
 

 

 

 

 

  

  

 

HIGHLIGHTS UIT DE 

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 

 

 

WAT ZEGGEN VLAAMSE POLITIEKE PARTIJEN OVER 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING & NGO’S? 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

We keken naar de verkiezingsprogramma’s vanuit het oogpunt van ngo’s. 

Onderstaande samenvattingen zijn gebaseerd op een eigen selectie door het 

secretariaat van ngo-federatie. De volledige verkiezingsprogramma’s en 

voorstellen met een impact op ontwikkelingssamenwerking (incl. migratie, klimaat, 

etc.) werden geanalyseerd door 11.11.11 (wordt binnenkort gepubliceerd). De 

volledige programma’s zijn beschikbaar op de websites van de politieke partijen. 

 

 

  



 

Visie  

We mogen niet wegkijken van mondiale problemen als overbevolking, klimaatverandering en oorlog. 

Onze ontwikkelingssamenwerking moet mensen in het Zuiden meer kansen en vrijheid geven. 

Duurzame ontwikkeling en vrijhandel zijn de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking. Daarom 

stimuleren we ondernemerschap en de groei van de private sector. We strijden resoluut voor 

mensenrechten, niet in het minst de rechten van vrouwen. België moet voor de landen waar ze mee 

samenwerkt een solidaire en ambitieuze, maar ook kritische partner zijn. In die landen waar de 

overheid legitimiteit mist, wordt meer samengewerkt met de bevolking zelf. 

#kansen #vrijheid #duurzame ontwikkeling #vrijhandel #ondernemerschap #private sector 

#mensenrechten #vrouwen #partner #bevolking 

Programmatekst 

 We focussen in het beleid op vrouwenrechten en seksueel geweld, klimaatverandering, 

de versterking van de lokale privésector en digitalisering als hefboom van ontwikkeling. 

 

 Door in te zetten op ontplooiingskansen van vrouwen en meisjes, op tewerkstelling en 

duurzame economische groei die de planeet vrijwaart voor de volgende generaties, op 

veiligheid en stabiliteit, op klimaataanpassing, dragen we ook bij tot het vermijden van 

illegale migratie.  
 

 We zetten minstens 50% van het ontwikkelingsbudget in op de meest fragiele en minst 

ontwikkelde landen in deze regio’s omdat deze landen de komende jaren onmogelijk op 

eigen kracht kunnen voldoen aan de noden van hun bevolking. 

 

  



 

Visie 

Wij socialisten willen een menswaardig bestaan voor iedereen, in een wereld die alle kansen en 

mensenrechten biedt aan iedereen. Daarom blijven wij sterk geloven in internationale solidariteit, in 

ontwikkelingssamenwerking. 

Haar kerndoelstellingen, de strijd tegen armoede en ongelijkheid, zijn gericht op sociale en ecologische 

rechtvaardigheid en dragen bovendien bij aan het aanpakken van de grondoorzaken van gedwongen 

migratie. Ontwikkelingssamenwerking is een integraal onderdeel van de opbouw van duurzame 

welvaart en mensenrechten, versterkt door een passend handels-, milieu-, fiscaal en migratiebeleid.  

 

#armoede #ongelijkheid #mensenrechten #welvaart #duurzaamheid #grondoorzaken #vrede  

Resoluties  

 Sp.a wil niet dat men bespaart op ontwikkelingssamenwerking. 

Wij willen daarom een ambitieus en realistisch groeipad dat ernaar streeft ons engagement 

voor de 0,7% besteding van het BNI in de volgende legislatuur te realiseren. De berekening 

van de uitgaven mogen enkel ontwikkelingssamenwerking meerekenen. Uitgaven inzake 

opvang van vluchtelingen in België – hoe belangrijk ook – worden niet meegerekend in dit 

percentage. Enkel zo wordt een effectieve stijging inzake uitgaven 

ontwikkelingssamenwerking mogelijk. 

 

 Voor elke euro die we investeren in defensie, investeren we ook een euro in 

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

 

 De Waardig Werk Agenda, mét sociale bescherming moet blijvend verankerd worden in ons 

ontwikkelingsbeleid […]. 

 

 Wij ondersteunen in onze samenwerking het maatschappelijk middenveld, 

mensenrechtenactivisten en progressieve politieke partijen in hun moeilijke weg naar 

democratie en meer rechtvaardigheid. 

 

 Voor de realisatie en financiering van de ontwikkelingsdoelstellingen zijn private actoren 

nodig.  

