
Morele verantwoording 
via IATI / Aidstream 

VORMING MAART 2020



Agenda
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Uur Inhoud
9.15 – 9.30 Onthaal

9.30 – 10.00 Inleiding

Voorstellingsronde

10.00 – 10.45 Deel 1 : Context, doelstellingen en principes van IATI 

10.45 – 11.15 Deel 2: Inhoud van de IATI-bestanden

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.30 Deel 3 : Uitwerken van jouw IATI-publicatie 

13.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Deel 4 : Invoeren van gegevens - Aidstream

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Deel 4 : Invoeren van gegevens - Aidstream (vervolg) 
Deel 5: Geleerde lessen na eerste publicaties
Deel 6: Bronnen

15.45 – 16.00 Evaluatie



Introductie-oefening

• Naam? 

• Organisatie? 

• Welke 2 woorden (+ en - ) komen bij je op als je ‘IATI’ 
hoort? 
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Deel 1 

CONTEXT, DOELSTELLINGEN EN PRINCIPES VAN IATI
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1.1 Wat is IATI?
• = een vrijwillige, Multi stakeholder initiatief voor 
TRANSPARANTIE

•~ STANDARD:  het kader voor de publicatie van gegevens 
op het niveau van de organisatie en van de interventies

• ~ REGISTER: een oplijsting van URL’s die leiden naar de 
XML-bestanden 

gestandaardiseerde, gecentraliseerde, geactualiseerde 
en bruikbare gegevens. 

Begin 2020: Leden (94) versus “Publishers” (+- 1099, 
waaronder 85 Belgische ANGS)

•Uitdagingen: 
• Kwaliteit
• Beschikbaarheid
• Toegankelijkheid 
• Gebruik

Kwaliteit

Beschik-
baarheid

Gebruik

Toeganke
-lijkheid
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https://youtu.be/cfjxWLB9kpE
https://youtu.be/cfjxWLB9kpE


1.1 Wat is IATI?

Bron: Annual report IATI 2017 en 2018
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1.1 Wat is IATI?

Bron: Annual report IATI 2017 en 2018

7



1.2 Politiek kader
• Internationaal kader:

2018 2011

• Nationaal kader in België: 
• 2012 : België treedt toe tot IATI 

• 2015: Strategienota Ontwikkelingsresultaten 

• 2017: Algemene beleidsnota Internationale Ontwikkeling : «Het is de ambitie van de regering om 
de volgende jaren extra inspanningen te leveren en tot de absolute wereldtop te behoren. » (~ Aid 
Transparency Index)
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1.3 Wettelijk kader in België 
11 SEPTEMBER 2016. — Koninklijk besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking

TRANSPARANTIE = expliciet geïntroduceerd

Morele verantwoording via IATI = verplicht (Art. 45): 

1° door het bijwerken en publiceren, ten minste jaarlijks, en ten laatste op 30 april van elk jaar, van een 
gestandaardiseerde fiche per outcome van de interventie op basis van het door de administratie vastgestelde 
formaat, conform de standaard van het International Aid Transparency Initiative (IATI), zoals beschreven op de 
internetsite http://iatistandard.org/;

« gestandaardiseerde fiche »: 
~ informatie die de organisaties moeten invullen (standaardelementen met standaardantwoorden) 

~ XML- taal

« door de administratie vastgestelde formaat »: de vereiste elementen (op het niveau van de interventies en op 
het niveau van de organisatie) door DGD in het kader van de morele verantwoording 

« per outcome van de interventie »: de morele verantwoording via IATI moet minimaal gebeuren op het outcome-
niveau (specifieke doelstelling) => de « activity » -fiches voor elke outcome met vereiste elementen. 
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http://iatistandard.org/


1.4 Technisch kader
STRUCTUUR

2 niveaus van gegevens = organisatie et interventies => 2 bestandtypes

ORGANISATION FILE ACTIVITY FILE

1 type “organisation” – fiche :

• Fiche van het type ‘organisatie’

4 types van “activity”-fiches:

• “activity”-fiche van het type programma
• “activity”-fiche van het type outcome
• “activity”-fiche van het type structuurkosten 

(voor CMO’s) / administratiekosten (voor IA’s)
• “activity”-fiche van het type beheerskosten (voor 

IA’s)
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1.4 Technisch kader
INHOUD

3 soorten gegevens: 
• elementen: 7 voor de « organisation file » en 34 

voor de « activity file »; niet allemaal verplicht! 
• attributen
• lijsten met codes: 57 voor de « activity file »

TAAL

• XML

• gemakkelijk: uitwisselbare, vergelijkbare, 
gegroepeerde en specifieke gegevens

• Vertaling moet gebeuren door de « publisher »

PLAATS

• Register

• Eigendom van de organisatie

<iati-activities generated-datetime="[date]" 
version="2.02" />
<iati-activity xml:lang="en" default-currency="EUR" 

last-updated-datetime="[date]" >
<iati-identifier>AA-AAA-123456789-

ABC123</iati-identifier>
<reporting-org ref="AA-AAA-123456789" 

type="40" secondary-reporter="0">
<narrative>Organisation 

name</narrative>
<narrative xml:lang="fr">Nom de 

l'organisation</narrative>
</reporting-org>
<title>
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1.4 Technisch kader

12

ILLUSTRATIE

ORGANISATIE B (ANGS)

Activity B
(programma)

Activity B1
(Outcome 1)

Activity B2
(Outcome 2)

Activity B3
(SK/AK)

Activity B4
(BK)

 1 ORGANISATIE – bestand
(= “organisation”-file) 

 1 ACTIVITEITEN - bestand
(= “activity”-file) 



1.5 Aandachtspunten
• Morele verantwoording via IATI vs. financiële verantwoording 

• Frequentie van de publicatie: minstens 1x jaar (30/04) 
 het eerste jaar vraagt het meeste werk 
 opletten voor verlies aan praktijk 

