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INLEIDING 

 

Sinds 30 april 2018, hebben alle ANGS hun DGD-programmagegevens in het IATI-register 
gepubliceerd. Na een intensieve periode van voorbereiding op de publicatie is het tijd om over te 
gaan tot de fase van controle van de kwaliteit van de publicatie. 
 
 

a. Wat wordt bedoeld met kwaliteit en « quality check »?  

 
De IATI-publicatie is gebaseerd op geharmoniseerde « regels » die zijn opgenomen in de IATI-
gids/addendum. Er zijn verschillende soorten regels: die gedefinieerd door de IATI-norm en die 
gedefinieerd door de Belgische ANGS. Deze regels zijn in feite kwaliteitscriteria. De « quality 
check » is dus de verificatie van de toepassing van deze regels/kwaliteitscriteria in uw publicaties. 
 
Deze controle kan handmatig worden uitgevoerd voor alle criteria. Sommige criteria kunnen 
automatisch worden gecontroleerd via software die speciaal voor dit doel is ontworpen. Deze nota 
richt zich voornamelijk op criteria die handmatig moeten worden geverifieerd. Voor regels die via 
software kunnen worden geverifieerd, zullen de federaties binnenkort een tool voor « quality 
check » ontwikkelen.  
 
 

b. Hoe is deze kwaliteitscontroletool tot stand gekomen?   

 
In de zomer van 2018 hebben de federaties en de DGD een « quality check » uitgevoerd op een 
selectie van elementen die door de ANGS’ gecodeerd werden. 
 
Er werden twee methoden gevolgd:  

(1) sommige elementen zijn systematisch geverifieerd door de federaties voor alle ANGS 
« activitity files » via een Excel-export uit het IATI-register (zie Instrument 2, Quality check 
2018_xls). Dit zijn elementen waarvoor de te coderen gegevens voor alle organisaties 
hetzelfde waren.  

(2) op basis van een willekeurige steekproef van « activity files », gevisualiseerd via het D-
portaal, heeft het DGD andere significante fouten ontdekt. 

 
Uit deze twee oefeningen is een lijst van veelvoorkomende fouten, en dus de kwaliteitscriteria die 
door de ANGS’ het minst gerespecteerd werden, naar voren gekomen. Elke organisatie moet haar 
publicatie corrigeren. De federaties hebben 3 instrumenten ontwikkeld om deze taak te 
vergemakkelijken. 
 

c. Hoe moet je dit doen?  

 
Deze nota bestaat uit 3 instrumenten:  
 
Instrument 1: Samenvatting van de « kwaliteitscriteria » die het minst worden gerespecteerd  
 
Deze samenvatting geeft de « kwaliteitscriteria » weer waaraan per element aandacht moet worden 
besteed.  
In de 3de kolom van de tabel wordt aangegeven of elke organisatie die fouten in de Excel-tabel 
« Quality Check 2018_Xls » (zie instrument 2 hieronder) kan terugvinden. Een « / » betekent dat het 
criterium niet door de federaties kon geverifieerd worden en dat elke organisatie het criterium zelf 
moet verifiëren. 
De 4de kolom van de overzichtstabel geeft u voor elk item het paginanummer van deze notitie waar 
u de uitleg vindt over hoe u – in Aidstream of op het IATI-register – uw vastgestelde fouten kunt 
corrigeren. U vindt er ook voorbeelden van fouten terug. 
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Instrument 2: Excel-tabel « Quality Check 2018_Xls »  
 
Deze Excel-tabel geeft in het rood weer waar de federaties fouten hebben vastgesteld per 
organisatie en per element. 
 

 Selecteer in kolom A van het bestand de naam van uw organisatie. De gegevens in de rode 
cellen zijn fouten en moeten voor elk element gecorrigeerd worden. 

 Een lijn = een « activity » van het programmatype outcome, structurele kosten of 
beheerskosten. De programmalijnen worden soms herhaald voor organisaties die in hun 
programmabestanden hebben aangegeven welke “children” ze hebben: outcome, CS, CG 
(wat niet verplicht was omdat de “parent” relatie al in de outcome-, CS- en CG-bestanden 
is aangegeven.  

 Opgelet, als u een bepaalde « activity » slecht ingegeven hebt in Aidstream of in uw 
coderingstool (met name de identifier van de organisatie), is het mogelijk dat ze niet in 
het Excel-bestand verschijnen. In dit geval vragen we u om alle onderstaande 
« kwaliteitscriteria » (Deel 2) te checken voor de ontbrekende « activity » en niet alleen in 
de rode gegevens. 

 
Opgelet: in dit Excel-bestand is het mogelijk dat sommige « activity files » ontbreken. Dit komt 
omdat coderingsfouten de export uit het IATI-register hebben verhinderd. Als gevolg hiervan konden 
de federaties deze bestanden niet controleren op mogelijke fouten. Elke organisatie moet 
controleren of er geen « activity file » ontbreken. Als dat het geval is, moet ze zelf voor deze 
« activity file » in kwestie controleren of de kwaliteitscriteria gerespecteerd zijn. 
 
 
Instrument 3: Gedetailleerde uitleg over het corrigeren van elke fout  
 
Deze handleiding is tot in detail uitgewerkt om u stap voor stap te begeleiden bij de correctie van 
gegevens per element en per kwaliteitscriteria. U hoeft dus niet bang te zijn voor het aantal 
pagina’s. Dit deel zal u helpen om veel tijd te besparen! 
 
 
 

Let er op dat als u een van uw « activities » bestanden in Aidstream corrigeert, 
deze niet langer in het IATI-register worden gepubliceerd (de status wordt 
« draft »). U moet opnieuw op de 3 knoppen van het validatieproces klikken: 
« completed » > « verified » > « published » :  
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d. Wanneer moet deze quality check klaar zijn?  

