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Afkortingen- en termenlijst  
 

ACODEV Fédération francophone et germanophone des associations de 
coopération au développement 

“Activity” In IATI is een “activity” een ontwikkelingsinterventie in de brede zin van 
het woord. Het gaat niet om de activiteiten van het logisch kader. De 
“activity” kan worden omschreven op verschillende niveaus. In het kader 
van de DGD-programma’s worden IATI-“activities” omschreven op het 
niveau van het programma en van de outcome (specifieke doelstelling). 
Voor andere donoren of andere landen, kan een “activity” in IATI ook een 
project zijn.  

AK Administratiekosten (voor IA’s) 

ANGS Actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (zij omvatten in 
België de organisaties van de civiele maatschappij en de institutionele 
actoren). 

BK Beheerskosten  

CMO Organisatie van de Civiele Maatschappij 

CRS Creditor Reporting System  

D3 Directie Civiele Maatschappij van de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 

D4 Directie Organisatiebeheer van de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 

DAC Development Assistance Committee (Comité voor 
Ontwikkelingssamenwerking van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)) 

DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 

Fiabel Federatie van de institutionele actoren van België 

Fiche Een “activity file” (zie uitleg hieronder) kan verschillende “activity”-fiches 
bevatten. De “activity file” bundelt dus de verschillende “activity”-fiches 
van de organisatie. Er bestaan 4 types “activity”-fiches voor de Belgische 
ANGS: de fiche van het type programma, de fiche van het type outcome, 
de fiche van het type structuurkosten / administratieve kosten en de fiche 
van het type beheerskosten.  

“File” / bestand In IATI is een “file” een gegevensbestand. Er zijn 2 types IATI-bestanden: 
het organisatiebestand (“organisation file”) en het activiteitenbestand 
(“activity file”) 

FSS Forecast Spending Survey 

IA Institutionele Actor 

IATI International Aid Transparency Initiative 

Ingo Internationale niet-gouvernementele organisatie 

M&E Monitoring en Evaluatie 

ngo Niet-gouvernementele organisatie 

ngo-federatie Vlaamse federatie van niet-gouvernementele organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking 

NGSOC Overlegcomité Niet-Gouvernementele Samenwerking  

ODA Official Development Assistance  

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Outcome Een outcome is een specifieke doelstelling in het logisch kader van de 
DGD-programma’s 2017-2021. 
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“Result” In IATI is een “result” de informatie over de indicatoren van een “activity” 
in de brede zin van het woord. Het gaat niet noodzakelijk om de 
resultaten van het logisch kader (output-niveau). Alles hangt af van het 
niveau dat is bepaald voor de “activity”. In het kader van de DGD-
programma’s en de publicatie van die programma’s in IATI, stemmen de 
“results” overeen met de indicatoren van de “activities” op het niveau van 
de outcome (specifieke doelstelling). 

SK Structuurkosten (voor CMO’s) 

SRS Spatial reference system  

TAG Technical Advisory Group  

XML Extensible Markup Language 

vzw Vereniging zonder winstoogmerk 
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1 https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-cooperation 
2 https://www.bond.org.uk/ 

https://www.bond.org.uk/
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Voorwoord 

 

Door lid te worden van IATI heeft België zich ertoe verbonden om op transparante wijze verslag uit te 

brengen over de resultaten van zijn ontwikkelingssamenwerking. Zoals meegedeeld in de strategienota 

‘Ontwikkelingsresultaten’3 moeten alle bij de ontwikkelingssamenwerking betrokken partijen, zowel de 

ontwikkelingsactoren, de partners als de overheid, een beeld krijgen van de resultaten die worden 

bereikt met de middelen verstrekt door de Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA).  

De publicatie en de jaarlijkse update van de gegevens van de programma’s 2017-2021 volgens de IATI-

standaard maakt deel uit van de instrumenten voor morele verantwoording voor elke Belgische 

Organisatie van de Civiele Maatschappij en Institutionele Actor die een subsidie krijgt van DGD, conform 

artikel 45 §1 1° van het Koninklijk Besluit van 11/09/20164 met betrekking tot de niet-gouvernementele 

samenwerking. Deze handleiding handelt dus niet over alle andere interventies, zoals humanitaire 

interventies, multilaterale acties, enz.  

Om de organisaties te helpen bij het publiceren van hun gegevens volgens de IATI-standaard, hebben 

de federaties (ngo-federatie, ACODEV en Fiabel) en DGD (D3 en D4) samen deze handleiding opgesteld. 

Daarbij haalden zij inspiratie uit de ervaring in andere landen (Nederland en het Verenigd Koninkrijk) en 

uit overleg met de sector. Deze handleiding biedt een antwoord op de volgende vragen: wat is IATI? 

Welke zijn de principes en doelstellingen van IATI? Wat moet gepubliceerd worden? Hoe publiceren?  

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de morele verantwoording 

van de CMO’s en de IA’s via IATI. Zij kan dus van belang zijn voor meerdere verschillende functies binnen 

de organisatie (programmabeheerder, financieel beheerder, verantwoordelijke  M&E, enz.). 

Wij hebben erover gewaakt om deze handleiding volledig en eenvoudig in gebruik te maken, zowel voor 

mensen zonder enige voorkennis van de standaard als voor mensen die al vertrouwd zijn met het 

instrument. Mocht je toch nog vragen hebben of bepaalde informatie niet voldoende nauwkeurig of 

duidelijk vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw federatie. Net als IATI zijn ook de 

instrumenten voor publicatie, visualisatie en analyse van de gegevens nog volop in ontwikkeling. Deze 

handleiding is een levend document, dat zal worden geactualiseerd afhankelijk van de toekomstige 

ontwikkelingen van IATI en de lessen die we trekken uit het eerste jaar dat de Belgische ANGS 

verantwoording afleggen via IATI.  

 

  

                                                           
3 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Strategienota-Ontwikkelingsresultaten.pdf 
4http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Strategienota-Ontwikkelingsresultaten.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Strategienota-Ontwikkelingsresultaten.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet
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1.1.  Wat is IATI?  

Het International Aid Transparency Initiative (Internationaal initiatief voor de Transparantie van de Hulp) 

is een vrijwillig multistakeholderinitiatief dat de informatie over de uitgaven en de doeltreffendheid van 

de hulp toegankelijker, begrijpelijker en bruikbaarder wil maken. IATI biedt alle 

ontwikkelingsorganisaties, van regeringen en donoren tot ANGS, de mogelijkheid om informatie op één 

en dezelfde manier te publiceren – volgens de IATI-standaard – en op één en dezelfde plek: in het IATI-

register5. Daar staan alle organisaties vermeld die informatie in het IATI-formaat publiceren, evenals 

hun activiteiten.   

IATI werd gelanceerd tijdens het derde “High Level Forum on Aid Effectiveness” in Accra in 2008. De 

standaard is ontworpen om donoren te helpen hun politieke engagementen op het vlak van 

transparantie na te komen zoals voorzien in het Actieprogramma van Accra6. IATI was ook een belangrijk 

thema tijdens het ”High Level Forum” van Busan in 2011, waarvan de slottekst7 eiste dat de 

ondertekenaars vanaf december 2015 een gemeenschappelijke open standaard voor de publicatie van 

de gegevens over ontwikkelingssamenwerking zouden hanteren.  

IATI wordt gefinancierd door een combinatie van bijdragen van de lidorganisaties en vrijwillige bijdragen 

(van regeringen en stichtingen).  

De IATI-standaard schetst het kader dat de organisaties moeten volgen om gegevens te publiceren over 

hun activiteiten op het gebied van internationale hulp. De gegevens van IATI worden gepubliceerd zowel 

op het niveau van de organisatie als op het niveau van de interventies en hebben vooral betrekking op 

de financiering (budgetten en transacties), de classificaties (sectoren, types van financiering, enz.), op 

de resultaten (indicatoren met bereikte doelgroepen en waarden) en op de geografische situatie.  

Op dit moment (december 2017) publiceren 601 organisaties hun gegevens volgens de IATI-standaard. 

Die organisaties zijn zowel traditionele bilaterale donoren, multilaterale organisaties, nationale en 

(vooral) internationale ngo’s, humanitaire organisaties, particuliere filantropische stichtingen, 

instellingen voor de financiering van ontwikkeling als wetenschappelijke instellingen en privébedrijven. 

 

IATI maakt het mogelijk om gegevens te verkrijgen en te publiceren die:  

 Gestandaardiseerd zijn (dankzij de IATI-standaard) → Vergelijkbaar  

 Gecentraliseerd zijn (in het IATI-register) → Beschikbaar en toegankelijk 

 Geactualiseerd zijn (mogelijkheid om de gegevens in real time te actualiseren)  

 Bruikbaar en begrijpelijk zijn (dankzij instrumenten om de gegevens te visualiseren zoals 

www.d-portal.org) 

We willen erop wijzen dat IATI, hoewel het systeem al bijna tien jaar bestaat (gelanceerd in 2008, maar 

eerste gegevens gepubliceerd in 2011), nog volop in de ontwikkelings- en leerfase zit. Er bestaan nog 

grote uitdagingen op het gebied van de kwaliteit, de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik 

van de gegevens. Zo is de kwaliteit bijvoorbeeld afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee 

                                                           
5 https://www.iatiregistry.org/ 
6 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf 
7 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/HLF4%20proceedings%20entire%20doc%20for%20web.pdf 

https://www.iatiregistry.org/
https://www.iatiregistry.org/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/HLF4%20proceedings%20entire%20doc%20for%20web.pdf
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de “publishers” hun informatie invoeren en de vele manieren om de standaard aan te passen aan 

verschillende realiteiten. De beschikbaarheid wordt verzekerd door het centraliseren van 

gestandaardiseerde gegevens, maar niet alle ontwikkelingsactoren publiceren in IATI en er zijn middelen 

(mensen, tijd, enz.) nodig om inzicht te verwerven in de basisinformatie en de manier waarop IATI werkt. 

Dit heeft ook gevolgen voor de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de gegevens. Om de gegevens 

van IATI te kunnen gebruiken, zijn technische kennis/instrumenten nodig die het mogelijk maken om de 

gegevens in IATI-formaat (XML-formaat) te lezen. Er bestaan wel instrumenten voor visualisatie, maar 

het is vandaag nog niet mogelijk om daarmee grondige analyses te maken. Zo hebben bijvoorbeeld 

Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland inspanningen gedaan om instrumenten voor visualisatie 

te ontwikkelen, maar die hebben meestal enkel betrekking op de actoren in die landen. Dat zal ook het 

geval zijn voor België met het nieuwe instrument voor visualisatie van DGD en de federaties van de 

CMO’s.  

Het is dus niet uitgesloten dat er bij de publicatie onverenigbaarheden of technische problemen 

opduiken. IATI doet zijn best om flexibel en reactief te zijn om rekening te houden met de verschillende 

soorten organisaties en met de veranderingen in de praktijk van de ontwikkelingshulp die invloed 

kunnen hebben op het type gegevens dat de organisaties willen publiceren. Om die reden is de 

standaard een levendige entiteit die geleidelijk aan wordt aangepast. Die aanpassing gebeurt in het 

kader van een consultatief en nauwgezet proces van verbetering, voornamelijk via de Technische 

Adviesgroep (Technical Advisory Group of TAG) of via de IATI-gemeenschap (online forum8). 

Meer informatie is te vinden op de website van IATI9. 

1.2. Politiek kader 
 

1.2.1. Internationale engagementen  

In 2012 ontwikkelden IATI en de werkgroep statistieken van de OESO, in opvolging van de 

engagementen uit de slottekst10 van Busan, een kader met het oog op de uitwerking van een 

gemeenschappelijke open norm waarmee donoren informatie over de hulp kunnen publiceren. Dat 

kader roept de goede praktijk uit voor het melden en publiceren van gegevens, door drie 

complementaire systemen en werkwijzen te combineren: (1) het meldingssysteem van de 

crediteurlanden (Creditor Reporting System of CRS), (2) het onderzoek naar de uitgavenplannen van de 

donoren (Survey on Forward Spending Plans of FSP) (beiden van het DAC), en (3) IATI. In 2012 begonnen 

de donoren tijdschema’s te publiceren voor de invoering, waarbij ze aangaven hoe zij hun transparantie 

willen verbeteren en de gemeenschappelijke norm willen bevorderen. Hun voortgang bij het uitvoeren 

van de engagementen wordt gemeten met de indicator voor transparantie die is uitgewerkt door het 

gezamenlijk ondersteuningsteam, in het kader van het follow-uponderzoek van het Open Government 

Partnership11. 

                                                           
8 https://discuss.iatistandard.org 
9 http://www.aidtransparency.net/ 
10 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/HLF4%20proceedings%20entire%20doc%20for%20web.pdf 
11 https://www.opengovpartnership.org/ 

https://discuss.iatistandard.org/
http://www.aidtransparency.net/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/HLF4%20proceedings%20entire%20doc%20for%20web.pdf
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
http://www.aidtransparency.net/
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1.2.2. Het engagement van België 

Door in 2012 lid te worden van IATI, heeft België zich ondubbelzinnig geengageerd voor  transparante 

hulp, met de bedoeling een zo breed mogelijke informatiebasis te bieden, die gemeenschappelijk is voor 

alle stakeholders van de ontwikkelingssamenwerking, en de informatie over de financiële stromen en 

de voortgang van de interventies te standaardiseren. 

In zijn algemene beleidsnota 201712 herbevestigt de minister van Ontwikkelingssamenwerking dit 

engagement en zijn wil om van België in deze materie een voorbeeld te maken.  

Het belang en het gebruik van IATI zou geleidelijk aan moeten toenemen. Voor de administratie zal het 

delen van haar gegevens op een duidelijke en algemeen open manier, met gebruik van een universele 

en ondubbelzinnige taal, het mogelijk maken om: 

- een interessant algemeen overzicht te hebben van wie wat doet, waar en met wie, in welke 

sectoren en met welke resultaten, om een monitoring op te stellen van de voortgang van de 

interventies; 

- de synergie en complementariteit te versterken of te creëren op internationaal vlak tussen de 

organisaties die actief zijn in dezelfde sector of dezelfde interventiezone; 

- de legitimiteit van de actoren te versterken via een grotere aansprakelijkheid tegenover hun 

stakeholders door meer informatie te delen over hun interventies; 

- de nationale en internationale zichtbaarheid van elke actor te verhogen; 

- het archiveren, ophalen en vergelijken van informatie te vergemakkelijken. 

De constante vorderingen en verbeteringen van IATI kunnen geleidelijk aan worden meegenomen door 

DGD en de ANGS. 

1.3. Wetgevend kader 

 
Het concept van transparantie werd expliciet ingevoerd in de nieuwe Belgische wetgeving voor de 

ANGS. Volgens artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 11 september 201613 betreffende de niet-

gouvernementele samenwerking, is transparantie een van de drie principes, naast het principe van 

integriteit en leerproces, op basis waarvan een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de 

administratie, de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking en de andere stakeholders 

(partners, begunstigden, andere donoren, enz.). Het principe van transparantie geeft aan wat de 

administratie, de partners van de organisaties en, ruimer, de belastingbetaler rechtmatig mogen 

verwachten van de gesubsidieerde organisaties, namelijk dat zij een trouw beeld geven van hun 

interventies, zowel wat de successen als de mislukkingen betreft, zowel voor wat volgens de 

verwachtingen verloopt als voor wat ervan afwijkt (Verslag aan de Koning14, over het Koninklijk Besluit 

van 11/09/16). 