• Opvolging van de voortgang van de interventies : 3 elementen:

•26 – « Transactions » -> minimaal elk jaar te updaten 

• 31 - « Results » -> te updaten minimaal in 2020 (voor de behaalde resultaten eind 2019= jaar 3 van het 
programma) en in 2022 (voor behaalde resultaten eind 2021 = einde van het programma) 

• 6 - « Activity status » -> Te updaten indien van toepassing (bv.: einde van een interventie)

• Gevoelige gegevens: 
o In overleg met de partners en met DGD 
o Beleid voor het uitsluiten van informatie of korte tekst op 2 plaatsen:

(1) Jouw publisher profiel in het IATI register 

(2) De betrokken activity files in Aidstream (element “Document link” indien beleid en element “Description” indien korte tekst) 
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1.5 Aandachtpunten
• Verantwoordelijkheid voor de publicatie : 
o Niet verplicht voor de partners, maar ze moeten 

geïnformeerd worden.

o Gemeenschappelijke programma’s/synergie: elk 
eigen bestanden!

• Kwaliteit van de ingevoerde gegevens: interne 
kwaliteitscontrole + quality check tool 
geïntegreerd in X-bank voor de CMO’s.

• Indicatieve gegevens vs. gegevens ‘in real 
time’: verantwoording van het voorgaand 
kalenderjaar 

• Updates van de IATI-standaard: 2.02 => 2.03 
(2018)

• Open data en licenties
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1.6 Principes van connectiviteit
• 3 elementen : 
• 10 – deelnemende organisaties (« participating 

organisations »)

• 26 – financiële transacties (« transactions »)

• 28 – verbonden activiteiten (« related 
activities »)

+
IATI- identifier = unieke code voor elke 
organisatie/activity

= 
Financiële traceerbaarheid
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Deel 2

INHOUD VAN DE IATI -BESTANDEN
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2.1 Reikwijdte van de publicatie
IATI-publicatie = verplicht 

• in het kader van de morele verantwoording van de interventies van ontwikkelingssamenwerking 
(mede-)gefinancierd door DGD Niet verplicht voor: humanitaire interventies, andere 
budgetlijnen, enz. 

• DGD : verplichting tot de publicatie van het gesubsidieerd gedeelte => Sector CMOs: ook 
publicatie van financiële gegevens omtrent de eigen inbreng 

• 7 elementen voor de « organisation file » en 34 elementen voor de « activity file »: niet allemaal 
verplicht! (zie verder)

• DGD: Verplichting om op outcome-niveau te publiceren=> Optioneel: output-niveau

DUS: minimale vereisten van DGD (en de sector) => elk bijkomend element = keuze van de ANGS
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2.2 Bestand van de organisatie -
“organisation file”

Element Verplicht Optioneel

1 IATI-identifier van de organisatie (Organisation identifier) X

2 Voorzien jaarlijks budget van de organisatie (Total budget) X

3 Totale uitgaven van de organisatie (Total Expenditure) Vraag vanuit 
het IATI 

Secretariaat

4 Voorzien jaarlijks budget voor de partnerorganisaties (Recipient organisation budget) X

5 Voorzien jaarlijks budget voor de landen (Recipient country budget) X

6 Voorzien jaarlijks budget voor de regio’s (Recipient region budget) X

7 Documenten over de organisatie (Document links) X

3 4
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Identificatie Basisinformatie Deelnemende organisaties

Rapporterende organisatie
IATI-Identifier
Andere Identifier

Titel
Beschrijving
Statuut
Datum
Contact
Draagwijdte

Deelnemende organisaties

Geografische informatie Classificatie Financiële informatie

Land of regio
Plaats

Sector
TAG (Nieuw: versie 2.03)
Humanitaire draagwijdte
Policy markers
Type bijdrage 
Type bijdrage by default
Type financiering by defaut
Type hulp by defaut
Statuut van gebondenheid by defaut

Budget
Voorziene stortingen
Investeringsuitgaven
Transacties

Resultaten Gerelateerde activiteiten Gerelateerde documenten

Resultaten
Legacy data

Gerelateerde activiteiten Link naar een document
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

de identificatie programma outcome SK/AK BK (voor de 
IAs)

1 Rapporterende organisatie 

(Reporting Organisation) 

2 IATI-identifier van de 

activiteit (IATI activity 

identifier) 

3 Andere identifier van de 

activiteit (Other Activity 

Identifier)

= Verplicht

= Optioneel

= Niet van toepassing
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Elementen die de connectiviteit toelaten



2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

basisinformatie over de 
activiteit

programma outcome SK/AK BK

4 Titel (Title) 

5 Beschrijving

6 Status van de activiteit 

(Activity Status) 

7 Datum van de activiteit 

(Activity Date) 

8 Contactinformatie (Contact 

Info) 

9 Reikwijdte van de activiteit 

(Activity Scope) 
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

de deelnemende 
organisatie(s)

programma outcome SK/AK BK

10 Deelnemende organisatie(s)

(Participating 

Organisation) 

de geografische informatie programma outcome SK/AK BK

11 Partnerland(en) (Recipient 

Country) 
Land of regio, 
niet beiden!

12 Partnerregio(‘s) (Recipient 

Region) 
Land of regio, 
niet beiden!