 
Alle organisaties worden vriendelijk verzocht om hun gegevens tegen eind 2018 te corrigeren. 
 
De verantwoordelijken transparantie van de federaties staat tot uw beschikking om u uw vragen 
telefonisch of per e-mail te beantwoorden : 
 

 ACODEV: Justine Ferrier  –  jf@acodev.be – 02/209.29.66 

 ngo-federatie: Paola Andrea Vallejo Patiño  –  Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be – 

02/536.19.22 

 FIABEL: Ruth Beeckmans  –  Ruth.Beeckmans@fiabel.be - 02/209.07.96 

 
De federaties zullen in december 2018 ook sessies organiseren om u te ondersteunen bij het 
corrigeren van uw gegevens. 
 
 

e. Opmerkingen 

Deze nota is een aanvulling op de nota over de visualisatieproblemen vastgesteld op het D-portaal 
en de wijzigingen die deze zomer in uw bestanden moesten worden aangebracht (zie  
« 180814_107_pv_n_Nota Problemen met de visualisatie op het D-portaal van de IATI-gegevens » die 
naar de IATI managers werden gestuurd). Houd alsjeblieft rekening met de twee nota’s en volg de 
aangegeven instructies. 

 
Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid bij het verhogen van de transparantie van de sector en die 
van uw organisatie!  
 

 
 

Het IATI-comité 
  

mailto:jf@acodev.be
mailto:Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be
mailto:Ruth.Beeckmans@fiabel.be
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INSTRUMENT 1: SAMENVATTING VAN DE MEEST VOORKOMENDE 
ERRATUMS BIJ DE « KWALITEITSCRITERIA »  

Elementen 
Kwaliteitscriteria die moeten worden gecontroleerd en zo nodig 

gecorrigeerd 

Fouten ontdekt 
in het Excel-

bestand 
« quality 

check 2018» 

= INSTRUMENT 2 

Uitleg om de 
informatie te 

corrigeren 
= INSTRUMENT 3 

Element 1 
« Reporting 
organisation »  

 Kenmerk « ref » (identifier): in al de bestanden EN in uw publisher account 

in het IATI-register, moet het op deze manier gestructureerd zijn: « BE-

BCE_KBO-0412345678 » 

 Kenmerk « type organisatie » : in al de bestanden EN in uw publisher 

account in het IATI-register moeten OSC’s als type « 22-National NGO » en de 

IA’s als type « 15-Other Public Sector » , « 80-Academic, Training and 

Research » , of een andere gepaste type organisatie aangeven.  

Zie kolommen 
B en C 

Zie pagina 7 

Element 2 
« Activity 
identifier »  

 In al de bestanden is de activiteit identifier correct gestructureerd: er is 

geen spatie of dubbele « -- » in de identifier. De « organisatie identifier » 

mag ook niet twee keer worden herhaald. 

Zie kolom D Zie pagina 8 

Element 3 
« Other 
activity 
identifier »  

 Deze identifier code die door de DGD wordt toegekend, wordt alleen 

aangegeven in uw bestanden van het programmatype DGD.  

 Deze identifier code is als volgt gestructureerd: « XM-DAC-2-10-xxxx » 

Zie kolom E Zie pagina 9 

Element 4 
« Title »  

In verband met de titels, in al de bestanden 

 bevatten de titels geen acroniem of afkorting, ze zijn begrijpelijk voor een 

extern publiek.  

 zijn de titels tenminste in het Frans, Engels OF Spaans. 

/ Zie pagina 9 

Element 5 
« Description»  

In verband met de omschrijvingen, in al de bestanden: 

 verschillen ze van de titel van de « activity » en geven ze aanvullende 

informatie.  

 komen ze overeen met de betreffende activiteit. 

 bevatten ze geen acroniem of afkorting, ze zijn begrijpelijk voor een extern 

publiek.  

 zijn ze tenminste in het Frans, Engels OF Spaans. 

/ Zie pagina 10 

Element 6 
« Status »  

 Behoudens uitzonderingen moeten alle bestanden de status « 2-

implementation » hebben. 

Zie kolom F Zie pagina 11 

Element 7 
« Date »  

 Alle bestanden bevatten tenminste de geplande startdatum en de geplande 

einddatum. 

 Behoudens uitzonderingen bevatten alle bestanden de werkelijke 

startdatum. 

 De werkelijke start- en einddata mogen niet in de toekomst liggen. 

/ Zie pagina 11 

Element 8 
« Contact 
info »  

 De outcome- en de programmabestanden bevatten tenminste de volgende 

kenmerken: het contacttype, de naam van de afdeling, e-mail. 

/ Zie pagina 12 

Element 10 
« Participating 
organisation»  

 In al de bestanden komen de kenmerken (rol, type, naam, identifier, land) 

die voor uw organisatie of voor een partnerorganisatie zijn aangegeven 

overeen met die organisatie. 

/ Zie pagina 12 

Element 11 
« Country» & 
Element 12 
“Region”  

 In al de bestanden wordt het land OF de regio aangegeven, maar niet beide. / Zie pagina 13 

Element 13 
« Location »  

 In al de outcome-bestanden bevat dit element, waar mogelijk/adequaat, 

tenminste de geografische coördinaten. 

/ Zie pagina 13 

Element 14 
« Sector »  

 In de structuurkostenbestanden wordt de sector « 91010-Administrative / Zie pagina 14 
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cost » vermeld. 

 In de outcome-bestanden wordt het aanbevolen om de 5-cijferige DAC-

sectorlijst te gebruiken. 