De ANGS zijn ook gescreend op dit punt om hun erkenning te krijgen en de wet voorziet publicatie van 

de evaluaties van de organisaties met hun management response op de website van elke organisatie. 

                                                           
12https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_de_politique_generale_developpement_i
nternational_2017.pdf 
13http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet 
14 http://www.acodev.be/system/files/ressources/kb20160911_ngs_verslag_koning.pdf 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_de_politique_generale_developpement_international_2017.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet
http://www.acodev.be/system/files/ressources/kb20160911_ngs_verslag_koning.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016091101&table_name=wet
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Het is ook in deze wetgeving dat IATI voor het eerst werd geïntroduceerd. Het Koninklijk Besluit van 11 

september 2016 stelt dat de gesubsidieerde actoren vanaf 2018 de informatie over hun programma en 

organisatie zullen moeten melden via het instrument voor internationale transparantie IATI. Artikel 45 

§ 1: ”De gesubsidieerde organisatie rapporteert aan de administratie over de voortgang van haar 

interventie, tijdens de volledige duur en op de volgende wijze: 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/”. 

 

Wanneer er sprake is van “gestandaardiseerde fiche”, gaat het enerzijds om informatie die de 

organisaties moeten invullen (de standaardelementen met standaardantwoordmogelijkheden) en 

anderzijds om de XML-taal (zie Deel 1.4. Technisch kader). 

Wanneer er sprake is van “door de administratie vastgesteld formaat”, gaat het om elementen die 

vereist zijn door DGD in het kader van de morele verantwoording. Opgelet, er zijn elementen vereist 

met betrekking tot de interventies en met betrekking tot de organisatie (zie Deel 2. Inhoud van de IATI-

bestanden).  

Wanneer er sprake is van “per outcome van de interventie”, betekent dit dat de morele verantwoording 

via IATI ten minste moet gebeuren op het niveau van de outcome (specifieke doelstelling). Met andere 

woorden, alle vereiste elementen moeten worden ingevuld vanuit het oogpunt van de outcomes van 

de interventie. Dat betekent dat elke organisatie “activity”-fiches zal moeten maken en invullen met de 

vereiste elementen voor elk van haar outcomes. 

  

1.4. Technisch kader 

 
IATI is geen databestand. Het is een standaard, een gemeenschappelijke taal. De IATI-standaard 

formuleert het kader dat de organisaties moeten volgen om gegevens te publiceren over hun 

interventies op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. De gegevens van de organisaties worden dus 

niet opgeslagen in IATI, maar blijven eigendom van elke organisatie. In de praktijk zal elke organisatie 

gestandaardiseerde IATI-bestanden (een “activity file” en een “organisation file”) moeten maken en 

invullen, die hosten op haar eigen server en vervolgens in het IATI-register de URL-link meedelen 

waaronder die bestanden te vinden zijn (zie Deel 3.5. STAP 4: Jouw XML-bestanden hosten).  

1.4.1. Twee soorten bestanden: “organisation file”en “activity file” 

De gegevens van IATI worden gepubliceerd op het niveau van zowel de organisatie als van de 

interventies, die in deze handleiding activiteiten, of “activities” in het Engels, worden genoemd. We 

hebben dus twee soorten gestandaardiseerde bestanden: een “organisation file” per organisatie (zie 

Deel 2.2. IATI-Organisatiebestand (“organisation file”)) en een “activity file” voor de interventies van de 

organisatie (zie Deel 2.3. IATI-activiteitenbestand (“activity file”)). 
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1.4.2. Vier types "activity"-fiches 

Binnen de “activity file” bestaan er vier types “activity”-fiches met betrekking tot de DGD-programma’s 

van de Belgische ANGS:  

1. Een “activity”-fiche van het type programma 

2. Een “activity”-fiche van het type outcome 

3. Een “activity”-fiche van het type structuurkosten (voor CMO’s) /administratiekosten (voor IA’s) 

4. Een “activity”-fiche van het type beheerskosten 

 

 

 

De “activity”-fiches van het type programma, outcome en SK/AK hebben betrekking op 

alle ANGS. De “activity”-fiche van het type beheerskosten is enkel aanbevolen voor de 

IA’s. De CMO’s moeten hun beheerskosten – op een manier die zo goed mogelijk 

overeenkomt met de realiteit – verdelen binnen de “activity”-fiches van het type 

outcome. Het gaat hier om een beslissing van de sector en niet om een vereiste vanwege 

DGD.  
 

DGD heeft het interventieniveau voor de publicatie in IATI bepaald op het niveau van de outcomes. 

Daarom zal elke organisatie dan ook een “activity”-fiche van het type outcome moeten invullen voor elk 

van haar outcomes. 
 

 

Wanneer een CMO in haar DGD-programma actief is in 6 outcomes in totaal (alle landen 

inbegrepen), moet zij haar organisatiebestand + haar activiteitenbestand invullen met 8 

“activity”-fiches: 

 1 organisatiebestand (“organisation file”) 

 1 activiteitenbestand (“activity file”) met daarbij: 

o 1 “activity”-fiche van het type programma 

o 6 “activity”-fiches van het type outcome 

o 1 “activity”-fiche van het type structuurkosten 
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1.4.3. Drie soorten gegevens 

Voor de twee soorten bestanden (organisatie en activiteiten) bevat de IATI-standaard drie soorten 

gegevens: 

 elementen: dit zijn IATI-velden die kunnen of moeten worden ingevuld. 

 attributen: dit zijn verschillende soorten inlichtingen die moeten worden ingevuld voor elk 

element (bv. voor het element “transactie” moeten de attributen “datum” van de 

transactie, “waarde” van de transactie, “naam van de bestemmeling” van de transactie, 

enz. worden ingevuld). 

 lijsten met codes: dit zijn lijsten met codes die de organisaties moeten gebruiken om 

bepaalde attributen in te vullen met standaardwaarden (de andere attributen worden 

manueel ingevuld). De IATI-codes zijn van essentieel belang om de gegevens van 

verschillende “publishers” vergelijkbaar te maken. Alle IATI-codes zijn beschikbaar in Bijlage 

1 en op de website van IATI15.   

Je vindt een samenvatting van de verschillende elementen die moeten worden ingevuld in Deel 2. De 

inhoud van de IATI-bestanden en meer inlichtingen over de verschillende in te vullen attributen en te 

gebruiken codes vind je in Deel 4. Jouw gegevens invoeren in de “activity”-fiches.  

1.4.4. XML, de computertaal van IATI 

De twee soorten IATI-bestanden moeten worden opgesteld in XML-formaat met behulp van een 

passende invoertool.  

XML is het elektronische formaat dat IATI heeft gekozen. Deze computertaal zorgt ervoor dat gegevens 

gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld, vergeleken en gegroepeerd met andere gegevens die in het 

IATI-formaat zijn gepubliceerd. De gegevens kunnen automatisch en onafhankelijk van de gebruikte tool 

worden geïnterpreteerd. Typerend voor een XML-bestand is dat voor elk van de in te vullen elementen 

(tekst of waarde) niet enkel de waarde zelf wordt ingevoerd, maar ook de woordenschat, de taal, enz. 

die zijn gebruikt, waardoor de waarden een betekenis krijgen. Dat betekent dat de informatie die 

iemand je stuurt over een IATI-“activity” op een specifieke manier gestructureerd is opdat de software 

die de informatie verstuurt en de software die ze ontvangt elkaar begrijpen over waar de titel van de 

“activity”, de financiële informatie, de locatie, enz. te vinden zijn. 

De XML-taal lijkt op het HTML-formaat dat wordt gebruikt om webpagina’s te maken. Ze wordt 

gekenmerkt door informatieblokken die je “opent” en “sluit” door respectievelijk de combinaties < ...> 

en </...> te gebruiken.  

 

Illustratie van het XML-formaat: 
 

<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> 

                                                           
15 http://iatistandard.org/202/codelists/ 

http://iatistandard.org/202/codelists/
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Opgelet, het is niet de taak van de organisaties die hun gegevens in IATI publiceren om hun gegevens te 

vertalen in XML-formaat. Op dat vlak is geen enkele deskundigheid vereist. Er bestaan geschikte tools 

voor de conversie (zie Deel 3.3. STAP 2: Jouw gegevens omzetten in XML-formaat). 

  

1.5. Voorafgaande aandachtspunten en overwegingen 

Voor het begin van de publicatie moeten bepaalde punten in overweging worden genomen. 

 

1.5.1. Morele verantwoording versus financiële verantwoording 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de IATI-publicatie enkel betrekking heeft op de morele 

verantwoording van de interventies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die worden 

(mede)gefinancierd door DGD. De financiële verantwoording gebeurt volgens andere berekeningen, 

procedures en modellen. De financiële gegevens in de publicatie zullen dus niet worden bekeken in het 

kader van de financiële verantwoording. 

1.5.2. Frequentie van de publicatie 

IATI is een standaard die het mogelijk maakt om wijzigingen aan te brengen in real time. In het kader 

van de morele verantwoording via IATI worden de organisaties verzocht om hun gegevens minstens één 

keer per jaar te publiceren – uiterlijk op 30 april van elk jaar moeten zij de gegevens publiceren die 

betrekking hebben op het voorgaande jaar. 

Tijdens het eerste jaar van publicatie (dat wil zeggen het jaar 2018 voor publicatie van de programma’s 

2017-2021), moeten alle door DGD vereiste elementen worden ingevoerd voor elk van de “activity”-

fiches. Voor de latere jaren, behalve bij belangrijke wijzigingen aan het geplande programma, zullen 

enkel de elementen “transactions”, “results” en “activity status” moeten worden geactualiseerd. In 

2018 zal dus de werklast voor het invoeren van de gegevens het grootst zijn. 

1.5.3. De voortgang van de interventies volgen  

 

De IATI-standaard voorziet in totaal 33 elementen die kunnen worden ingevuld voor elke “activity”-fiche  

(zie Deel 2. Inhoud van de IATI-bestanden). Van die 33 elementen zijn er 3 die het mogelijk maken om 

de voortgang van “activities” te volgen:  

(1) de indicatoren (“results”) – geactualiseerd in jaar 3 en 5 

(2) de financiële transacties (“transactions”) – elk jaar geactualiseerd 

(3) de status van de “activities” (“activity status”) – geactualiseerd indien van toepassing  

We willen er hier op wijzen dat voor DGD 25 van de 33 elementen verplicht zijn. 

1.5.4. Gevoelige gegevens  

Het kan gebeuren dat jouw organisatie “activity”-fiches opstelt waarin gevoelige onderwerpen of 

informatie voorkomen (bv. op het gebied van mensenrechten of goed bestuur). In dat geval wil je 

misschien liever niet alle details over jouw interventies publiceren, om zowel de personen op het terrein 

als de actie zelf te beschermen. Indien je tussenkomt in gevoelige geografische gebieden, kan het ook 

gebeuren dat je geen enkel detail over jouw interventie en/of de plaats waar die zich afspeelt, wenst te 
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publiceren. In dat geval moet je bepalen welke informatie mag worden gepubliceerd. De redenen voor 

die keuze hangen af van elke organisatie. 

De publicatie van gegevens mag niet leiden tot risico’s voor de mensen die meewerken aan de “activity” 

of voor de verantwoordelijken. Daarom worden de organisaties die bevoegd zijn voor de uitvoering 

verzocht hun gevoelige “activities” van geval tot geval te bekijken om de juiste middenweg te vinden 

tussen de veiligheid van de mensen enerzijds en de wil om een volledige IATI-publicatie te leveren 

anderzijds. De organisatie die de gegevens publiceert, moet deze overweging maken met de betrokken 

partners.  

Indien je beslist om bepaalde categorieën van gegevens uit jouw IATI-bestanden uit te sluiten of 

anoniem te maken, moeten er twee dingen gebeuren: 

1. In IATI (bij het element “related documents”) moet je een beleid voor het uitsluiten van 

informatie opstellen en publiceren, dat de modaliteiten regelt voor het uitsluiten van 

gegevens, om de context te verduidelijken voor mensen die jouw gegevens gebruiken 

(algemene informatie). Hiertoe volstaat een generiek commentaar bij publicatie van het 

betrokken bestand, met uitleg over de gegevens die uit veiligheidsoverwegingen zijn 

weggelaten. 

2. Breng jouw D3-coördinator per e-mail op de hoogte. . 

 

1.5.5. Verantwoordelijkheid voor de publicatie 

De organisaties moeten enkel gegevens publiceren die zij zelf hebben ingezameld en waarvoor zij 

rechtstreeks verantwoordelijk zijn. Indien je gegevens publiceert over “activities” die niet onder jouw 

beheer of bevoegdheid vallen, riskeer je te publiceren wat iemand anders al heeft gepubliceerd, wat 

kan leiden tot incoherenties en overlappingen. De publicatie van gegevens van derden kan ook leiden 

tot problemen op juridisch vlak, op het gebied van de vertrouwelijkheid van gegevens, van integriteit of 

de kwaliteit van de gegevens. Elke organisatie publiceert dus uitsluitend de gegevens die eigen zijn aan 

haar niveau in de keten, en die bij haar eigen “activities” behoren. 

Het onderstaande schema probeert de “zones” van verantwoordelijkheid van de verschillende 

stakeholders te illustreren: 
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Elke “activity”-fiche moet een overzicht geven van de organisaties die betrokken zijn en in welke rol: 

wie financiert de “activity”, wie is verantwoordelijk voor de “activity” en wie voert de “activity” uit. Het 

element “participating organisation” maakt het mogelijk om deze rollen te definiëren (zie Deel 4. 2. 

Elementen van een “activity”-fiche in IATI).  

 

 

Voor de organisaties in gemeenschappelijke programma’s en/of in synergie: 

De organisaties die in een gemeenschappelijk programma of in synergie werken, 

moeten elk afzonderlijk in IATI publiceren (afhankelijk van de ontvangen DGD-

subsidie). Die organisaties zullen elk een eigen organisatiebestand en een 

activiteitenbestand moeten publiceren. In hun activiteitenbestand zullen zij elk een 

“activity”-fiche van het type programma, een “activity”-fiche van het type SK/AK en 

een “activity”-fiche van het type BK (voor AI’s) moeten publiceren. Voor de “activity-

fiches van het type outcome moeten die organisaties slechts de “activity”-fiches van 

het type outcome publiceren voor de outcomes waarin zij actief zijn. Als 2 organisaties 

actief zijn binnen eenzelfde outcome, zal elk van hen verslag uitbrengen over de 

transacties en de indicatoren die voor haar van toepassing zijn.  
 

 

Voor lokale partnerorganisaties: 

Om de traceerbaarheid van de “activities” en de financiële stromen zo volledig 

mogelijk te maken, is het nuttig dat elke stakeholder in het programma – van de donor 

tot aan de uiteindelijke partner – in de mate van het mogelijke de informatie publiceert 

waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat is het doel dat IATI nastreeft. Maar omdat we pas 

aan het begin van het IATI-proces staan, bestaat er in het kader van de programma’s 

van de door DGD gesubsidieerde ANGS geen enkele verplichting voor de lokale partners 

om hun informatie in IATI te publiceren. In dat geval stopt de traceerbaarheid van de 

informatie dus na publicatie door de ANGS.  
 