13 Plaats (Location) 
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

de classificatie programma outcome SK/AK BK

14 Sector(en) (Sector) 

15 Humanitaire reikwijdte 

(Humanitarian scope)

16 Policy Marker

17 Type samenwerking (Collaboration 

Type) 

18 Type bijdrage by default (Default 

Flow Type) 

19 Type financiering by default (Default 

Finance Type) 

20 Type hulp by default (Default Aid 

Type) 

21 « Gebonden » status by default 

(Default Tied Status) 

22 Budgetclassificaties partnerland 

(Country Budget Items) 
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2.3 Bestand van de activiteiten – “activity file”
Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

de classificatie programma outcome SK/AK BK

23 Budget Om een dubbele telling 
van het budget te 

vermijden

24 Voorziene uitbetalingen (Planned 

Disbursement) 

25 Investeringsuitgaven (Capital 

Spend) 

26 Transacties

bijbehorende documenten programma outcome SK/AK BK

27 Hyperlink naar een document

(Document Link) 

verwante activiteiten programma outcome SK/AK BK

28 Verwante activiteit (Related 

Activity) 
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Elementen m.b.t. “Activity”-fiche van het type …

de performantie programma outcome SK/AK BK

29 Rapportagewaarden van 

eigen systeem (Legacy 

Data) 

30 Voorwaarden 

31 Resultaten (Result) 

32 Creditor Reporting

System (CRS) 

33 Forward spending survey 

(FSS) 

34 Tag (nieuw: versie 2.03)
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2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

Element 26: TRANSACTIES

26

Organisation A (donor) Organisation B 
(eigen inbreng)

Activity A
(programma)

Organisation B (ACNG)

Activity B
(programma)

Activity B1
(Outcome 1)

Activity B2
(Outcome 2)

Activity B3
(SK/AK)

Activity B4
(BK)

Organisation C
(partner 1)

Activity C

Organisation D
(partner 2)

Activity D Activity B2 Activity B Activity B

Incoming funds Incoming commitments

Related activity

Expenditures Expenditures
Outgoing Commitments Disbursements

Activity B1



2.3 Bestand van de activiteiten –
“activity file”

13 attributen moeten ingevuld worden:

« Result »: 

!1 veld “Result” per outcome
• type: “outcome”
• aggregatie-statuut
• titel van de outcome

Indicator: 

!verschillende velden “Indicator” per outcome
• meeteenheid
• stijgend karakter 
• titel
• facultatief: beschrijving van de indicator
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Element 31: RESULTATEN

Baseline:
• jaar
• waarde
• facultatief: « Location » en « Dimension »
• facultatief: commentaar

Periodes: → 2 periodes in te voeren (tussen en eind) –
voor elke periode:
• startdatum: gepland en reëel
• einddatum: gepland en reëel
• doelwaarden
• reële waarden



PAUZE
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Quiz: waar of niet waar? 
1. IATI is een vrijwillige, multistakeholder initiatief. 

2. IATI is aan de basis een rapportage-instrument.

3. IATI is een database.

4. IATI voorziet 2 types van bestanden.

5. Ik moet 7 + 34 elementen invullen in mijn publicatie. 

6. De taal van IATI is Excel. 

7. De financiële gegevens in IATI maken deel uit van de financiële verantwoording. 

8. Mijn partners moeten ook publiceren in IATI om de volledige financiële traceerbaarheid te garanderen. 

9. Een organisatie moet minimaal 1x jaar publiceren (dl = 30 april).

10. De gegevens van de ANGS in IATI zullen exact zijn en in ‘real time’. 

?
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Quiz: waar of niet waar? 
11. Ik moet mijn partners informeren over deze nieuwe aanpak van verantwoording. 

12. Slechts 4 elementen maken de financiële traceerbaarheid mogelijk. 

13. België is het 4de land ter wereld dat een publicatie op IATI verplicht. 

14. De morele verantwoording via IATI moet ten minste gebeuren op het niveau van de outcome. 

15. DGD vraagt dat de morele verantwoording via IATI gebeurt over het gesubsidieerde gedeelte van 
het programma en de eigen inbreng. 
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Deel 3 

UITWERKEN VAN JOUW IATI -PUBLICATIE
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3.1 Overzicht
STAP 1 : Jouw organisatie voorbereiden

STAP 2 : Jouw gegevens omzetten naar het XML-formaat 

STAP 3 : Kwalitatieve bestanden aanmaken

STAP 4 : Jouw XML-bestanden hosten

STAP 5 : Inschrijven in het IATI-register en jouw gegevens 
publiceren

STAP  6 : Jouw gegevens actualiseren

STAP  7 : Opzoeken, visualiseren en analyseren van gegevens
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STAP 1 : Jouw organisatie voorbereiden

1.1.1.

Nodige middelen 
identificeren en het 
team organiseren

1.1.2.

Doelstellingen van 
jouw IATI-publicatie 

bepalen

1.1.3.

Nodige informatie 
identificeren en 
samenbrengen

1.1.4.

Open 
data/transparantie 
beleid ontwikkelen

1.1.5.

Risico’s identificeren 
en evalueren

1.1.6.

Voordelen 
identificeren en 

evalueren

1.1.7.

Partners informeren 
en akkoord bekomen 

van de betrokken 
externe partijen
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STAP 2 : Jouw gegevens omzetten in het XML-formaat 

34

Jouw gegevens 
in het originele

formaat

Jouw gegevens 
in het XML-

formaat?
Verschillende opties: 

• Aidstream
• Jouw eigen 

systeem (in house 
application)

• Txt> XML
• LOGFRAMER
• SQL – to – IATI
• AKVO RSR
• …



STAP 3 : Kwalitatieve bestanden 
aanmaken

Kwaliteitscontrole op 2 niveaus:

 kwaliteit van de gegevens (inhoud);

 structuur van de bestanden en de 
conformiteit met de standaard 
(automatisch via Aidstream)
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STAP 4 : Jouw XML-bestanden hosten
Aidstream? Dan is deze stap niet nodig omdat de bestanden worden gehost op 
Aidstream

3 stappen te volgen:

Verkrijgen van jouw 
XML-bestanden

XML-bestanden op 
de server zetten die 
jouw website host 

In contact brengen 
van jouw website-

server met het IATI-
register
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STAP 5 : Inschrijven in het IATI-register en 
jouw gegevens publiceren

4 stappen te volgen:

Maak een nieuw 
gebruikersaccount 

aan

Maak een nieuw 
« publisher » -
account aan

=> Publisher ID

Wacht op 
validatie van de 
« publisher » -

account 

=> API - key

Publiceer de 
bestanden met 
jouw gegevens  
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Enkel voor die organisaties die nog niet op IATI publiceren!



