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1. Doelstellingen van deze nota 

Conform artikel 45 §1 1° van het Koninklijk Besluit van 11/09/2016 met betrekking tot de niet-

gouvernementele samenwerking bestaat de morele verantwoording voor DGD uit 4 luiken:  

1) De IATI-publicatie 

2) De performantiescores 

3) De evaluaties en hun management response gepubliceerd op de websites van elke 

organisatie 

4) De geleerde lessen 

De allereerste deadline voor luiken 1, 2 en 4 werd afgesloten op 30 april 2018. De federaties hebben 

een aantal oefeningen gelanceerd met de leden om lessen te trekken uit de eerste, nieuwe morele 

verantwoordingscyclus.  

Het is belangrijk om hierbij op te merken dat alle luiken hun eigen logica en (begeleidings)dynamiek 

hadden. Daarom zullen ze ook apart behandeld worden in deze nota.  

Deze informatieve nota geeft een samenvatting weer van de processen die gelanceerd zijn en van de 

belangrijkste conclusies.  

 

2. Morele verantwoording via IATI 

2.1. Methodologie 

De analyse voor het IATI-luik baseerde zich op een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens vergaard via: 

 De online enquête IATI – 2018: gelanceerd op 5 juni 2018 en afgesloten op 29 juni 2018  

 De feedback van de leden van ngo-federatie en ACODEV via het BAG Transparantie/GT Data 

 De bilaterale contacten van de federaties met hun leden 

 De ervaring van de federaties bij het begeleidingsproces van haar leden  

Op basis van deze lessen zullen de federaties: 

 met DGD bespreken waar het proces goed of slecht ging, en waar actie moet ondernomen 

worden.   

 met de ruime IATI-gemeenschap (zij die al op IATI publiceren en zij die het overwegen) de 

lessen uit België delen  
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 de ondersteuning naar de toekomst toe verbeteren 

 sectorale opvolging doen van hoe de beleving van de IATI-publicatie evolueert in de komende 

jaren 

Op basis van deze lessen zullen de organisaties:  

 een interne reflectie over hun eigen IATI-proces kunnen voeren 

 uit de ervaring van andere organisaties leren 

 

2.2. Lessen 

De lessen over de allereerste IATI-publicatie zijn opgenomen in een uitgebreid rapport. Dit verslag is in 

de eindfase en zal in het najaar via de nieuwsbrief ter beschikking worden gesteld op de website van 

ngo-federatie. De inhoud ervan is echter nu beschikbaar via de PowerPoint presentatia in bijlage (voor 

de uitgebreide conclusies van de enquête) en de tekst in 2.2.2 (kopie van de lessen over het proces).   

 

2.2.1. Conclusies uit de IATI-enquête 2018 

Een uitgebreide presentatie is beschikbaar die werd voorgesteld op de beleidsadviesgroep 

transparantie. Op de raad van bestuur zal een ingekorte versie gebruikt worden om de discussie in te 

leiden. 

 

2.2.2. Lessen IATI-proces 

1. Het KB van 11 september 2016 betreffende niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking 

voerde in één artikel de verplichte IATI-publicatie in als onderdeel van het pakket van morele 

verantwoordingsverplichtingen. De concrete operationalisering van deze zin vereiste een veel 

grotere investering van middelen (tijd, personeel) dan aanvankelijk verwacht door de betrokken 

actoren. 

 

 Het is fundamenteel om een duidelijk beeld te hebben van de operationele gevolgen van een 

beslissing alvorens deze politiek en juridisch te verankeren.  

 Landen/organisaties die aan IATI willen beginnen moeten een realistisch beeld hebben van wat 

publiceren in IATI inhoudt zodat ze terdege voorbereid zijn op wat dit inhoudt naar besteding van 

tijd en middelen. 

 

2. Toen het KB werd voorbereid en in voege trad was er amper operationele IATI-kennis zowel aan de 

kant van de overheid als van de ANGS. In België werd tijdens het uitvoeringsproces een technisch 

sub-comité IATI opgericht. In dit comité werd de overheid vertegenwoordigd door twee 

vertegenwoordigers van twee verschillende diensten van de administratie en de ANGS werden 

vertegenwoordigd door de drie Belgische federaties die alle ngo's en institutionele actoren 

vertegenwoordigen die juridisch verplicht zijn om te publiceren op IATI. 

