatie: internationale actoren   2,50   2,50
Lokaal ondernemerschap, eerlijke handel, BIO   44,29   44,67
Internationale kenniscentra   0,35   0,61

Steun aan de privésector, BIO (vanaf 2017 zie boven) 42,23 46,18  
Humanitaire hulp 149,49 177,14 170,00   169,93
Klimaatbeleid  (vanaf 2017)   45,20   45,03
Sensibilisering in België (excl. ngo’s) 4,18 5,06 5,03   3,02
Administratie, evaluatie, andere 1,68 1,89 1,46   2,17

Totaal DGD 1.010,52 1.137,51 1.088,15   1.109,30

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

* Vanaf 2017 werd de cofinanciering van de programma's van het 
hoger onderwijs en de wetenschappelijke instellingen aangerekend  
op activiteitenprogramma ‘Ondernemerschap, Wetenschap  
en Technologie’.
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EU-financiering

In 2018 leverde België 4,17% van het totale 
EU-budget voor ontwikkelingssamenwerking, 
ofwel 377,08 miljoen EUR . Daarbovenop komt 
153,42 miljoen EUR via het Europees Ontwik-
kelingsfonds. Dat fonds geeft steun aan de 
ACP-landen (landen in Afrika, de Caraïben en 
de Stille Oceaan) in het kader van het Cotonou- 
akkoord. Dat brengt de totale officiële ontwik-
kelingshulp (ODA) die België leverde via de EU 
op 530,5 miljoen EUR in 2018. 

België is niet alleen betrokken bij de program-
mering en de opvolging van de financiering 
maar ook bij de besprekingen over toekom-
stige instrumenten. Zo vonden in 2018 de eerste 
onderhandelingen plaats voor het volgende 
financiële kader (2021-2027). Dat moet onder 
andere leiden tot een eengemaakt instrument 
met budget van bijna 90 miljard EUR. België 
zou daar ongeveer 4% aan bijdragen. Nieuw 
daarbij is een grotere betrokkenheid van privé- 
investeerders via blending en garantieverstrek-
king. België verdedigt er thema’s die centraal 
staan in ons ontwikkelingsbeleid zoals vrouwen-
rechten en digitalisering. 

De Europese Commissie en de lidstaten 
spenderen samen 76 miljard EUR per jaar (of 
1,5 miljard EUR/week) en staan daarmee in 
voor meer dan 50% van de wereldwijde ont-
wikkelingshulp. Voortaan wordt niet langer 
gesproken van Joint Programming maar over 
European Partners Working Better Together, 
waarbij ook niet-EU-lidstaten zoals Zwitser-
land en Noorwegen een rol kunnen spelen. 
Door de krachten te bundelen, is de impact 
van de hulp des te groter. Momenteel loopt 
het Working Better Together-initiatief in een 
60-tal landen, waaronder een groot aantal 
Belgische partnerlanden. 

© Marc Laplasse



© Plan International
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#EndPoverty 

België is de tweede meest effec-
tieve donor in het bestrijden van 
extreme armoede. Dat schrijft het 
Overseas Development Institute 
(ODI) in het rapport ‘Financing the 
end of extreme poverty’. De ODI- 
index kijkt naar de inspanningen 

die een donorland levert in sectoren die essentieel 
zijn om extreme armoede te bannen, zoals onder-
wijs, gezondheidszorg, voedselzekerheid en sociale 
bescherming.

Dat België zo sterk scoort is niet toevallig: in 2015 
kozen we er expliciet voor om ons internationaal 
ontwikkelingsbeleid te focussen op de minst ontwik-
kelde landen en fragiele staten. Elf van de veertien 
Belgische partnerlanden zijn minst ontwikkelde lan-
den. Met die keuze roeide ons land internationaal 
tegen de stroom in.

Het ODI-rapport geeft aan dat, om tegen 2030 de 
extreme armoede te bannen, meer landen hun 
inspanningen moeten focussen op de minst ontwik-
kelde landen, net zoals België dat doet. Middeninko-
menslanden hebben immers meer mogelijkheden 
om hun eigen ontwikkeling mee te financieren, zoals 
bijvoorbeeld eigen belastinginkomsten, buitenlandse 
investeringen en remittances.

  

 

 

 

Aardappelen op het menu in Cusco 

In mei 2018 vond het tiende Wereld- 
aardappelcongres (WPC) plaats 
in Peru, de bakermat van de aard-
appel. Wereldwijd worden jaarlijks 
zo’n 341 miljoen ton aardappelen 
geoogst. Daarmee is de aardap-
pel het derde belangrijkste gewas 
ter wereld, na rijst en tarwe.

België - aardappelland bij uitstek - was er sterk 
vertegenwoordigd. De Belg Romain Cools zat het 
congres voor. Hij is de topman van Belgapom, de 
beroepsvereniging van de Belgische aardappel-
handel en -verwerking. 

De biodiversiteit van de aardappel stond cen-
traal. Deze zal immers cruciaal zijn om de milieu- en  
klimaatuitdagingen van de toekomst het hoofd te 
bieden. De ngo Trias zette er haar activiteiten in de 
aardappelsector in de verf. Met een wereldprimeur: 
een artisanale fabriek die gevriesdroogde aardap-
pelen produceert. 

Ten slotte tekenden ook een aantal Belgische weten-
schappers, verbonden aan de internationale onder-
zoeksinstelling van de aardappel (CIP), present. 