STAP  6 : Jouw gegevens actualiseren

• Actualiseren van de gegevens: 

• « Real time » vs. tegen 30 avril

• Intern controleproces van de wijzigingen

• Proces:

• Update de gegevens in een bestand (toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen)

• Het opnieuw publiceren van een bestand vervangt de voorgaande versie. 

• Actualiseren van de contactpersoon:

• In het IATI-register: nieuw account van een gebruiker + update van de contact e-mail op de publisher 
page (cfr. supra)

• In Aidstream: nieuw account van een gebruiker (Cfr. supra) + update van de “contact info” indien nodig

• Actualiseren van de publisher :

• Zie richtlijnen in de IATI-handleiding

38



Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren
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Link X-bank en IATI voor de CMO’s:



Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren
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Link X-bank en IATI voor de CMO’s:



Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren
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Binnenkort voor de CMO’s via: 

www.openaid.be

http://ong-livreouvert.be / http://www.ngo-openboek.be

http://www.openaid.be/
http://xbank-viz.staging.yipl.com.np/overview
http://xbank-viz.staging.yipl.com.np/overview


Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren

Om informatie op te zoeken : IATI DATASTORE https://iatiregistry.org/dataset (brute data of XLS)

Om informatie te visualiseren:
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https://iatiregistry.org/dataset


Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren

devtracker.dfid.gov.uk

www.openaid.nl

www.openaid.se
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devtracker.dfid.gov.uk
http://www.openaid.nl/
http://www.openaid.se/


Stap 7: Jouw gegevens opzoeken, 
visualiseren en analyseren
Om informatie te analyseren:

https://www.iatistudio.com/ http://datastore.iatistandard.org/query/
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https://www.iatistudio.com/
http://datastore.iatistandard.org/query/


Deel 4 - Aidstream

AIDSTREAM ONTDEKKEN
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4.1 Ter herinnering

• 1 organisatie = 1 publicatie = 1 invoer (ook voor de 
gemeenschappelijke programma’s)

• Platform Aidstream vs. IATI-register → 2 verschillende 
websites met verschillende toegangsaccounts 
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4.2 Aidstream is…

• Een online platform
• Open source en gratis 
• Speciaal ontworpen voor de invoer van gegevens volgens de IATI-standaard
• Laat toe om bestanden te creëren in XML-formaat 
• Wordt geactualiseerd volgens de laatste versie van de IATI-standaard 
• Aanbevolen door de Engelse federatie BOND en het secretariaat van IATI voor 

startende “publishers”
• Laat toe om gemakkelijk vertrouwd te geraken met de IATI-standaard
• Binnenkort beschikbaar in het Frans
• Vereist een manuele invoer 
• Vereist geen specifieke technische vaardigheden (invoer van gegevens) 
• Geschikt voor organisaties met minder dan 20 outcomes
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4.3 Aanmaak van een Aidstream-account

• https://aidstream.org/
• 1 account per organisatie
• Mogelijkheid om daarna andere gebruikers toe te voegen
• Versie Core 
• In 3 stappen: 

•

48

Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 

https://aidstream.org/


4.3 Aanmaak van een Aidstream-account
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Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 



4.3 Aanmaak van een Aidstream-account

Bewaar goed jouw 
gebruikersnaam en 

wachtwoord!

Wanneer een organisatie 
zich voor het eerst 

registreert bij Aidstream, 
wordt de persoon die de 
account configureert -by 

default- een gebruiker met 
de rol van “Admin".
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Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 



Een verificatie e-mail zal verzonden worden.

4.3 Aanmaak van een Aidstream-account
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Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 



4.4 Voorstelling van het dashboard

https://aidstream.org
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https://aidstream.org/


4.5 Settings

• Dit deel bevat alle gebruikersaccounts gelinkt aan de account van 
een organisatie. 

• Mogelijke acties (voor de gebruikers « admin »): 
1. Een nieuwe gebruiker toevoegen
2. De rechten van de gebruikers aanpassen
3. Gebruikers verwijderen

De pagina « settings » is 
alleen beschikbaar voor 
de gebruikers met een 

« Admin »-account
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4.5 Settings
• Toevoegen van een nieuwe gebruiker gelinkt aan de organisatie-

account → welke gegevens invoeren?
 Voornaam
 Naam
 E-mail
 Gebruikersnaam (automatisch: AfkortingNaamVanDeOrganisatie_xxxxx)
 Wachtwoord
 Toelatingen:

 « Viewer »: deze gebruiker kan alleen naar de gegevens kijken en kan ze niet wijzigen
 « Editor »: deze gebruiker kan alleen gegevens toevoegen en wijzigen 
 « Publisher »: deze gebruiker kan gegevens toevoegen, wijzigen, verwijderen EN 

publiceren als activiteiten in het IATI-register
 « Administrator »: deze gebruiker heeft alle privileges
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4.5 Settings

• Gegevens zijn reeds ingevuld bij het creëren van de account 
• Mogelijkheid om gegevens te actualiseren: adres, website-link, logo, enz.
• Type organisatie (zie Handleiding IATI sectie 1.2):

• CMO: Code 22 = National NGO
• IA: Code 15 = Other Public Sector  of Code 90 = Other, of andere vrij te kiezen code die 

het best past bij jouw organisatie

• IATI-organisation identifier (zie Handleiding IATI sectie 1.2): → automatisch 
ingevuld

Alle IATI-organisation 
identifiers van de ANGS 

zijn opgenomen in Bijlage 
C van de Handleiding IATI

Ga na dat jouw
ondernemingsnummer
werd ingevoerd zonder

« BE » en beginnend met 
‘0’.

55

! Indien je de afkoring van je naam 
van de organisatie wijzigt, wijzigen 

automatisch de namen van de 
gebruikers !



