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Versterken van de niet-gouvernementele samenwerking  

met het oog op een doeltreffend, stabiel en duurzaam partnerschap 

 

Het regeerakkoord is veelbelovend voor de federaties en hun leden. Ook het recente OESO-DAC 
rapport van de peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bevat heel wat hefbomen 
voor een ambitieus beleid ontwikkelingssamenwerking de komende legislatuur. 

 België mag zichzelf op de borst kloppen voor haar partnerschap met de civiele maatschappij 
en het respect voor het initiatiefrecht en de autonomie van ngo’s en IA’s. De federaties 
hopen dit partnerschap te kunnen consolideren en op een strategische leest te kunnen 
schoeien, eerder dan het als een administratieve oefening te beschouwen. Rekening houdend 
met de noden van alle spelers, kan er op heel wat vlakken administratieve vereenvoudiging 
gerealiseerd worden om tot een meer strategisch partnerschap te komen. Autonomie is geen 
rem om samen doelen te bereiken.  

 Vertrekkende vanuit een rechtenbenadering en met respect voor elkaars eigenheid en 
specifieke rol én vanuit het gezamenlijk doel een bijdrage te willen leveren aan de realisatie 
van de SDG’s, willen we ook streven naar meer synergie en complementariteit onder de 
spelers van de (Belgische) ontwikkelingssamenwerking. De ngo’s en IA’s maken samen 
geografische en thematische strategische kaders op waarin we onze strategie voor een 
bepaald land of rond een bepaald thema uiteen zetten en doelen vastleggen die organisaties 
nadien operationaliseren in hun programma’s. Die strategische kaders zijn een geschikte 
vertrekbasis om met andere spelers van de (Belgische) ontwikkelingssamenwerking in overleg 
te gaan rond elkaars strategieën, zonder in de val te trappen om nieuwe silo’s te creëren. 
Hierdoor kan er veel gemakkelijker naar synergie en complementariteit gezocht worden en 
kunnen we elkaar in alle richtingen versterken. 

 De programmacyclus van 2022-2026 is in volle voorbereiding. In corona-tijden wordt dat een 
uitdagende oefening omdat dit geen Belgo-belgische oefening is. De programma’s worden 
immers met internationale partners opgesteld. Ngo’s en IA’s zijn permanent bezig om de juiste 
innovatieve accenten op te nemen in hun werking en activiteiten. Leave no one behind, 
dekoloniseren, digitalisering, wenbaarheid, enz. zijn allemaal accenten die zullen terugkomen 
in de programma’s. Belangrijk is echter dat we kunnen rekenen op voorspelbaarheid en 
stabiliteit in de regelgeving en de (mede)financiering om onze engagementen te kunnen 
waarmaken. Tegelijk moet ook de nodige flexibiliteit bij overheid én bij ngo’s en IA’s aanwezig 
zijn omdat we vaak in fragiele contexten werken, een link moeten leggen tussen structurele 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, enz. Ook in het rapport van de peer review 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking door de OESO-DAC komt naar voor dat de 
huidige instrumenten te weinig ruimte laten voor flexibiliteit en wendbaarheid. Het 
regeerakkoord creëert in ieder geval de ruimte voor de ambities van de ngo’s en IA’ en voor 
implementatie van de aanbevelingen van de OESO-DAC in haar groeipad naar 0,7%. 

 De Belgische overheid erkent in het regeerakkoord wereldburgerschapseducatie (WBE) als 
een belangrijk onderdeel van internationale solidariteit. De Verenigde Naties roepen alle 
staten op om wereldburgerschapseducatie actief en duurzaam te bevorderen, als integraal 
onderdeel om de SDG’s te kunnen bereiken. Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde 
Naties en de Europese consensus schatten dat de steun voor WBE in een land ten minste 3% 
van de officiële ontwikkelingshulp moet bedragen. Het is dus van essentieel belang dat er een 
grotere en duurzame federale financiering komt voor WBE om de inspanningen op het vlak 
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van onderwijs, mobilisatie en advocacy te ondersteunen. Deze vraag naar herwaardering moet 
ook gezien worden in een context van stijgend populisme en extremisme in Europa en de 
wereld. Wereldburgerschapseducatie is een essentieel instrument om de burger te 
sensibiliseren rond internationale solidariteit en een populistisch / extremistisch discours te 
kunnen ombuigen, hetgeen ook door CONCORD (de Europese koepel van ngo’s voor 
ontwikkelingssamenwerking) aanbevolen wordt. De vraag naar herwaardering mag niet enkel 
vanuit budgettair oogpunt gelezen worden. De federaties pleiten er ook voor om de 
transversale comités tussen de Federale Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de 
Gemeenschapsministers van onderwijs en de onderwijskoepels nieuw leven in te blazen. Een 
goede coördinatie komt de impact van wereldburgerschapseducatie alleen maar ten goede. 

 Administratieve en financiële vereenvoudiging: opdat ngo’s en IA’s zich kunnen concentreren 
op hun core business, is het onontbeerlijk om in het overleg tussen de federaties en de 
overheid méér op zoek te gaan naar administratieve vereenvoudiging, bijvoorbeeld rond 
verantwoording en controles, zoals ook door de OESO-DAC wordt aangehaald. Zeker op het 
vlak van financiële verantwoording en controle is er marge om te vereenvoudigen, gezien er 
bijvoorbeeld vaak dubbel werk gebeurt door de bedrijfscommissarissen en de controleurs van 
de administratie. Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met de vereisten van 
de administratie en het geleverde voorbereidende werk rond de komende programmacyclus. 

 Op het vlak van humanitaire hulp is het belangrijk om het bestaande instrumentarium aan te 
passen om de nexus tussen humanitaire hulp en structurele ontwikkelingssamenwerking in 
de praktijk te kunnen omzetten. Daarnaast zijn ngo’s ook vragende partij instrumenten te 
voorzien waardoor humanitaire ngo’s sneller en met meer flexibiliteit op overheidsmiddelen 
beroep kunnen doen om acute humanitaire crisissen, die meer en meer voorkomen, te kunnen 
aanpakken. Het is nuttig om lessen te trekken uit de wijze waarop bijkomende middelen 
werden vrijgemaakt in de strijd tegen COVID-19. Voor multilaterale organisaties is dit heel snel 
gebeurd. De Belgische humanitaire ngo’s, die voor het eerst gezamenlijk een programma 
hiervoor hebben voorgesteld en hiermee hun engagement voor gecoördineerde actie in deze 
crisis tonen, wachten echter nog steeds op een beslissing over bijkomende middelen. De 
federaties en hun leden zijn dan ook vragende partij om samen na te denken over snellere en 
meer flexibele mechanismen opdat de Belgische humanitaire ngo’s kunnen beschikken over 
overheidsmiddelen in het beantwoorden van humanitaire crisissituaties. 
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