Deel 2

Inzet voor Duurzame  
Ontwikkelingsdoelstellingen

Financing the end  
of extreme poverty

Report
September 2018

Marcus Manuel 
Harsh Desai 

Emma Samman 
Martin Evans

© CIP
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Kwaliteitsgeneesmiddelen

Wist je dat 1 op de 10 geneesmid-
delen in arme landen van slechte 
kwaliteit of vals is? Miljoenen 
levens lopen dus gevaar. De Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking 
ijvert samen met haar partners 
om kwaliteitsgeneesmiddelen 

te gebruiken in de landen waar ze actief zijn. In 2017 
ondertekenden ze een engagementsverklaring over 
kwaliteitsvolle medicijnen. Met deze verbintenis was 
België het eerste donorland dat zich engageerde 
om op het niveau van de samenwerking met andere 
regeringen de kwaliteit van de geneesmiddelen te 
verzekeren.

Toegang tot kwalitatieve medicijnen is al langer 
een Belgische prioriteit: al 10 jaar garandeert het 
‘Be-cause Health Charter on Quality of Medicines’ 
dat humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s pro-
ducten van hoge kwaliteit leveren. Om dat jubileum 
in de verf te zetten, organiseerde ons land in novem-
ber 2018 een conferentie. Internationale deskundigen 
evalueerden de Belgische initiatieven en blikten voor-
uit op de uitdagingen van de komende 10 jaar die de 
universele toegang tot kwaliteitsgeneesmiddelen in 
de weg staan.

Ook op internationaal niveau is België een pleitbezor-
ger van kwaliteitsvolle geneesmiddelen, onder meer 
binnen de Europese Unie en bij de Wereldgezond-
heidsorganisatie. Bovendien beschikt ons land over 
een wet die farmaceutische bedrijven verplicht om 
geneesmiddelen te produceren van gegarandeerde 
kwaliteit, ook als ze bestemd zijn voor export. 

© Institute of Tropical Medicine Antwerp
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De afgelopen jaren ging de toegang tot onderwijs er 
sterk op vooruit. Maar de kwaliteit van het onderwijs 
kan beter. Dat blijkt uit het allereerste ‘World Deve-
lopment Report’ over onderwijs van de Wereldbank. 
Het rapport waarschuwt voor een leercrisis in het 
wereldwijde onderwijs. Leren is immers niet hetzelfde 
als ‘naar school gaan’. Na enkele jaren scholing zijn 
miljoenen kinderen niet in staat om te lezen, schrijven 
en elementaire wiskundeproblemen op te lossen. 

Om SDG 4 (toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en 
levenslang leren) te behalen, ondersteunt de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking het Global Partner-
ship for Education (GPE) met 26 miljoen EUR voor de 
periode 2017-2020. Het is actief in 65 landen en draagt 
bij aan het ontwerp en de uitvoering van sectorale 
plannen voor de onderwijssector.

Daarnaast steunt België UNICEF, de belangrijkste 
partner op het gebied van kinderrechten, met een 
bijdrage van 15 miljoen EUR per jaar. UNICEF wil ieder-
een toegang geven tot kwaliteitsonderwijs, ongeacht 
geslacht, leeftijd, sociale klasse of handicap.

In december 2018 kwamen de ministers van Onder-
wijs van UNESCO samen in Brussel. In de ‘Verklaring 
van Brussel’ bevestigen zij opnieuw het recht op 
inclusief kwaliteitsonderwijs voor iedereen, verbinden 
zij zich ertoe het analfabetisme uit te roeien, de toe-
gang tot onderwijs in crisissituaties te waarborgen en 
wereldburgerschapseducatie en onderwijs met het 
oog op duurzame ontwikkeling te versterken.

 

In januari 2018, precies één jaar 
na de lancering, staat de teller 
van She Decides op 450 miljoen 
EUR aan extra middelen voor de 
seksuele en reproductieve rech-
ten en gezondheid van meisjes 
en vrouwen. In 2017 lanceerde 

België, samen met initiatiefnemer Nederland, She 
Decides als antwoord op de beslissing van de Ame-
rikaanse president Trump om alle financiële steun 
te stoppen aan internationale organisaties die zich 
in het Zuiden inzetten voor veilige abortus, voorbe-
hoedsmiddelen en gezinsplanning.

“ De strijd is nog niet gestreden. 
Nog te veel meisjes en vrouwen 
hebben niet de vrijheid om zelf te 
beslissen over wanneer, met wie 
en hoeveel kinderen ze willen.”

      Alexander De Croo

België investeert de volgende jaren 43 miljoen EUR 
extra in de rechten van meisjes en vrouwen wereld-
wijd. Daarvan gaat 12,4 miljoen EUR naar het VN-be-
volkingsfonds (UNFPA) en UNICEF voor hun strijd tegen 
kindhuwelijken en voor een betere toegang tot voor-
behoedsmiddelen. Daarnaast schenkt ons land in 
zijn bilaterale samenwerkingsprogramma’s extra 
aandacht voor seksuele en reproductieve rechten 
en familieplanning voor een totaalbedrag van 30,5 
miljoen EUR.

Enkele cijfers van UNESCO

• 750 miljoen jongeren en volwassenen  
kunnen niet lezen of schrijven;

• 262 miljoen kinderen en jongeren gaan  
niet naar school;

• 1 op de 5 tieners verlaat de middelbare  
school vroegtijdig;

• 1 op de 11 kinderen gaat niet naar de  
basisschool.  

Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

© Belgium MFA, Mia Van Aken

Eén jaar She Decides

© Mia Van Aken
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Waterplatform

De Belgische Ontwikkelingssa-
menwerking volgt de vele dimen-
sies van water nauw op, zoals 
drinkwater, grensoverschrijdend 
waterbeheer en sanitatie. Aan 
de hand van een interuniversitair 
beleidsondersteunend onderzoek 

‘Water nexus’ zal DGD een nieuwe waterstrategie 
opstellen. Bedoeling is om alle domeinen waarin water 
een rol speelt (energie, voedsel…) mee te betrekken.

De directie MD8 richtte samen met de ngo Protos (‘Join 
For Water’ vanaf 2019) een waterplatform ‘SDG6’ op. 
Alle Belgische spelers die werken rond water kunnen 
elkaar via dit platform ontmoeten. Dat moet toelaten 
om de waterproblematiek in het Zuiden meer gecoör-
dineerd aan te pakken. 