 

 Het is van fundamenteel belang om van bij het begin een raadgevend, technisch comité op te richten 

met gemandateerde vertegenwoordigers om: 

 tot een gemeenschappelijke interpretatie van de norm te komen  

 na te denken over de beste manier om de Belgische realiteit weer te geven binnen de 

standaard 

 problemen te identificeren en oplossingen te vinden  

 de expertise over IATI te garanderen 
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 de informatie over IATI te centraliseren, enz.  

 Een lerende attitude langs beide zijden is cruciaal om de voorbereiding te vergemakkelijken en open 

te staan voor aanpassingen aan de nieuwe uitdagingen die onderweg kunnen rijzen.   

 

3. De IATI-standaard is zeer complex en het vergt aanzienlijke tijd voordat een basis (laat staan 

gevorderd) kennisniveau wordt bereikt.  Het vergt een titanische inspanning om een hele sector 

klaar te krijgen voor een publicatie die donorverantwoording dient. De federaties speelden een 

cruciale rol in: 

 het centraliseren van expertise 

 het raadplegen van ANGS 

 het raadplegen van de IATI-community  

 het produceren van begeleidingsinstrumenten (Gids, addenda, vormingen, 

ondersteuningssessies, helpdesk) 

Daarnaast was het gebruik van een bestaand invoerinstrument zoals Aidstream een factor van 

succes om de publicaties op tijd klaar te krijgen.  

 De aanwezigheid van een centrale, representatieve structuur is een duidelijke factor van succes om 

organisaties nauw te kunnen begeleiden en ondersteunen tijdens het hele IATI-publicatieproces. 

 IATI vereist een voortdurend leerproces. Een centrale structuur laat toe om vragen te centraliseren 

en snel sectoraal aan te pakken.   

 Gezien het KB enkel een jaarlijkse publicatie vereist, wordt verwacht dat de IATI-praktijk na verloop 

van tijd sterk verwatert en dat de federaties weer een belangrijke rol zullen spelen in het terug 

klaarstomen van de organisaties voor hun komende publicaties. 

 

4. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de invoering van de IATI-standaard niet alleen 

technische, maar ook strategische uitdagingen met zich meebrengt voor ANGS. Kleine technische 

vragen kunnen leiden tot grote strategische vragen (denk aan de publicatie van beheerskosten, de 

anonimisering van gegevens, enz.) die vaak moeilijk te beantwoorden zijn bij gebrek aan een 

gemeenschappelijke visie rond transparantie in het algemeen1 en een gemeenschappelijke visie 

over concrete vraagstukken in het bijzonder. 

  

 Het is van cruciaal belang om voldoende tijd te bieden voor overlegprocessen, aangezien 

strategische kwesties vereisen dat gemandateerde vertegenwoordigers van ANGS zich met hun 

achterban kunnen afstemmen alvorens besluiten te nemen. Ook moeten organisaties genoeg tijd 

nemen om ook met hun eigen partners belangrijke vragen af te toetsen.  

 Het raadplegen van de IATI-community (vooral de ‘CSO’s’) kan interessante inzichten geven en 

inspireren omtrent goede praktijken. 

 

5. Hoewel de federaties heel wat werk leverden om het IATI-publicatietraject te effenen, was de 

investering van organisaties voor hun eerste publicatie enorm (cf. resultaten IATI-enquête 2018). 

Directeurs waren betrokken bij strategische beslissingen en het controleren van de data, meerdere 

medewerkers moesten getraind worden op de standaard en Aidstream, meerdere medewerkers 

moesten tijd en moeite steken in het zoeken en invoeren van de data, etc. Dit proces werd gezien 

als een zware administratieve last, met hoge opportuniteitskosten voor de uitvoering van de 

kerntaken van organisaties en met weinig toegevoegde waarde voor organisaties.  

 

 De volgende publicatierondes zouden aanzienlijk minder inspanningen moeten vergen, maar 

organisaties moeten wel maatregelen nemen om het institutioneel IATI-geheugen tussen de 

publicaties in te behouden.  

 

                                                        
1 Dit zal opgevangen worden door de sectorale transparantiestrategie.  
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6. De toepassing van een vrijwillig transparantie-instrument als verplicht verantwoordingsinstrument 

(in de zin van een instrument voor donorverantwoording) was een punt van terugkomende kritiek 

tijdens de voorbereiding aangezien IATI niet gecreëerd is voor verantwoordingsdoeleinden.  