In de meeste gevallen zijn het de lokale partners die alleen (of met de ANGS) de 

activiteiten uitvoeren. Maar elke ANGS is wel verantwoordelijk voor die uitvoering. Het 

gaat om twee verschillende rollen die moeten worden verduidelijkt bij de publicatie, in 

het element “participating organisation” (rol 2: “Accountable” en rol 4: 

“Implementing”). Als verantwoordelijke organisatie moet elke ANGS de indicatoren 

van zijn eigen programma (op het outcome-niveau) publiceren en voor de IATI-

publicatie geen rekening houden met de indicatoren van zijn partners. Elke organisatie 

publiceert voor de indicatoren waarvoor zij verantwoordelijk is. 
 

Het is heel belangrijk dat de organisaties hun partners informeren over dit initiatief, 

over de nieuwe kaders voor rapportering en over de mogelijke gevolgen die dit voor 

hen kan hebben (cfr. reflectie over gevoelige gegevens). Voor het invoeren van 

bepaalde elementen (bv. financiële transacties) moeten immers de namen van jouw 

partners (of hun IATI-identifier als zij al “publisher” zijn in IATI) worden vermeld. 
 

Als de organisatie zich daar klaar voor voelt, wordt zij uitgenodigd om haar partners te 

ondersteunen om zich de IATI-standaard eigen te maken en hen aan te moedigen om 

op hun beurt te publiceren. Dat maakt deel uit van de capaciteitsversterking van de 

lokale partners. 
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1.5.6. De kwaliteit van de ingevoerde gegevens 

Het verbeteren van de kwaliteit, de regelmaat en de mate van gedetailleerdheid van de gepubliceerde 

gegevens is een belangrijke doelstelling van IATI. Hoewel er in de bestaande tools een validator bestaat 

voor de structuur van de XML-bestanden, is er geen externe controle op de kwaliteit van de in IATI 

gepubliceerde gegevens. Elke actor moet nagaan of de gegevens die hij publiceert kloppen. De “quality 

check” is een proces dat intern moet worden georganiseerd, ook met de partners (zie Deel 3.4. STAP 3: 

Kwalitatieve bestanden aanmaken). 

1.5.7. Indicatieve gegevens 

Het IATI-systeem maakt de publicatie van gegevens in real time mogelijk en streeft daar ook naar. Voor 

de morele verantwoording via IATI in België moeten de ANGS uiterlijk op 30 april de informatie 

publiceren die betrekking heeft op het vorige kalenderjaar. Vooral voor de financiële gegevens kan de 

informatie in IATI op een bepaald moment indicatief zijn. Aangezien de publicatie van de Belgische ANGS 

in IATI is vastgelegd op 30 april van het jaar en de financiële verslaggeving is vastgelegd op 30 juni van 

het jaar, kan het gebeuren dat sommige financiële gegevens op 30 april nog niet bekend zijn. In dat 

geval kunnen de ANGS indicatieve benaderende gegevens invoeren en die achteraf verbeteren.  

1.5.8. Update van de IATI-standaard 

De IATI-standaard is een levende entiteit die evolueert in de tijd. Het wordt regelmatig geüpdatet, onder 

andere om rekening te houden met de verschillende soorten organisaties en de veranderingen die zich 

voordoen in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Het is daarom ook belangrijk om op de hoogte 

te blijven van de nieuwe versies van IATI en van de veranderingen die zij met zich mee brengen voor 

jouw publicatie.  

Deze handleiding is ontworpen op basis van versie 2.02 van de standaard (gelanceerd in december 2015). 

Die versie zal worden geüpdatet in januari 2018 als versie 2.03 van IATI. DGD en de federaties zullen de 

ANGS te gepasten tijde op de hoogte brengen van de meest recente wijzigingen.  

Elke versie die nog door IATI wordt aanvaard, mag worden gebruikt. Maar de ANGS worden verzocht 

om de meest recente versie te gebruiken en dat is dus momenteel versie 2.02 van de IAT-standaard. 

Openbare instrumenten zoals Aidstream of Logframer passen zich aan aan de laatste versies.  

1.5.9. Verlies van praktijkervaring 

Organisaties die slechts één keer per jaar publiceren, kunnen snel de technische aspecten van de 

standaard en de tool voor het invoeren van de gegevens (bv. het inloggen, de elementen die moeten 

worden ingevuld, enz.) en ook de inhoud van eerdere publicaties vergeten. 

Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de interne kennis en vaardigheden, en ook de 

praktische informatie (bv. de gebruikersnamen en paswoorden die zijn gekozen om in te loggen) goed 

worden bewaard binnen de organisatie! 

1.5.10. Open data en licenties 

IATI is een open data standaard. De definitie “open” bepaalt dat een gegeven open is om te gebruiken, 

te hergebruiken en opnieuw te verspreiden – hoogstens met het voorbehoud dat het verplicht is om de 
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bron te vermelden en te delen. De informatie die je publiceert in IATI, moet worden toegestaan met 

een open licentie. De licentie zegt wat de gebruikers moeten doen wanneer ze de informatie gebruiken.  

 

Het secretariaat van de TAG heeft in samenwerking met een kleine groep onder voorzitterschap van de 

Wereldbank en met onder andere een advocaat die deskundig is op het vlak van de eigendom van open 

data een aantal aanbevelingen voor de licenties16 opgesteld. 
 

DGD adviseert om te kiezen uit twee licenties: Public Domain of Open Data-attributielicenties. Creative 

Commons: https://creativecommons.org/licenses/ en Open Data Commons 

http://opendatacommons.org/licenses/ zijn de bekendste initiatieven van open licenties. 
 

Je kunt de licentie registreren bij het aanmaken van je “publisher”-account op het IATI-register (zie Deel 

2.6. STAP 5: Je inschrijven in het IATI-register en jouw gegevens publiceren) of ze later toevoegen. 
 

Met betrekking tot open data moeten we erop wijzen dat alle gegevens die op internet worden 

gepubliceerd, permanent toegankelijk blijven, onder andere via cachegeheugens of omdat derden de 

gegevens hebben kunnen downloaden en ophalen. 

 

1.6. Principes van connectiviteit 

 

In plaats van de publicatie van reeksen afzonderlijke data door elke organisatie wil IATI een 

“internationale sectoriële transparantie” bevorderen door duidelijk de verbanden te tonen tussen de 

organisaties en/of de “activities”. Daartoe voorziet IATI 3 elementen die het mogelijk maken om het 

verband te leggen tussen organisaties en/of “activities” (zie Deel 2. Inhoud van de IATI-bestanden): 

 

 de deelnemende organisaties (participating organisations): dit element maakt het mogelijk om 

de rol(len) van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij een “activity” te omschrijven; 

 

 de verwante activiteiten (related activities): dit element maakt het mogelijk om de relatie te 

tonen tussen “activities” van eenzelfde organisatie (onder andere de relatie programma-

outcome); 

 

 de financiële transacties (transactions): dit element maakt het mogelijk het financiële verband 

te omschrijven tussen specifieke “activities” van verschillende organisaties. 

 

Om dit verband tussen organisaties en/of “activities” mogelijk te maken, heeft elke organisatie die bij 

IATI geregistreerd is en elke “activity” een unieke code: de IATI-identifier (zie Deel 4.2. Elementen van 

een “activity”-fiche in IATI). Voor de 3 bovenstaande elementen moet je, telkens wanneer je in jouw 

eigen publicatie een organisatie of een activiteit vermeldt waarmee je verbonden bent, ook de IATI-

identifier van deze organisatie of “activity” aangeven, als die bestaat.  

Het onderstaande schema illustreert de connectiviteit tussen organisaties en “activities”:  

 

 

                                                           
16 http://iatistandard.org/202/guidance/how-to-publish/licensing/ 

http://iatistandard.org/202/guidance/how-to-publish/licensing/
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Het principe van connectiviteit, dat in het bovenstaande schema wordt geïllustreerd, maakt het ook 
mogelijk om de financiële stroom te volgen van bij de donor tot aan de lokale partner. Dit is de financiële 
traceerbaarheid in IATI.  
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DEEL 2 

Inhoud van de IATI-bestanden 
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2.1. Reikwijdte van de publicatie 
 

DGD vraagt alle ANGS die een DGD-subsidie krijgen om minstens IATI-gegevensbestanden te publiceren 

over alle interventies op het vlak van ontwikkelingssamenwerking die worden (mede-) gefinancierd door 

DGD. DGD verplicht enkel de publicatie van het gesubsidieerde deel. Om bij te dragen aan een zo 

transparant en volledig mogelijke publicatie echter, heeft de sector beslist ook het deel financiële 

gegevens met betrekking tot de eigen inbreng te publiceren17. Het is trouwens ook nodig om bij jouw 

andere donoren na te gaan of de IAT-publicatie verplicht is of gaat worden. 

In het kader van de morele verantwoording van de interventies bij DGD, hoeven de elementen van de 

“organisation file” en “activity file” niet altijd verplicht te worden ingevuld. Hieronder vind je de lijst  van 

de verplichte en facultatieve elementen. Met het oog op de internationale transparantie moedigt DGD 

de ANGS evenwel sterk aan om informatie te publiceren over alle elementen waarvoor zij gegevens 

hebben, zelfs voor diegene die niet verplicht zijn.  

Het door DGD vereiste niveau van publicatie voor het activiteitenbestand is het outcome-niveau (niveau 

van de specifieke doelstelling). Indien de ANGS dat wensen, mogen zij hun gegevens publiceren op het 

niveau van de outputs (resultaten). 

Hoe meer informatie, hoe vollediger de IATI-publicaties en hoe grondiger en nuttiger de gegevens die 

bedoeld zijn om de behaalde ontwikkelingsresultaten te verbeteren. 

2.2. IATI-organisatiebestand ("organisation file")  

Het organisatiebestand van de IATI-standaard maakt het mogelijk om de beschrijving van jouw 

organisatie te structureren. Het bevat vooral financiële informatie over de organisatie in haar geheel 

(alle donoren en alle types kosten samen). Dit bestand biedt ook de mogelijkheid om de link te maken 

naar relevante openbare documenten die geen enkel rechtstreeks verband hebben met een of meer 

“activities”.  

De organisaties bundelen die gegevens in het organisatiebestand (“organisation file”). Elke organisatie 

die haar gegevens in IATI-formaat publiceert, moet een organisatiebestand invoegen, dat ook minstens 

één keer per jaar wordt geactualiseerd tegen 30 april.  

De onderstaande tabel lijst de in te voeren verplichte en facultatieve elementen voor de “organisation 

file” op. Merk op dat de in te voeren elementen tonen welk belang IATI hecht aan voorziene gegevens 

voor de toekomst en niet enkel aan wat in het verleden is verwezenlijkt.  

 
Elementen Beschrijving Vereiste 

Publicatie 
(DGD-programma 

2017-2021) in 

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

In IATI heeft elke organisatie die “publisher” is, een 
unieke IATI-identifier (zie Deel 4.2. Elementen van een 
“activity”-fiche in IATI).  

Verplicht 2018 

2 Voorzien jaarlijks 
budget van de 
organisatie (Total 
budget)  

Jaarlijkse prognoses voor het totale budget van de 
organisatie, opgenomen in de budgetlijn. Gelieve ten 
minste voor één jaar voorziene gegevens te vermelden. 
Bv. wanneer je publiceert in 2018, geef dan ook de 
budgettaire informatie voor 2019 aan. 

Verplicht 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 

                                                           
17 Dit geldt voor de CMO’s en niet voor de IA’s, die geen eigen inbreng hebben.  
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3 Totale uitgaven van de 
organisatie (Total 
Expenditure) 

Totale voorbije uitgaven van de organisatie. Gelieve ten 
minste voor één jaar gegevens uit het verleden te 
vermelden. Bv. wanneer je publiceert in 2018, vermeld 
dan minstens de uitgaven van 2017. 

Facultatief 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 

4 Voorzien jaarlijks 
budget voor de 
begunstigde 
organisaties (Recipient 
organisation budget)  

Het jaarlijkse bedrag dat je organisatie in haar budget 
heeft voorzien voor elke partnerorganisatie. DGD 
aanvaardt dat de ANGS enkel de budgetten vermelden 
die zijn voorzien voor de partners van het programma 
dat wordt (mede-) gefinancierd door DGD en dit voor de 
5 jaar van het programma.  

Verplicht 2018 (+ volgende 
jaren wanneer er 
updates nodig zijn) 

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

Jaarlijks voorzien budget voor elk land dat wordt 
vermeld door de rapporterende organisatie. Gelieve ten 
minste voor één jaar voorziene gegevens te vermelden. 
Bv. wanneer je in 2018 publiceert, vermeld dan ook de 
budgettaire informatie voor 2019. 
Opgelet: het is niet nodig om de naam van een land in te 
voeren als dat al is opgenomen in een regio die je al 
hebt ingevoerd (zie hieronder). Met andere woorden, je 
hoeft geen informatie te herhalen in de 2 formaten 
(risico van dubbeltelling in IATI). Voor een bepaalde 
plaats vermeld je ofwel het land ofwel de regio, zoals 
vermeld in jouw DGD-programma 2017-2021.  

Verplicht 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 

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

Jaarlijks budget dat is voorzien voor elke regio die door 
de rapporterende organisatie wordt vermeld.  
Opgelet, het is niet nodig om de naam van een regio in 
te voeren wanneer die een land omvat dat je al hebt 
ingevoerd (zie hierboven). Met andere woorden, het is 
niet nodig om de informatie te herhalen in de 2 
formaten (risico van dubbeltelling in IATI). Voor een 
bepaalde plaats vermeld je ofwel het land ofwel de 
regio, zoals vermeld in jouw DGD-programma 2017-
2021. 

Verplicht 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 

7 Documenten over de 
organisatie (Document 
links)  

Documenten over de organisatie zoals jaarrapporten, 
beleidsnota’s en strategische plannen of elk ander 
document dat relevante informatie biedt over de 
organisatie en haar werkterrein.  

Facultatief 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 
 

 

2.3. IATI-activiteitenbestand ("activity file")  

 

De tabel op de volgende bladzijden bevat de exhaustieve lijst met elementen die in IATI kunnen worden 

ingevuld voor de “activity”-fiches. Voor elk element staat aangegeven of dit al dan niet verplicht is in 

het kader van de morele verantwoording voor de DGD-interventies (minimumvereisten van DGD). Een 

officiële beschrijving van elk element is te vinden op de website van de IATI-standaard18. Voor meer 

gedetailleerde informatie en ook voorbeelden kan je terecht in Deel 4 van deze handleiding. De tabel 

hieronder geeft een samenvatting.

                                                           
18 http://iatistandard.org/202/activity-standard/elements/ 

http://iatistandard.org/202/activity-standard/elements/
http://iatistandard.org/202/activity-standard/elements/
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 Sommige elementen kunnen ook by default worden ingevoerd voor alle “activity”-fiches, zodat je de informatie niet meer hoeft te herhalen. Die elementen zijn aangeduid met een 

* naast het nummer. (Indien je Aidstream gebruikt voor het invoeren, ga dan naar “settings” en dan naar “Default Values”).  