Element 19 
« Default 
finance 
type »  

 In al de bestanden wordt de classificatie « 110 – Standard grant » gebruikt.  Zie kolom G Zie pagina 15 

Element 20 
« Default aid 
type »  

 In al de bestanden komt de gebruikte code (C01, H01 of G01) overeen met 

elk bestandstype en met de plaats van interventie (Noord of Zuid) indien van 

toepassing.  

Zie kolom H Zie pagina 15 

Element 21 
« Default tied 
status »  

 In al de bestanden wordt classificatie «5-Untied» gebruikt.  

 

Zie kolom I Zie pagina 16 

Element 23 
« Budget »  

 In de outcome, structuurkosten- en beheerkostenbestanden: 

o Het budget wordt voor elk jaar van de duur van de activiteit aangegeven 
 de 5 jaren van het DGD-programma. 

o Elk budget bestrijkt een periode van 1 jaar, niet meer. 

o De status van de 5 jaarlijkse budgetten moet « 2-committed » zijn. 

/ Zie pagina 16 

Element 26 
« Transactions
 »  

 Verwar in de programma- en outcome-bestanden niet de transacties van 

het type « 11-Incoming commitment » met « 2-Commitment » 

 In het programma-bestand worden de transacties van het type "11-Incoming 

commitment" jaarlijks gecodeerd voor de 5 jaar van het programma. 

 In de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden komen de 

transacties van het type « 4-expenditures » overeen met het geld dat uw 

organisatie zelf rechtstreeks besteedt. 

 In al de bestanden, en voor alle soorten transacties, verwar de « providers » 

niet met de « receivers ». Dat geldt ook voor de bijhorende informatie. 

 In al de bestanden, en voor alle soorten transacties, zijn de transacties wel 

degelijk veel laten dan of gelijk aan de werkelijke begindatum van de 

« activity ». 

/ Zie pagina 17 

Element 28 
« Related 
activity »  

 Kenmerk « type »:  

o In het outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestand (de 
bestanden « children») is het « 1-parent »-type verplicht. 

o In het programmabestand (het bestand « parent »), wordt het type « 2-
child» optioneel vermeld. 

 Kenmerk « ref » :  
o In het outcome-, structuurkosten- en beheerskostenbestand (het 

bestand « children») moet de referentie (= de activity identifier) van de 
“parent” (= het programmabestand) verplicht worden aangeven. 

o In het programmabestand (het bestand « parent») worden de referenties 
(= de activities identifiers) van de “children” (= de outcome-, CS- en CG-
bestanden) optioneel vermeld. 

Zie kolommen 
J en K 

Zie pagina 19 

Element 30 
« Conditions »  

 In al de bestanden is de te vermelden informatie «nee», geen voorwaarde. Zie kolom L Zie pagina 20 

Element 31 
« Result » 

 in de outcome-bestanden:  

o Zorg ervoor dat de indicatoren correct zijn gecodeerd  zie de 
toelichting in bijlage 19! 

o Let erop dat de titels en beschrijvingen van de indicatoren begrijpelijk 
zijn. 

o De startdata van de streefindicator termijnen (targets) zijn in 
overeenstemming met de werkelijke data van de outcomes. 

/ Zie pagina 20 

Activity 
Default 
Values 
“hierarchy » 

 In het programmabestand (bestand « parent ») is de hiërarchie « 1 » 

aangegeven.  

 In de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden (de 

bestanden « children ») is de hiërarchie « 2 » aangegeven.  

Zie kolom M Zie pagina 22 
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INSTRUMENT 2: EXCELTABEL « QUALITY CHECK 2018_XLS » 

Zie Excel document « Quality check IATI 2018_v.def »  

 

INSTRUMENT 3: GEDETAILLEERDE UITLEG OM UW FOUTEN TE 
CORRIGEREN   

 

Element 1 “Reporting organisation” 
 

a. Kenmerk « ref» (organisatie-identifier):  

 

 In al de bestanden EN in uw uitgeversaccount op het IATI-register moet het op deze 

manier gestructureerd zijn: « BE-BCE_KBO-0412345678 ». 

 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « settings »  « Organisation information »  onder « organisation registration 
agency », kies « BE-BCE_KBO »  onder « organisation registration number », geef uw 
bedrijfsnummer in (10 cijfers beginnend met « 04… »)  « opslaan » : 

 
 

 
 

 Hoe kan ik de informatie in het IATI-register corrigeren?  
https://www.iatiregistry.org/  Log in   « my data »  « my publishers »  klik 
op de naam van uw organisatie onderlijnd in het blauw  klik op « manage »  ga 
naar het 3e veld om de informatie aan te vullen en te corrigeren   klik op 

« opslaan » : 

 

 

b. Kenmerk « type » :  

 In al de bestanden EN in uw publisher account op het IATI-register moeten de OSC’s als 
type « 22-Nationale NGO » aangeven en de IA « 15-Other Public Sector », « 80-Academic, 

Training and Research », of andere gepaste type organisatie. 

 Hoe kan ik informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log in  
« settings »  « Organisation information »  « opslaan » : 

 
 

 

 

https://aidstream.org/
https://www.iatiregistry.org/
https://aidstream.org/
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 Hoe kan ik de informatie in het IATI-register corrigeren?  
https://www.iatiregistry.org/  Log in  « my data »  « my publishers »  klik op 
de naam van uw organisatie onderlijnd in het blauw  klik op « manage »  ga naar 

het 6e veld om de informatie in te vullen en te corrigeren   klik op « opslaan » : 

 

 

Element 2 “Activity identifier” 
 

 In alle bestanden is de activity- identifier samengesteld uit (1) de IATI-organisatie-identifier 

en (2) een referentie voor de « activity » die u hebt gekozen: 

 
 

Opgelet, er is geen spatie in de identifier, noch een dubbele « -- ». 

Ook moet de « organisatie identifier » niet twee keer worden herhaald in de « activity-

identifier ».  

