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NOTA: Morele verantwoording 2018 via IATI  

1. Algemene richtlijnen 

De morele verantwoording 2018 zal minder tijd in beslag nemen dan 2017. Alle velden zijn immers 

ingevuld ten tijde van de eerste publicatie.  

Alle Belgische ANGS moeten de volgende gegevens jaarlijks actualiseren:  

Organisation file  

 Element - Total Budget: het totale jaarlijks budget van de organisatie moet aangevuld worden. Dit 

betreft het volledig budget in het kader van alle (dus niet alleen DGD) activiteiten van 

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp . Aangezien IATI een vooruitblik wil geven, wordt 

een budget ingevuld voor het jaar waarover verantwoord wordt en het jaar erna.  

Concreet zouden tegen 30/04/2019 2017, 2018 en 2019 budgetten moeten verschijnen. Deze 

budgetten moeten aangeduid staan als ‘indicative’ of “committed” (indien reeds intern gevalideerd). 

 Element - Total Expenditures: de gebundelde uitgaven van de gehele organisatie in het kader van 

alle (dus niet alleen DGD) activiteiten van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp moeten 

aangevuld worden voor het laatste jaar.  

Concreet zouden tegen 30/04/2019 voor 2017 en 2018, total expenditures moeten verschijnen. 

Opmerking: deze toevoeging is op vraag van het IATI-secretariaat in het kader van de statistieken 

over de publishers.  

Activity files  

! Figuur 1 (zie pagina 8) herneemt de elementen die moeten/kunnen aangepast worden. 

 Activity file van het type programma: 

Element 26 – Transactions: Incoming funds 2018 zowel vanuit de DGD als vanuit de organisatie zelf 

(voor de CMO’s) [1]   

 Activity file van het type outcome : 

Element 26 – Transactions: Disbursements 2018 (indien er partners zijn) [2] en Expenditures 2018 

[3] 

 Activity file van het type structuurkosten/administratiekosten: 

Element 26 – Transactions: Expenditures 2018 [4] 

 Activity file van het type beheerskosten (alleen van toepassing voor de IA’s): 

Element 26 – Transactions: Expenditures 2018 [5] 

 

Elke individuele ANGS heeft echter ook een eigen programma met een eigen realiteit. Op een jaar kan 

er veel gebeuren: de naam van een (partner)organisatie is veranderd, de werking met een bepaalde 

partner is gestopt, een nieuwe partner is erbij gekomen, bepaalde gegevens zijn gevoelig geworden, 

enz. De voor IATI-relevante veranderingen zouden ook moeten weerspiegeld worden in de publicatie. 

Overloop de lijst elementen van alle activity files en de organisation file zodat jouw organisatie niets uit 

het ook verliest.  
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Opmerkingen:  

 Bijkomende uitleg bij de nieuwe informatie: gebruik de narratieve velden indien je meer uitleg 

wil geven over een bepaalde verandering. 

Bijvoorbeeld: voor de incoming funds zou de beschrijving kunnen aangeven dat er een verschil 

is tussen de incoming commitment en incoming fund door de budgetverschuivingen,  

 Back-up: vergeet niet een back-up te doen van de oorspronkelijke xml-files (morele 

verantwoording 2017) en de nieuwe xml-files (morele verantwoording 2018 et autres 

adaptations).  

Hoe doe je dit?  Ga naar Aidstream > klik op de Activity file > klik rechtsboven ‘View IATI XLM-

file’ > klik op ‘Download XML-file’ > sla het op in een centrale plaats in jullie server. 

 Kwaliteit van de publicatie: denk ook aan de mogelijke verbeteringen (visualisatie door D-portal, 

quality check) die nog niet gebeurd zijn. De morele verantwoording 2018 is immers een 

uitstekende gelegenheid om je publicatie te finetunen.  

 Update van de IATI-standaard: de standaard is in 2019 geëvolueerd van versie 2.02 naar versie 

2.03. Deze update heeft een aantal kleine gevolgen voor de publicatie. Meer informatie  hierover 

is te vinden in de « Nota: Update van de IATI-standaard. Omschakeling van versie 2.02 naar 

2.03 »  

2. Bijzondere richtlijnen voor 2018  

In 2018 werden er budgetverschuivingen doorgevoerd in het kader van de onderbenutting. Delen van 

de gesubsidieerde budgetten 2018 en 2019 zijn respectievelijk overgeheveld naar 2020 en 2021. Over 

de 5 jaar zijn de budgetten dus niet veranderd, maar potentieel wel per jaar.  