 Voor sommige elementen is al vooraf bepaald welke waarden de ANGS moeten invullen.  

 Gegevens die gepubliceerd zijn, kunnen worden gewijzigd door een aangepaste “activity file” te publiceren. Dat zal bijvoorbeeld. het geval zijn wanneer de eerste gepubliceerde 

informatie indicatief was en de organisatie nu de werkelijke, gekende gegevens wil publiceren. De enige gegevens die nooit kunnen worden veranderd, zijn de IATI-identifiers.  
 

Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

Identificatie 

1 Rapporterende 
organisatie 
(Reporting 
Organisation)  

Algemene 
informatie over 
jouw organisatie. 

Verplicht   Verplicht   Verplicht   Verplicht   2018 - Naam  
- Type → IATI-code, zie 

Bijlage A42 
- Organisation Identifier  

Pagina 50 

2 IATI-identifier van 
de activiteit (IATI 
Activity Identifier)  

Deze bestaat uit 
de IATI-
organisatie-
identifier en het 
door de 
organisatie 
gekozen nummer 
van de “activity” 

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 -  Activity Identifier Pagina 51 

3 Andere identifier 
van de activiteit 
(Other Activity 
Identifier) 

Hier moet je de 

identifier 

invoeren die is 

toegekend aan 

jouw “activity” 

van het type 

programma in de 

DGD-database 

 

 

Verplicht → Type: 
defaultwaarde 
voor ANGS: “A9 = 
Other Activity 
Identifier” 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

2018 - De andere Activity 
Identifier/referentie 
(zie Bijlage C) 

- Type → IATI-code, zie 
Bijlage A43 

Pagina 51 
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Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Aan te vullen 
attributen voor dit 

element 

Meer 
informatie op 

Basisinformatie over de “activity” 

4 Titel (Title)  Titel van de 
“activity”  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 - Titel Pagina 52 

5 Beschrijving  Beschrijving van 
de “activity”. Elke 
beschrijving kan 
worden vertaald 
in verschillende 
talen.  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 - Type → IATI-code, zie 
Bijlage A19 

- Beschrijving  

Pagina 52 

6 Status van de 
activiteit (Activity 
Status)  

Voortgang van de 
“activity”  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 (+ 
volgende jaren 
indien updates 
nodig zijn) 

- Status → IATI-code, zie 
Bijlage A3 

Pagina 52 

7 Datum van de 
activiteit (Activity 
Date)  

Begin- en 
einddatum van de 
“activity”.  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 (+ 
volgende jaren 
indien updates 
nodig zijn) 

- Datum  
- Type → IATI-code, zie 

Bijlage A1 
 

Pagina 52 

8 Contactinformatie 
(Contact Info)  

Contactgegevens 
voor de 
rapporterende 
organisatie  

Verplicht  Verplicht  Facultatief Facultatief 2018 - Type → IATI-code, zie 
Bijlage A14 

- Organisatie 
- Afdeling 
- Naam 
- Functie 
- Telefoon 
- E-mail 
- Website  

Pagina 53 

9 Reikwijdte van de 
activiteit (Activity 
Scope)  

Geografische 
reikwijdte van de 
“activity” 
 

Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief 2018 
 

- Bereik → IATI-code, zie 
Bijlage A2 

Pagina 53 
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Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

- Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

Deelnemende organisaties  

10 Deelnemende 
organisatie(s) 
(Participating 
Organisation)  

Organisaties die 
deelnemen aan 
de “activity”. Dit 
element maakt 
het mogelijk om 
de rol(len) te 
bepalen van de 
verschillende bij 
de “activity” 
betrokken 
organisaties. 

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 (+ 
volgende jaren 
indien updates 
nodig zijn) 

- Rol → IATI-code, zie 
Bijlage A41 

- Type → IATI-code, zie 
Bijlage A42 

- Naam 
- Organisation Identifier 
- Activity Identifier  

Pagina 54 

Geografische informatie   

11 Begunstigd(e) 
land(en) (Recipient 
Country)  

Het/de land(en) 
dat/die 
begunstigd is/zijn 
door de “activity” 

Facultatief  Verplicht  Niet van 
toepassing 

Facultatief 2018 - Land → IATI-code, zie 
Bijlage A15 

Pagina 55 

12 Begunstigde 
regio(‘s) (Recipient 
Region)  

De regio(‘s) die 
begunstigd is/zijn 
door de “activity” 

Facultatief Verplicht  Niet van 
toepassing 

Facultatief 2018 - Regio → IATI-code, zie 
Bijlage A47 

Pagina 56 

13 Plaats (Location)  De plaats van de 
“activity” op 
subnationaal 
niveau  

Facultatief Verplicht  Niet van 
toepassing 

Facultatief 2018 - Naam 
- Geografische 

coördinaten (lengte- en 
breedtegraad) 

- Nauwkeurigheid→ 
IATI-code, zie Bijlage 
A29 

- “Location class” → 
IATI-code, zie Bijlage 
A30 

Pagina 56 
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Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

- Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

Classificatie  

14 Sector(en) (Sector)  De sector(en) die 
wordt/worden 
begunstigd door 
de “activity” 
conform de 
OESO-DAC-norm 
5.  

Verplicht  Verplicht  Verplicht → 
Sector: 
defaultwaarde 
voor de ANGS: 
“ 91010 – 
Administrative 
costs”  

Verplicht  2018  - “Sector vocabulary” → 
IATI-code, zie Bijlage 
A53 → Defaultwaarde 
voor de ANGS: “1-OECD 
DAC CRS Purpose Codes 
(5 digit)” 

- Sector → IATI-code, zie 
Bijlage A51 

Pagina 56 

15 Humanitaire 
reikwijdte (Humanit
arian scope) 

Verduidelijking 
over het type 
humanitaire hulp 

Facultatief (voor 
humanitaire 
organisaties) 

Facultatief (voor 
humanitaire 
organisaties) 

Facultatief (voor 
humanitaire 
organisaties) 

Facultatief (voor 
humanitaire 
organisaties) 

2018 - Type → IATI-code, zie 
Bijlage A33 

- Woordenschat → IATI-
code, zie Bijlage A34 

- Code 

Pagina 57 

16  Policy Marker  Indicatoren die 
het verband met 
bepaalde thema’s 
verduidelijken 

Facultatief Verplicht  Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

2018  - “Policy marker” → IATI-
code, zie Bijlage A44 

- Belang van de “Policy 
marker” → IATI-code, 
zie Bijlage A45 

Pagina 57 

17* Type samenwerking 
(Collaboration Type)  

Bilateraal of 
multilateraal 
karakter van de 
bijdrage  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018  - Type samenwerking → 
IATI-code, zie bijlage 
A12 → defaultwaarde 
voor de ANGS: “1-
bilateral” 

Pagina 58 

18* Type bijdrage by 
default (Default 
Flow Type)  

Classificatie van 
de bijdragen  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018  - Type bijdrage → IATI-
code, zie Bijlage A26 → 
Defaultwaarde voor de 
ANGS: “30-private 
grants”  
 

Pagina 58 
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Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

19* Type financiering by 
default (Default 
Finance Type)  

Classificatie van 
het financierings-
mechanisme  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018  - Type financiering → 
IATI-code, zie Bijlage 
A24 → Defaultwaarde 
voor de ANGS: “110-
standard grant” 

Pagina 59 

20* Type hulp by 
default (Default Aid 
Type)  

Type hulp 
geboden door de 
ANGS aan de 
lokale partner  

Verplicht → 
Defaultwaarde 
voor de ANGS: 
“C01” of “H01”  
 

Verplicht → 
Defaultwaarde 
voor de ANGS: 
“C01” of “H01”  

Verplicht → 
Defaultwaarde 
voor de ANGS: 
“G01” 
 

Verplicht → 
Defaultwaarde 
voor de ANGS: 
“C01” of “H01”  
 

2018  - Type hulp → IATI-code, 
zie Bijlage A4  

Pagina 59 

21*  “Gebonden” status 
by default (Default 
Tied Status)  

Verduidelijking of 
het al dan niet om 
"gebonden" hulp 
gaat. 

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018  - Status gebonden by 
default → IATI-code, zie 
Bijlage A54 → 
Defaultwaarde voor de 
ANGS: “5-untied” 

Pagina 60 

22 Budgetclassificaties 
partnerland 
(Country Budget 
Items)  

Functionele en 
administratieve 
classificaties in 
het boekhoudplan 
van het 
begunstigde land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

/ / Pagina 60 
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Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

Financiële informatie 

23 Budget  Gepland budget 
van de “activity” 
per jaar 

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018  - Type →IATI-code, zie 
Bijlage A11 

- Status → IATI-code, zie 
Bijlage A10 → 
Defaultwaarde voor de 
ANGS: “2-committed” 

- Periode (begin en 
einde) 

- Bedrag 
- Valutadatum voor 

conversie van deviezen 

Pagina 60 

24 Voorziene 
uitbetalingen (Plann
ed Disbursement)  

Betaalkalender 
voor de 
toekomstige 
uitbetalingen  

Niet van 
toepassing 

Facultatief Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

2018  Zie element 
“transactions” (nr.26) 

Pagina 61 

25 Investeringsuitgave
n (Capital Spend)  

Percentage van 
het totaal van de 
engagementen 
besteed aan 
investeringsuitgav
en  

Niet van 
toepassing 

Niet van 

toepassing  

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

/ / Pagina 61 

26 Transacties  Informatie over 
de beloofde of 
werkelijke, 
inkomende of 
uitgaande 
middelen van het 
budget van een 
“activity”. Dit 

Verplicht  
 
→ inkomende 
transacties (van 
het type “1-
incoming fund” of 
“11-incoming 
commitment”) 

Verplicht  
 
→ uitgaande 
transacties (van 
het type “2-
commitment”, 
“3-

Verplicht  
 
→ uitgaande 
transacties (van 
het type “2-
commitment”, “3-
disbursement” of 
“4-expenditure”) 

Verplicht  
 
→ uitgaande 
transacties (van 
het type “2-
commitment”, “3-
disbursement” of 
“4-expenditure”) 

2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022 
 

- Type → IATI-code, zie 
Bijlage A55 

- Datum 
- Bedrag 
- Munteenheid 
- Valutadatum voor 

conversie van deviezen 
- Naam van de schenker  

Pagina 61 
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element maakt 
het mogelijk om 
het verband te 
bepalen tussen 
specifieke 
“activities” 
uitgevoerd door 
verschillende 
organisaties. 

disbursement” of 
“4-expenditure”) 

- Identifier van de 
organisatie van de 
schenker 

- Type organisatie van de 
schenker 

- Identifier van de 
activiteit van de 
schenker 

- Naam van de 
ontvanger  

- Organisation Identifier 
van de ontvanger 

- Type organisatie van de 
ontvanger 

- Activity Identifier van 
de ontvanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Elementen Beschrijving 
Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

Publicatie 
- Aan te vullen attributen 

voor dit element 
Meer 

informatie op 
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van het type 
programma 

van het type 
outcome 

van het type 
SK/AK 

van het type BK 
(voor 

institutionele 
actoren) 

(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Bijbehorende documenten 

27 Hyperlink naar een 
document 
(Document Link)  

Documenten 
gerelateerd aan 
de “activity” 
(inclusief de 
website van de 
activiteit) 

Verplicht 
(programma 
2017-2021) 

Facultatief  Facultatief  Facultatief  2018 (+ 
volgende jaren 
indien updates 
nodig zijn) 

- URL-link 
- Formaat → IATI-code, 

zie Bijlage A23 
- Titel  
- Categorie → IATI-code, 

zie Bijlage A21 
- Taal 
- Datum  

Pagina 67 

Verwante activiteiten 

28 Verwante activiteit 
(Related Activity)  

Dit element 
maakt het 
mogelijk om de 
relatie te tonen 
tussen “activities” 
van eenzelfde 
organisatie (onder 
andere de relatie 
tussen 
programma en 
outcome) 

Verplicht  
 
→ Relaties van het 
type “1-parent” 
tegenover elk van 
de andere 
“activities” van het 
type outcome, 
SK/AK en BK → 
meerdere relaties 
aan te geven 

Verplicht  
 
→ Relatie van het 
type “2-child” 
tegenover 
de “activity” van 
het type 
programma → 1 
relatie aan te 
geven 

Verplicht  
 
→ Relatie van het 
type “2-child” 
tegenover de 
“activity” van het 
type programma 
→ 1 relatie aan te 
geven 

Verplicht  
 
→ Relatie van het 
type” 2-child” 
tegenover 
de “activity” van 
het type 
programma → 1 
relatie aan te 
geven 

2018 - Type relatie → IATI-
code, zie Bijlage A49 

- Activity Identifier 

Pagina 68 

Prestaties 

29 Rapportagewaarde
n van eigen 
systeem (Legacy 
Data)  

Dit element 
maakt het 
mogelijk om het 
verband te leggen 
tussen een veld 
uit een eigen 
systeem dat 
gelijkaardig maar 
niet identiek is 

Facultatief  Facultatief  Facultatief  Facultatief  2018  - Naam van het 
oorspronkelijke veld 

- Waarde van het 
oorspronkelijke veld 

- Naam van het 
equivalente IATI-
element 

Pagina 68 
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aan IATI, en een 
element van IATI.  

Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

- Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

30 Voorwaarden  Informatie over 
de voorwaarden 
bij de “activity”  

Verplicht  Verplicht  Verplicht  Verplicht  2018 - Verbonden 
voorwaarde → 
Defaultwaarde voor de 
ANGS: “No” 

 

Pagina 68 

31 Resultaten (Result)  Gegevens over de 
indicatoren van 
de “activity”.  

Niet van 
toepassing 

Verplicht  Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

2018, 2020, 
2022 

Resultaat:  
- Type → IATI-code, zie 

Bijlage A50 → 
Defaultwaarde voor de 
ANGS: “2-outcome” 

- Aggregatiestatus 
- Titel van de outcome 
Indicator:  
- Meeteenheid van de 

indicator → IATI-code, 
zie Bijlage A36 

- Stijgend karakter van 
de indicator 

- Titel van de indicator 
- Beschrijving van de 

indicator 
- Baseline-jaar 
- Baseline-waarde 
Periode: 
- Begindatum 
- Einddatum 
- Doelwaarde:  
o Waarde 

Pagina 69 
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o Locatie 
o Dimensie 

- Huidige waarde: 
o Waarde 
o Locatie 
o Dimensie  

Nr. Elementen Beschrijving 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
programma 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
outcome 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 

van het type 
SK/AK 

Vereiste voor de 
“activity”-fiche 
van het type BK 

(voor 
institutionele 

actoren) 

Publicatie 
(programma 
DGD 2017-

2021) in 

Aan te vullen attributen 
voor dit element 

Meer 
informatie op 

32 Creditor Reporting 
System (CRS)  

Bijkomende 
gegevens eigen 
aan het 
meldingssysteem 
van de 
crediteurlanden 
(CRS) 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

/ / Pagina 73 

33 Forward Spending 
Survey (FSS) 

Dit element 
maakt het 
mogelijk om aan 
te geven welke 
gegevens vereist 
zijn voor het 
onderzoek van de 
voorziene 
uitgaven van het 
DAC van de OESO  

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 
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DEEL 3  

Uitwerken van jouw IATI-publicatie 
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De morele verantwoording via IATI is nieuw in België en de organisaties moeten zich erop voorbereiden. 