Deze private financiering kan een positieve impact hebben indien er een aantoonbare 

meerwaarde voor ontwikkeling is, er ingezet wordt op permanente opvolgingen en een 

klachtenmechanisme wordt ingebouwd. Maar er zijn grenzen aan private financiering, 

essentiële sociale voorzieningen, zoals onderwijs of gezondheidszorg kunnen niet uitbesteed 

worden. Publieke financiering blijft nodig voor duurzame ontwikkeling. 

 

 Belgische actoren inzake ontwikkelingssamenwerking worden op hun sterkte uitgespeeld.  

Er wordt gezorgd voor voorspelbare financiering en regelgeving, alsook administratieve 

vereenvoudiging zodat zij hun energie kunnen focussen op hun doelstellingen inzake 

ontwikkelingssamenwerking i.p.v. het voeden van de Belgische overheidsadministratie.  



 

Visie  

De internationale samenwerking waar wij voor staan heeft tot doel oorzaken van armoede en 

ongelijkheid aan te pakken. Daarom helpt ze de ontwikkeling van de productiecapaciteit van de landen 

in het Zuiden te verbeteren. Ze stimuleert een duurzame ontwikkeling die tegemoet komt aan wat de 

plaatselijke bevolking nodig heeft. Ze schenkt bijzondere aandacht aan basisrechten als onderwijs, 

gezondheidszorg en voedselvoorziening via duurzame landbouw. Ze staat ook in het teken van de strijd 

tegen klimaatverandering: nieuwe technieken en technologieën worden snel en zonder voorbehoud 

gedeeld. 

#armoede #ongelijkheid #productiecapaciteit #basisrechten #klimaatverandering 

Wat PVDA wil 

 Een efficiënte ontwikkelingssamenwerking 

Wij maken bijkomend budget vrij voor internationale samenwerking. We besteden ten 

minste 0,7% van het Belgische bbp aan internationale solidariteit met de volkeren in het 

Zuiden. 

We werken samen met landen in het Zuiden op gelijke voet en met respect voor de nationale 

soevereiniteit en wederzijds voordeel. Onze solidariteit zal uitsluitend waargemaakt worden 

via openbare instellingen die samenwerken met partners in het Zuiden, en door ngo’s, 

vakbonden en verenigingen die van gelijke tot gelijke samenwerken met sociale bewegingen 

die in het Zuiden opkomen voor hun rechten. De privésector heeft andere objectieven. 

 Meer middelen voor ontwikkeling en ecologische transitie 

 De internationale relaties dekoloniseren 

  



 

Visie 

In ons ontwikkelingsbeleid staat een win-win relatie voor Vlaanderen en de partnerlanden centraal. Al 

te lang werd gedoneerd om te doneren, zonder enig geostrategisch kompas. […] Ontwikkelingsbeleid 

wordt voortaan afhankelijk gemaakt van volledige medewerking inzake veiligheid, migratie en 

terugkeer. In het belang van de economische ontwikkeling vergroten we de rol van privé-actoren. 

We bouwen constructieve relaties op als gelijkwaardige partners met de landen in de periferie van 

Europa. Het gaat om Noord- en West-Afrika en het Midden-Oosten. We richten ons 

ontwikkelingsbeleid daarbinnen op het versterken van de economie, de welvaart en de stabiliteit. We 

hebben oog voor het probleem van de bevolkingsexplosie, die zorgt voor migratiedruk, politieke en 

sociale instabiliteit en ecologische overbelasting. 

#Vlaanderen #geostrategisch kompas #afhankelijk #privé-actoren #gelijkwaardige partners 

#economie #welvaart #stabiliteit 

Voorstellen 

 Ontwikkelingsbeleid gericht op structureel toekomstperspectief 

Ontwikkelingsbeleid schrijft zich in het buitenlandsbeleid, handelsbeleid, migratie en 

terugkeer in. […] De private actoren hebben een leidende rol bij het uitbouwen van de 

handelsrelaties. Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn een natuurlijke tandem en motor 

voor duurzame groei. 

 Innovatieve financiering 

Voor elk ontwikkelingsdoel wordt steeds de meest passende financiering gezocht. Private 

actoren worden de katalysator en centrale partner. 

 Herstel van het middenveld: komaf met levenslange financiering 

De overheid kan voor de uitvoer van haar ontwikkelingsbeleid samenwerken met private 

actoren, middenveldorganisaties of ngo’s. De verschillende actoren zullen in de uitvoer van 

deze taken verder gealigneerd en geprofessionaliseerd worden. 

We sporen ngo’s aan om andere financieringsbronnen te mobiliseren. Een gezonde balans 

van middelen, bijvoorbeeld in samenwerking met privé-actoren zorgt voor minder 

afhankelijkheid van publieke overheden. Publieke budgetlijnen zijn altijd tijdelijk en geen 

eindeloze levenslijn. De publieke middelen kunnen uitsluitend gebruikt worden voor 

ontwikkelingsbeleid in het buitenland. 