Grosso modo bestaan er 2 scenario’s:  

Scenario A: bepaalde organisaties kunnen beslist hebben om de verlaging van de subsidie in 2018 en 

2019 te compenseren door hun eigen inbreng te verhogen. De budgetten per jaar1 zijn bij deze 

organisaties stabiel gebleven.   

Subsidie 2018/2019 Eigen inbreng 

2018/2019 

Subsidie 

2020/2021 

Eigen inbreng 

2020/2021 

 

 

 

 

  

 

Scenario B: Bepaalde organisaties hadden geen andere keuze dan de eigen inbreng mee te verlagen 

in 2018/2019. De budgetten per jaar2 zijn bij deze organisaties wel veranderd. Deze organisaties zullen 

iets meer werk hebben om hun publicatie te actualiseren (zie [8] en [9]).  

Subsidie 2018/2019 Eigen inbreng 

2018/2019 

Subsidie 

2020/2021 

Eigen inbreng 

2020/2021 

                    

 

 

                                                        
 
1 Aangezien we het element 23 – Budget van de activity file van het type programma verwijderd hebben (cf. Nota 
visualisatie problemen D-portal) heeft dit geen impact op het niveau van het programma voor de publicatie, wel op 
het niveau van de outcomes.  
2 Aangezien we het element 23 – Budget van de activity file van het type programma verwijderd hebben (cf. Nota 
visualisatie problemen D-portal) heeft dit geen impact op het niveau van het programma voor de publicatie, wel op 
het niveau van de outcomes. 

https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-10/180814_106_pv_n_Nota%20problemen%20met%20visualisatie%20D-portal%20van%20IATI-gegevens%20Belgische%20ANGS.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-12/181207_174_pv_n_IATI_Nota%20over%20de%20quality%20check%20van%20gecodeerde%20gegevens_November%202018.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2019-03/190321_044_pv_n_Nota_Update%20van%20de%20IATI-standaard_Omschakeling%20van%20versie%202.02%20naar%202.03%20%28Maart%202019%29.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2019-03/190321_044_pv_n_Nota_Update%20van%20de%20IATI-standaard_Omschakeling%20van%20versie%202.02%20naar%202.03%20%28Maart%202019%29.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-10/180814_106_pv_n_Nota%20problemen%20met%20visualisatie%20D-portal%20van%20IATI-gegevens%20Belgische%20ANGS.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-10/180814_106_pv_n_Nota%20problemen%20met%20visualisatie%20D-portal%20van%20IATI-gegevens%20Belgische%20ANGS.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-10/180814_106_pv_n_Nota%20problemen%20met%20visualisatie%20D-portal%20van%20IATI-gegevens%20Belgische%20ANGS.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2018-10/180814_106_pv_n_Nota%20problemen%20met%20visualisatie%20D-portal%20van%20IATI-gegevens%20Belgische%20ANGS.pdf
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Dit heeft gevolgen voor de publicatie in IATI voor de elementen 23 – Budget en 26 – Transactions.  

Het is een bijzondere situatie die uitdagingen met zich mee brengt voor de publicaties. De federaties 

onderzoeken nog op welke manier sectorale analyses kunnen gemaakt worden over deze situatie vanuit 

IATI.  

Individueel kunnen organisaties wel al in hun publicatie tonen dat er iets opmerkelijks is gebeurd met de 

financiële elementen van hun interventies. Hieronder worden de verschillende mogelijke acties verder 

beschreven. Kortweg:  

 Alle organisaties (zowel scenario A als B) kunnen OPTIONEEL de veranderingen van de incoming  

commitments van DGD (zie actie [6]) en van de eigen inbreng (zie actie [7]) aanpassen.  

 Organisaties in scenario B echter MOETEN hun nieuwe outcomebudgetten toevoegen (zie actie 

[8]). Deze organisaties kunnen OPTIONEEL ook de jaarlijkse outgoing commitments naar hun 

partners aanpassen (zie actie [9]). 

 

[6]: Element 26 – Transactions van de activity file van het type programma: Incoming commitment – DGD 

(OPTIONEEL) 

 

“Incoming commitment = a firm, written obligation from a donor or provider to provide a specified 

amount of funds, under particular terms and conditions, reported by a recipient for this activity.” 