4.5 Settings
• Gegevens uit het IATI-register: de Publisher ID en de API-sleutelcode

 Aidstream vereist deze 2 gegevens zodat de bestanden –eens ingevuld- automatisch kunnen 
gepubliceerd worden in het IATI-register

 Deze 2 gegevens worden verkregen bij de aanmaak van een publisher’s account in het IATI-register 
→ alle organisaties moeten een publisher’s account hebben in het IATI-register

→ Verlaat Aidstream en ga naar het register https://iatiregistry.org/ om een “publisher”- account aan te 
maken
→ 3 stappen (zie Handleiding IATI sectie 3.6):

56

Maak een nieuw 
gebruikersaccount aan

Maak een nieuw 
« publisher » -account 

aan

=> Publisher ID

Wacht op validatie van de 
« publisher » -account

=> API - key

Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 

https://iatiregistry.org/


4.5 Settings
- Aanmaak van een “publisher”- account in het IATI - register

1) Maak een nieuw gebruikersaccount aan

Advies:
Neem dezelfde gebruikersnaam in kleine 

letters (afkorting_xxxxx) en hetzelfde 
wachtwoord als voor Aidstream!

Zodra de “publishers”-account van jouw 
organisatie aangemaakt is, kunnen leden 

(personen uit jouw organisatie) toegevoegd 
worden. Daarvoor moeten deze mensen eerst 
een gebruikersaccount aangemaakt hebben. 
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Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 



4.5 Settings
- Aanmaak van een “publisher”- account in het IATI - register

2) Maak een nieuw « publisher » -account aan

→ Vereiste velden door het systeem*/IATI-secretariaat (de andere kunnen later ingevuld worden).
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 Publisher ID* : afkorting van de naam van de organisatie (informatie 
te kopiëren in Aidstream > Settings > Publishing settings)
 IATI Organisation Identifier*: zie Aidstream > Organisation
 Contact Email *: niet wat het publiek krijgt te zien, maar slechts 
gelinkt aan de account (verificatie-e-mail zal naar dit adres gestuurd 
worden)

 Publisher name 
 Country of HQ
 Website
 Address

Enkel voor organisaties die nog niet in IATI publiceren 



4.5 Settings
- Aanmaak van een “publisher”- account in het IATI - register

3) Wacht op validatie van de publisher’s 
account

→ Ga naar jouw “publisher”- account. 
Onderaanrechts vind je de API-sleutelcode
→ deze informative kan gekopieerd worden 
in Aidstream > Settings > Publishing settings
→ Je krijgt een validatie e-mail van het IATI-
secretariat. Vanaf dan is jouw API-sleutelcode 
operationeel. 
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4.5 Settings 
- ontdek het IATI register

• Laat Aidstream links liggen en ga naar het register : https://iatiregistry.org/

• Login

• My data:
• News feed : laatste updates (in de files in Aidstream of in het register) 

• My datasets:

• Gegevens beschikbaar in:  metadata, download/XML, preview, CSV/Xls 

• Update of voeg een dataset toe   gebeurd automatisch via Aidstream  handig indien je Aidstream niet gebruikt.

• My publishers  klik op de naam van jouw organisatie   daarna op  « manage »: 

• Edit: maakt het mogelijk om jullie publisher profiel te updaten. 

• « Publisher id »  nuttige info voor Aidstream

• « Contact Email »  ga na of contact persoon nog steeds correct is!

• « Implementation Schedule » : Niet van toepassing voor de Belgische ACNGs. 

• « Organisations/agencies covered » : niet van toepassing voor de Belgische ACNGs 

• « Record Exclusions »: beleid voor het uitsluiten van informatie (in het geval van geanonimiseerde gegevens)

• Opties voor de datasets: publiek/privé + verwijdering 

• Leden: Voeg een lid van jullie organisatie toe  (men moet eerst een gebruikers account creëren)  

• My account: dezelfde informatie over de datasets  + « API key » kan je helemaal vanonder rechts vinden

 Er is een API-key per gebruiker.  
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https://iatiregistry.org/


4.5 Settings

• Segmentatie van de gegevens per land
→ Kies « unsegmented » Op deze manier worden al jullie « activities »
gegroepeerd in 1 enkele « dataset » file. Het is belangrijk om coherent te
publiceren voor het latere gebruik van de gegevens (quality check, import
gegevens in x-bank 2.0, etc.)

• Optie: automatische actualisering van jouw gegevens in het register
→ We raden aan om « Yes » aan te vinken bij deze optie.

• Optie: automatische post op twitter
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4. 5 Settings
• 34 elementen die kunnen ingevuld worden voor een « activity » - fiche (zie

Handleiding IATI sectie 1.2) → 30 elementen worden hier voorgesteld
• Quid 4 andere? 

 1-Reporting organisation : reeds ingevuld bij het aanmaken van de account
 2-IATI activity identifier: zal verplicht gecreëerd worden bij de aanmaak van een « activity »
 32-Creditor Reporting System (CRS): niet opgenomen hier
 33-Forward Spending Survey (FSS): niet opgenomen hier

• Alles wat hier aangevinkt of uitgevinkt wordt, zal respectievelijk toegevoegd of 
verwijderd worden aan/uit het activity-formulier

• « check all » en verwijder de velden die niet van toepassing zijn voor Belgische
ANGS:
 22-Country Budget Items
 25-Capital Spend
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4. 5 Settings
• Munteenheid: EUR
• Taal: FR, ENG, ES, NL (afhankelijk van partnerland)
• Hiërarchie: niveau 2 voor de meerderheid van de « activities » (outcome, SK/AK, 

BK)
• 5 van de 25 door DGD vereiste elementen kunnen by default ingevoerd worden:

 17- Default collaboration type: « 1-bilateral »
 18- Default flow type: « 30-private grants »
 19- Default finance type: « 110-standard grant »
 20- Default Aid type: « C01-project type interventions » of « H01-

development awareness » of « G01 – administrative costs not included 
elsewhere »