Zonne-energie in Senegal

De Belgische Investeringsmaat-
schappij voor Ontwikkelingslanden 
(BIO) heeft 16 miljoen EUR geïnves-
teerd in een zonne-energieproject 
in Senegal. Op een site van 83 
hectare komt één van de grootste 
zonne-energiecentrales van West-

Afrika met maar liefst 92.000 zonnepanelen. Ze zal niet 
alleen de energiebehoeften van meer dan 200.000 
inwoners dekken, maar ook de CO2-uitstoot drastisch 
verminderen. Dat betekent minder vervuiling, dus 
schone energie waarvan onze planeet profiteert.

Duurzame chocolade

In december 2018 lanceerde  
minister De Croo Beyond  
Chocolate: een partnerschap 
voor duurzame Belgische cho-
colade. Met Beyond Chocolate 
engageren overheden, bedrij-
ven, ngo’s, vakbonden, impact- 
investeerders en universiteiten 
zich om samen kinderarbeid 
aan te pakken, ontbossing tegen 
te gaan en te zorgen voor een 
leefbaar inkomen voor lokale  
cacaoproducenten.

Concreet betekent dit dat alle Belgische chocolade 
- geproduceerd of verhandeld in België - uiterlijk 
eind 2025 voldoet aan een relevante certificerings- 
standaard of geproduceerd is met cacaoproducten 
van bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma’s. Ook 
de afspraken tussen overheden en privépartners die 
vallen binnen het Cocoa & Forests Initiative dienen 
tegen uiterlijk eind 2025 volledig gerespecteerd te 
zijn. Voornamelijk ontbossing stoppen in Ghana en 
Ivoorkust, de twee grootste cacaoproducerende lan-
den. Ontbossing als gevolg van cacaoproductie voor 
de Belgische chocoladesector moet uiterlijk in 2030 
eindigen. Tegen dan moeten alle cacaoproducenten 
minimaal een leefbaar inkomen verdienen.

Beyond Chocolate bouwt verder op het Belgisch SDG 
Charter voor Internationale Ontwikkeling. Dat werd 
twee jaar geleden gelanceerd en brengt de privé-
sector, middenveld en overheid samen rond de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

België is de op één na grootste  
chocolade-exporteur ter wereld.  

We voeren jaarlijks bijna 600.000 ton  
chocolade uit naar EU-landen, de VS en Japan.

De Belgische chocoladesector draait een omzet 
van bijna 5 miljard EUR per jaar. Ongeveer 500 
bedrijven zijn actief in de cacaoverwerkende 

industrie en chocoladesector, gaande van 
grote multinationals tot kmo’s en ambachtelijke 

chocolatiers.

België is één van de grootste importeurs  
van cacaobonen. Via de haven van  

Antwerpen komen elk jaar meer 
dan 300.000 ton cacaobonen 

ons land binnen.

© Puratos
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Hack the goals

In oktober en november orga-
niseerde het Belgisch ontwikke-
lingsagentschap Enabel ‘Hack 
the Goals’, een reeks van zes 
hackathons in vijf landen. In  
Senegal, Niger, Palestina, Marokko 
en Oeganda gingen creatieve 

teams op zoek naar nieuwe, innovatieve oplossingen 
voor ontwikkelingsproblemen. 

In Senegal bijvoorbeeld wil men het ouders makkelijker 
maken om hun kinderen bij de geboorte in te schrijven 
bij de gemeente. In Palestina willen de gemeentebe-
sturen de bezorgdheden van inwoners beter kunnen 
identificeren. En in Niger moet de kwaliteit van de 
gezondheidszorg verbeteren door burgerparticipatie.

“ De toekomst is digitaal.  
De digitale revolutie geeft  
zoveel nieuwe kansen om  
ontwikkelingsuitdagingen  
anders en beter aan te pakken.”

      Alexander De Croo

 
De hackathons zijn uniek omdat de deelnemers zeer 
uiteenlopende achtergronden hebben: gezondheids-
deskundigen, onderwijsexperts, IT’ers, jongeren, men-
sen uit de overheid, het maatschappelijk middenveld 
of de bedrijfswereld… In elk land koos een lokale jury de 
beste of meest beloftevolle oplossing. Tijdens de finale 
in Brussel reikte minister de Croo de eerste prijs ter 
waarde van 5000 EUR uit aan het winnende team. De 
prijs is een aanmoediging om het voorgestelde idee 
ook daadwerkelijk te concretiseren in een functionele 
oplossing.

 
En de winnaar is ... Niger, met Team Zokaji 

Hun uitdaging: Hoe kunnen we de toegang tot 
informatie verbeteren, vooral voor jongeren, voor 
(seksuele en reproductieve) gezondheid, reke-
ning houdend met de lage alfabetiseringsgraad 
in Niger? 
 
Hun oplossing: een applicatie voor mobiele tele-
foons in meerdere talen (Frans, Haussa, Djerma 
en gebarentaal) en met audio (voor analfabeten) 
die zowel informatie rond verschillende thema’s 
van seksuele en reproductieve gezondheid (soa’s, 
puberteit, zwangerschap...) verschaft alsook 
spelletjes.

LGBTI-rechten versterken 

Nog in te veel landen leven men-
sen in angst enkel en alleen om 
wie ze zijn en van wie ze hou-
den. Daarom gaat de Belgische 
Ont wik ke l ingssamenwerk ing 
organisaties ondersteunen die 
opkomen voor LGBTI-rechten in 

het Zuiden. In totaal trok minister De Croo 500.000 
EUR aan steun uit voor organisaties die zich inzetten 
voor betere rechten voor holebi’s en transgenders in 
ontwikkelingslanden. Strategieën rond het aanpak-
ken van de onderliggende factoren die geweld tegen 
LGBTI uitlokken en leiden tot onderdrukking, komen ook 
in aanmerking voor steun.