De budgetverschuivingen zijn begin 2019 verankerd in Ministeriële Besluiten (MB) ter aanpassing van 

de oorspronkelijke Ministeriële Besluiten. Deze budgetverschuiving heeft dus een impact op de 

incoming commitments (IC) van de DGD voor 2018, 2019, 2020 en 2021 in de activity file van het type 

programma.  

Indien jouw organisatie ervoor kiest om  de budgetverschuivingen zichtbaar te maken via de incoming 
commitments moeten er in de activity file van het type programma:  
 
(a) 4 nieuwe IC van de DGD (2018, 2019, 2020, 2021) toegevoegd worden met de volgende 
informatie: 
 

 Bedragen (Value > Amount): de standaard heeft een kunstje om zulke veranderingen weer te 

geven, m.n. met positieve en negatieve waarden. Je neemt dus niet de volledige, nieuwe 

jaarbedragen op, maar het verschil met het oorspronkelijke.   

Bijvoorbeeld: 2018: oorspronkelijk bedrag is 120 000€ en nieuwe bedrag is 100 000€ => je voert 

een nieuw IC in van -20 000€. 

 Data (= Transaction date en Value date): De datum van de incoming commitment is de datum 

van ondertekening van het aangepast MB.  

 Beschrijving (= Description > Text): In het MB engageert de overheid zich om een bepaald 

bedrag te geven volgens vastgelegde jaarlijkse schijven. De beschrijving laat toe om 

veranderingen hierin weer te geven.  Zorg ervoor dat de beschrijving duidelijk weergeeft op 

welke jaarschijf het bedrag betrekking heeft.  

(b) enkele attributen van de oorspronkelijke 5 IC van DGD (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021) aangepast 

worden:  

 Data (= Transaction date en Value > Value date): de huidige data staan op 1 januari van het 

desbetreffende jaar. Dit werd door de federaties geadviseerd om de eerste publicatie te 

faciliteren. We zien echter dat dit in D-portal geen correct beeld geeft. De standard vereist 

immers de datum van het contract. De datum van de incoming commitment is dus de datum van 

ondertekening van het MB. Het moet in deze zin aangepast worden.  
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 Beschrijving (= Description > Text): In het MB engageert de overheid zich om een bepaald 

bedrag te geven volgens vastgelegde jaarlijkse schijven. De beschrijving laat toe om 

veranderingen hierin weer te geven.  Zorg ervoor dat de beschrijving duidelijk weergeeft op 

welke jaarschijf het bedrag betrekking heeft.  

De tabel hieronder vat samen wat je concreet moet invullen voor de incoming commitments indien jouw 

organisatie ervoor kiest om de budgetverschuivingen zichtbaar te maken via de incoming commitments.  

De nieuwe of aan te passen informatie is te vinden in het groen. De inspanningen om deze aanpassingen 

te doen zullen voor alle organisaties dezelfde zijn. 

 

Welke IC?  Welk bedrag?  Welke datum? Welke beschrijving? Suggestie (ENG):  

IC 2017 Oorspronkelijke schijf 

2017 

Datum van MB 1 Installment 2017 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2018 (MB 1) Oorspronkelijke schijf 

2018 

Datum van MB 1 Installment 2018 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2019 (MB 1) Oorspronkelijke schijf 

2019 

Datum van MB 1 Installment 2019 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2020 (MB 1) Oorspronkelijke schijf 

2020 

Datum van MB 1 Installment 2020 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2021 (MB 1) Oorspronkelijke schijf 

2021 

Datum van MB 1 Installment 2021 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2018 (MB 2) Verschil nieuwe en 

oorspronkelijke schijf 

2018  

(vergeet de “–“-teken niet 

bij de negatieve 

waarden!) 

Datum van MB 2 Reduction installment 2018 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-programme 

2017-2021 

IC 2019 (MB 2) Verschil nieuwe en 

oorspronkelijke schijf 

2019 

(vergeet de “–“-teken niet 

bij de negatieve 

waarden!)  

Datum van MB 2 Reduction installment 2019 by the Belgian 

Development Cooperation for the DGD-programme 

2017-2021 

IC 2020 (MB 2) Verschil nieuwe en 

oorspronkelijke schijf 

2021 

Datum van MB 2 Increase installment 2020 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 

IC 2021 (MB 2) Verschil nieuwe en 

oorspronkelijke schijf 

2021  

Datum van MB 2 Increase installment 2021 by the Belgian Development 

Cooperation for the DGD-programme 2017-2021 
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Hoe zal D-portal dit visualiseren?  