Om dit soort typefouten te vermijden, is het van cruciaal belang om uw identifiers 
niet handmatig in te voeren maar ze te kopiëren/plakken telkens wanneer u ze 
invoert! Bij de identifiers zijn alle tekens belangrijk omdat ze achteraf automatisch 
worden verwerk. De geringste typefout maakt de uitwisseling en analyse van 
informatie onmogelijk. 

 
 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 

in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts op het element 
« Activity Identifier »  geef de referentie aan die u aan uw activiteit wil geven. 
Opgelet, geef hier niet opnieuw de « organisatie identifier » in, deze wordt 

automatisch toegevoegd  « opslaan »: 

https://www.iatiregistry.org/
https://aidstream.org/
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Element 3 “Other activity identifier” 
 

 Deze door de DGD toegewezen identificatiecode wordt alleen vermeld in uw bestand van 
het programmatype DGD. Ze moet worden verwijderd voor bestanden van het type 

« outcome » of « structuurkosten » of « beheerkosten ».  

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream verwijderen (in de outcome-, CS- of CG-
bestanden)?  https://aidstream.org  Log in  ga naar het activiteitenoverzicht 

(samenvatting van alle gecodeerde informatie) en klik op de « x » : 

 

 Deze identificatiecode is als volgt gestructureerd: « XM-DAC-2-10-xxxx ».  

De streepjes zijn belangrijk, er is geen spatie in de identificatiecode, noch een dubbele 

« -- ». 

Om dit soort typefouten te vermijden, is het van cruciaal belang om uw identifiers 
niet handmatig in te voeren maar om ze te kopiëren/plakken telkens wanneer u ze 
invoert! Bij de identifiers zijn alle tekens belangrijk omdat ze achteraf automatisch 
worden verwerkt. De geringste typefout maakt de uitwisseling en analyse van 
informatie onmogelijk. 

De lijst met de door de DGD toegewezen programma- identifiers is beschikbaar in 

bijlage C van de IATI-gids (pagina 135).  

 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in   ga naar het activiteitenoverzicht (samenvatting van alle gecodeerde informatie) 
en klik op het potlood erboven. 

 

Element 4 “Title” 
 

 In alle bestanden bevatten de titels geen acroniem of afkorting, maar zijn ze voor een 
extern publiek begrijpelijk.  

 In alle bestanden zijn de titels tenminste in het Frans, Engels OF Spaans (afhankelijk van 
het partnerland) om internationaal te worden begrepen. De titels die momenteel alleen in 
het Nederlands zijn omdat het om activiteiten in het Nederlandse taalgebied in België gaat, 
of een structureel kostenbestand voor een Nederlandstalig programma, moeten dus ook in 
Frans worden vertaald. Maar houdt de titel in het Nederlands en voeg een vertaling toe door 
de nieuwe taal te specificeren. 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
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 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 

in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element 
« Title »  klik op « add more », schrijf uw titel in een andere taal en specifieer de 
taal: 

 

 

Element 5 “Description” 
 

 In al de bestanden verschillen de beschrijvingen van de titel van de « activity » en geven ze 
aanvullende informatie. Kopieer en plak de titel daarom niet.  
 

 In al de bestanden komen de beschrijvingen overeen met de betreffende activiteit:  
 Voorbeeld van een fout: de beschrijving van de outcome in Haïti komt niet overeen 
met de outcome in kwestie: http://www.d-
portal.org/ctrack.html?search&country=HT&publisher=BE-BCE_KBO-
0432235661#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0432235661-PROG2017-
2021_OUTCOME_HAITI_OS1 

 

 In al de bestanden bevatten de beschrijvingen geen acroniemen of afkortingen, ze zijn 
begrijpelijk voor een extern publiek. Gebruik ze om te communiceren over uw activiteiten, 
voor uw « public relation ». Al uw beschrijvingen worden ook gepubliceerd op het nieuwe 
DGD-portaal. De info van NGOs zal ook worden gepubliceerd op de nieuwe visualisatietool 
van Acodev en Ngo-federatie.  
 

 In al de bestanden moeten de beschrijvingen minstens in het Frans, Engels OF Spaans zijn 
(afhankelijk van het partnerland) om internationaal te worden begrepen. Titels die 
momenteel alleen in het Nederlands zijn omdat het gaat om activiteiten in het Nederlandse 
taalgebied van België, of een structureel kostenbestand voor een Nederlandstalig 
programma, moeten daarom ook in het Frans worden vertaald. Maar houd de titel in het 
Nederlands en voeg een vertaling toe door de nieuwe taal te specificeren.  
 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik om de activity in kwestie  klik rechts van het  element 
« Description»  klik op de 1e « add more », voeg je beschrijving in een andere taal 

toe en specifieer de taal: 

https://aidstream.org/
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&country=HT&publisher=BE-BCE_KBO-0432235661#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0432235661-PROG2017-2021_OUTCOME_HAITI_OS1
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&country=HT&publisher=BE-BCE_KBO-0432235661#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0432235661-PROG2017-2021_OUTCOME_HAITI_OS1
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&country=HT&publisher=BE-BCE_KBO-0432235661#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0432235661-PROG2017-2021_OUTCOME_HAITI_OS1
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&country=HT&publisher=BE-BCE_KBO-0432235661#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0432235661-PROG2017-2021_OUTCOME_HAITI_OS1
https://aidstream.org/
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Element 6 “Status” 

 

 Met uitzondering van de outcomes die nog niet van start zijn gegaan, moeten alle 
bestanden (inclusief de bestanden van het type programma, structurele kosten en 

beheerkosten) de status « 2-implementation » hebben.  