Die voorbereiding heeft zowel betrekking op strategische aspecten van dit nieuwe systeem 

(bijvoorbeeld: Welke effecten kan de IATI-publicatie hebben op onze visie/strategie met betrekking tot 

transparantie? Hoe evalueren wij het proces van morele verantwoording via IATI? Hoe zien wij de 

“spanning” tussen IATI als instrument voor transparantie en IATI als instrument voor rapportering?) als 

op technische aspecten (bijvoorbeeld: Welk systeem kan ik gebruiken voor het invoeren van gegevens? 

Hoe kan ik een “activity file” aanmaken? Hebben wij intern de nodige expertise?). 

 

3.1. Overzicht van het proces  

 

 

3.2. STAP 1: Jouw organisatie voorbereiden 
 

Dit is de belangrijkste en de moeilijkste stap. Voor je jouw gegevens publiceert in open data, moet je je 

immers goed voorbereiden, zowel op strategisch als op operationeel vlak. Hier volgt een beschrijving 

van de stappen die intern hiervoor moeten worden gezet en ook enkele praktische tips: 
 

3.2.1. Nagaan welke middelen nodig zijn en jouw team organiseren 
 

 

Wie zal verantwoordelijk zijn voor de IATI-publicatie?  

Wie zal verantwoordelijk zijn voor het hele proces?  

Wie van het team moet verder betrokken worden?  

Hebben wij externe middelen nodig?  

 

Het is belangrijk om te beseffen dat transparantie niet het werk is van één enkele persoon binnen de 

organisatie. Transparantie vergt teamwerk om van gedachten te kunnen wisselen/beslissingen te 

nemen op strategisch en operationeel vlak, op het niveau van het hoofdkantoor en op het terrein, op 

STAP 1: Jouw organisatie voorbereiden

STAP 2: Jouw gegevens omzetten in XML-formaat

STAP 3: Kwalitatieve bestanden aanmaken

STAP 4: Jouw XML-bestanden hosten

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

STAP 6: Jouw gegevens actualiseren

STAP 7: Jouw gegevens opzoeken, visualiseren en analyseren
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het niveau van de organisatie en de partners, enz. Voor IATI is het ook belangrijk dat meerdere personen 

in de organisatie het proces kennen, voor het geval er iemand de organisatie verlaat, of informatie 

vergeten raakt. 

 

Het profiel van de mensen die bij het IATI-proces betrokken zijn, kan variëren: de directeur/directrice, 

de financieel verantwoordelijke, de programmaverantwoordelijke, de IT-verantwoordelijke, de juridisch 

verantwoordelijke, de verantwoordelijke voor Human Ressources, de communicatie- en 

marketingverantwoordelijke, enz. Deze interne groep zou meteen bij het begin van het proces van de 

invoering van IATI moeten worden gevormd, om rekening te kunnen houden met alle ideeën en 

praktische plannen voor de publicatie. De groep kan ook een planning bijhouden voor de publicaties.  

 

Van bij het begin van het proces is het belangrijk om ook de verantwoordelijken van de organisatie en/of 

de bestuurders te betrekken. Deze laatsten moeten de interne strategie goedkeuren, zowel de 

inherente risico’s als de operationele voordelen van een transparantere werking mee-identificeren, 

nieuwe taken en verantwoordelijkheden, nieuwe organisationele processen en/of het updaten van 

bestaande functiebeschrijvingen goedkeuren, de inhoud van de gegevens die zullen worden 

gepubliceerd valideren, enz. 
 

3.2.2. De doelstellingen van jouw IATI-publicatie bepalen 
 

Bepaal wat je gaat doen met jouw gegevens en met welk doel.  

 

 

Het KB van 2016 voorziet dat de IATI-publicatie past in het kader van de morele 

verantwoording, maar zal onze IATI-publicatie ook deel uitmaken van onze strategie 

voor transparantie? Gaan wij onze IATI-gegevens zichtbaar maken op onze website of 

enkel in het IATI-register? Hoeveel keer zijn wij van plan om onze gegevens te 

publiceren/te actualiseren? Enz.  
 

 

3.2.3. De nodige informatie identificeren en verzamelen 

 

Maak een lijst van de inlichtingen die je nodig hebt voor jouw IATI-publicatie (zie Deel 2. Inhoud van de 

IATI-bestanden) door telkens na te gaan waar de informatie bewaard wordt. Organiseer je daarna om 

die informatie te verzamelen. 

 

 

Welk systeem van gegevensinzameling gaan we gebruiken? Tot wie moeten we ons 

richten? Bevinden onze teams zich in verschillende kantoren? Hoeveel tijd zal deze 

inzameling van informatie volgens ons vergen?  

 

3.2.4. Een "Open Information Policy"of transparantiebeleid opzetten 

 

Stel liefst een “open data”-beleid in dat deel uitmaakt van een meer algemeen transparantiebeleid voor 

jouw organisatie, waarin je aangeeft welke informatie openbaar wordt gemaakt en via welke kanalen 

(eigen website, andere websites, op verzoek, enz.). De nota kan ook jouw beleid in verband met het 

uitsluiten van bepaalde informatie beschrijven (zie Deel 1.5.4. Gevoelige gegevens). 
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3.2.5. De risico's identificeren en beoordelen 

 

 

 

Hoe zou de publicatie van die informatie invloed kunnen hebben op onze organisatie?  
 

 

Het is belangrijk om de mogelijke risico’s die verband houden met de overgang naar een transparantere 

cultuur te beoordelen en te beperken. 

 

3.2.6. De voordelen identificeren en beoordelen  

  

Informatie publiceren via IATI over het werk dat je uitvoert, kan ook voordelen hebben. Het is belangrijk 

om die te identificeren om ze te kunnen benutten.  

 

3.2.7. Externe stakeholders informeren en hun toestemming krijgen 
 

 

 

Met wie moeten we praten over onze publicatie? Welke zijn de organisaties die we gaan 

vermelden in onze publicatie? 
 

 

Het is van essentieel belang om belangrijke externe stakeholders van jouw organisatie te informeren en 

indien nodig hun toestemming te krijgen, voor het publiceren van hun naam, hun IATI-identifiers, de 

locatie van jouw “activities”, de financiële transacties, enz. 

 

3.3. STAP 2: Jouw gegevens omzetten in XML-formaat 
 

Je mag gerust zijn: het is niet de taak van de organisaties die hun gegevens via IATI publiceren om hun 

informatie te vertalen in het XML-formaat. Op dat vlak is geen enkele deskundigheid vereist. Er bestaan 

geschikte tools voor de omzetting. 

 

 

Welke tool gaan we gebruiken om onze gegevens om te zetten in het XML-formaat?  
 

 

Momenteel worden hoofdzakelijk twee mechanismen aanbevolen door het secretariaat van IATI om 

jouw gegevens om te zetten in XML-documenten die compatibel zijn met IATI: 

3.3.1. Aidstream 

Aidstream is een online platform voor het invoeren van gegevens dat je kunt gebruiken door manueel 

al jouw gegevens in te voeren, met gebruik van dropdownmenu’s (lijst met IATI-codes) en tekstzones. 

 Aidstream volgt de updates van de IATI-standaard 

 Aidstream is een gratis online platform  

 De tool zal binnenkort beschikbaar zijn in het Frans 
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 Veel actoren van de internationale samenwerking gebruiken deze tool 

 De Britse ngo-federatie Bond heeft gebruikershandleidingen voor Aidstream ontwikkeld, die 

beschikbaar zijn op hun website19 

 Link naar het platform: http://www.aidstream.org 
 

 

Indien je beslist om Aidstream te gebruiken, zorg er dan voor dat jouw 

registratiegegevens om toegang te krijgen tot jouw Aidstreamaccount (gebruikersnaam 

en paswoord) bewaard worden op een bekende en beschikbare plaats binnen jouw 

organisatie 
 

 

3.3.2. Jouw eigen systeem (in house application) 
 

 Oganisaties die beschikken over interne technische deskundigheid en capaciteit kunnen beslissen 

om hun eigen mechanismen te ontwikkelen voor het omzetten van hun gegevens in XML-

formaat. Dat kan gebeuren door het bestaande systeem aan te passen, of door een nieuw 

systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om de gegevens uit het interne beheer en de 

financiële systemen van de organisatie te halen om gegevens in XML-formaat te maken. 
 

 Organisaties die hebben gekozen om een eigen tool te ontwikkelen, hebben de mogelijkheid om 

het IATI-luik te integreren. Indien die integratie echter te duur blijkt, is het beter om te beginnen 

met het gebruik van een eenvoudiger systeem zoals Aidstream. De IATI-publicatie moet de 

organisaties niet ertoe brengen om een systeem te ontwikkelen dat specifiek voor IATI ontworpen 

is. Bij de reflectie over welke tool moet worden gebruikt voor de IATI-publicatie, is het heel 

belangrijk om uit te gaan van het bestaande systeem van de organisatie en niet alles opnieuw te 

creëren. Op basis van het bestaande systeem moet de organisatie nagaan of het opportuun is en 

hoeveel er moet worden geïnvesteerd om het systeem compatibel te maken met IATI. 
 

 Dit systeem ontwikkelt zich met behulp van een webservice (API). Voor meer informatie zie: 

https://www.iatiregistry.org/registry-api  

De onderstaande tabel vat de twee opties samen en vergelijkt ze met elkaar: 

Factoren Aidstream In house application 
Typische gebruikers Kleinere organisaties die 

rapporteren over een klein 
aantal “activities” en die weinig 
partners hebben. 

Grote organisaties met veel 
“activities” en partners die willen 
investeren in hun eigen systeem 
voor databeheer. Op lange 
termijn blijkt deze optie een 
rendabeler middel voor de IATI- 
publicatie. 

Aantal “activities” De tool wordt aangeraden voor ≤ 
20 “activities”. 

De tool wordt aangeraden vanaf 
> 20 “activities”. 
 

Specifieke technische capaciteit 
vereist? 

Neen Ja  

Type gegevensinvoer Manueel Automatisch (ingebouwd in de 
interne systemen) 

                                                           
19 https://www.bond.org.uk/effectiveness/aidstream 

https://www.bond.org.uk/effectiveness/aidstream
http://www.aidstream.org/
https://www.iatiregistry.org/registry-api
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Beschikbaarheid / toegang  Online en gratis  Nood aan interne capaciteit 
en/of consultancy om een 
systeem op maat te ontwikkelen. 

Kennis van XML-taal vereist? Neen Ja 
Vereiste voorbereiding  Beschikbaarheid van de 

gegevens 
Ontwikkeling van het interne 
systeem om ervoor te zorgen dat 
de relevante gegevens kunnen 
worden gebruikt 

Vereiste middelen (configuratie) Minimaal – invoeren van 
gegevens 

Grote interne technische 
capaciteit en/of consultancy 
nodig om het systeem te 
ontwikkelen 

Vereiste middelen (beheer) Minimaal – permanente invoer 
van gegevens 

Minimaal – systeem is in staat 
om automatisch te werken 

Update van de “activities”  Manueel Automatisch 
Handleiding / ondersteuning 
voor gebruiker beschikbaar 

Ja Neen 

 

Er bestaan andere tools voor de IATI-publicatie die zijn ontwikkeld door derden: 

3.3.3. Logframer 
 

 Logframer 3.0 is een vrij toegankelijke toepassing ontworpen in België en die momenteel overal 

in de wereld wordt gebruikt. Logframer helpt bij het ontwerp en beheer van 

projecten. Oorspronkelijk werd Logframer ontworpen om de ontwikkeling van projecten op het 

gebied van internationale ontwikkeling en humanitaire hulp te bevorderen. Deze tool maakt 

gebruik van de basisstructuur van het logisch kader om de verschillende componenten van een 

project te beschrijven zoals de doelstellingen, de activiteiten, de middelen en ook de eventuele 

externe invloeden op het project (de risico’s, de hypotheses, enz.). Dat betekent echter niet dat 

je verplicht bent om te werken volgens de aanpak van het logisch kader. Logframer is 

ontworpen als vervanging voor de gebruikelijke instrumenten voor het ontwerpen van een 

logisch kader, zoals Microsoft Excel en Microsoft Word. 
 

 Op basis van de informatie die je hebt ingevoerd in Logframer, is deze tool in staat om 

automatisch zowel een “organisation file” als “activity files” te produceren in de meest actuele 

versie van de IATI-standaard. Bovendien kan Logframer ook de bestaande documenten in IATI 

in de huidige of vroegere versies van de standaard openen (en bewerken). 
 

 De tool is niet “web based” en kan dus offline worden gebruikt.  
 

 Logframer is beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.  
 

 Link van de applicatie: https://www.logframer.eu/  

 

3.3.4. De tool SQL-to-IATI  
 

 Deze tool kan nuttig blijken voor organisaties met een intern systeem (in house application) dat 

gebaseerd is op een SQL-database. Met deze tool is het mogelijk om eigen gegevens te 

genereren in een XML-formaat dat compatibel is met IATI op basis van gegevens die opgeslagen 

zitten in een SQL-database. 
 

https://www.logframer.eu/


  

41 
 

 De kern van de database moet dan een geheel van tabellen bevatten die het XML-schema van 

de IATI-standaard weergeven in een relationele database.  

 Deze tool vereist technische vaardigheden binnen de organisatie of de ondersteuning door 

externe consultants. 
 

 DFID (Department for International Development - GOV.UK) gebruikt dit instrument om elk jaar 

al zijn 13000 “activities” te publiceren. Daartoe heeft DFID een code (SQL solution) ontwikkeld 

voor het aanmaken van XML-bestanden. Die code is gratis beschikbaar op GitHub20 voor 

organisaties die hierin geïnteresseerd zijn. 
 

3.4. STAP 3: Kwalitatieve bestanden aanmaken  

 

3.4.1. Controle van de kwaliteit van jouw gegevens (inhoud) 

Wanneer je gegevensbestanden maakt, moet je ervoor zorgen dat de kwaliteit van jouw gegevens zo 

goed mogelijk is door zelf een mechanisme voor kwaliteitscontrole in te stellen. 

 

 

Hoe gaan we het proces van kwaliteitscontrole van de ingevoerde gegevens organiseren 

en beheren vóór onze publicatie? 
 

 

Indien je werkt met Aidstream, zit de kwaliteitscontrole vervat in het publicatieproces van de tool. 

Wanneer je jouw gegevens hebt ingevoerd, vereist de tool dat de gebruiker de gegevens de fase van 

het aanmaken van het gegevensbestand aanduidt (“edit” > “completed” > “verified” > “published”). 

Wanneer alle gegevens zijn aangeduid als “completed”, wordt aangeraden dat een andere persoon van 

jouw organisatie de ingevoerde gegevens controleert. Die persoon moet dan alle aangetroffen fouten 

verbeteren en daarna de gegevens markeren als “verified”. 

Indien je jouw eigen systeem gebruikt (in house application), moet je in jouw procedures een 

kwaliteitscontrole voorzien als een afzonderlijke stap.  