 

Tip: om er in Aidstream uit te geraken aan de transacties via een duidelijk overzicht in jouw Aidstream-

dashboard, kan je het attribuut ‘reference’ helemaal bovenaan invullen (indien dit nog niet gedaan was). 

De ‘reference’ kan een copy/paste zijn van de beschrijving om tijd te winnen.  
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[7]: Element 26 – Transactions van de activity file van het type programma: Incoming commitment – eigen 

inbreng (niet van toepassing voor IA’s – OPTIONEEL voor CMO’s) 

 

Voor de CMO’s heeft de budgetverschuiving echter ook een impact op het bedrag van de eigen inbreng 

en dus de ‘incoming commitments’ van jouw organisatie voor 2018, 2019, 2020 en 2021 in de activity 

file van het type programma. Welk impact (naar omhoog of naar omlaag) hangt af van de manier waarop 

elke organisatie de budgetverschuiving doorgevoerd heeft in haar budget. (zie scenario’s A en B 

bovenaan). 

Indien jouw organisatie wenst om de verandering van jullie jaarlijkse bijdrage aan het programma te 

visualiseren dan volg je hetzelfde principe als voor de incoming commitments van DGD (zie actie [6]). 

De beschrijving zal afhangen van de concrete situatie van elke organisatie. Zorg ervoor dat de 

beschrijving duidelijk weergeeft over welke jaarschijf het gaat. Suggesties (ENG):    

 Reduction of installment 201XX by ORG A for the DGD-programme 2017-2021 due to reduction 

of installment by the Belgian Government. 

 Increase of installment 20XX by ORG A for the DGD-programme 2017-2021 to compensate the 

reduction of the installment 2018 by the Belgian Government.  

 [8]: Element 23 – Budget van de activity file van het type outcome (VERPLICHT, maar alleen van 

toepassing voor organisaties in scenario B) 

Organisaties in scenario B hebben hun jaarbudgetten moeten aanpassen in hun outcomes.  

Wat moet je in de publicatie aanpassen? Voor de budgetten bestaat de optie ‘revised’. Je moet voor 

elke outcome de 4 nieuwe bedragen (2018, 2019, 2020, 2021)toevoegen.  

Opgelet: je raakt niet aan de budgetten (‘original’) die reeds zijn ingevoerd. Je voegt informatie toe. De 

inspanningen om deze aanpassingen te doen zullen afhangen van hoeveel outcomes je hebt.  

Opmerking: een aandachtspunt voor CMO’s is de manier waarop de beheerskosten geventileerd 

worden over de budgetten van de verschillende outcomes. Hier moet de organisatie erop toezien dat ze 

ten allen tijde kan reconstrueren hoe die ventilatie is gebeurd.   

 
[9]: Element 26 – Transactions van de activity file van het type outcome: Outgoing commitment3 
(OPTIONEEL en alleen van toepassing voor organisaties in scenario B) 

 
Outgoing commitment = A firm, written obligation from a donor or provider to provide a specified 

amount of funds, under particular terms and conditions, for specific purposes, for the benefit of the 

recipient.” 

Organisaties in scenario B hebben hun jaarbudgetten moeten aanpassen in hun outcomes. Dit wil 

zeggen dat er mogelijks partnerovereenkomsten zijn aangepast. Dit verandert de ‘outgoing 

commitments’ van de organisatie naar de partners.  

Vermits –normaalgezien- slechts 1 outgoing commitment per partner werd gepubliceerd voor de 5 jaar 

van het programma, is dit totaalbedrag –normaalgezien-4 niet veranderd en hebben de 

budgetverschuivingen hier geen gevolgen.   

Voor organisaties die jaarlijkse outgoing commitments per partner hebben gepubliceerd: indien jouw 

organisatie wenst om de verandering van jullie outgoing commitment aan de partners te tonen dan volg 

je hetzelfde principe als voor de incoming commitments (zie acties [6] en [7]). Je voegt 4 nieuwe OC  en 

de aanpassingen van de 5 oorspronkelijke OC toe. 

                                                        
 
3 In versie 2.03 van de standaard zijn de ‘commitments’ herdoopt tot ‘outgoing commitments’. 
4 In het geval dat het totaalbudget van de partner veranderd is, dan moet een aanpassing gebeuren in het kader 
van de individuele, algemene richtlijnen 
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Figuur 1: Elementen die een (mogelijke) aanpassing nodig hebben.  

 

 

 

’Commitments’ heten in versie 2.03 ‘outgoing commitments’.  
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