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element 

« Activity status »  selecteer de juiste code uit de keuzelijst   « save » : 

 

 

Element 7 “Date” 
 

 Alle bestanden bevatten minstens de geplande startdatum (standaard 01/01/2017) en de 
geplande einddatum (standaard 31/12/2017). 

 Met uitzondering van de outcomes die nog niet zijn gestart, moeten alle bestanden (in het 
bijzonder de bestanden van type programma, structuur- en beheerkosten) ook de 
werkelijke startdatum bevatten (standaard 01/01/2017) of de datum van de ondertekening 
van het MB, of een andere datum afhankelijk van de realiteit van de projecten). 

 De werkelijke start- en einddatum mogen niet in de toekomst liggen (na de huidige datum).   
 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element 

« Activity Date »  klik op de laatste « add more » om een datum toe te voegen:  

 

 

 

 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
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Element 8 “Contact info” 
 

 De outcome- en programmabestanden bevatten ten minste de volgende kenmerken: (1) 

het type contact, (2) de naam van de afdeling (bv.: secretariaat, financiën…), (3) de e-mail. 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  
Log in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts op het 
element « Contact Info »  vul het e-mailadres van het contact in.   

 

Element 10 “Participating organisation” 
 

 In al de bestanden komen de kenmerken (rol, type, naam, identificatiecode, land) voor uw 
organisatie of voor een partnerorganisatie overeen met deze organisatie. Voorbeelden: 

 Als u uw organisatie met de rol « funding » of « accountable » aangeeft, moeten 
alle kenmerken overeenkomen en moet u uw eigen organisatie- en activiteiten 
identifiers gebruiken (die beginnen met BE-BCE_KBO…) 

 

 
 
Controleer ook of u het juiste « type » van organisatie (« 22-National NGO » 
voor CMOs, “15-Other public sector”, “80-Academic Training and Research” 
of andere gepaste type organisatie voor IAs.) heeft aangegeven en of de 
structuur van uw « activity identifier » wordt gerespecteerd, zoals uitgelegd 
in bijlage 2 (kopiëren en plakken om typefouten te voorkomen).  
 

 Als u de DGD met de rol « funding » aangeeft, moeten alle kenmerken 
overeenkomen met de DGD en moet u de organisatie- en activity identifiers van 
de DGD gebruiken of deze die door de DGD aan u zijn toegewezen (beginnend 
met XM-DAC-2-10…) 

 

 
 
Controleer ook of u het juiste « type » van organisatie (« Government » voor 
de DGD) heeft aangegeven en of de structuur van de « activity identifier » 
van de DGD (uw « other activity identifier ») wordt gerespecteerd, zoals 
uitgelegd in bijlage 3 (kopiëren en plakken om typefouten te voorkomen).  
 

https://aidstream.org/
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 Als u een lokale partner met de rol « implementing » aanhaalt, moeten alle 
kenmerken overeenkomen: 

o Type: de lijst met « OrganisationType »-codes is beschikbaar in Bijlage 
A42 van de IATI-gids. 

o Organisatie: de volledige naam van de partnerorganisatie. 
o « Organisation identifier » en « Activity ID »: als deze partner GEEN 

PUBLISHER IS OP IATI, moet u deze velden LEEG laten.  

 
 
Element 11 “Country” & element 12 “Region” 
 

 In al de bestanden staat het land OF de regio aangegeven, maar niet beide. Anders zal er 

sprake zijn van een dubbeltelling van informatie, zoals het budget. 

 Hoe verander ik het land of de regio in Aidstream?  https://aidstream.org  Log 
in   ga naar het activiteitenoverzicht (samenvatting van alle gecodeerde 

informatie) en klik op de « x »: 

 

 
Element 13 “Location” 
 

 In al de outcome-bestanden, waar mogelijk/adequaat, bevat dit element tenminste de 
geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad) van de plaats. Deze informatie is 
essentieel om de interventies op de kaarten van de visualisatietools in kaart te kunnen 
brengen. Merk op dat het mogelijk is om voor eenzelfde outcome in een land « x » 
verschillende plaatsen en dus verschillende geografische coördinaten te vermelden. 

 Hoe werkt u de informatie in Aidstream bij?  https://aidstream.org  Log in  
« activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts op het element 
« Location »  ga naar beneden naar het attribuut « POINT » en vul de informatie 
« LATITUDE » en « LONGITUDE » in (als u ze niet kent, kunt u op de kaart inzoomen, 
klik zo precies mogelijk op de plaats en de 2 velden worden automatisch 
ingevuld)  opslaan: 

 

 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
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Om meerdere plaatsen (en dus meerdere geografische coördinaten) toe te voegen 
voor eenzelfde outcome: ga naar de onderkant van de pagina  klik op « add 
more »  vul de informatie voor deze 2e plaats in  opslaan.  

 

Element 14 “Sector” 
 

 In het structuurkostenbestand wordt de sector « 91010-Administrative cost » aangegeven. 

 In de outcome-bestanden wordt het aanbevolen om gebruik te maken van de 5-cijferige 
DAC-sectorlijst. Waarom? De DGD heef de 5-cijferige code nodig voor zijn rapportering aan 
de OESO-DAC en zijn toekomstige visualisatietool. Als u de 3-cijferige sectoren in IATI heeft 
gebruikt, zal de DGD zelf een 5-cijferige sector kiezen op basis van de inhoud van elk van 
uw outcomes en deze in zijn eigen database aangeven. Het wordt daarom aanbevolen om 
ook de sectoren van het 5-cijferige type te gebruiken, zodat in elk werkinstrument dezelfde 
informatie wordt weergegeven.  