 

 Een verplichte publicatie stimuleert het draagvlak voor IATI niet 

 Na de publicatie blijkt de tendens naar scepticisme bevestigd omtrent de IATI-publicatie als 

instrument van morele verantwoording. Toch is er nog veel twijfel in de sector hieromtrent (cf. 

resultaten IATI-enquête 2018). Moet de publicatie voor morele verantwoording worden afgeschaft? 

Aangezien de sector slechts 1 en naar alle waarschijnlijkheid ook de zwaarste publicatie achter de 

rug heeft, lijkt een aanzienlijk deel van de sector te willen wachten om zware uitspraken te doen 

hierover.  

Vanuit de BAG Transparantie wordt ook aangeraden om ten minste op twee nieuwe cycli te wachten 

om conclusies te trekken voor de morele verantwoording in het algemeen. De sector moet daarbij 

ook kunnen nadenken aan een alternatief: vervangen door iets anders? Alleen het IATI-gedeelte 

afschaffen? enz. 

 

7. Wat dan met de IATI-publicatie voor transparantie-doeleinden? Wat de cijfers ons laten zien is dat 

organisaties zich nog niet met veel overtuiging kunnen uitspreken omtrent de IATI-publicatie als 

instrument van transparantie, maar de tendens is duidelijk positiever dan voor morele 

verantwoording (cf. resultaten IATI-enquête 2018).  

 

 Over het algemeen kunnen we stellen dat het op dit moment alle richtingen uit kan. In de komende 

jaren valt te verwachten dat organisaties minder zullen twijfelen, minder in de ‘eerder (niet) akkoord’ 

categorieën zitten en een duidelijkere stelling nemen. Dit zal blijken uit de longitudinale bevragingen 

en in hoeverre de sector overtuigd geraakt van het nut van hun publicatie voor 

transparantiedoeleinden.  

 Wat wel als duidelijke bekommernis uit de bus komt, zijn de uitdagingen die dit nieuwe, 

internationale transparantie-instrument met zich mee brengt voor de partners. Dit zowel op het vlak 

van behandeling van gevoelige gegevens als van het nut van de informatie voor hen.  

 

8. Een van de aandachtspunten tijdens de voorbereiding was het bekomen van 

coherentie/harmonisering van de publicaties van Belgische ANGS. IATI biedt een 

gemeenschappelijke standaard wat harmonisering zou moeten vergemakkelijken, maar toch is het 

een uitdaging om de eigen realiteit in de standaard te wringen. Zo ontstaan er spanningsvelden 

tussen: 

 De structuur/complexiteit van de eigen werking en de bepalingen van de standaard (en de 

visualisatie ervan) 

 De volledigheid van de eigen werking en de publicatie van slechts een deel ervan 

 De publicaties van organisaties uit eenzelfde internationale familie 

 

 Naarmate organisaties meer met hun data werken zullen ze beter hun eigen realiteit kunnen 

weergeven via hun publicatie. Op internationaal vlak kondigt zich trouwens een nieuwe vraag voor 

de sector aan, m.n. hoe publicaties harmoniseren met andere niet-Belgische organisaties uit de 

civiele maatschappij en vooral hoe harmoniseren met de organisaties uit landen waar de IATI-

publicatie ook verplicht is.   

 

9. Het gebruik van IATI-gegevens is een grote uitdaging.  In België is er bij de ANGS weinig animo om 

de IATI-gegevens te gebruiken (cf. resultaten IATI-enquête 2018) en het is ook niet duidelijk hoe de 

ANGS, overheid in België of de partnerlanden de gegevens zullen (kunnen) gebruiken.  

 

 Gegevensgebruik is een punt waar de sector aan moet werken om de geleverde inspanningen te 

kapitaliseren voor meer dan louter donorverantwoording. De federaties zullen hier een trekkende 
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rol in moeten spelen (denk aan de link met X-bank 2.0), maar ook organisaties zullen mekaar 

moeten inspireren.  

 Een belangrijke doelgroep van de informatie zijn de partners. De sector moet zich de vraag stellen 

welke rol ze hierin wil/kan spelen om partners IATI te laten leren kennen (bijvoorbeeld via D-portal) 

zodat ze de informatie kunnen gebruiken.   

