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NOTA: Update van de IATI-standaard 

Omschakeling van versie 2.02 naar 2.03 

 

1. INLEIDING 

De IATI-standaard is een levend gegeven dat evolueert in de tijd. De standaard wordt regelmatig 

geactualiseerd, onder andere om rekening te houden met de verschillende types organisaties en met 

veranderingen die optreden in de praktijk van de ontwikkelingshulp. Er bestaan twee soorten updates. 

Kleine updates worden aangegeven met een verandering van de decimaal in de referentiecode van 

de versie van de standaard (2.02 => 2.03) en grote updates worden aangeduid met een verandering 

in de eenheid van de code (1.05 => 2.01).  

Het is dan ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwe versies van IATI en van de 

veranderingen die zij met zich mee brengen voor je publicatie (Handleiding “Hoe werken met de IATI-

standaard”, december 2017, punt 1.5.8. Update van de IATI-standaard). 

Versie 2.03 van IATI werd officieel voorgesteld op 20 februari 2018, maar was nog niet opgenomen in 

alle publicatietools zoals Aidstream.  

De omschakeling van versie 2.02 naar 2.03 heeft geen gevolgen voor de gegevens die je in 2018 hebt 

ingevoerd, omdat de updates van versie 2.03 van de standaard enkel betrekking hebben op 

toevoegingen en niet om wijzigingen of verwijderingen van elementen. Maar toch,  

 moet je je versie van Aidstream actualiseren 

 is het nodig/mogelijk om sommige gegevens te veranderen om je publicatie te verbeteren 

2. UPDATE VAN DE AIDSTREAM-VERSIE 

Versie 2.03 van IATI is op 25 december 2018 opgenomen in Aidstream. Als gebruiker van Aidstream 

moet je een e-mail gekregen hebben van het team van Aidstream met melding van integratie van de 

nieuwe versie: “AidStream Upgraded to V2.03”. Dit moet je doen in Aidstream om te publiceren 

volgens versie 2.03: 

 Nadat je bent ingelogd, zie je de knop “Update available” in de bovenste balk 

 Klik op “Update available” om de update van v2.03 te activeren 

 Je account wordt geüpdatet naar versie 2.03. 

 Volg de instructies op het scherm om je activiteiten te publiceren in v2.03. 

 

3. NUTTIGE UPDATES VAN VERSIE 2.03 VOOR DE BELGISCHE ANGS 

Die updates betreffen de bestanden van het type “activity”. We zullen de aanpassingen illustreren 
met screenshots van Aidstream, aangezien 98% van de organisaties via Aidstream werkt.  

 

 1-reporting-org: de lijst met de types organisaties is geüpdatet. Die nieuwe lijst met codes 

is afgestemd op de codes “DAC Channel”: 

https://iatistandard.org/en/news/iati-upgrade-to-version-2-03-goes-live/
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 De vakbondsorganisaties die niet onder type “22-National NGO” vielen, kunnen 

veranderen naar “90-Other” 

 De nieuwe code “90-Other” kan verder worden aangepast voor sommige IA’s.  

 
Noot: Die veranderingen moeten op 2 plaatsen worden aangebracht: in je fiches 
“activity” en “organisation” (via Aidstream gebeurt dat automatisch wanneer de 
gegevens worden geactualiseerd in de “settings” > “organisation information”) en in je 
publisher profile in het IATI-register (https://www.iatiregistry.org/publisher/edit/). 
 
 

 
 

 10-Participating-org: de lijst van de types organisaties is geüpdatet (zie screenshot 

hierboven). Voor de partnerorganisaties is de nieuwe code “24-Partner country based NGO” 

beter geschikt dan de code “23-Regional NGO”.  

 

https://www.iatiregistry.org/publisher/edit/
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 Ideaal gezien zouden de codes voor al je partners moeten worden veranderd. 

Noot: Aidstream staat niet toe een eenmaal gecreëerde participating-org te wijzigen om 
coherente informatie bij de "activities" te garanderen. Om een participating-org te 
veranderen, moet je een nieuwe partnerorganisatie maken (via het tabblad "organisation" 
in Aidstream) en die vervolgens samenvoegen met de organisatie die je wilt veranderen. 
Om samen te voegen: ga naar de te veranderen organisatie, klik op "..." en kies de optie 
"merge with..." en daar kies je de nieuw gemaakte organisatie. Vervolgens verwijder je 
de oude organisatie die 0 "activities" bevat.  

 

 13-Location: de volgende attributen zijn verplicht geworden:  

 “location reach code” 

 “location ID vocabulary” en “location ID code” 

 “administrative vocabulary” en “administrative code” 

 “exactness code” 

 “location class code” 

 “feature designation code” 

 

Noot: het gaat niet om een update van versie 2.03. Dit maakt deel uit van versie 2.01 van 

IATI maar werd pas vanaf 25 december 2018 opgenomen in Aidstream, tegelijk met versie 

2.03.  