Ontwikkelingsbeleid is niet louter de zaak van overheden. Burgers die zich engageren voor 

specifieke projecten moeten daar de ondersteuning en ruimte voor krijgen. 

  



 

Visie 

De besparingen in de ontwikkelingssamenwerking roepen we een halt toe. Tegen het eind van de 

legislatuur halen we de wettelijke norm van 0,7% van het bbp. In de partnerlanden, werken we aan 

maatschappijopbouw, aan de uitbouw van efficiënte structuren en aan de strijd tegen corruptie. We 

zetten onder meer sterk in op lokaal ondernemerschap. Verder pleiten we voor een rechtvaardig 

internationaal belastingsysteem en strijden we tegen kapitaalvlucht. Zo worden overheden 

slagkrachtig. Ons land komt de verbintenissen op het vlak van internationale klimaatfinanciering na. 

Die middelen dienen additioneel te zijn ten opzichte van de officiële ontwikkelingshulp. 

#maatschappijopbouw #tegen corruptie #lokaal ondernemerschap #belastingsysteem 

#klimaatfinanciering 

Belangrijke programmapunten 

 We trekken de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zo snel mogelijk op tot 0,7% van 

het bbp. Er komt meteen een groeipad. We hebben specifieke aandacht voor gender en 

LGBTI bij het inzetten van de middelen vertrekkende vanuit lokale noden en vragen. 

 Private financiering komt bovenop de wettelijke 0,7%. De overheid zet die geenszins in om 

haar verplichtingen te ontlopen. Private financiering dient dezelfde doelen als de publieke 

ontwikkelingssamenwerking. 

  



 

Visie 

Voor CD&V is de grote ongelijkheid en extreme armoede in de wereld onaanvaardbaar. […] 

Internationale samenwerking is een belangrijke hefboom om de ongelijkheid weg te werken, om de 

levenskwaliteit van elke mens te verzekeren en om op de grote uitdagingen zoals globalisering, 

klimaatverandering, instabiliteit en gedwongen migratie een antwoord te bieden. Een coherent beleid 

voor duurzame ontwikkeling is dan ook noodzakelijk. 

Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk onderdeel van die internationale samenwerking met als 

voornaamste doelstellig extreme armoede en ongelijkheid bestrijden. Dit door evenwichtig te 

investeren in duurzame economische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en milieu. […] 

#ongelijkheid #armoede #globalisering #klimaatverandering #migratie #instabiliteit #duurzame 

economische ontwikkeling #milieu #sociale rechtvaardigheid  

 

Speerpunten 

 Versterkt maatschappelijk middenveld 

Maatschappelijke organisaties hebben de kracht om hele gemeenschappen te emanciperen. 

[…] Daarom stelt CD&V de versterking van het maatschappelijk middenveld in het Belgisch 

ontwikkelingsbeleid voorop. Op die manier creëren we een globale, democratische ruimte 

voor maatschappelijke verandering. 

De Belgische, lokale en internationale ngo’s zijn de partners bij uitstek voor de versterking van 

de civiele samenleving in ontwikkelingslanden. 

 Menselijke veiligheid, opbouw rechtsstaat en democratie 

 Ontwikkeling van de lokale private sector 

De private sector is een belangrijke partner voor een duurzame economische ontwikkeling en 

heeft ook een rol in het bereiken van de SDG’s. 

 Meer impact op het terrein via een gedifferentieerde aanpak 

CD&V wil bijzondere aandacht voor de doeltreffendheid van onze samenwerking, waarbij 

‘ownership’, inclusieve partnerschappen, resultaatsgericht werken, wederzijdse 

verantwoordingsplicht en transparantie de basisprincipes zijn. 

 Meer samenwerking met respect voor ieders rol 

CD&V pleit voor een verduidelijking van de rol van de Belgische actoren binnen het vernieuwd 

kader. Essentieel is het behoud van het initiatiefrecht van de ngo’s en de autonomie van het 

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel). 

  



 

 Financiering van de internationale samenwerking voor ontwikkeling 

De bestedingen voor ontwikkelingssamenwerking gaan opnieuw omhoog naar de 

internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNI. Daarom zal op elk beleidsniveau een 

dwingend groeipad uitgetekend worden om uiterlijk tegen 2030 de 0,7%-norm te behalen. 

 Mobilisering van onze samenleving rond mondiale uitdagingen 

CD&V wil meer dan ooit de actoren in de eigen samenleving mobiliseren via mondiale 

educatie, sensibilisering en een sterk engagement om te streven naar sociale, economische en 

ecologische duurzaamheid. 
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