“ Het is onze plicht om  
gelijke rechten te bevorderen  
en discriminatie te bestrijden.”

      Alexander De Croo

Ook in Europa is er nog steeds een kloof tussen de 
fundamentele rechten van het Handvest van de  
Europese Unie en de realiteit waarmee de LGBTI+ 
gemeenschap wordt geconfronteerd. Die personen 
zijn nog te vaak het slachtoffer van discriminatie, 
haattaal en fysiek geweld. België is altijd één van 
de leidende landen geweest op het vlak van holebi- 
rechten. We zullen die rol blijven opnemen, ook inter-
nationaal.

© Belgium MFA
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Prijs D4D

Op 4 oktober vond de uitreiking 
plaats van de prijs D4D – Digital 
for Development – een twee-
jaarlijks initiatief van het Africa- 
Museum dat steun krijgt van de 
directie-generaal Ontwikkelings-
samenwerking en Humanitaire 
Hulp (DGD). De prijs bekroont initi-
atieven die digitalisering inzetten 
als hefboom voor ontwikkeling. 
De geselecteerde projecten en 
ideeën benutten het potentieel 
van (nieuwe) technologieën op 
een innovatieve manier om de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te 
behalen. 

“ De digitale revolutie verbindt 
mensen, doorbreekt grenzen en 
creëert nieuwe kansen. Ook op 
het vlak van ontwikkeling zorgt 
ze voor nieuwe doorbraken die 
we ons tien jaar geleden niet 
konden voorstellen. De drie D4D-
laureaten 2018 tonen dat we hier 
als land vooroplopen.”
Alexander De Croo

De drie laureaten van 2018 maken elk op hun manier 
een verschil: een online videoplatform voor boeren, 
mobiele gezondheidscampagnes via games en een 
app voor mobile money.

Categorie iStandout (succesverhaal) 
     Access Agriculture

Via trainingsvideo’s in dit online platform leren 
boeren uit het Zuiden van elkaar over duur-
zame landbouwtechnologieën. Momenteel zijn 
zo’n 1300 filmpjes beschikbaar in 76 talen. Deze 
worden vanuit meer dan 100 landen bekeken.

 
Categorie iStartUp (innovatief idee) 
    WisePocket

Deze mobiele app wil via games gezondheids-
campagnes doeltreffender maken. Het is een 
spin-off van de VUB en de Universidad de 
Oriente in Santiago de Cuba. 

 
Categorie iChoose (publieksprijs) 
    EIGHT

Deze app voorziet de inwoners van een dorp in 
Oeganda van onvoorwaardelijke geldtransfers 
in de vorm van mobiel geld. Daardoor zijn ze 
zelf actor van hun verandering. 

©Shutterstock
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Klimaat en leefmilieu 

Klimaatfinanciering

Klimaat en leefmilieu blijven belangrijke thema’s voor 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Zo onder-
steunt België de Global Environment Facility (GEF), 
een internationaal fonds dat zich inzet voor een beter 
milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Tijdens de 
6de algemene vergadering die eind juni in Vietnam 
plaatsvond, bespraken experten en beleidsmakers er 
thema’s als voedselzekerheid, landgebruik, duurzame 
steden, circulaire economie en plastiekvervuiling. Ons 
land zal de komende vier jaar in totaal 60 miljoen EUR 
vrijmaken voor de GEF.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties 
(UNEP) is een andere belangrijke partner waaraan 
België jaarlijks 4 miljoen EUR bijdraagt. UNEP voert pro-
jecten en programma’s uit rond klimaatverandering, 
biodiversiteit, weerbaarheid tegen milieurampen, 
beheer van schadelijke stoffen en afval, leefmilieube-
heer, duurzame consumptie en productie, luchtkwa-
liteit en het opvolgen van de staat van het leefmilieu.

Ook blijft België de minst ontwikkelde landen steunen 
in hun strijd tegen de klimaatverandering. Zowel om  
 

 
 
 
de weg in te zetten naar een koolstofarme, groene 
ontwikkeling als om zich aan te passen aan de gevol-
gen van de opwarming van de planeet. Sinds 2009 
stort België elk jaar een significant deel van zijn inter-
nationale klimaatfinanciering in het Least Developed 
Countries Fund (LDCF). Dat fonds ondersteunt de 
minst ontwikkelde landen in hun aanpassing aan de 
klimaatverandering. Intussen zijn we de 4de grootste 
donor met een totale bijdrage van 93,6 miljoen EUR. 
In 2018 gaf de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
8 miljoen EUR aan het LDCF. Dankzij het fonds konden 
de partnerlanden die behoren tot de groep van minst 
ontwikkelde landen al één of meerdere projecten 
uitvoeren. Onder andere in de sectoren: landbouw, 
beheer van natuurlijke rijkdommen, beheer van 
kustzones, klimaatinformatiesystemen, waterbeheer, 
beheer van risico’s op rampen, infrastructuur en 
gezondheid. Bovendien werd een kapitaalsverhoging 
van 20 miljoen EUR aan de Belgische Investerings-
maatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) toe-
gekend om de proportie van klimaatinvesteringen in 
hun portfolio verder te verhogen.

2018 werd eveneens het jaar van de verdere operatio-
nalisering van het Green Climate Fund. Heel wat lan-
den konden rekenen op steun vanuit het Readiness 
and Preparatory Support Programme, waaronder 
heel wat partnerlanden van de Belgische Ontwikke-
lingssamenwerking. Dat programma moet ontwik-
kelingslanden klaarstomen om financiële middelen 
vanuit het Green Climate Fund aan te trekken zodat 
ze op termijn zelf programma’s kunnen indienen om 
koolstofemissies te verminderen en zich aan te passen 
aan de klimaatverandering.