 21- Default tied status: « 5-untied »
• Humanitair: « no »

Elk parameter en elk 

element dat by default is 

ingevoerd voor het 

geheel van de publicatie 

kan verschillen voor een 

« activity » of voor een 

specifiek gegeven EN kan 

later manueel aangepast 

worden. 
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4.6 Invoer –
Ter herinnering: soorten gegevens

2 soorten bestanden
4 types van « activity » fiches

3 soorten gegevens: elementen > attributen > lijsten met codes
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4.6 Invoer –
Acties om de “activities” te beheren

1) Creëer een “activity”

2) Dupliceer een “activity”

3) Wijzig een “activity”

4) Verwijder een “activity”
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4.6 Invoer - “Activity”-fiche van het type programma
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Vereiste elementen:
• 2- IATI activity identifier (van het programma)

→ Gebruik de referentie van jouw organisatie (bv.: PROG2017-2021)

• 3- Other identifier
→ Referentie: Identifier toegekend door DGD → zie bijlage C van de Handleiding IATI)
→ Type: « A9-Other Activity Identifier »
→ Owner organisation reference : XM-DAC-2-10/narrative: Belgian Development Cooperation

4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma
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Vereiste elementen (vervolg):
• 4- Title

→ « PROG 2017-2021_titel programma »
→ Gebruik geen accroniemen of afkortingen, belangrijk dat de titel begrijpbaar is voor een 
extern publiek
→ Minimaal in het Frans, Engels of Spaans

• 5- Description
→ Gemeenschappelijke programma’s: geef uitleg alsook de namen van de organisaties die in 
het gemeenschappelijk programma zitten;
→ Gebruik geen accroniemen of afkortingen, belangrijk dat de titel begrijpbaar is voor een 
extern publiek
→ Minimaal in het Frans, Engels of Spaans
→ Is verschillend van de titel van de « activity » en geeft extra info
→ Schets een goed beeld van het programma. 

4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma

Het attribuut  « taal » 

hoeft niet telkens 

herhaald te worden als 

het reeds gedefinieerd 

is als een ‘by default’-

waarde.
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Vereiste elementen (vervolg):
• 6- Status

→ Behalve uitzondering, moet het bestand het statuut « 2-implementation » hebben

• 7- Date
→ Bevat minimaal de geplande startdatum (01/01/17) en de geplande einddatum (31/12/21).
→ Behalve uitzondering, bevat het bestand de reële start datum: zie uitvoering (bv. datum 
ondertekening Ministerieel Besluit)
→ De reële start - en einddata kunnen niet in de toekomst liggen 

8- Contact
→ Minimaal het type contact en email adres.

4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma
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4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma

Vereiste elementen (vervolg):
• 10- Participating organisation:

→ Accountable organisation(s): jouw organisatie + organisaties binnen 
een gemeenschappelijk programma (indien van toepassing)
→ Funding organisation(s): Belgian Development Cooperation +
… jouw organisatie (eigen inbreng voor CMO’s). Andere donoren? 

→ Implementing organisation(s): jouw organisatie + 

… organisatie binnen het gemeenschappelijk programma? 

• 11-12- Country – Region: → Om ervoor te zorgen dat enkel de 

• outcome fiches worden gevisualiseerd moet je hier geen landen invoeren maar enkel 
de regio « 89-Europe regional »

• 13- Location: → op outcome-niveau

Participating-org: 
Hou de volgende gegevens bij de hand in 
een Word-document om ze gemakkelijk 

te kopiëren in Aidstream:
- Organisation Identifier
- Activity (programme) Identifier
- Organisation Identifier van DGD (zie 

bijlage B Handleiding IATI = XM-DAC-
2-10)

- Activity identifier die DGD aan jouw 
programma heeft toegekend (= Other 
Identifier) (zie bijlage C Handleiding 
IATI)
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Participating-org: de attributen (rol, type, naam, identifier, landen) 
aangegeven voor jullie organisatie of voor een partner organisatie  

moeten bij deze organisatie horen.



4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma

Vereiste elementen (vervolg):

• 14- Sector:
→ Om ervoor te zorgen dat enkel de outcome fiches worden gevisualiseerd wanneer men
op sector zoekt op visualisatie websites, voer je enkel de sector « 99810- Sectors not
specified » in.

• 16- Policy marker: → op outcome-niveau

• 23- Budget:
→ Om dubbele tellingen op D-portal te vermijden, voer je geen budget in bij jouw
programmafiche.

71



4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma

Vereiste elementen (vervolg):
• 26- Transactions: slechts de inkomende transacties

→ Elk jaar:
• Incoming funds van DGD → 1 bedrag in te voeren 
(transaction date = echte datum)
• Incoming funds eigen inbreng → 1 bedrag in te voeren 

(transaction date = 31/12/20XX)
• Incoming funds andere donoren? 

→ Reeds ingevoerd voor 2017-2018-2019-2020-2021:
• Incoming commitment van DGD (zie MB) 

→ 5 jaarlijkse bedragen 
• Incoming commitment eigen inbreng

→ 5 jaarlijkse bedragen 
• Incoming commitment van andere donoren? 

Transactions:
Hou de volgende gegevens bij de hand in een 

Word-document om ze gemakkelijk te kopiëren 
in Aidstream:

- Organisation Identifier
- Activity (programme) Identifier
- Organisation Identifier van DGD (zie bijlage 

B Handleiding IATI = XM-DAC-2-10)
- Activity identifier die DGD aan jouw 

programma heeft toegekend (= Other 
Identifier) (zie bijlage C Handleiding IATI)
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Transacties: voor de inkomende 
transacties, is jouw organisatie reeds de 

“receiver”.



