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NOTA: Problemen met visualisatie D-portal van IATI-
gegevens van Belgische ANGS 

Sinds 30 april hebben alle erkende actoren van de niet-gouvernementele samenwerking hun DGD-
programmagegevens gepubliceerd in het IATI-register. Deze gegevens worden gevisualiseerd via de 
website D-portal. Enkele aandachtige organisaties hebben snel na hun publicatie ontdekt dat er wat 
aan de hand was met de visualisatie van hun data.  
 
Verder onderzoek door de federaties heeft uitgewezen dat er inderdaad enkele grote problemen zijn 
met de visualisaties:  

1. dubbele telling van de budgetten op land/sectorniveau  
2. “inflatie” van landbudgetten door budget in activity file van het type structuurkosten 
3. visualisatie van fiches van het type programma en fiches van het type outcome door elkaar bij 

opzoekingen 
4. een ongeschikte visualisatie van de Noordwerking 
5. geen visualisatie van de regio’s 

 
Voor problemen 1, 2 en 3 is er –na lang zoeken en testen- een oplossing die eenvoudige acties van 
elke organisatie vraagt. Voor problemen 4 en 5 is er momenteel helaas geen (structurele) oplossing. 
 
Probleem 1: Dubbele telling van de budgetten op land/sectorniveau 

 
Context:  
 
Om dit probleem te begrijpen moeten we even teruggaan naar de structuur van de bestanden.  
 
 

 
 
De fiche van het type programma (hierarchy 1) bevat het volledige budget (operationele kosten per 

outcome, beheerskosten en structuurkosten inbegrepen). De fiches van het type outcome, 

structuurkosten/administratieve kosten en beheerskosten (voor IA’s) bevatten samen hetzelfde 

bedrag, maar dan verdeeld over verschillende fiches.  

 

D-portal herkent deze hiërarchie niet. Het zal eerder kijken naar welke bedragen gelinkt zijn aan 

bepaalde sectoren/landen waardoor de bedragen op beide niveaus als het ware worden opgeteld. 

Aidstream vereiste immers dat alle fiches gelinkt zouden worden aan landen en sectoren met een 

percentuele verdeling van het budget. 
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Eenvoudig voorbeeld:  

 

Organisatie X heeft een DGD-programma met activiteiten in 2 landen en 1 sector (gezondheid): 

Mozambique en België en een programmabudget van 117 700 €. 

OK MOZ OK BEL BK SK 
Totaal 
budget 

50000 50000 10000 7700 117700 
 

Publicatie IATI: 

Activity fiche van het type programma: budget = 117700€ (gelinkt aan Mozambique en België voor 

telkens 50%) 

Activity fiche van het type outcome 1 MOZ: budget = 50 000€ + 5000€ (theoretische ventilatie van de BK) 

= 55000€ (fiche alleen gelinkt aan Mozambique) 

Activity fiche van het type outcome 2 BEL: budget = 50 000€ + 5000€ (theoretische ventilatie van de BK) 

= 55000€ (fiche alleen gelinkt aan België) 

Activity fiche van het type structuurkosten/administratiekosten: budget = 7700€  

 

Visualisatie D-portal: 

Budget voor Mozambique: 58850€ (50% van totaal budget programmafiche) + 55000€= 113850 € 

Budget voor België: 58850€ (50% van totaal budget programmafiche) + 55000€ + 7700€ (zie probleem 

2) = 120850 € 

 

Vervang Mozambique en België door sectoren en je krijgt een gelijkaardig verhaal. Een verhaal dat voor 

alle organisaties kan variëren naargelang de percentages die ingegeven zijn voor de landen en sectoren.  

 

Hoe kan je nagaan wat het geeft voor jouw organisatie? 

Deze analyse is heel belangrijk om te checken hoe jullie publicatie er nu uitziet en om te kunnen 

bevestigen dat de voorgestelde oplossing inderdaad de juiste cijfers weergeeft.  