3.4.2. Controle van de bestandsstructuur en conformiteit met de standaard  

Je kunt de structuur van jouw XML-IATI-bestanden valideren door gebruik te maken van de publieke 

validator van IATI: http://validator.iatistandard.org/. Wanneer jouw bestanden zijn geüpload of de URL-

linken van jouw bestanden zijn gespecifieerd, gaat de tool na of jouw bestanden: 

1. In een geldig XML-formaat staan. 

2. Enkel elementen bevatten zoals bepaald in een relevante versie van de IATI-standaard, zoals 

het gebruik van bestaande codes (“Test validation”). 
 

 

Indien je werkt met Aidstream gebeuren de controles van de structuur en de conformiteit 

aan de standaard automatisch, aangezien de tool onmiddellijk het juiste formaat en de 

juiste codes toepast. Het is dus niet nodig om de publieke validator van IATI te gebruiken.  

                                                           
20 https://github.com/DFID/SQL-to-IATI-Database 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://github.com/DFID/SQL-to-IATI-Database
http://validator.iatistandard.org/
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3.5. STAP 4: Jouw XML-bestanden hosten 
 

Wanneer de XML-IATI-bestanden voor publicatie zijn gevalideerd en geen enkele fout meer bevatten, 

moeten ze worden gehost op een plaats die toegankelijk is voor IATI.  

Ideaal gezien zouden de gegevensbestanden moeten worden gehost op de webserver van de publisher, 

dat wil zeggen jouw organisatie. 

 

Indien je werkt met Aidstream, ben je niet verplicht om deze stap van hosting te 

doorlopen, omdat jouw gegevens worden bewaard in Aidstream en automatisch worden 

geüpdatet in het IATI-register via jouw “publisher ID” en jouw “API key” die je ontvangt 

bij de aanmaak van jouw “publisher”-account op het IATI-register (zie Deel 3.6. STAP 5: 

Je inschrijven in het IATI-register en jouw gegevens publiceren). 
 

Voor organisaties die hun XML-bestanden willen hosten op hun eigen server, beschrijven we hier 

concreet wat je moet doen: 

1) Jouw XML-bestanden verkrijgen 

Indien je jouw eigen systeem hebt gebruikt, verkrijg je rechtstreeks jouw XML-bestanden. 

Indien je jouw bestanden hebt gemaakt en gepubliceerd via Aidstream, moet je inloggen op jouw 

Aidstream-account, klikken op “List Published Files” en vervolgens voor elk bestand rechts klikken op de 

naam van het bestand en “Link opslaan als” kiezen om het XML-bestand te downloaden.  

2) De XML-bestanden op de server plaatsen die jouw website host 

Je krijgt op deze manier de URL-link (adres) die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot jouw 

bestanden.  

Het is van belang dat de URL-links die worden gebruikt voor de publicatie toegestaan, stabiel en 

toegankelijk zijn: 

• Toegestaan: ze zijn verbonden met een domein dat jouw eigendom is, bij voorkeur door gebruik 

te maken van “publisher_name.org”, “publisher_name.be” of “publisher_name.eu”. (Bv. 

“acodev.be”).  

• Stabiel: zij zullen niet worden gewijzigd. De URL-link van een gepubliceerd bestand mag niet 

worden gewijzigd na opname in het register. Het is aanbevolen om een specifiek 

dossier/specifieke link te maken voor jouw IATI-bestanden. Merk op dat een wijziging in host 

geen gevolgen heeft voor de stabiliteit van jouw URL-link indien de sitestructuur van jouw 

website identiek blijft. Verandert jouw URL-link echter als gevolg van een verandering in de 

sitestructuur van jouw website, dan moet je zorgen voor de doorverwijzing naar de nieuwe URL-

link.  

• Toegankelijk: de URL’s zijn toegankelijk en niet beschermd door veiligheidsmaatregelen die de 

toegang zouden kunnen belemmeren. 
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Merk op dat de toegang ook per ongeluk kan worden gehinderd om allerlei 

technische redenen. Voor meer informatie over problemen met de toegang, 

zie de website van IATI21.  

 

Het is aanbevolen dat jouw server wordt geconfigureerd om:  

• Een http-hoofding van het “content type” te leveren, die aangeeft dat het bestand een XML-

applicatie is 

• Een http-hoofding “last modified” te leveren, die aangeeft wanneer het bestand voor het laatst 

is gewijzigd 

Wanneer jouw XML-bestanden op jouw server zijn geplaatst (verborgen voor het brede publiek), kun je 

beslissen om de URL-link van jouw XML-bestanden te publiceren op jouw website (toegankelijk voor het 

brede publiek) indien je dat wenst.  

3) Jouw webserver linken aan het IATI-register  

Deze stap gebeurt door de URL-link van jouw website in te voegen in het register bij het publiceren in 

IATI. 

3.6. STAP 5: Je inschrijven in het IATI-register en jouw 

gegevens publiceren 
 

Alle publishers in IATI moeten een account hebben in het IATI-register op http://www.iatiregistry.org/. 

Het register is een index van de gegevensbestanden die zijn gepubliceerd conform de IATI-standaard. 

Het bevat geen gegevens, maar enkel de links naar de gepubliceerde gegevens en de metadata die de 

inhoud van die bestanden beschrijven. Wanneer een publisher voor het eerst publiceert, moet hij een 

account in het IATI-register maken. Er zijn 4 stappen voor de aanmaak van een account: 

1) Een nieuwe gebruikersaccount maken 

Je moet een account voor jouw organisatie maken op: https://iatiregistry.org/user/register.  

 

                                                           
21 http://iatistandard.org/202/developer/access/ 

http://iatistandard.org/202/developer/access/
http://www.iatiregistry.org/
https://iatiregistry.org/user/register
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Zorg ervoor dat jouw registratiegegevens voor toegang tot jouw gebruikersaccount 

(gebruikersnaam en paswoord) worden bewaard op een plaats die bekend en 

beschikbaar is binnen jouw organisatie. 

 

2) Een nieuwe publishersaccount maken 

Deze stap maakt het mogelijk om jouw organisatie te registreren als officiële publisher bij IATI. Daartoe 

moet je inloggen op jouw gebruikersaccount (die je in stap 1 hebt gemaakt) en klikken op “Create a new 

publisher” in het menu “Publishers” (dit element zal niet te zien zijn als je niet hebt ingelogd). Er worden 

heel veel gegevens gevraagd, maar je bent niet verplicht om op al die vragen te antwoorden vooraleer 

je begint te publiceren. Je kunt later terugkeren en dit invullen wanneer je gewend bent om met IATI te 

werken. 

Wanneer jouw publishersaccount is aangemaakt, krijg je een ”publisher ID” en een “API”-sleutelcode. 

Met die 2 gegevens kun je de verbinding maken tussen de tool die je gebruikt om jouw gegevens in te 

voeren en het IATI-register. Je moet die dus invoeren in de tool die je hebt gekozen (bv. indien je werkt 

met Aidstream, moet je die 2 gegevens invoeren op de pagina “settings”). 

3) Wachten tot jouw publishersaccount gevalideerd is door het IATI-secretariaat 

Deze stap garandeert dat je het register niet gebruikt om gegevens te publiceren die afkomstig zijn van 

een organisatie waarvoor je niet gemachtigd bent om ze te vertegenwoordigen. Je ontvangt een e-mail 

ter informatie wanneer de account is toegestaan. Deze stap vergt niet veel tijd. 

 

Rekening houdend met het grote aantal nieuwe Belgische “publishers” tijdens het eerste 

publicatiejaar (2018), wordt de ANGS aangeraden om deze registratie zo snel mogelijk 

te doen en dus niet te wachten tot de publicatie van gegevens. Op die manier kan het 

IATI-secretariaat het valideringsproces uitvoeren over een ruimere periode en zonder 

vertraging te veroorzaken. 
 

4) Jouw gegevensbestanden publiceren  

Wanneer jouw publisheraccount is goedgekeurd, moet je inloggen en de optie “Add Datafile” kiezen om 

de details en de URL-locatie van jouw XML-bestanden met IATI-gegevens die je publiceert toe te voegen. 

Wanneer je deze stap hebt doorlopen, heb je de publicatie met succes uitgevoerd. De datum van de 

publicatie/update van jouw bestanden zal worden vermeld in het IATI-register. 

 

Wanneer je een groot aantal gegevensbestanden moet toevoegen aan het register, is 

het mogelijk om een upload in bulk te doen met behulp van een CSV-bestand in plaats 

van elk bestand manueel en individueel toe te voegen. Het CSV-bestandsmodel en 

aanwijzingen om dit te doen, kun je vinden op: http://www.iatiregistry.org/csv/upload. 

 

  

http://www.iatiregistry.org/csv/upload
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3.7. STAP 6: Jouw gegevens actualiseren 
 

In dit deel vind je aanwijzingen voor de meest voorkomende wijzigingen die een publisher eventueel 

zou moeten uitvoeren in IATI. 

3.7.1. Regelmatige update van jouw gegevensbestanden 

Wanneer jouw organisatie is begonnen met de IATI-publicatie, is het heel belangrijk dat je 

gegevensbestanden regelmatig worden geactualiseerd en wel volgens de frequentie die vermeld staat 

in jouw publishesaccount. IATI staat permanente updates toe, maar in het kader van de morele 

verantwoording moeten de ANGS hun gegevens minstens elk jaar en telkens ten laatste op 30 april van 

het jaar updaten. 

Het is van belang dat jouw organisatie weet wie binnen jouw organisatie alle gegevens heeft geüpdatet 

en wanneer dat is gebeurd. Bijgevolg wordt aanbevolen om voor de bestanden die je publiceert een 

controleproces voor de wijzigingen te voorzien. 

Gegevens actualiseren in een “activity file” gebeurt door een nieuwe versie van de geactualiseerde 

“activity file” te publiceren en de verouderde “activity file” te vervangen. De gegevens die niet 

veranderen, blijven ook (onveranderd) in de geactualiseerde “activity file” staan. Er worden gewoon 

bepaalde gegevens toegevoegd, aangevuld of gecorrigeerd. 

3.7.2. Wijziging van de IATI-contactpersoon binnen je organisatie 

Het gebeurt vrij vaak dat de IATI-contactpersoon die binnen een organisatie is aangeduid, na verloop 

van tijd verandert. De naam van de contactpersoon moet indien nodig worden geactualiseerd in de 

volgende accounts: 

 Aidstream (indien van toepassing) 

 IATI-register (ga jouw gebruikersaccount, jouw publishersaccount en jouw gegevensbestanden 

na voor de contactgegevens) 

 

3.7.3. Wijziging van de naam van de publisher 

Indien jouw organisatie van naam is veranderd of indien jouw organisatie bijvoorbeeld gefuseerd is met 

een andere organisatie, vind je een beschrijving van de te volgen stappen in het IATI-register·.  

 

  

http://iatistandard.org/202/guidance/how-to-publish/regular-updates/
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3.8. STAP 7: Jouw gegevens opzoeken, visualiseren en 

analyseren  

 

 

Wat gaan we doen met onze gepubliceerde gegevens? Gaan we die zichtbaar maken? 

Zoals eerder uitgelegd staat de informatie die beschikbaar is in het IATI-register in de XML-taal. Om met 

de gegevens te kunnen werken, moeten we dus eerst in staat zijn om de informatie op een duidelijker 

manier voor te stellen.  

3.8.1. Informatie opzoeken 

Om een overzicht te krijgen wat er is gebeurd of gepland door verschillende donorlanden of wat er 

gebeurt in een specifek land of een specifieke regio, kun je gebruik maken van de Datastore: 

https://iatiregistry.org/dataset. De datastore bezoekt de websites van de geregistreerde organisaties, 

leest de informatie in hun IATI-bestanden en verbindt die met een database die je kunt raadplegen. 

Deze tool is wel vooral bestemd voor personen met verder gevorderde technische kennis.  
 

3.8.2. Informatie visualiseren  

Een instrument om de IATI-gegevens op een zichtbaarder manier te verkennen is D-portal: http://d-

portal.org/. Deze tool is nog altijd in ontwikkeling en probeert de verschillende mogelijkheden na te 

gaan om de IATI-gegevens te gebruiken. D-portal is uitgewerkt door IATI en Development Initiatives22. 

Het gaat om een informatieplatform op het niveau van een land, een sector of een organisatie, dat de 

bevoegde ministers, volksvertegenwoordigers en de civiele samenleving de mogelijkheid biedt om de 

informatie te volgen die via IATI verspreid wordt en om hen te helpen ontwikkelingsactiviteiten te 

plannen en op te volgen.  

 

D-portal is een goed instrument om de inhoud van de gegevens die je hebt ingevoerd 

opniew te controleren (deze keer na publicatie) door ze zichtbaar te maken. Denk eraan 

dat na het publiceren van jouw gegevens in het IATI-register, het ongeveer een week 

duurt alvorens jouw gegevens in D-portal geactualiseerd zijn.  
 

Elke organisatie is ook vrij om op haar website een systeem te voorzien om haar IATI-gegevens te 

visualiseren. Zo hebben verschillende overheidsinstanties, ngo’s, vrijwilligersgroepen, enz., die lid zijn 

van IATI en zich hebben geregistreerd, projecten voor die visualisering ontwikkeld, zoals: 

 het ministerie van Internationale Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk (DFID): 

https://devtracker.dfid.gov.uk/ 

 het Zweeds agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking (SIDA): 

https://openaid.se/sv/aid/2016/ 

 het ministerie van Buitenlandse Zaken van Denemarken (DANIDA): http://openaid.um.dk/en 

 het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland: https://www.openaid.nl/ 

 Oxfam GB: http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/open-information 

                                                           
22 http://devinit.org/ 

https://iatiregistry.org/dataset
http://d-portal.org/
http://d-portal.org/
http://devinit.org/
https://devtracker.dfid.gov.uk/
https://openaid.se/sv/aid/2016/
http://openaid.um.dk/en
https://www.openaid.nl/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/open-information
http://devinit.org/
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 de Afrikaanse Ontwikkelingsbank: http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/quality-

assurance-results/afdb-and-iati/iati-data/ 

 

Het is trouwens ook mogelijk om de XML-bestanden van de organisaties die beschikbaar zijn in het IATI-

register te importeren en vervolgens te visualiseren met geschikte en gespecialiseerde software. Dat is 

wat DGD en de federaties van de ANGS gaan doen. Er komen in België twee nieuwe instrumenten voor 

visualisering, die respectievelijk gebaseerd zijn op de PRISMA-database van DGD en de sectordatabase 

x-bank 2.0. van de federaties.  

 

3.8.3. Informatie analyseren 

Daarnaast bestaan dan weer andere instrumenten die het mogelijk maken om analyses uit te voeren op 

basis van de informatie die beschikbaar is in het IATI-register, zoals IATI studio23 of IATI Query Builder24. 

  

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

http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/afdb-and-iati/iati-data/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/afdb-and-iati/iati-data/
https://www.iatistudio.com/
http://datastore.iatistandard.org/query/
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In Deel 2 gaven we een algemeen overzicht van de elementen en attributen die moeten worden 

ingevuld voor de twee soorten bestanden van jouw IATI-publicatie, namelijk de “organisation file” en 

de “activity file”. Alle nuttige informatie voor de “organisation file” staat vermeld in Deel 2.  

Deel 4 spitst zich toe op de informatie die moet worden ingevoegd in de “activity”-fiches van de “activity 

file”. Je herinnert je wellicht nog dat die informatie bestaat uit 25 verplichte elementen en 4 facultatieve 

elementen25. Een element stemt overeen met een categorie van gegevens in jouw IATI-“activity”-fiche. 