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klink rechts op het  element 
« Sector »  corrigeer de gewenste informatie  om de lijst van 5-cijferige 
sectoren te bekomen, kies in het kenmerk « SECTOR VOCABULARY » de code « 1-
OECD DAC CRS Purpose Codes (5 cijfers). De lijst verschijnt hieronder onder het 

kenmerk « SECTOR CODE »  opslaan: 

https://aidstream.org/
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Element 19 “Default finance type” 
 

 In al de bestanden wordt de classificatie « 110 – Standard grant » gebruikt.  

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  in het menu links, klik op « settings »  klik op « default values »  ga naar 
het element « Default Finance Type » en selecteer de code « 110-Standard grant »  

klik op « Save Default Values »:  

 

Element 20 “Default aid type” 
 

 In alle bestanden komt de gebruikte code (C01, H01 of G01) overeen met elke type van 

bestand en, indien van toepassing, met de plaats van interventie (Noord of Zuid): 
 

o In het programmabestand worden de volgende codes gebruikt: 

 « C01-projects type interventions » (voor een programma dat geheel of 

gedeeltelijk in partnerlanden plaatsvindt)  

 « H01-development awareness » (voor een programma dat volledig in België 

plaatsvindt) 

o In het outcome-bestand worden de volgende codes gebruikt: 

 « C01-projects type interventions » (voor de outcomes in partnerlanden) 

 « H01-development awareness » (voor de outcomes in België) 

o In het structuurkostenbestand worden de volgende codes gebruikt: 

 « G01-administrative costs not included elsewhere » 

o In het beheerkostenbestand (voor de IA) worden de volgende codes gebruikt: 

 « C01-projects type interventions » (voor de CG’s van een programma dat geheel 

of gedeeltelijk in partnerlanden plaatsvindt)  

 « H01-development awareness » (voor de CG’s van een programma dat geheel in 

België plaatsvindt) 

 

https://aidstream.org/
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 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts op het element 

« Default Aid Type »  selecteer de juiste code uit de keuzelijst  opslaan: 

 

 

 
Element 21 “Default tied status” 
 

 In al de bestanden wordt classificatie «5-Untied» gebruikt.  

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  in het menu links, klik op « settings »  klik op « default values »  ga naar 
het element « Default tied status » en selecteer de code « 5-untied »  klik op 

« Save Default Values » :  

 

 
 

Element 23 “Budget”  
 
In al de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden: 
 

 Het budget wordt voor elk jaar van de duur van de activiteit aangegeven  de 5 jaren van 
het DGD- programma. 

 Elk budget heeft betrekking op een periode van 1 jaar, niet meer. 
 De status van de 5 jaarlijkse budgetten moet « 2-committed » zijn en niet « 1-indicative ». 

Alle jaarlijkse budgetten van de programma’s DGD 2017-2021 zijn inderdaad goedgekeurd in 
uw ministerieel besluit. Indien ze echter in de toekomst moeten gewijzigd worden, zal de te 
volgen procedure eruit bestaan dat u voor hetzelfde jaar een nieuw budget aan deze 
begroting moet toevoegen, met vermelding type « 2-revised ». Maar voor de DGD-
programma’s zal de status altijd « 2-committed » zijn. 

 Voorbeeld van een fout : de budgetten 2018-2019-2020-2021 zijn « indicative » : 
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=BE-BCE_KBO-
0408095925#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0408095925-PROG2017-2021_OS-LIVE 
 
  Opmerking: om dubbeltellingen van budgetten in D-portal te corrigeren, is u 
gevraagd om de 5 jaarlijkse budgetten uit het programmabestand in D-portal te 
verwijderen.  

 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts op het element 
« Budget »  ga naar het jaar in kwestie  selecteer « 2-committed » in het 
keuzemenu van de statuten  opslaan: 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=BE-BCE_KBO-0408095925#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0408095925-PROG2017-2021_OS-LIVE
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=BE-BCE_KBO-0408095925#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0408095925-PROG2017-2021_OS-LIVE
https://aidstream.org/
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Element 26 “Transactions”  

 

 Verwar in de programma- en outcome-bestanden de transactions van het type « 11-
Incoming commitment »  niet met « 2-Commitment » (in het D-portaal « Outgoing 
commitment » genoemd): 

 « Incoming commitment » wordt alleen gebruikt in de programmabestanden 
voor  transacties van de DGD of uw eigen fondsen naar uw programma.  

 Voorbeeld van een fout : in haar programmabestand vermeldt de NGO  
« outgoing commitment » voor zowel de subsidies die het van het DGD voor 
het programma kreeg als haar eigen middelen die het in het programma 
heeft gestoken in plaats van ze in de « incoming commitment » aan te 
geven. De aard van de transacties moet daarom worden gecorrigeerd: 
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=BE-BCE_KBO-
0418399305#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0418399305-PROG2017-2021 

 De « Commitment/Outgoing commitment » worden alleen gebruikt in de 
outcome-bestanden voor transacties van uw organisatie naar uw partners.  

 
 In het programma-bestand worden de transacties van het type "11-Incoming commitment" 

jaarlijks gecodeerd voor de 5 jaar van het programma. De transactiedata zijn telkens op 
01/01 van het betreffende jaar. Dit betekent voor de OSC’s in totaal 10 transacties van het 
type « 11-Incoming commitment »: 5 van de DGD en 5 van de OSC zelf ==> eigen bijdrage). 
Op deze manier kunnen de federaties jaarlijks het verschil meten, visualiseren en 
analyseren tussen de verbintenissen die met elke speler zijn aangegaan (=incoming 
commitment) en de daadwerkelijk ontvangen middelen (=incoming fund). 

 
 In de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden komen de transacties van 

het  type « 4-expenditures » overeen met het geld dat uw organisatie zelf rechtstreeks 
besteedt. De uitgaven van partners worden niet opgenomen in uw IATI-publicatie. Alleen de 
overdrachten aan partners zijn zichtbaar in IATI via de transacties van het type « 3-
disbursements » in de outcome-bestanden.  
 