Ga naar D-portal > zoek jouw organisatie op bij de publishers > klik op ‘Explore results’ > Klik op 

Settings (rechtsboven) en kies voor Euro > 

 

Voor de situatie met de dubbeltelling op landenniveau: klik op de eerste grote grafiek ‘Funding went to 

X countries (over all years) > Vergelijk cijfers in kolom ‘IATI spend 2017’ met cijfers in kolom ‘IATI 

budget 2017’ > klik op cijfer in kolom I’ATI budget 2017’ Hier kan je zien welke cijfers D-portal heeft 

opgeteld.  

 

Voor de situatie met de dubbeltelling op sectorniveau: klik op de tweede grote grafiek ‘Where does the 

money go (IATI all years) > Vergelijk cijfers in kolom ‘IATI spend 2017’ met cijfers in kolom ‘IATI 

budget 2017’ > klik op cijfer in kolom I’ATI budget 2017’ Hier kan je zien welke cijfers D-portal heeft 

opgeteld.  

 

Hoe kan je dit probleem oplossen?  

Na weken van testen, heen en weer communicatie met het IATI-secretariaat en reflectie binnen het 

sub-comité IATI, is vanuit de BAG Transparantie/GT Data voor de volgende oplossing gekozen: 

verwijder in Aidstream de budgetten van de fiche op programmaniveau en publiceer de nieuwe 

activity-file van het programma opnieuw. Raak geen andere activity-file!  

 

Concreet: ga naar Aidstream > klik op de Activity file van het programma > klik rechtsboven ‘View IATI 

XLM-file’ > klik op ‘Download XML-file’ > sla het op in een centrale plaats in jullie server (dit is 

aangewezen voor al jullie XML-files als back up!) > klik op ‘Back to Activity view’ > zoek in het 

overzicht van de publicatie het element ‘budget’ op > wijs met de muis de rechterbovenhoek van dat 

veld aan en een kruisje zal verschijnen (naast een pen) > klik op het kruisje > bevestig dat je het wil 

deleten > klik op Completed > klik op Verified > klik op Publish > ga na een aantal uur kijken bij D-

portal of de nieuwe cijfers gepubliceerd zijn.  

http://www.d-portal.org/
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Probleem 2: “inflatie” van landbudgetten door budget in activity file van het type structuurkosten 
 

Context 

Dit probleem is sterk gerelateerd aan het vorige. Door de vereiste van Aidstream om voor elke activity 

file het land/de landen aan te duiden, moest ook een land toegewezen aan de structuurkosten. Je had 

3 opties: 

 100% toekennen aan België  

 X % toekennen aan alle landen volgens een theoretische ventilatie  

 X % toekennen aan alle landen volgens een reële ventilatie  

 

D-portal leest dit als ‘het budget van de activity file van het type structuurkosten is voor x% naar 

landen A, B en C gegaan’. Het budget van de structuurkosten wordt zo opgeteld bij de directe kosten 

voor dat land. Dit is niet coherent met de sectorale beslissing om transparant te zijn over de 

structuurkosten.  

 

Eenvoudig voorbeeld: 

 

We bouwen verder op ons vorig voorbeeld. Organisatie X heeft een DGD-programma met activiteiten in 2 

landen en 1 sector (gezondheid): Mozambique en België en een programmabudget van 117 700 €. Deze 

organisatie heeft beslist om in de activity file van het type structuurkosten alleen België aan te duiden.  

OK MOZ OK BEL BK SK 
Totaal 
budget 

50000 50000 10000 7700 117700 
 

Publicatie IATI: 

Activity fiche van het type outcome 2 BEL: budget = 50 000€ + 5000€ (theoretische ventilatie van de BK) 

= 55000€ (fiche alleen gelinkt aan België) 

Activity fiche van het type structuurkosten/administratiekosten: budget = 7700€  

 

Visualisatie D-portal: 

Budget voor België: 58850€ (50% van totaal budget programmafiche) + 55000€ + 7700€ = 120850 € 

 

Hoe kan je nagaan wat het geeft voor jouw organisatie? 