 

 Dit betekent dat wanneer je de ingevoerde gegevens voor de locatie wilt wijzigen of 

corrigeren (bijvoorbeeld: de naam of de geografische gegevens), je verplicht al die 

gegevens moet invullen vooraleer je je update kunt opslaan. Aangezien die gegevens niet 

verplicht zijn voor DGD en ingewikkeld in te voeren zijn, stellen we voor om de ingevoerde 

gegevens niet te wijzigen. Indien je een fout hebt gemaakt en je die moet rechtzetten, 

verzoeken we je om het element “location” te verwijderen uit je publicatie via het 

algemeen overzicht in Aidstream:  

 

 
 

 27-Document-link: un nouvel attribut a été ajouté : « description ».  
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 Dit kan nuttig zijn indien je bijvoorbeeld een beschrijving of een samenvatting wilt 

geven van je programma.  

 In geval (een deel van) je programma anoniem is gemaakt, kun je hier verwijzen 

naar je beleid om gegevens uit te sluiten of uitleggen dat sommige delen van je 

programma vertrouwelijk zijn.  

 

 29-Transactions: de lijst van types organisaties is geüpdatet. Die nieuwe lijst met codes is in 

overeenstemming gebracht met de codes “DAC Channel”: 

 
 Voor de partnerorganisaties is de nieuwe code “24-Partner country based NGO” beter 

geschikt dan de code “23-Regional NGO”. Dit moet dus worden aangepast.  

 

 29-Transaction: de lijst met types transacties is geüpdatet. De transacties van het type 

“pledges” zijn nuttig voor humanitaire interventies. De transacties van het type “2-

commitment” heten voortaan “2-Outgoing commitment”: 

 

 
 

 De aanpassing van “2-Commitment” naar “2-Outgoing commitment” gebeurt 

automatisch in Aidstream.  

 

 31-result: een nieuw sub-element is toegevoegd (met nieuwe attributen): “Document-link”.  

 

 Dit kan nuttig zijn indien je een document wilt toevoegen over je resultaten.  

 

 31-result: er kunnen nu meerdere baselines worden aangegeven voor eenzelfde indicator.  

 

 Indien je meerdere baselines voor eenzelfde indicator hebt, heb je normaal gezien 

meerdere indicatoren ingevoerd in IATI. Je hebt de keuze om die verschillende 

indicatoren te laten zoals ze zijn of om ze bijeen te brengen in een enkele indicator 

door gebruik te maken van deze nieuwe optie.  
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 31-result: er zijn twee attributen toegevoegd onder de baseline: “location” en “dimension”: 

 

 
  

 Indien je een baseline hebt die verdeeld is in verschillende dimensies (bv. 

man/vrouw), heb je normaal gezien 2 indicatoren ingevoerd in IATI. Je hebt de keuze 

om die 2 indicatoren te laten zoals ze zijn of om ze bijeen te brengen in een enkele 

indicator door gebruik te maken van die nieuwe attributen.  

 

 31-result: de lijst met types indicatormetingen is geüpdatet. Die update is nuttig voor de 

kwalitatieve indicatoren: 

 

 
 

 Indien je kwalitatieve indicatoren hebt, moet je ideaal gezien als type meting 

“qualitative” aankruisen. In dat geval vul je niet de waarden voor de baselines en de 

targets in, maar vul je in plaats daarvan de velden voor opmerkingen in. 

 

4. OVERIGE WIJZIGINGEN IN VERSIE 2.03 MET ILLUSTRATIES IN AIDSTREAM 

 

 10-Participating-org: een nieuw attribuut is toegevoegd: “CRS channel code”. Dat attribuut 

maakt het mogelijk om het type deelnemende organisatie te beschrijven volgens de CRS-

codes: 
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Die codes zijn niet van toepassing voor de Belgische ANGS. Ze zijn vooral nuttig voor de 

rapporteurs van het DAC.  

 

 20-Aid-type: een nieuw attribuut is toegevoegd: “Vocabulary”:  

 

 
 

De code “1-OECD DAC” wordt automatisch toegekend. Die code is relevant voor de Belgische 

ANGS.  

 

 29-Transactions: een nieuw attribuut is toegevoegd onder het sub-element “Aid type”: 

“Vocabulary”: 

 

 
Dit sub-element “Aid Type” van het element “transaction” is niet van toepassing voor de 

Belgische ANGS.  

 

 31-result: een nieuw sub-element is toegevoegd (met nieuwe attributen): “Reference”: 
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Dit biedt de organisaties de kans om de kaders te specifiëren die ze gebruiken voor hun 
resultaten. In principe worden de indicatoren van de Belgische ANGS bepaald door de ANGS 
zelf en volgen ze geen specifieke kaders. Dit is dus niet van toepassing voor de Belgische 
ANGS.  

 
 

 Nieuw element: er is een nieuw element “tag” toegevoegd. De “tag” biedt een bijkomende 

gestructureerde en gereferentieerde classificering. Voor de Belgische ANGS is die nieuwe 

classificering niet van toepassing. Ter informatie: indien je een “tag” wilt toevoegen, moet 

je in de settings gaan, dan zal het element links in de classificaties verschijnen: 
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Organisation file 
 

 7-document link: er is een nieuw attribuut toegevoegd: “description”. 

 