 

10. D-portal speelt een grote rol in het ontsluiten van IATI-data aan het grote publiek. Het is de tool die 

die gegevens toegankelijk maakt. D-portaal toont echter beperkte informatie en geen nuanceringen 

of narratieve verklaringen. Bovendien, is na de eerste Belgische publicatie gebleken, dat D-portal 

sommige gegevens op een andere, verkeerde manier visualiseert (cf. Nota Problemen visualisatie 

D-portal van IATI-gegevens van Belgische ANGS). Dit is een groot transparantieprobleem dat 

opnieuw veel tijd vergt om tot oplossingen te komen. 

 

 De IATI-community/het IATI-secretariaat moet investeren in het verbeteren van D-portal  

 Organisaties moeten vertrouwd worden met deze tool om hun eigen publicatie beter te leren kennen 

en aanpassen vanuit het perspectief van een breed internationaal publiek. 

 

11. Het IATI-proces stopt niet bij de eerste publicatie. Andere uitdagingen moeten worden aangepakt, 

zoals de (problemen met de) visualisatie van de gegevens, de kwaliteitscontrole van de gegevens, 

de geleerde lessen, de aanpassing van de begeleidingsinstrumenten, het delen van ervaringen met 

de IATI-community, de integratie van de gegevens in X-bank 2.0, het gebruik van gegevens, 

integratie van het IATI-verhaal in de sectorale transparantiestrategie, enz.  

 

12. Ten slotte, is de bevraging die de federaties gelanceerd hebben enig in zijn soort in de IATI-

gemeenschap wat maakt dat Belgisch ANGS nu in staat zijn om waardevolle lessen te delen met 

andere actoren. Dit biedt een opportuniteit om onze organisaties op de wereldkaart te zetten wat 

betreft transparantie. Het is echter aan de sector om te beslissen in hoeverre het deze rol wil 

opnemen.  

 

2.2.3. Algemene conclusie voor IATI 

De algemene conclusie is dat we best nog even wachten alvorens zware conclusies te trekken over de 

zin en onzin van IATI als verantwoordingstool en IATI als transparantietool. De sector moet wat meer 

‘gerodeerd’ zijn en lessen blijven trekken/delen om te beslissen hoe ze zelf met IATI wil omgaan en 

welke aanpassingen ze wil vragen van het verantwoordingssysteem betreffende de IATI-publicatie.  
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3. Morele verantwoording via performantiescores en geleerde lessen 

3.1. Methodologie 

De analyse voor dit luik is gebaseerd op een bevraging die we eind augustus lanceerden bij alle leden 

over hun ervaringen met de performantiescoreformat en de geleerde lessen. In juni legden we dezelfde 

vragen reeds voor aan het platform M&E. In totaal verzamelden we zo antwoorden van 40 organisaties. 

De resultaten hieronder zijn dus gebaseerd op ongeveer 46% van de leden van de drie federaties.  

De bevraging bevat 14 uitspraken of stellingen, over vier onderwerpen. De respondenten dienden deze 

uitspraken te beoordelen op een schaal van 'helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ (zie 

onderstaande tabel). Zowel tijdens het platform M&E als in de bevraging was er ruimte om meer uitleg 

te geven bij de scores: tijdens het platform M&E bespraken we samen wat de scores betekenden en in 

de bevraging was er steeds ruimte voor narratieve toelichting.  

Hieronder vatten we de belangrijkste conclusies samen van deze bevraging en de ervaringen van de 

federaties in dit proces (in hoedanigheid van ondersteuning aan de leden en in gesprek met DGD).  

We zullen deze conclusies gebruiken in ons gesprek met DGD over hoe de sector de nieuwe morele 

verantwoording via performantiescores/geleerde lessen beoordeelt en of er al dan niet bijsturingen 

nodig zijn. 

3.2. Lessen op basis van de beoordeling van de 14 stellingen 

Hier vatten we voor de vier grote rubrieken van de stellingen de interpretatie van de sector samen. Voor 

een meer gedetailleerde analyse per stelling verwijzen we naar het volledige verslag dat in het najaar 

via de nieuwsbrief ter beschikking gesteld wordt op de website van ngo-federatie. Je kan het alvast 

opvragen bij femmy.thewissen@ngo-federatie.be. 