Weet je niet meer welke landen je hebt ingegeven voor de activity file van het type structuurkosten? 

Ga na naar Aidstream > Klik op de activity file van de structuurkosten > Ga na in het overzicht welke 

landen zijn ingegeven.  

 

Ga naar D-portal > zoek jouw organisatie op bij de publishers > klik op ‘Explore results’ > Klik op 

Settings (rechtsboven) en kies voor Euro > 

 

Voor de situatie met inflatie budget voor België/andere landen: klik op de eerste grote grafiek ‘Funding 

went to X countries (over all years) > Vergelijk cijfers in kolom ‘IATI spend 2017’ met cijfers in kolom 

‘IATI budget 2017’ > klik op cijfer in kolom I’ATI budget 2017’ Hier kan je zien welke cijfers D-portal 

heeft opgeteld voor elk land.  

 

Hoe kan je dit probleem oplossen?  

Ga naar Aidstream > klik op de activity file van de structuurkosten > ga naar element ‘Recipient 

Country’ > Verwijder alle landen > ga naar element ‘Recipient Region’ > kies 89 –Europe regional 

 

  

http://www.d-portal.org/
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Probleem 3: Visualisatie fiches van het type outcome en fiches van het type programma door elkaar bij 

opzoekingen 

 

Bij het opzoeken van informatie op niveau van land en sector, geeft D-portal een lijst waarin zowel 

fiches van het type outcome als de fiches van het type programma worden opgenomen. Bij zulke 

opzoekingen zijn echter alleen de fiches van het type outcome relevant.  

 

Hoe kan je dit probleem oplossen?  

Ga naar Aidstream > klik op de activity file van het programma  

> ga naar element ‘Sector’ > kies « 99810 - Sectors not specified »  

EN 

> ga naar het element ‘Recipient Country’ > verwijder alle landen  

EN 

> ga naar element ‘Recipient Region’ > « 998 – Developing countries, unspecified »  

  

Probleem 4: Ongeschikte visualisatie van de Noordwerking 

 

 

De activiteiten van de Noordwerking die onder code DAC "99820 - promotion of development 

awareness" (5 digits) vallen, worden gevisualiseerd als Unallocated/Unspecified (code DAC "998-

sectors not specified", 3 digits). Dit is een ernstige onderwaardering van de activiteiten zeker voor 

organisaties met een sterke Noordwerking. Volgens het IATI-secretariaat kan deze visualisatie niet 

veranderd worden zolang de OESO-DAC geen lijst identificeert en valideert voor de Noordwerking.  

Mara Coppens (DGD-ECMS) is op de hoogte en volgt dit op.   

 

Probleem 5: Geen visualisatie van de regio’s 

 

 
Bepaalde organisaties hebben voor hun activity files van het type outcome regio’s aangeduid i.p.v. 
landen. We hebben ontdekt dat D-portal geen regio’s herkent. Dit is een voorbeeld van een organisatie  
die regio’s gebruikte voor de outcomes en België voor de activity file van het type structuurkosten.  
Slechts België wordt door D-portal gevisualiseerd terwijl deze organisatie in verschillende landen 
werkzaam is.  
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Het IATI-secretariaat is op de hoogte van dit probleem, maar er is nog geen structurele oplossing uit 
de bus gekomen. Een mogelijke oplossing is –daar waar mogelijk- het aanduiden van landen i.p.v. 
regio’s in de activity files van het type outcome.  

 
 
 
De federaties zullen deze kwestie verder opvolgen en opnemen binnen het BAG Transparantie/GT 
Data.  
 
Heb je nog vragen hierover?  
 
Contacteer: 

Justine Ferrier (jf@acodev.be),  
Paola Andrea Vallejo Patiño (Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be)  
Ruth Beeckmans (Ruth.Beeckmans@fiabel.be) 
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