© Shutterstock
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Visie klimaatbeleid

In 2018 sleutelde de directie ‘MD8 Milieu en  
Klimaat’ aan een nieuwe visie voor een toe-
komstgericht klimaatbeleid voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze klimaatvisie 
bouwt verder op drie sporen: 

• Klimaat systematisch integreren in alle  
programma’s en projecten. Zowel bij de 
opmaak, opvolging en uitvoering door Enabel  
en niet-gouvernementele actoren, als bij onze 
Europese en multilaterale samenwerking;

• Klimaatacties vooropstellen, ook op vlak  
van onderzoek, de rol van de privésector en  
de synergie met humanitaire hulp;

• Beleidscoherentie nastreven door nauwer 
samen te werken met actoren op verschil-
lende niveaus.

 

Biodiversiteit en de SDG’s

CEBioS, het programma van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, werkt samen 
met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan 
capaciteitsversterking in het Zuiden rond biodiversiteit 
en armoedebestrijding. In 2018 organiseerde het onder 
andere trainingen in taxonomie en kennis van eco-
systemen in het Noorden en Zuiden. Er werd samen-
gewerkt met wetenschappelijke instellingen in Benin, 
Burundi, Cambodja en Vietnam om lokaal weten-
schappers op te leiden. In mei organiseerde CEBioS 
een colloquium over de bijdrage van de bescherming 
van biodiversiteit om de SDG’s te bereiken. 

Naast klimaat en biodiversiteit vormt ook de strijd 
tegen verwoestijning een groot milieuprobleem in 
verschillende partnerlanden. DGD volgt deze thema-
tiek op in de schoot van het VN-verdrag ter bestrijding 
van woestijnvorming (UNCCD) en maakte in 2018 een 
rapport over de Belgische bijdrage aan het verdrag 
tijdens de periode 2012-2016.

In het kader van ACROPOLIS (beleidsondersteuning 
voor ontwikkelingssamenwerking) werd in 2017 een 
nieuw programma opgestart met KLIMOS. Met hun 
onderzoek willen de wetenschappers in dit platform 
ook in 2018 bijdragen aan de Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van leefmilieu en 
klimaat. De onderzoekers organiseerden diverse 
seminaries voor beleidsmakers onder meer over de 
rol van de privésector, ngo’s en overheden in groene 
energie en milieubescherming. 

 

© Shutterstock
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Zetel in de VN-Veiligheidsraad

Vanaf 1 januari 2019 zetelt België opnieuw als niet- 
permanent lid in de VN-Veiligheidsraad. We zullen  
focussen op vrede, mensenrechten, duurzame ont-
wikkeling en consensus.

“ Het lot van burgers die  
lijden onder conflicten,  
vrouwen en kinderen in  
de eerste plaats, moet de  
eerste zorg zijn voor de  
VN-Veiligheidsraad.”

      Alexander De Croo

 
De humanitaire aspecten van de vele crises in de 
wereld (Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, DRC…) vormen een 
belangrijk aandachtspunt van het Belgisch lidmaat-
schap. In overeenstemming met deze bezorgdheid 
zal ons land zich concentreren op:

• kinderen en gewapende conflicten; 

• vrouwen, vrede en veiligheid (resolutie 1325); 

• seksueel en gendergerelateerd geweld; 

• bescherming van burgers.

België heeft zijn deelname aan de vredeshand-
havingsinspanningen van de VN verhoogd, met 
name aan MINUSMA, en zal mee mandaten bepalen 
voor VN-vredesmissies. Daarbij moet de prioriteit 
gaan naar de bescherming van burgers.
 
Duurzame en inclusieve ontwikkeling is het beste 
preventieve instrument tegen geweld en instabili-
teit. Daarom zal België blijven samenwerken met de 
minst ontwikkelde en fragiele landen, voornamelijk in 
Sub-Sahara-Afrika. © iStock Claudiad

© Belgium MFA
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België wil een moderne partner zijn die kan inspelen op de evoluties en ver-
anderingen in de humanitaire sector. Als humanitaire donor willen we een 
‘innovatiecultuur ’ stimuleren binnen de humanitaire organisaties. In 2018 
investeerde ons land 20 miljoen EUR in vernieuwende projecten van ngo’s 
en internationale organisaties:

Deel 3

Humanitaire hulp

Daarnaast organiseerde België in april 2018 samen met Mozambique 
een evenement in New York rond humanitaire innovatie. Minister De Croo, 
VN-noodhulpcoördinator Marc Lowcock, UNICEF, WFP, ICRK en DFID tekenden 
present. Talrijke voorbeelden kwamen aan bod over hoe nieuwe technolo-
gieën de humanitaire hulpverlening kunnen verbeteren.

FAO

• Een mobiele applicatie 
 (FAMEWS) die de legerrups in 
Afrika bestrijdt via monitoring  

en vroegtijdige waarschuwing.

• Zonnecentrales installeren in 
Gaza om de stroomtekorten op 

te vangen; die brengen de land-
bouwproductie in gevaar en dus 

ook de voedselzekerheid.

WFP

 • Blockchaintechnologie ontwikke-
len voor cashdistributie in vluchte-

lingenkampen.

• Drones inzetten om de toegang  
tot kwetsbare bevolkingsgroepen  

te verbeteren.

UNICEF

Een systeem ontwikkelen  
dat zorgt voor informatie- 

uitwisseling en digitale  
verslaggeving met kwetsbare 
bevolkingsgroepen in Nigeria.

HET BELGISCHE 
RODE KRUIS

Een mobiele applicatie 
ontwikkelen om de be-

waking op communautair 
niveau te versterken.

CARITAS

Digitale 
middelen 

inzetten bij 
humanitaire 

hulp in de 
Kasai-regio. 

OXFAM

Hydrocultuur om de voed-
selcrises in de Sahelregio 

het hoofd te bieden.