Elk element bevat meerdere attributen met een vooraf bepaalde code of die manueel moeten worden 

ingevuld. Voor elk element moet je goed nagaan welk(e) attribu(u)t(en) je moet invullen voor de 4 types 

van “activity”-fiches (zie Deel 1.4.2. Vier types “activity”-fiches): 

 Een “activity”-fiche van het type programma 

 Een “activity”-fiche van het type outcome 

 Een “activity”-fiche van het type structuurkosten (voor de CMO’s) /administratiekosten (voor 

de IA’s) 

 Een “activity”-fiche van het type beheerskosten 

 

4.1. Defaultparameters 
 

Voor sommige parameters en elementen is het mogelijk om een defaultwaarde in te voeren wanneer 

die geldt voor de hele publicatie. Met tools voor gegevensinvoer zoals Aidstream kun je die gegevens 

(parameters en waarden) bij het begin van de invoer aanduiden. In dit deel bespreken we de algemene 

parameters die by default kunnen worden ingevoerd voor de “organisation file” en de “activity file”. In 

het volgende deel zal voor voor elk element van de “activity”-fiche aangeven worden of er waarden zijn 

die by default mogen of moeten worden ingevoerd.  

 

Als een by default ingevoerde parameter voor de volledige publicatie anders is voor een 

“activity” of een specifiek gegeven dan kan het achteraf manueel worden veranderd.  

 

Valuta (Currency) Je kunt by default een valuta bepalen, die vervolgens in jouw hele publicatie 
zal worden gebruikt. Dit is de valutacode die by default wordt gebruikt voor 
alle financiële waarden.  
Als er in de defaultparameters niets is aangeduid, moet het element “valuta” 
telkens worden gespecifieerd voor alle budgetten en transacties. De code die 
voor de euro wordt gebruikt is “EUR”. De lijst met “valuta”-codes  is 
beschikbaar in Bijlage A18.  

Taal (Language) Je kunt by default een taal instellen, die in jouw hele publicatie zal worden 
gebruikt. Voor DGD mag de taal Nederlands, Engels, Frans of Spaans zijn, 
afhankelijk van het partnerland.  
Als je beschikt over informatie in een andere taal, kan je die ook toevoegen en 
daarbij de taal van de informatie vermelden. (Bv. de titels, de beschrijvingen of 
de namen van organisaties mogen worden herhaald in verschillende talen). 

Hiërarchie (Hierarchy) IATI staat toe dat de “activities” hiërarchisch worden gepubliceerd (bv. ouder-
kind, programma-project, subproject, enz.). Dat geldt voor de Belgische ANGS 

                                                           
25 De IATI-standaard voorziet 33 elementen voor een “activity”-fiche, waarvan er voor DGD 25 verplicht zijn en 
4 facultatief in het kader van de morele verantwoording via IATI.  
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met de hiërarchie programma-outcome. Omdat de meeste van jouw 
“activities” op niveau 2 gebeuren (de “activities” van het type outcome, de 
“activities” van het type SK/AK en de “activities” van het type BK), kan je dit 
niveau “2” hier invoeren. De “activity” van het type programma kan worden 
gewijzigd wanneer je ze invoert en kun je een hiërarchie van niveau “1” geven.  

Humanitair (Humanitarian) Je kunt aanduiden of jouw “activities” volledig of gedeeltelijk betrekking 
hebben op humanitaire hulp.  

 

 

4.2. Elementen van een "activity" in IATI 
  

Dit deel bevat de 33 beschikbare elementen van de IATI-standaard en gaat in op de verschillende 

attributen die moeten worden ingevoerd voor elk van hen.  

1) Rapporterende organisatie (“Reporting Organisation”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

3 attributen moeten worden ingevuld voor de organisatie die de “activity” aanmeldt: 

 De naam 

 Het type organisatie: dit is een code die het type organisatie aangeeft. De lijst van de codes 

“OrganisationType” is beschikbaar in Bijlage A42. Voor CMO’s is dit de code 21 = International 

NGO of 22 = National NGO. Let erop dat voor de ANGS die enkel in Vlaanderen of in Wallonië 

actief zijn, de code 22 van toepassing blijft, want het vzw-statuut is nationaal. Voor IA’s wordt 

aanbevolen (indien van toepassing) om code 15 = Other Public Sector te gebruiken. 

 De identifier van de organisatie: die bestaat uit drie bestanddelen die telkens van elkaar worden 

gescheiden door een verbindingsstreepje: 

a. De code van het land waarin de organisatie gevestigd is (de code voor België is ‘BE’) 

b. De code van de organisatie waarmee je wettelijk geregistreerd bent (voor België gaat 

het om de code van de Kruispuntbank voor Ondernemingen: ‘BCE_KBO’) 

c. Jouw ondernemingsnummer  

 

 

 

De lijst van alle organisatie-identifiers van de Belgische ANGS die lid zijn van de 

federaties, van de federaties zelf en van DGD staan vermeld in Bijlage B. 
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Met Aidstream worden deze 3 attributen in één keer ingevuld bij het begin en 

vervolgens automatisch herhaald in elk van de “activity”-fiches. 

 

2) IATI-identifier van de “activity” (“Activity Identifier”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: de identifier van de “activity”:  

De IATI-identifier van de “activity” bestaat uit (1) de IATI-identifier van de organisatie en (2) een door 

de organisatie gekozen referentie voor de “activity”. De IATI-identifier van de “activity” is dus uniek.  

 

Indien dit nog niet is gebeurd, raden we de organisaties met meerdere te publiceren "activities” aan om 

eerst de methode te ontwikkelen en uit te schrijven die jouw organisatie zal gebruiken om de IATI-

identifiers van de “activities” te bepalen. Op deze manier zal je beschikken over een schematisch 

overzicht. Het staat je vrij om gebruik te maken van cijfers, letters, speciale codes afhankelijk van de 

donor, het land, enz.  

 

Wanneer een IATI-identifier voor een “activity” is gepubliceerd, kan je die niet meer 

veranderen. 

 

3) Andere identifier van de “activity” (“Other Identifier”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiche van het type programma.  

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type outcome, SK/AK, BK. 

2 attributen moeten worden ingevuld:  

 De andere identifier “activity” (referentie): dit is de identifier die is toegewezen aan jouw 

programma door DGD. Alle identifiers van de ANGS staan vermeld in Bijlage C van deze 

handleiding.  

 Het type: de lijst met de “OtherIdentifierType”-codes is beschikbaar in Bijlage A43. Hier dien je 

de code “A9 = Other Activity Identifier” te vermelden. 
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4) Titel (“Title”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: de titel. Het gaat om de titel van de “activity” die kan worden vertaald 

in meerdere talen. Er is minstens een titel nodig in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Spaans, 

afhankelijk van het betrokken partnerland. 

De titels van de verschillende types van fiches moeten als volgt worden ingevoerd:  

 Voor de “activity”-fiche van het type programma: “PG 2017-2021_titel programma” 

 Voor de “activity”-fiche van het type outcome: “PG 2017-2021_Outcome_titel outcome” 

 Voor de “activity”-fiche van het type SK/AK: “PG 2017-

2021_Structuurkosten/Administratiekosten” 

 Voor de “activity”-fiche van het type BK: “PG 2017-2021_Beheerskosten” 

 

5) Beschrijving (“Description”) 

  

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

2 attributen moeten worden ingevuld:  

 Het type: er bestaan verschillende types beschrijving en er bestaat een code voor elk van die 

types. De lijst van de “DescriptionType”-codes is beschikbaar in Bijlage A19. Kies het type 

beschrijving dat het best overeenstemt met de beschrijving die je geeft. 

 De beschrijving: dit is de volledige beschrijving (verschillend van de titel) van de “activity”. Er is 

minstens een beschrijving in het Nederlands of het Engels nodig, afhankelijk van het betrokken 

partnerland. 

 

In de beschrijving kunnen de ANGS aangeven of zij werken in een gemeenschappelijk 

programma of in synergie met andere ANGS voor de betreffende “activity”, door de 

naam van die organisaties en alle andere nuttig geachte informatie te vermelden. De 

ANGS kunnen ook aangeven of het gaat om een synergie/samenwerking voor een 

volledig programma of slechts voor één of enkele outcomes.  

 

6) Status van de “activity” (“Activity Status”) 

  

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: de status. Het is de bedoeling om de voortgang van de “activity” 

weer te geven. De lijst met de “ActivityStatus”-codes is beschikbaar in Bijlage A3. 

7) Datum van de “activity” (“Activity Date”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

2 attributen moeten worden ingevuld:  

 De datum 
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 Het type: de IATI-standaard maakt het mogelijk om de geplande en/of werkelijke begin- en 

einddata van de “activity” te vermelden. De lijst met “ActivityDateType”-codes is beschikbaar 

in Bijlage A1. 

In 2018 moet je minstens de werkelijke startdatum en ook de voorziene einddatum aangeven.  

 Voor de geplande begin- en einddatum, geef je de data 01/01/2017 en 31/12/2021 aan. 

 Voor de werkelijke begin- en einddatum, geef je de data aan die overeenstemmen met de 

uitvoeringsfase van jouw interventies (bv. de datum van ondertekening van het Ministerieel 

Besluit als begindatum en 31/12/2021 als einddatum).  

 

8) Contactpunt (“Contact Info”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma en outcome. 

Facultatief voor de “activity”-fiches van het type SK/AK en BK. 

8 attributen moeten worden ingevuld:  

 Het type: voor het type contact is de lijst met “ContactType”-codes beschikbaar in Bijlage A14 

 De naam van de organisatie 

 De naam van de afdeling 

 De naam van de contactpersoon 

 De functie 

 Het telefoonnummer 

 Het e-mailadres 

 De website  

 

Met het oog op de bescherming van de privacy adviseert DGD om voor dit element 

geen persoonlijke gegevens op te nemen. 

 

 

Het is mogelijk om een generiek adres op te geven voor alle “activities” (in de 

parameters) of een verschillend adres voor elke “activity” (in de informatie over elke 

“activity”).  

 

9) Reikwijdte van de “activity” (“Activity Scope”) 

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: het geografisch bereik. De lijst met “ActivityScope”-codes is 

beschikbaar in Bijlage A2.  

 

Wees voorzichtig met geografische omschrijvingen in jouw programma’s, want die 

kunnen verschillen van de definities die zijn voorzien door de IATI-standaard.  
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10) Deelnemende organisaties (“Participating Organisation”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Dit element maakt het mogelijk om de rol(len) te identificeren en te omschrijven van de verschillende 

organisaties die betrokken zijn bij de “activity” (donor, partnerorganisaties, enz.). Het moet verplicht 

worden ingevuld door elke organisatie die minstens een financiële link heeft met jouw organisatie.  

 

Organisaties in gemeenschappelijke programma’s of in synergie mogen ook de collega’s 

vermelden met de rol die ze hebben voor de “activity”, maar je moet goed met hen 

afspreken zodat ze ook naar jou verwijzen. 

 

5 attributen moeten worden ingevuld: 

 De rol: de lijst met de “OrganisationRole”-codes is beschikbaar in Bijlage A41. Het is mogelijk 

om verscheidene rollen te hebben (zie onderstaand voorbeeld). De rol met code 3 “Extending” 

is niet van toepassing voor de Belgische ANGS. 

 

Voor eenzelfde “activity” kan dezelfde rol worden gegeven aan meerdere 

organisaties (bv. meerdere organisaties voeren de “activity” uit) en eenzelfde 

organisatie kan verscheidene rollen hebben (bv. de ANGS (co)financiert de 

“activity”, is er verantwoordelijk voor en voert ze uit).  

Voor elk van de “activity”-fiches zijn de ANGS verantwoordelijk en hebben ze 

dus minstens rol 2 “accountable”.  
 

 De naam van de deelnemende organisatie 

 Het type organisatie: de lijst met “OrganisationType”-codes is beschikbaar in Bijlage A42. 

 De IATI-identifier voor de organisatie (indien beschikbaar) 

 De IATI-identifier voor de “activity” van de deelnemende organisatie die verbonden is met jouw 

“activity” (indien beschikbaar) 

 

Organisatie B (een internationale ngo) lanceert een programma met 2 outcomes die 

worden medegefinancierd door organisatie A (de overheid). Organisatie B neemt een 

deel van het werk op zich (een deel van outcome 1 en outcome 2 volledig). Zij stelt 

organisatie C (een nationale ngo) aan om samen met haar outcome 1 uit te voeren. 
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Hier zie je de verschillende deelnemende organisaties uit dit voorbeeld, die moeten 

worden ingevoerd door organisatie B voor haar 4 “activity”-fiches: 

 

 “Activity” B 
Programma: 

“Activity” B1 
Outcome 1 

“Activity” B2 
Outcome 2 

“Activity” 
B3 CS/FA 

Rol 1-Funding A, B A, B A, B A, B 

Rol 2-Accountable B B B B 

Rol 4-Implementing B B, C B / 
    

 

11) Begunstigd(e) land(en) (Recipient Country) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type outcome.  

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma en BK. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiche van het type SK/AK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: het land. Het gaat om het of de land(en) dat/die begunstigd 

wordt/worden door de “activity”. De lijst met “Country”-codes is beschikbaar in Bijlage A15.  

In de door DGD gesubsidieerde programma’s staat in de meeste gevallen 1 land vermeld voor 1 

outcome. Indien dat niet het geval is, kunnen de organisaties ofwel meerdere landen aanduiden of 

gebruik maken van het element Begunstigde regio(‘s) (“recipient-region”) (zie het volgende element). 

Wanneer verscheidene landen en/of regio’s aangeduid zijn, moet het engagement voor elk land/regio 

worden vertaald in een percentage (van het budget). Wanneer percentages worden gebruikt, moet de 

som van de percentages voor alle landen /regio’s gelijk zijn aan 100%. 

 

De naam van een land mag niet ingevoerd worden wanneer dat land al vervat zit in een 

regio die je al hebt ingevoerd (zie hierna). Met andere woorden: je mag de informatie 

niet herhalen in de 2 formaten (risico van dubbeltelling in IATI). Voor een bepaalde 

plaats geef je ofwel het land of de regio op, zoals vermeld in jouw DGD-programma 

voor 2017-2021. 
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12) Begunstigde regio(‘s) (“Recipient Region”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiche van het type outcome.  

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma en BK. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiche van het type SK/AK. 

1 attribuut moet worden ingevuld: de regio. Het gaat om de supranationale regio(‘s) die begunstigd 

wordt/worden door de “activity”. Gelieve gebruik te maken van het element “plaats” (zie hieronder) om 

een subnationale geografische plaats aan te duiden. De lijst met “Region”-codes is beschikbaar in Bijlage 

A47. 

Wanneer meerdere landen en/of regio’s vermeld staan, moet het engagement voor elk land/elke regio 

worden vertaald in een percentage (van het budget). Wanneer percentages worden gebruikt, moet de 

som van de percentages voor alle landen /regio’s gelijk zijn aan 100%. 

 

De naam van een regio mag niet ingevoerd worden wanneer die een land omvat dat je 

al hebt ingevoerd (zie hierboven). Met andere woorden: je mag de informatie niet 

herhalen in de 2 formaten (risico van dubbeltelling in IATI). Voor een bepaalde plaats 

geef je ofwel het land of de regio op, zoals vermeld in jouw DGD-programma voor 2017-

2021. 