3.2.1. Meerwaarde inhoud van de format 

Op een algemeen niveau worden de vragen van de performantiescores als (eerder) relevant beschouwd 

(85 % van de respondenten). Ook de ‘geleerde lessen’ worden als (eerder) zinvol beschouwd (92,5 % 

van de respondenten). De huidige vorm van rapporteren (via performantiescores en geleerde lessen) 

wordt verkozen boven de format tijdens de vorige programmaperiode (72,5%).  

De sector wil geen wijzigingen op korte termijn. Desondanks worden er toch een aantal opmerkingen 

gemaakt: 

- Een meerderheid geeft aan dat de format niet zo’n duidelijk beeld geeft van de voortgang van 

de interventies. Het is mogelijk dat die visie verbonden is met het feit dat het nog maar over 1 

jaar rapportage gaat. Dit dient dus  later opnieuw bekeken te worden. 

- De open vraag wordt gesteld naar de bruikbaarheid van geleerde lessen op GSK-niveau 

aangezien er geen uniforme format is. Om hierover conclusies te trekken moeten we de 

strategische dialogen afwachten. 

- Er worden een aantal verbeterpunten op langere termijn aangehaald, met name: (1) Bepaalde 

vragen zouden duidelijker geformuleerd moeten worden, (2) Ook de vierpuntenschaal zou 

duidelijker moeten (zo is bijvoorbeeld het verschil tussen de A en B  score onduidelijk). 

3.2.2. Implicaties binnen de organisatie 

Praktijken binnen organisaties over wijze van invullen 

Wat het geven van toelichting bij vraag A en B betreft, bestaan uiteenlopende praktijken binnen 

organisaties: van geen toelichting geven, over wel toelichting geven, tot het louter intern bijhouden van 
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die toelichting. Organisaties maken deze keuze op basis van hun intern systeem en afhankelijk van of 

toelichting voorzien een extra administratieve last betekent en of ze het belangrijk vinden om die 

informatie te delen met DGD.  

Ondanks de vraag van sommige organisaties of DGD voldoende zicht heeft op de interventies zonder 

toelichting bij vraag A en B, is er een duidelijke vraag om vast te houden aan het feit dat toelichting bij 

score A en B niet verplicht is. 

Relatie met partners: 

Ook hier bestaan er duidelijk verschillende praktijken tussen organisaties. Afhankelijk van de organisatie 

worden partners op volgende manier betrokken bij het invullen van de performantiescores. Voor een 

meerderheid van de respondenten (67%) geldt dat de scores en toelichting in overleg met de partners 

worden toegekend. Een ander deel van de organisaties vindt de format niet nuttig om te bespreken met 

partners (te artificieel niveau voor partners) maar betrekt hen indirect wel in de performantiescores 

aangezien ze een rol hebben in het bestaande monitoring systeem (25%).  

Afhankelijk van de bestaande interne monitoringsystemen en de informatie die er in beschikbaar is 

geven organisaties aan dat ze hun systeem hebben aangepast of van plan zijn om het aan te passen. 

65% van de respondenten paste haar systeem aan of is nog van plan om dat te doen. 

3.2.3. Administratieve last 

Wordt de performantiescore format samen met de geleerde lessen gezien als een extra administratieve 

last? 

- Omdat het een nieuwe format is en organisaties moesten investeren in een nieuwe wijze van 

rapporteren in 2018, geeft de helft aan dat ze (eerder) akkoord gaan met het feit dat dit een 

extra administratieve last was, gezien de wijzigingen die doorgevoerd moesten worden. 

- Wat de verwachtingen voor de komende jaren betreft, geldt dat een meerderheid lijkt te 

verwachten dat dit geen extra last betekent. Al stelt toch 28% dat ze (eerder) wel verwachten 

dat een extra administratieve last betekent. Die uiteenlopende meningen zijn gelinkt aan de 

wijze waarop de performantiescores geïmplementeerd worden binnen de organisaties: 

organisaties wiens bestaande intern systeem gebruikt wordt voor het opstellen van de 

performantiescores en organisaties die hun intern systeem hebben aangepast of nog verder 

plannen aan te passen. 

3.2.4. Relatie DGD 

20% van de respondenten is van mening dat de huidige format leidt tot aanvullende vragen van 

dossierbeheerders. De andere 80% is ofwel neutraal (33%) of gaf aan dat de format niet leidde (46%) 

tot extra vragen naar informatie van DGD.  