TEARFUND

Capaciteitsversterking 
van confessionele  
organisaties om te  

reageren op  
humanitaire crises. 

HANDICAP INTERNATIONAL

Drones gebruiken in combinatie met 
nieuwe detectiemethoden en een 
mobiele interface om gegevens te 
verzamelen voor ontmijningsacti-
viteiten in Tsjaad. Zo kan de lokale 

bevolking opnieuw landbouwgronden 
ontginnen. 

PLAN BELGIË

Een innovatieve aanpak  
voor geldtransfers, jeugdzorg, 

gegevensanalyse ten  
behoeve van meisjes en  

jongens die gescheiden zijn 
van hun familie in de Centraal- 

Afrikaanse Republiek.

UNHCR

• Zonnepanelen  
installeren in een 

 vluchtelingenkamp  
in Soedan. 

• Een fonds steunen  
dat de ontwikkeling van 

innovatieve projecten op 
het terrein wil promoten.
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De Belgische humanitaire hulp in cijfers

In 2018 beschikte de Belgische humanitaire hulp over een recordbudget van 170 miljoen EUR. Dat budget 
werd besteed aan de hand van vier instrumenten:

• algemene middelen (core) van internationale humanitaire organisaties;

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

• meerjarige programma’s (twee jaar) als antwoord op complexe crisissen. In 2018 werden vier  
nieuwe programma’s gelanceerd;

• jaarlijkse projecten als antwoord op plotse of vergeten crisissen. In 2018 werden 32 projecten  
gefinancierd waarvan 13 die verband hielden met innovatie van de humanitaire actie. 

Humanitaire hulp Betalingen 2018

 
Core

 
30.000.000

 
Flexibele fondsen

 
60.000.000

 
Programma’s

 
32.000.000

 
Projecten

 
47.995.088

Totaal 169.995.088

Na de verbintenissen die België is aangegaan 
in het kader van de World Humanitarian Sum-
mit en de Grand Bargain, steeg onze zoge-
naamde ‘niet-geoormerkte’ steun. Zo werd in 
2018 de bijdrage aan de algemene middelen 
(core) verhoogd, waardoor 53% van de Belgi-
sche humanitaire hulp flexibel was.

Partnerorganisaties

Drie soorten organisaties krijgen Belgische  
humanitaire hulp:

• Belgische en internationale humanitaire ngo’s;

• internationale humanitaire organisaties;

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

In 2018 ontvingen de Belgische en internationale 
ngo’s 23,5 miljoen EUR, goed voor 14% van het totale 
budget. De internationale organisaties (inclusief flexi-
bele fondsen) kregen 146 miljoen EUR, goed voor 86% 
van het totale humanitaire budget. Gezien de migra-
tiecrisis en het aantal humanitaire crises dat wordt 
veroorzaakt door gewapende conflicten, hoeft het 
niet te verbazen dat het Internationaal Comité van 
het Rode Kruis (ICRK), de VN-Vluchtelingenorganisatie 
(UNHCR) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) het 
meeste geld kregen. Zij ontvingen respectievelijk 23,4 
miljoen EUR, 20 miljoen EUR en 19,6 miljoen EUR.

Geografische verdeling 

Wat de geografische verdeling betreft, kreeg de  
crisis in het Midden-Oosten de meeste steun met 
meer dan 56 miljoen EUR. Het grootste deel daarvan 
ging naar de crisissen in Syrië (meer dan 25 miljoen 
EUR) en de bezette Palestijnse gebieden (bijna 11 mil-
joen EUR), gevolgd door die in Jemen (meer dan 8 
miljoen EUR) en Irak (meer dan 5 miljoen EUR).

De regio van de Grote Meren kreeg bijna 35 miljoen 
EUR. De focus lag daarbij op de crisis in DRC (22,7 
miljoen EUR). De landen in de Sahel en de Hoorn van 
Afrika ontvingen in totaal respectievelijk 13,4 en 5,8 
miljoen EUR . Daarnaast kende ons land ook 1 miljoen 
EUR toe voor de heropbouw van de zwaarst getrof-
fen eilanden in de Caraïben na de doortocht van 
orkaan Irma.
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Om meer levens te redden, moet de humanitaire hulp 
innovatiever worden. Daarom proberen steeds meer 
humanitaire organisaties oplossingen te vinden.

Platformen zoals het Global Humanitarian Lab (GHL) 
helpen hen daarbij. GHL verenigt creatieve geesten, 
bekijkt best practices en zoekt gemeenschappelijke 
innovatieve oplossingen.

 
 
Begin 2018 trad België officieel toe tot het GHL als lid 
van de raad van bestuur. Het partnerschap is geba-
seerd op een gedeeld verlangen om in de humani-
taire sector de cross-sectorale samenwerking aan te 
moedigen, innovatieve oplossingen te versnellen, en 
de impactdoeltreffendheid van humanitaire acties te 
vergroten. Dankzij de Belgische bijdrage van 300.000 
EUR kan GHL zich richten op humanitaire innovatie.

© Gerald Talpaert

Blockchaintechnologie voor cashdistributie  
in vluchtelingenkampen

 
Het Wereldvoedselprogramma (WFP) levert elk jaar miljoenen tonnen voedsel-
hulp. Dat gebeurt steeds vaker via cashbetalingen waarmee vluchtelingen zelf 
voedsel kunnen kopen. Deze aanpak verhoogt de zelfredzaamheid van vluchte-
lingen, maximaliseert het aantal mensen dat kan bereikt worden en versterkt de 
lokale markt. De noodhulp voor Syrische vluchtelingen is het grootste programma 
van cashdistributie.