4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type programma

Vereiste elementen (vervolg):
• 27- Document link: 

→ Importeer jouw programma 2017-2021 (indien van toepassing, de geanonimiseerde versie)
→ Formaat : code « application/pdf »
→ Categorie: codes « A02 », « A03 », « A04 », « A05 », « A08 »

• 28- Related activity: → op outcome-niveau → Indien reeds vervolledigd, OK om zo te laten: verifieer 
wat de kinderen zijn!

• 30- Conditions: « no » want er zijn geen voorwaarden

• 31- Results: → op outcome-niveau

• Default value « hiërarchie 1 » voor het programma
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4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome
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Vereiste elementen 
• 2- IATI activity identifier (van de outcome)

→ gebruik de referentie die intern in jouw organisatie wordt gehanteerd (bv.: PROG 2017-2021_SD1…)

• 4- Title
→ « PROG 2017-2021_Outcome_titel van de outcome »;
→  Gebruik geen accroniemen of afkortingen, zodat de titel begrijpbaar is voor een extern publiek;
→ Minimaal in het Frans, Engels of Spaans.

• 5- Description
→ Gemeenschappelijke outcome : geef uitleg alsook de namen van de organisaties die in het 
gemeenschappelijk programma zitten
→ Gebruik geen accroniemen of afkortingen, zodat de titel begrijpbaar is voor een extern publiek
→ Minimaal in het Frans, Engels of Spaans
→ Is verschillend van de titel van de « activity » en geeft extra info
→ Schets een goed beeld van de betrokken outcome 

4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

75



Vereiste elementen (vervolg):
• 6- Status

→ Behalve uitzondering, moet het bestand het statuut « 2-implementation » hebben

• 7- Date
→ Bevat minimaal de geplande startdatum (01/01/17) en de geplande einddatum 
(31/12/21).
→ Behalve uitzondering, bevat het bestand de reële start datum: zie uitvoering (bv. datum 
ondertekening Ministerieel Besluit)
→ De reële start - en einddata kunnen niet in de toekomst liggen 

• 8- Contact
→ Minimaal het type contact en email adres.

4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome
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4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

Vereiste elementen (vervolg):

• 10- Participating organisation:
→ Accountable organisation(s): Facultatief, omdat dit reeds werd 
ingevoerd bij programma; 
→ Funding organisation(s): Facultatief, omdat dit reeds werd ingevoerd 
bij programma; 
→ Implementing organisation(s): te vervolledigen: jouw organisatie? 
Organisaties uit een gemeenschappelijk programma? Lokale partners? 

• 11- Country: 
Indien meerdere landen van toepassing zijn moet de ratio (in functie van 
het budget) aangegeven worden door een %. Totaal = 100%.

Participating-org: 
Hou de volgende gegevens bij de hand in 
een Word-document om ze gemakkelijk 

te kopiëren in Aidstream:
- Organisation Identifier
- Activity (outcome) Identifier
- Organisation Identifier van DGD (zie 

bijlage B Handleiding IATI = XM-DAC-
2-10)

77

Participating-org: de attributen (rol, 
type, naam, identifier, landen) 

aangegeven voor jullie organisatie 
of voor een partner organisatie  

moeten bij deze organisatie horen.



4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

Vereiste elementen (vervolg):

• 12- Region:
→ slechts opnemen indien gedefinieerd als een regio in het programma (voer niet tezamen het land en een 
regio in)

• 13- Location: 
Belangrijkste attributen: 
→ Naam
→ Geographische coördinaten (SRS name) → zie Google map

• 14- Sector: 
→ DGD adviseert om volgende vocabulaire te gebruiken: code « 1-OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)
→ indien meerdere sectoren van toepassing zijn moet de ratio (in functie van het budget) aangegeven worden 
door een %. Totaal = 100%.
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4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

Vereiste elementen (vervolg):

• 16- Policy markers: 
→ vocabulary = 1- OECD DAC CRS
→ cf. jouw programma
→ belang van de marker: 1 of 2

• 23- Budget: 
→ 5 jaarbudgetten in te voeren
→ Type: code « 1-original » 
→ Statuut: code « 2-committed » voor iedereen
→ Bedrag: 

 Voor de CMO’s: totaal outcomebudget (EI en BK inbegrepen) → ventilatie (theoretisch of reëel) 
 Voor de IA’s: outcomebudget (alleen OK); BK gepubliceerd in aparte fiche

→ Datum wisselkoers = datum begin van het programma voor de 5 budgetten.
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4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

Vereiste elementen (vervolg):
• 26- Transactions: slechts de uitgaande transacties

→ Elk jaar:
• Uitgaven (« expenditures ») van jouw organisatie voor deze outcome → 1 totaal bedrag in 

te voeren per jaar (bij verschillende uitgaven: transaction date = 31/12/20XX). Vergeet niet 
de ventilatie van de BK/outcome!

• Transfers (« disbursements ») naar jouw partners voor deze outcome → 1 totaal bedrag in 
te voeren per partner per outcome (bij verschillende transfers: transaction date = 
31/12/20XX)

→ Reeds ingevoerd voor 2017-2018-2019-2020-2021:
• Outgoing commitments naar jouw partners toe → 1 bedrag voor de 5 jaren van het 

programma per partner per outcome (zie partnerschapsovereenkomsten) 

• 28- Related activity: 
→ relatie type « 1-parent » t.o.v. jouw « activity » van het type programma → slechts 1 relatie aan 
te duiden

Transactions: 
Hou de volgende 
gegevens bij de hand in 
een Word-document om 
ze gemakkelijk te 
kopiëren in Aidstream:
- Organisation 

Identifier
- Activity (outcome) 

Identifier
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Transactions: Voor 
uitgaande transacties, is 

het jouw organisatie 
steeds de “provider”!



