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WAT IS TRANSPARANTIE?



TRANSPARANTIE: WAT?

Criteria: 

• Beschikbaar

• Toegankelijk 

• Tijdig

• Relevant

• Begrijpelijk

• Volledig



TRANSPARANTIE: WAT?

Verschillende soorten: 

• Institutionele transparantie

• Transparantie op het 
maatschappelijk nut

• Transparantie van 
kwaliteitsprocedures en 
processen

• Financiële transparantie



TRANSPARANTIE: VOOR WIE?

• Staat

• Subsidiërende

instanties

• Medewerkers, 

vrijwilligers, leden, 

maatschappelijk

draagvlak

• Partners

• Opiniemakers

• Groot publiek



HET BELANG VAN TRANSPARANTIE



Internationale 
context



Open Forum for CSO Development Effectiveness

Wat?
Wereldwijd proces van civil society organizations (CSO’s)
Werken aan collectieve visie over international development

Ontstaan
 International aid effectiveness process: Rome (2003), Parijs (2005), Accra -

Ghana (2008) and Busan Zuid-Korea (2011) = focus op gouvernementele
 2008 (Accra): erkenning CSO (civil society organizations) als

onafhankelijke actor
 Thematische conferentie in Istanbul (2010): CSO Development 

Effectiveness Principles



Istanbul CSO Development Effectiveness Principles
(2010)

1. Respect and promote human rights and social justice 

2. Embody gender equality and equity while promoting women and girls’ rights 

3. Focus on people’s empowerment, democratic ownership and participation 

4. Promote environmental sustainability 

5. Practice transparency and accountability

CSOs are effective as development actors when they demonstrate a sustained 
organizational commitment to transparency, multiple accountability, and integrity 
in their internal operations. 

6. Pursue equitable partnerships and solidarity 

7. Create and share knowledge and commit to mutual learning 

8. Commit to realizing positive sustainable change 



Belgische 
context



KB niet-gouvernementele samenwerking (2016)

• Eén van de 3 hoofdprincipes van de verantwoording en 
controle (naast integriteit en leerproces) (Art. 42)

• Houdt in:  
1. “Regelmatig en op heldere wijze aan de administratie een 

werkelijkheidsgetrouw beeld overbrengt van het 
operationele en financiële proces”

2. Publicatie van evaluatierapporten en management respons 
(gedeeltelijk)

3. Morele rapportage via IATI = verplicht! (Art. 45)
 Accra 2008 : International Aid Transparency Initiative (IATI)



NGO-OPENBOEK: TRANSPARANTIE IN DE PRAKTIJK



IN WELKE VORM?

•Voor Belgische NGOs?
•websites, jaarverslagen, nieuwsbrieven
• interventies IATI 
•personeel en financiën X-bank
=>
www.ngo-openboek.be

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


Communicatiekanalen



Communicatiekanalen

• www.ngo-federatie.be: 

• Twitter: ngo-federatie

• Wekelijkse nieuwsbrief: johan.decrom@ngo-federatie.be

 regelgeving, events, calls for proposal, nieuwe initiatieven

 niet: berichtgeving over individuele ngo’s

 wel: externe events in kalender

http://www.ngo-federatie.be/
mailto:johan.decrom@ngo-federatie.be


VRAGEN?
johan.decrom@ngo-federatie.be

Medewerker Communicatie & Transparantie

mailto:johan.decrom@ngo-federatie.be