Via blockchain wil WFP de cashbetalingen voor voedselhulp efficiënter, veiliger en 
transparanter maken. Deze technologie verlaagt ook de betalingskost. Vorig jaar 
liep een grootschalig proefproject in het Azraq-vluchtelingenkamp in Jordanië. 
Meer dan 330.000 transacties voor 100.000 begunstigden werden via blockchain 
verwerkt. Met de steun van België gaat WFP het gebruik van blockchain uitrollen 
voor de 500.000 Syrische vluchtelingen die in vluchtelingenkampen in Jordanië 
verblijven.

Meer levens redden dankzij innovatie



31

Evaluaties alom in 2018: er werd onder andere terug-
geblikt op de acties rond ontwikkelingseducatie die 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking financierde 
tussen 2014 en 2017, de impact van wereldburger- 
schapseducatie in scholen, het programma Kleur 
Bekennen, de impact van pleidooien en van burger-
mobilisatie, en ga zo maar door. Al deze evaluaties 
benadrukken het belang van wereldburgerschaps- 
educatie en tonen aan dat deze sector volledig in 
lijn ligt met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s). 

 
She Decides op festivals

In 2018 gaf de Belgische Ontwikkelingssamenwer-
king 200.000 EUR steun aan film- en muziekfestivals 
rond het thema van seksuele en reproductieve rech-
ten voor vrouwen. Dat sluit aan bij de ‘She Decides’- 
campagne van minister De Croo.

Zo organiseerde het Millennium Festival (Brussel) 
verschillende activiteiten voor de leerlingen van het 
secundair onderwijs. Het Afrika Filmfestival (Leuven) 
heeft het onderwerp dan weer aangesneden met 
de film ‘The Fruitless Tree’. Het panel van het aanslui-
tend debat was bovendien volledig samengesteld 
uit Afrikaanse vrouwen of vrouwen van Afrikaanse 
afkomst. La Nuit Africaine (Ottignies) had als thema: 
‘Zij beslissen. Mijn lichaam mijn rechten, hier en in 
Afrika’. Ook het muziekfestival Esperanzah (Floreffe) 
en het filmfestival van Namen (FIFF) brachten het 
belang van vrouwenrechten naar voren. Dankzij 
deze muziek– en filmfestivals zijn meer mensen zich 
bewust van die essentiële rechten. 

 
 
 

 

 
Verder onderstrepen de rapporten dat de audiovi-
suele producties ondersteund door de DGD een zeer 
breed publiek bereiken. En dat het programma Kleur 
Bekennen belangrijk is voor de kwaliteitscontrole van 
het onderwijsaanbod en de digitale toegankelijkheid. 
Het programma staat toe inzichten te delen met de 
onderwijssector en zorgt voor vernieuwing. De impact 
van wereldburgerschapseducatie in scholen valt met 
andere woorden niet te onderschatten.

Deel 4

Sensibilisering
Evaluaties benadrukken het belang van wereldburgerschapseducatie



32

Heropening AfricaMuseum

Op 9 december opende het gloednieuwe Africa- 
Museum opnieuw de deuren. Het publiek kan er de 
schatten van Centraal-Afrika in een nieuwe en herte-
kende scenografie bewonderen. Maar het is meer dan 
een museum. Het is een wereldwijd referentiecen-
trum voor onderzoek over Centraal-Afrika. Daarvoor  
ontvangt het 3 miljoen EUR financiering van de Bel-
gische Ontwikkelingssamenwerking. Deze middelen 
dienen vooral om de partnerinstellingen in Afrika te 
ondersteunen, de opleiding van Afrikaanse weten-
schappers te financieren en om de Belgische burger 
te sensibiliseren.

Het AfricaMuseum is in de eerste plaats een weten-
schappelijke instelling die in 20 Afrikaanse landen 
met 200 wetenschappelijke instellingen en uni-
versiteiten werkt. 80 onderzoekers werken rond 
geologie, biologie, antropologie en geschiedenis. 
Daarnaast leidt het AfricaMuseum 130 Afrikaanse 
wetenschappers op die in België stage lopen rond 
archiefbeheer, taxonomie van vissen, opmaak van 
geologische kaarten of het beheer van wetenschap-
pelijke collecties. Ten slotte verrichten 30 Afrikaanse 
wetenschappers, die aan een Belgische universiteit 
doctoreren, onderzoek in het museum.

De omvangrijke collecties bestaan uit 10 miljoen 
diersoorten, 130.000 etnografische voorwerpen, 4 
kilometer historisch archief. Het museum is jaarlijks 
betrokken bij 25 tot 30 tentoonstellingen wereldwijd, 
voornamelijk via bruikleen.

 
Maatschappelijke rol

Het AfricaMuseum heeft een maatschappelijke rol te 
vervullen en wil een belangrijke bijdrage leveren aan 
een rechtvaardige en duurzame wereld. Daarom 
biedt het een bewustmakingsprogramma aan dat 
in lijn ligt met wereldburgerschapseducatie. Enerzijds, 
kennis verspreiden om het Afrikaanse continent beter 
te begrijpen en anderzijds de culturele en natuurlijke 
diversiteit versterken om duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

Het museum organiseert onder andere rondleidingen, 
workshops, activiteiten voor gezinnen en opleiding 
van leerkrachten. Jaarlijks nemen ongeveer 40.000 
jongeren deel aan de workshops over de geschiede-
nis, culturele praktijken, biodiversiteit en milieu.

“ Met de heropening van het 
AfricaMuseum schrijven we een 
nieuw hoofdstuk. Dat kan ons 
helpen om het verleden beter te 
begrijpen en om een betere toe-
komst te bouwen.”

      Alexander De Croo

© Regie der Gebouwen
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Audiovisuele activiteiten

In 2018 financierde de Belgische Ontwikkelingssamen-
werking documentaires, films, tv-series en evenemen-
ten voor een totaalbedrag van ongeveer 650.000 EUR. 
Ze hadden allemaal een link met wereldburgerschaps- 
educatie. Dat betekent dat ze de Belgische toeschou-
wer ertoe aanzetten om mondiale uitdagingen te 
begrijpen en zichzelf te situeren als een wereldburger.