4.6 Invoer -
“Activity”-fiche van het type outcome

Vereiste elementen (vervolg):
• 30- Conditions: « no » want er zijn geen voorwaarden
• 31- Results: 

→ Type : « outcome »
→ Aggregatie : « false » (alleen « true » voor globale internationale indicatoren)
→ Titel van de outcome
→ Informatie over de indicatoren:

 Maat 
 Gedrag 
 Titel
 Beschrijving → belangrijk voor de kwalitatieve indicatoren
 Baseline
 2 periodes in te vullen: 1 voor de tussentijdse doelwaarde en 1 voor de einddoelwaarde
Opgelet!: Voor die organisaties die enkel de outcome-indicatoren invoeren → Maak slechts 1 « result » fiche aan. In 
deze fiche voer je de verschillende indicatoren in. Creëer dus geen « result » fiche per indicator!

• Default value « hierarchy »: hiërarchie 2 voor een outcome.
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4.6 Invoer – Herziening van bestanden 
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Wanneer je bestanden corrigeert/wijzigt in Aidstream, worden deze niet langer
gepubliceerd in het IATI register ( status is nu « draft » in Aidstream)

Om je wijzigingen te valideren/publiceren klik je opnieuw op: « completed » >
« verified » > « published »



4.7 Kwaliteitscontrole van ingevoerde gegevens
Zijn alle gegevens ingevoerd? Controleer de kwaliteit ervan! Hoe? 
Er zijn meerdere mogelijkheden: 
 Overzicht per « activity » in  Aidstream 

→ kan afgedrukt worden!

Laat een collega de gegevens nalezen! 

 Voor de CMO’s: automatische quality check van jouw IATI-gegevens geïntegreerd in X-bank!

Zijn alle gegevens geverifieerd? Markeer ze als « verified » in Aidstream
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4.8 Publicatie van geverifieerde gegevens

3 stappen voor een automatische publicatie van de jouw gegevens vanuit 
Aidstream naar het IATI-register:
1) Gedaan bij de 1ste publicatie: Vul de « Publisher Id » en de « API key » in (Aidstream > Settings > Publishing settings)
2) Gedaan bij de 1ste publicatie: Duid « yes » aan bij de optie « Automatically update the IATI registry when publishing files » 

(Aidstream > Settings > Publishing settings)
3) Nog te doen: Duid jouw gegevens aan als « Published » in Aidstream:

Heb je deze 3 stappen gevolgd? 
• Je kan de pagina van jouw organisatie in het IATI-register raadplegen om zeker te zijn dat alle bestanden er zijn (in principe 

wordt de pagina onmiddellijk geactualiseerd). 
• Het kan het enkele dagen duren voordat alle data zijn gesynchroniseerd op D-Portal. 
• Voor de CMO’s: X-bank raadpleegt het register dagelijks om middernacht
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Goede praktijk: 
na een 

update/nieuwe  
publicatie,  

download jouw 
XML bestanden 
en bewaar deze 
op jullie server. 



Deel 5 

ONTWIKKELINGEN IATI SINDS DE 1STE PUBLICATIE VAN 30/04/2018
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Geleerde lessen
 Aanzienlijke investering van middelen 

 IATI: technische en strategische uitdagingen

 98% van de organisaties gebruikten Aidstream
 1 organisatie heeft zijn eigen M&E tool geconfigureerd

 2 anderen hebben txt bestanden geconverteerd naar xml

 De sector is sceptischer over het gebruik van IATI voor morele verantwoording en positiever over IATI als een 
tool voor transparantie

 Het gebruik van de gegevens in IATI blijft een uitdaging (D-Portal, openaid.be, tool van de federaties, gebruik 
door de ANGS,…)
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Morele verantwoording 2017 
(april 2018)

Morele verantwoording 2018 
(april 2019)

Mandagen voor 
voorbereiding en 
invoer

Min. 1146
Voorbereiding: 699,5 (med = 9)

Invoer: 447,25 (med = 5)

Min. 548
Voorbereiding: 353 (med = 3)

Invoer: 195 (med = 2)

Betrokken personen Min. 271
med = 3

Min. 253
med = 3



Deel 6 

BRONNEN
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6.1 Ondersteuning voor Aidstream

• Support Team Aidstream: support@aidstream.org

• Young Innovations: 
https://github.com/younginnovations/aidstream/wiki/User-Guide

• Bond : https://www.bond.org.uk/effectiveness/aidstream

Deze informatie is in het Engels.
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6.1 Op de websites van de federaties

• IATI-handleiding: versie 2 (2020) beschikbaar in maart 2020
• Presentaties vormingen (maart 2020)
• Nota’s
• Geleerde lessen
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6.3. Samenvatting nuttige links voor IATI
• Invoer:  https://aidstream.org

• Quality check (voor CMO’s): http://xbank.ngo-federatie.be

• Website : https://iatistandard.org (algemene informatie)

• Register : https://www.iatiregistry.org/ (gegevens van de publishers)

• Visualisatie : http://www.d-portal.org; http://www.ngo-openboek.be

• Forum: https://discuss.iatistandard.org/

• Dashboard: http://dashboard.iatistandard.org/ (statistieken en kwaliteit)
◦ → https://iatistandard.org/media/documents/archive/2016/03/How-to-check-your-data-on-the-IATI-Dashboard.pdf
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6.4 Contacten bij de federaties
• ACODEV: Justine Ferrier  – jf@acodev.be

• ngo-federatie: Paola Andrea Vallejo Patiño  –

Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be

• FIABEL: Hélène Flaam  – Hélène.Flaam@fiabel.be
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To do list maart – april 2020
• Organisation file: budgetten actualiseren

• Activity files: 
• Invoer van financiële transacties voor 2019: incoming funds, disbursements, 

expenditures
• Invoer van resultaten: reële tussentijdse waarden van de outcome-indicatoren en 

andere relevante aanpassingen
• Andere aanpassingen/aanvullingen: indien toepassing voor jouw organisatie

• Quality check (voor de CMO’s): verbeteren van de fouten die door X-bank 
gesignaleerd worden en fouten die aan elke organisatie per mail zijn 
gecommuniceerd begin 2020. 

Succes!!!
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Vragen? 
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