 In al de bestanden, en voor alle soorten transacties : verwar « providers » en « receivers », 
en de bijhorende informatie, niet. 
 

 Een korte samenvatting : 
 

 Provider Receiver 

1-Incoming Funds DGD en uw organisatie 
(eigen inbreng) 

Uw organisatie  

2-Commitment Uw organisatie Uw partner 

3-Disbursement Uw organisatie Uw partner 

4-Expenditure Uw organisatie N/A 

11-Incoming 
commitment 

DGD en uw organisatie 
(eigen inbreng) 

Uw organisatie 

  
 Voorbeeld van een fout: De organisatie geeft een « disbursement » aan op 
01/01/2017 met de DGD als « provider » en als « receiver » zijn eigen naam : 
http://www.d-portal.org/ctrack.html?search&publisher=BE-BCE_KBO-
0463729878#view=act&aid=BE-BCE_KBO-0463729878-PROG2017-2021_OS2 
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 De kenmerken (identifiers, type, naam) die voor dezelfde « provider » of 
« receiver » organisatie zijn aangegeven, moeten allemaal overeenkomen met die 
organisatie!  
 

Voorbeelden: 
 

o Als u uw organisatie als « provider » of « receiver » vermeldt, moeten alle 
kenmerken overeenkomen met die van uw organisatie en moet u uw eigen 
organisatie- en activity-identifiers gebruiken (die beginnen met BE-
BCE_KBO…) 

 

 
Controleer ook of u het juiste « type » van organisatie (« 22-National NGO » 
voor CMOs, “15-Other public sector”, “80-Academic Training and Research” 
of andere gepaste type organisatie voor IAs) heeft aangegeven en of de 
structuur van uw « activity identifier » gerespecteerd wordt, zoals uitgelegd 
in bijlage 2 (kopiëren en plakken om typefouten te voorkomen).  

 
o Als u de DGD als « provider » opgeeft, moeten alle kenmerken 

overeenkomen met de DGD en moet u de organisatie en activity-identifiers 
van de DGD gebruiken of die welke de DGD aan uw programma toegewezen 
heeft (die beginnen met XM-DAC-2-10…) 

 

 
Controleer ook of u het juiste « type » van organisatie (« Government » voor 
de DGD) aangegeven hebt en of de structuur van de  « activity identifier » 
van de DGD (uw « other activity identifier » voor uw programma) 
gerespecteerd wordt zoals uitgelegd in bijlage 3 (kopiëren en plakken om 
typefouten te voorkomen).  
 

 
o Als u een lokale partner als « receiver » opgeeft, moeten alle kenmerken 

overeenkomen: 
 Type: de nieuwe codes zijn beschikbaar voor de lokale partners in 

de IATI-versie 2.03 (beschikbaar op Aidstream eind oktober 2018): 
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 « 11-Local government » 
 « 24-Partner Country based NGO » (voor het maatschappelijk 

middenveld in het algemeen, niet alleen voor NGO’s) 
 « 72-Private sector in Aid Recipient Country” 

 Organisatie: de volledige naam van de partnerorganisatie 
 « Organisation identifier » et « Activity ID »: als deze partner GEEN 

PUBLISHER IS OP IATI, moet u deze velden LEEG laten.  
 

 In al de bestanden, en voor alle soorten transacties, zijn de transactiedata veel later dan of 
gelijk aan de werkelijke begindatum van de « activity ». 

 
 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren ?  https://aidstream.org  Log 

in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het  element 

« Transactions »  corrigeer de gewenste informatie  opslaan.    

Element 28 “Related activity”  
 

a. Kenmerk « type »:  

 

 In de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden (de bestanden 

« children»), is het « 1-parent »-type verplicht. Inderdaad, we leggen hier uit wie de 

“parent” van het “child” is, met vermelding van de referentie van de “parent” (zie 

kenmerk « ref » hieronder). In elk “child”-bestand wordt slechts één « 1-parent»-relatie 

opgegeven. 

 

 In het programmabestand (het bestand « parent») wordt het « 2-child »type optioneel 

opgegeven. We leggen hier inderdaad uit wie de “children” van de “parent” zijn, met 

vermelding van de referenties van de “children” (zie kenmerk « ref » hieronder). 

Verschillende « 2-child»-relaties moeten dan worden aangegeven (alle outcome-, 

structuurkosten- en beheerkostenbestanden) in de programmabestanden. 

 

 Hoe kan in de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element 

« Related Activity »  selecteer de juiste uit de codelijst  opslaan:  

  /  
b. Kenmerk « ref »:  

  In de outcome-, structuurkosten- en beheerskostenbestanden (de bestanden 

« children ») moet de referentie (= activity identifier) van de “parent” (= 

programmabestand) worden vermeld.  Opgelet met typefouten, controleer of dit de 

VOLLEDIGE naam van de identifier is en dat hij op dezelfde manier gespeld is (let op 

voor « - »,  kleine letters versus hoofdletters, etc.). In elk “child”-bestand wordt 

slechts één “parent” relatie aangegeven.  

 In het programmabestand (het bestand « parent ») worden de referenties (= activity 

identifiers) van “children” (= de outcome-, CS- en CG-bestanden) optioneel aangegeven. 

Verschillende « child»-type relaties moeten dan in het programmabestand worden 

aangegeven (alle outcomes, structurele kosten en beheerkosten).  