Geen van de respondenten in de bevraging was van mening dat dossier- of landenbeheerders 

wantrouwig staan tegenover de scores die organisaties zichzelf hebben toegekend. 35% beantwoordde 

deze stelling met neutraal. Daarbij merken we wel op dat tijdens enkele institutionele dialogen, waar de 

federaties als observator aan participeerden, de dossierbeheerders vragen stelden bij de beoordeling 

van bepaalde scores (zowel dat de organisaties te streng voor zichzelf zouden zijn geweest als 

andersom). 

54% van de respondenten gaf een neutrale mening over de vraag of deze format voldoende is om hun 

dossierbeheerder te informeren over de voortgang van hun interventies. De andere respondenten delen 

een positieve (22%) en negatieve (24%) beoordeling van deze vraag. Hoewel de meerderheid neutraal 

antwoordt op deze stelling, merken verschillende leden op dat de performantiescores slechts beperkte 

informatie geven over het verloop van het programma en benadrukken daarom het belang van 

aanvullende uitwisseling via de institutionele dialoog, het bijwonen van activiteiten van de ANGS, etc. 
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3.2.5. Rol van de federaties (ondersteuning en overleg met DGD) 

De rol van de federaties maakte geen deel uit van deze bevraging, maar werd eerder al bevraagd via 

de jaarlijkse bevraging aan de directeurs en de bevraging over de vormingen. We  schuiven een aantal 

punten naar voor: 

- De discussies tussen de administratie en de federaties vinden op een constructieve manier 

plaats binnen het subcomité morele verantwoording. 

- Fouten in de format werden systematisch gesignaleerd aan de administratie. Daar werd, soms, 

met vertraging aan tegemoet gekomen. Er blijven fouten in de vertaalde versies, met name in 

de Spaanse versie. Ook betreuren we dat er niet op onze vraag is ingegaan om hier geen excel 

format van te maken. 

- De verschillende vormingen die aan de leden zijn gegeven, zijn over het algemeen positief 

beoordeeld. Zo nam in 2017 66% van de lidorganisaties van de federaties deel aan opleidingen 

over de regelgeving (voornamelijk IATI en performantiescores) en 73% van de deelnemers gaf 

aan dat ze het geleerde hebben kunnen toepassen binnen hun organisatie. 

- De helpdesk over de regelgeving kreeg op het vlak van kwaliteit van de antwoorden een 7,4/10 

voor 2017. Voor wat betreft de performantiescores voorzagen we ook een beknopte handleiding 

over hoe aan de slag te gaan met de performantiescores.  

 

3.3. Algemene conclusie performantiescores en geleerde lessen 

De belangrijkste uitdaging voor organisaties betreft vooral de afstemming tussen hun intern 

(monitoring)systeem, het invullen van de performantiescoreformat (en geleerde lessen) en de manier 

waarop partners betrokken worden. Voor sommige organisaties was het evident om de 

performantiescoreformat binnen hun bestaande wijze van werken in te passen, terwijl anderen hun 

systeem omgevormd hebben. Voor nog andere organisaties geldt dat de format te laat kwam om 

geplande wijzigingen door te voeren (bijvb. in het betrekken van de partners) en zal dit tegen een 

volgende rapporteringsronde doorgevoerd worden. 

Als federaties lijkt het ons belangrijk om volgende ondersteuning te blijven aanbieden: 

- Helpdesk op het vlak van regelgeving.  

- Vormingen over monitoring en het invullen van de format (indien de leden aangeven dat hier 

vraag naar is)  

- Het bespreken en het delen van goede praktijken in de ontwikkeling van tools in het platform 

M&E. Verschillende organisaties hebben namelijk monitoringinstrumenten ontwikkeld of 

aangepast om de vertaalslag naar het performantiemeetsysteem van DGD te realiseren. 

We leggen aan de Raad van Bestuur de vraag voor of ze akkoord gaat met volgende punten: 

- Vanuit de federaties pleiten we er bij DGD voor dat er nu niet aan de format gesleuteld wordt, 

ondanks dat op het vlak van de formulering verbeteringen mogelijk zijn. 

- Vanuit de federaties vestigen we de aandacht van DGD op de inspanning die werd geleverd 

door de organisaties. Daarbij is het belangrijk dat DGD herbevestigt dat het om een zelfevaluatie 

gaat en dat er geen aanvullende informatie gevraagd kan worden in het geval van een A of een 

B score.  

 

***************************************** 