De Democratische Republiek Congo stond centraal 
in een aantal producties uit 2018:

• De documentaire La lucha volgt de leden van 
de gelijknamige Congolese burgerbeweging die 
opkomen voor de rechten van de bevolking van 
hun land.  

• De RTBF-documentaire Totems en taboes gaat 
over de belangrijkste uitdagingen gelinkt aan de 
heropening en het koloniaal verleden van het 
AfricaMuseum. 

• In de zesdelige Canvas-reeks Kinderen van 
de Kolonie getuigen 20 Belgen en Congolezen 
over het leven onder de Belgische kolonie en de 
gevolgen ervan.

Studiebeurzen

Tussen januari 2017 en april 2018 is een evaluatie 
uitgevoerd van de Belgische universitaire ontwikke-
lingssamenwerking om na te gaan wat de impact is 
van de individuele beurzen. Resultaat: de individuele 
studiebeursprogramma’s van VLIR-UOS (Vlaamse 
universitaire ontwikkelingssamenwerking) en ARES 
(de Federatie Hoger Onderwijs van de Franse 
Gemeenschap) dragen effectief bij aan de ontwik-
keling van hun land of regio. Opgeleide studenten 
brengen nieuwe ideeën aan om de uitdagingen op 
ontwikkelingsvlak aan te pakken en ze bekleden vaak 
verantwoordelijke functies dankzij hun verworven 
vaardigheden.

 

Beurzen in cijfers

VLIR-UOS

Het academiejaar 2017-2018 telde 252 beursstuden-
ten in de Vlaamse universiteiten. Top 5 landen van 
herkomst: Ethiopië, Oeganda, de Filippijnen, Indonesië 
en Kenia. 

Tel daarbij de beurzen die in het kader van de zuidelijke 
programma’s worden toegekend en het jaarlijks totaal 
staat op 1.000. Het studiebeursbudget vertegenwoor-
digt een derde van het totale VLIR-UOS-budget.

ARES

In 2018 werden in het kader van het ARES-samenwer-
kingsprogramma ongeveer 600 beurzen gefinancierd 
voor studenten uit het Zuiden. Top 5 landen van her-
komst: DR Congo, Benin, Burkina Faso, Kameroen en 
Vietnam.

© Ketnet

Programma’s voor kinderen en jongeren 
vormen een prioriteit voor de audiovisu-
ele financiering. In 2018 zond Ketnet (de 
VRT-jongerenzender) het tweede seizoen 
van Goed gezien uit. Het programma 
gaat op zoek naar een reeks innovatieve 
oplossingen voor problemen in ontwik-
kelingslanden. Zo krijgen kinderen en 
hun ouders een beeld van de leefom-
standigheden in ontwikkelingslanden. 
Zowel het eerste als het tweede seizoen 
werd medegefinancierd door de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking.
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Belgische studenten naar het 
Zuiden

Belgische beursstudenten die naar het Zuiden gaan, 
dragen ook bij aan duurzame ontwikkeling. Na hun 
verblijf kunnen deze studenten beter mondiale vraag-
stukken analyseren en voelen ze zich sterk betrokken 
bij de Noord-Zuidproblematiek. Ze hebben respect 
voor diversiteit en komen sneller in actie voor interna-
tionale solidariteit met het Zuiden.

Ngo’s en partners van de Belgische universitaire ont-
wikkelingssamenwerking stomen de kandidaten klaar 
via infosessies en concrete cases. Een waaier aan 
thema’s komen aan bod: interculturele vaardigheden, 
hun rol als stagiair/vrijwilliger/onderzoeker, commu-
nicatie over het Zuiden, de strijd tegen armoede en 
ongelijkheid...

Glo.be wint een bronzen award

Elk jaar zetten de ‘FeWeb Excellence Awards’ de beste 
Belgische websites in de spotlights. De website van 
Glo.be behaalde brons in de categorie non-profit.

Glo.be, het vroegere magazine van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, ging volledig digitaal in 
2017. Sindsdien bericht Glo.be over de activiteiten die 
België onderneemt om de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s) te behalen. En dat via verschil-
lende communicatiekanalen (website, Facebook en 
Instagram) en in drie talen (Nederlands, Frans en 
Engels). Kortom, Glo.be is dé informatiehub van de 
Belgische internationale samenwerking .

Als kers op de taart won de website van Glo.be 
eind 2018 de bronzen FeWeb award in de categorie 
non-profit. Elk jaar maakt FeWeb, de beroepsorgani-
satie van de digitale sector, de meest performante 
websites van Belgische makelij bekend. Criteria zoals 
snelheid, linkkwaliteit, SEO, mobiele en gebruiksvrien-
delijkheid, toegankelijkheid en juridische conformiteit 
spelen mee in het bepalen van de winnaars. 

© Liesbeth Driessen
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Global Citizen Mandela 100

In totaal klokte de #SheIsEqual-campagne af op 
780,4 miljoen EUR. De apotheose van de campagne 
vond plaats in Johannesburg met een grootscha-
lig benefietconcert ‘Global Citizen Mandela 100’. De 
aanwezigheid van wereldsterren als Beyoncé en 
Chris Martin zorgden niet alleen voor wereldwijde 
aandacht, maar ook voor heel wat financiële toe-
zeggingen van bedrijven, politieke leiders en de 
non-profitsector.

“Deze opbrengst overtreft mijn stoutste verwachtin-
gen. #SheIsEqual kan voor meer dan dertig miljoen 
meisjes en vrouwen het verschil maken. Bijvoorbeeld 
door hen langer op de schoolbanken te laten zitten 
of door hen toegang te geven tot voorbehoedsmid-
delen zodat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze 
moeder worden.”

Alexander De Croo
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