 

 

 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
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 Hoe de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log in  
« activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element « Related 
Activity »  geef de juiste activity identifier VOLLEDIG in (opgelet voor typefouten, 

kopieer en plak de identifier om fouten te voorkomen)  opslaan:  

 

 
Element 30 « Condition » 

 

 In al de bestanden is de te vermelden informatie « nee », geen voorwaarde. In het kader 
van de DGD-programma’s worden er immers geen voorwaarden opgelegd aan de 

begunstigden. 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie  klik rechts van het element 
« Condition »  onder « condition attached », selecteer « No »  de andere 

kenmerken blijven leeg  opslaan:  

 

 
Element 31 « Result » 
 
In de outcome-bestanden:  
 

 Zorg er voor dat de indicatoren correct zijn gecodeerd:  

I. Voor organisaties die alleen de outcome-indicatoren coderen, wat het minimum is 

dat door de DGD wordt vereist: 

 

1. De indicatoren worden alleen gecodeerd in bestanden van het outcome-type.  
2. In de outcome-bestanden codeert u slechts één resultaatbestand: 

Bekijk in Aidstream: 

 
3. In een dergelijk resultaatbestand (zie hierboven) geeft u de volgende algemene 

informatie op: 

 Type: « 2-outcome » 

 Aggregation statuts: « false » 

 Title : titel van uw outcome (en niet uw indicator) 

https://aidstream.org/
https://aidstream.org/
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4. In het bestand van dat resultaat (vanaf « INDICATOR ») voert u de informatie over 
uw indicatoren in. U codeert het aantal indicatoren dat u heeft voor uw 
outcome (= specifieke doelstelling). U moet dus een 1ste indicator invoeren en 
vervolgens uw 2de, 3de, … toevoegen door op de laatste « add more » te klikken, 
allemaal in hetzelfde resultaatbestand: 

 
 

5. In de informatie voor dezelfde indicator voert u minstens 2 periodes in: een 
periode voor de tussentijdse streefwaarde en een periode voor de uiteindelijke 
streefwaarde. (Indien u dit wenst, kunt u jaarlijkse streefwaarden en dus 5 
periodes invoeren). Om een periode toe te voegen, klik op « add more » onder de 
1e gecodeerde periode.  
 

6. Sla uw resultaatbestand op (save).  
 

II. Voor organisaties die outcome-indicatoren ingeven + de outputindicatoren, wat 

optioneel is: 

 

1. De indicatoren worden alleen gecodeerd in bestanden van het outcome-type. 
2. In een outcome-bestand codeert u een resultaatbestand van het « 2-

outcome »-type EN x resultaatbestanden van het type « 1-Output » (x = het 
aantal outputs/resultaten projectschema dat u voor deze outcome heeft). 

3. Om dit resultaatbestand van het type « 2-outcome » in te vullen: zie instructies 
hierboven. 

4. In elke van de resultaatbestanden van het type « 1-output » (hierboven) geeft u 
de volgende algemene informatie op: 

 Type: « 1-outcome » 

 Aggregation statuts: « false » 

 Title: titel van uw output (= logisch kaderresultaat) 
 

5. In het resultaatbestand van het type « 1-output » (vanaf « INDICATOR ») geeft u 
de informatie over uw indicatoren op. U codeert het aantal indicatoren dat u 
heeft voor uw output (=logisch kaderresultaat). U moet dus een 1ste indicator 



  

22 
 

invoeren en vervolgens uw 2e, 3e, … toevoegen door op de laatste « add more » 
te klikken. 

6. In de informatie voor eenzelfde indicator voert u minstens 2 periodes in: een 
periode voor de tussentijdse streefwaarde en een periode voor de uiteindelijke 
streefwaarde. (Indien u dit wenst, kunt u jaarlijkse streefwaarden en dus 5 
periodes invoeren). Om een periode toe te voegen, klik op « add more » onder de 
1ste gecodeerde periode. 

7. Sla uw resultaatbestanden op. 
 

 Zorg ervoor dat de titels en beschrijvingen van de indicatoren begrijpelijk zijn:  

 de titels en beschrijvingen bevatten geen acroniemen of afkortingen, maar zijn 
begrijpelijk voor een extern publiek.  

 de titels en beschrijvingen zijn minstens in het Frans, Engels of Spaans 
(afhankelijk van het partnerland) om internationaal te worden begrepen. De 
titels die momenteel alleen in het Nederlands zijn, want het gaat om activiteiten 
in België, het Nederlandse taalgebied of een structuurkostenbestand voor een 
Nederlandstalig programma, moeten dook in het Frans worden vertaald. Maar 
houd de titel in het Nederlands en voeg een vertaling toe door de nieuwe taal te 
specificeren. 

 
 De startdata van de indicatordoelperioden komen overeen met de werkelijke data van de 

resultaten (element 7 « date »). Voorbeelden:  

 Een startdatum van een periode van een streefwaarde is gelijk aan of groter dan 
de startdatum van de outcome  

 Een startdatum van een periode van een streefwaarde is gelijk aan of eerder dan 
de startdatum van de outcome 

 
 
 
 
 

LAST BUT NOT LEAST: Activity Default Values “hierarchy » 
 
 

 In het programmabestand (de fiche « parent ») wordt de hiërarchie « 1 » opgegeven. Dit 

is inderdaad een « activity » van niveau 1 

 In de outcome-, structuurkosten- en beheerkostenbestanden (de bestanden 

« children»), wordt de hiërarchie « 2 » aangegeven. Dit zijn activiteiten van niveau 2. 

 

 Hoe kan ik de informatie in Aidstream corrigeren?  https://aidstream.org  Log 
in  « activities »  klik op de activity in kwestie   klik op « Override Activity 

Default » in het midden van de pagina:   onder 
« DEFAULT HIERARCHY » geef 1 of 2 aan volgens het te vermelden niveau  
opslaan  indien nodig, herhaal deze bewerking voor elk te corrigeren bestand:  

 

 
 

https://aidstream.org/