 

13) Plaats (“Location”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiche van het type outcome. 

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma en BK. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiche van het type SK/AK. 

Hierbij is het de bedoeling om de plaats van de “activity” aan te duiden op subnationaal niveau.  

4 attributen moeten worden ingevuld: 

 De naam 

 De “SRS name”: de geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad)  

 De nauwkeurigheid: de lijst met de “GeographicExactness”-codes is beschikbaar in Bijlage A29. 

 De “Location class”: de lijst met “GeographicLocationClass”-codes is beschikbaar in Bijlage A30 

Het wordt de ANGS aangeraden om het meest nauwkeurig mogelijke niveau van plaats aan te geven, 

uiteraard altijd rekening houdend met gevoelige of zelfs vertrouwelijke gegevens.  

14) Sector 

Verplicht element voor de “activity”-fiche van het type programma, outcome, SK/AK en BK. 

Hier wordt/worden de sector(en) vermeld die wordt/worden begunstigd door de “activity”.  

2 attributen moeten worden ingevuld:  

 De “Sector vocabulary”: de lijst met de “SectorVocabulary”-codes is beschikbaar in Bijlage A53. 

Hier moet je de code “1-OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)” kiezen.  
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 De sector: de lijst met de “Sector”-codes is beschikbaar in Bijlage A51.  

o Voor de “activity”-fiche van het type programma, wanneer meerdere sectoren vermeld 

staan, moet het engagement voor elke sector worden vertaald in een percentage (van 

het budget). Wanneer percentages worden gebruikt, moet de som van de percentages 

voor alle sectoren gelijk zijn aan 100%. 

o Voor de “activity”-fiche van het type outcome, in de door DGD gesubsidieerde 

programma’s staat in de meeste gevallen 1 sector vermeld voor 1 outcome. Zorg ervoor 

dat de coherentie behouden blijft. 

o Voor de “activity”-fiche van het type SK/AK gaat het om de code: “91010–Administrative 

costs”. 

o Voor de “activity”-fiche van het type BK vermeld je ofwel de verschillende betrokken 

sectoren (met de percentages), of de code “99810-niet bepaald”.  

 

15) Humanitaire reikwijdte (“Humanitarian-scope”) 

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AD, BK. Uitsluitend in 

te vullen voor “activities” die betrekking hebben op humanitaire hulp. 

3 attributen moeten worden ingevuld: 

 Het type: hier moet het type humanitaire hulp worden aangegeven. De lijst met 

“HumanitarianScopeType”-codes is beschikbaar in Bijlage A33. 

 De woordenschat: de lijst met “HumanitarianScopeVocabulary”-codes is beschikbaar in Bijlage 

A34. 

 De code: code te vermelden afhankelijk van de hierboven vermelde gebruikte woordenschat. 

Bv. indien je de woordenschat “1-2: Glide” hebt gebruikt, ga je naar de site 

http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp en zoek je het evenement dat voor jou 

relevant is (Bv. de code “EQ-2010-000009-HTI” = Earthquake, in 2010 in Haïti). 

 

16) Policy Marker 

Verplicht element voor de “activity”-fiche van het type outcome.  

Facultatief element voor de “activity”-fiche van het type programma. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type SK/AK en BK. 

Het gaat om beleids- en/of thematische markers waar de “activity” over gaat. Die indicatoren maken de 

opvolging mogelijk van strategische beleidskwesties of “transversale thema’s” zoals gender of 

milieubescherming.  

2 attributen moeten worden ingevuld: 

 De policy marker: de lijst met de “PolicyMarker”-codes is beschikbaar in Bijlage A44. De 

Belgische policy markers (hiv, kinderrechten, sociale economie) die vermeld staan in jouw 

programma 2017-2021 moeten niet gepubliceerd worden want zij zijn niet opogenomen in IATI. 

 Het belang van de policy markers: de lijst met “PolicySignificance”-codes is beschikbaar in 

Bijlage A45. Er bestaan verschillende gradaties van belangrijkheid: 

 0 – Niet beoogd 

http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp
http://glidenumber.net/glide/public/search/details.jsp?glide=18999&record=1&last=1
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 1 – Significante doelstelling – de beleidsdoelstelling is belangrijk, maar vormt niet de 

belangrijkste motivatie voor deze activiteit 

 2 – Hoofddoelstelling – de beleidsdoelstelling is het belangrijkste motief voor de 

beslissing om deze activiteit uit te voeren 

 3 – Hoofddoelstelling EN ten gunste van een actieprogramma – uitsluitend voor hulp 

die verband houdt met desertificatie 

 4 - Expliciete hoofddoelstelling– enkel te gebruiken met de policy marker code“9 – 

Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health” 

In de door DGD gesubsidieerde programma’s worden enkel de gradaties van belangrijkheid 

0-1-2 vermeld en de ANGS moeten dus enkel die gradaties publiceren in IATI. 

 

Organisatie B voert een project uit om lokale gemeenschappen die getroffen zijn door 
een ernstige droogte te helpen bij het veranderen van hun landbouwmethodes. De policy 
marker  “Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change 
- Adaptation” is van toepassing op deze “activity”. 
 

Organisatie B publiceert de volgende policy marker: 
<policy-marker code=”7” significance=”2” vocabulary=”1”/> 

 

17) Type samenwerking (“Collaboration Type”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Hier gaat het om het bilaterale of multilaterale karakter van de bijdrage.  

1 attribuut moet worden ingevuld: het type samenwerking. De lijst met de “CollaborationType”-codes 

is beschikbaar in Bijlage A12. De Belgische ANGS dienen de volgende classificatie te gebruiken: “1 – 

Bilateral” voor alle “activities”.  

 

Dit element kan by default worden bepaald voor al jouw “activities”. 

 

18) Type bijdrage by default (“Default Flow Type”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Het gaat erom het type bijdrage van de  “activity” te bepalen.  

1 attribuut moet worden ingevuld: het type bijdrage. De lijst met “FlowType”-codes is beschikbaar in 

Bijlage A26. De Belgische ANGS dienen de volgende classificatie gebruiken: “30 - Private grants”. Deze 

code wordt immers gebruikt voor klassieke ontwikkelingsprojecten. De door DGD verleende financiering 

is ODA (code “10-ODA”). Die code moet door DGD worden vermeld in haar eigen publicatie. Zodra die 

financiering wordt gebruikt door een ANGS of een partner, wordt het een privé-bijdrage. 

 

Dit element kan by default worden aangeduid voor al jouw “activities”. 
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19) Type financiering by default (“Default Finance Type”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Hier moet je het financieringsmechanisme aangeven (gift/lening/kapitaal/exportkrediet, enz.). 

1 attribuut moet worden ingevuld: het type financiering. De lijst met “FinanceType”-codes is 

beschikbaar in Bijlage A24. Belgische ANGS dienen de volgende classificatie te gebruiken: “110 – 

Standard grant”. Deze code wordt gebruikt voor klassieke ontwikkelingsactiviteiten die worden (mede-

)gefinancierd door een schenking.  

 

Dit element kan by default worden aangeduid voor al jouw “activities”. 

 

20) Type hulp by default (“Default Aid Type”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Hier moet je het type hulp aanduiden dat de ANGS aan de partner biedt.  

1 attribuut moet worden ingevuld: het type hulp. De lijst met de “AidType”-codes is beschikbaar in 

Bijlage A4. Belgische ANGS dienen de volgende classificaties te gebruiken: 

o Voor de “activity”-fiche van het type programma:  

 “C01 - project type interventions” (voor een programma dat volledig of deels 

in het partnerland verloopt) 

 “H01 - development awareness” (voor een programma dat volledig plaats vindt 

in België) 

o Voor de “activity”-fiche van het type outcome:  

 “C01 - project type interventions” (voor outcomes in de partnerlanden) 

 “H01 - development awareness” (voor outcomes in België)  

o Voor de “activity”-fiche van het type SK/AK:  

 “G01-administrative costs not included elsewhere” 

o Voor de “activity”-fiche van het type BK:  

 C01 - project type interventions” (voor de BK van een programma dat volledig 

of deels in het partnerland verloopt) 

 “H01 - development awareness” (voor de BK van een programma dat volledig 

plaats vindt in België) 

  

 

Dit element kan by default worden aangeduid voor al jouw “activities”. 
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21) “Gebonden” status by default (“Default Tied Status”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Hier moet je het type hulp aangeven afhankelijk van het al dan niet voorkomen van 

aankoopvoorwaarden met betrekking tot de hulp. 

1 attribuut moet worden ingevuld: de gebonden status by default. De lijst met de “TiedStatus”-codes is 

beschikbaar in Bijlage A54. Voor de ANGS moet de volgende classificatie worden gebruikt: “5 – Untied”. 

 

Dit element kan by default worden aangeduid voor al jouw “activities”. 

 

22) Budget classificaties partnerland (“Country Budget Items”)  

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK en BK. 

Het gaat hier om functionele en administratieve classificaties in het rekeningstelsel van het begunstigde 

land. 

23) Budget 

  

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Hier moet je het jaarlijks voorziene budget van de “activity” aangeven, tijdens de hele duur van de 

“activity”. Voor een “activity” over 5 jaar, zoals voor de programma’s 2017-2021, moeten er dus 5 

budgetten worden ingevoerd. 

 

Het element “budget” toont het belang aan dat IATI hecht aan voorziene gegevens voor 
de toekomst en niet enkel aan gegevens uit het verleden. 

 

5 attributen moeten worden ingevuld:  

 Het type: de lijst met de “BudgetType”-codes is beschikbaar in Bijlage A11. Geef aan of het gaat 

om de oorspronkelijke versie van het budget (code “1”) of om een herziene versie (code “2”). 

De budgetten zoals voorgesteld en goedgekeurd in de programma’s 2017-2021 zijn de 

oorspronkelijke budgetten. Code 2 is van toepassing wanneer:  

o een aanpassing van het budget voor de 5 jaar officieel wordt goedgekeurd volgens de 

procedure voorzien in art. 34 §3 en 4 van het Koninklijk Besluit van september 2016.  

o het jaarlijks budget in de loop van het programma moet worden herzien als gevolg van 

bezuinigingen of onderbestedingen opgelegd door de overheid.  

 De status: de lijst met “BudgetStatus”-codes is beschikbaar in Bijlage A10. Je moet aangeven of 

het om een indicatief budget gaat (code “1”) of om een toegezegd budget (code “2”). Voor de 

Belgische ANGS en voor de budgetten van de programma’s 2017-2021 gaat het om code “2-

committed”. 

 De periode (begin en einde) 

 Het bedrag 
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Voor CMO’s: organisaties moeten in elk van de budgetten van de “activities” 
ook hun eigen inbreng opnemen. Dit is een beslissing van de sector. 

   

 

Voor CMO’s: organisaties moeten hun beheerskosten opnemen in het budget 
van de “activity”-fiches van het type outcome  (. Deze directe kosten van de 
interventies dienen per outcome geventilleerd te worden. Verdeel deze kosten 
op een manier die de realiteit zo goed mogelijk weergeeft of op een 
theoretische manier. Bv. 150 beheerskosten voor 3 outcomes = 50 meer op 
het budget van elke outcome. 

 

 Valutadatum voor conversie van deviezen: dit kan de startdatum van het programma zijn.  

 

24) Voorziene uitbetalingen (“Planned Disbursement”) 

Facultatief element voor de “activity”-fiche van het type outcome. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type programma, SK/AK en BK. 

Het gaat hier om specifieke en geplande uitbetalingen aan andere organisaties. Dat wil zeggen aan 

lokale partners en derde organisaties. Dit element mag enkel worden gebruikt voor het vermelden van 

specieke en in de begroting voorziene betalingen in contant geld en dit voor een specifieke datum of 

voor een duidelijk voorziene periode.  

Indien je dit element wilt invullen, bekijk dan ook het element “transactions” hieronder om de 

verschillende in te vullen attributen beter te begrijpen.  

25) Investeringsuitgaven (“Capital spend”) 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK en BK. 

Dit heeft betrekking op het deel van de uitgaven dat wordt gebruikt voor investeringen, zoals het 

optrekken van gebouwen, het plaatsen van waterpompen, enz. Dus niet als de ANGS bijvoorbeeld een 

auto koopt. Je moet aangeven welk percentage van het budget van de “activity” wordt toegekend aan 

die investeringen.  

26) Transacties (“Transactions”) 

 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Het gaat om informatie over de toegezegde of werkelijke, inkomende of uitgaande middelen, van het 

budget van een “activity”. Dit element maakt het mogelijk het verband te bepalen tussen specifieke 

“activities” uitgevoerd door verschillende organisaties. 

13 attributen moeten worden ingevuld voor elke transactie: 

 Het type: er kunnen verschillende types transacties worden ingevoerd. De lijst met 

“TransactionType”-codes is beschikbaar in Bijlage A55. Ziehier de meest relevante bestaande 

transactietypes voor de organisaties van de civiele maatschappij en de privésector, die indien 

nodig moeten worden gebruikt door de Belgische ANGS: 
 

o Voor de “activity”-fiche van het type programma: INKOMENDE transacties: 
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 Code 1 – Incoming funds: geldelijke middelen dat de organisatie ontvangt om 

een “activity” uit te voeren, die afkomstig kunnen zijn van een externe bron 

(donor) of een interne bron (eigen inbreng). Het gaat om een “cash” transactie, 

die wordt geboekt wanneer het geld is ontvangen op de bankrekening van de 

gefinancierde organisatie of wanneer het geld is geboekt als overgemaakt in de 

“activity”.  

 

Wanneer een “activity” verschillende donors verenigt, zullen 

er meerdere transacties “Incoming Commitment” 

respectievelijk “Incoming Funds” zijn – (minstens) één per 

donor.  
 

 

Wanneer de ANGS eigen middelen inbrengt voor uitvoering 

van zijn “activity” (programma), moet hij die ook aanduiden 

als “Incoming Funds”. 

 

 Code 11 – Incoming commitment: schriftelijke en formele verplichting van een 

donor of een leverancier om, onder bepaalde voorwaarden, een bepaald 

geldbedrag te verstrekken dat door de begunstigde organisatie wordt 

ingebracht voor deze “activity”. Dit bedrag staat vermeld in een 

subsidieovereenkomst tussen de organisatie en de donor, zoals het 

Ministerieel Besluit voor de programma’s 2017-2021. 

 

Wanneer een “activity” meerdere donoren verenigt, zullen er 

meerdere transacties “Incoming Commitment” 

respectievelijk “Incoming Funds” zijn – (minstens één) per 

donor.  
 
   

 

In 2018 moet je de “incoming commitments” invoeren voor 

de 4 overblijvende jaren van het programma 2017-2021 

(2018-2019-2020-2021). 

 

o Voor de “activity”-fiches van het type outcome, SK/AK en BK: UITGAANDE transacties:  
 

 Code 2 – Commitment: schriftelijke en formele verplichting van een donor of 

een leverancier om, onder bepaalde voorwaarden, een bepaald geldbedrag te 

verstrekken, met een specifiek doel, ten gunste van de begunstigde. Het gaat 

om een bedrag dat door de organisatie is beloofd aan de partner die vermeld 

staat in een partnerschapsovereenkomst of om een bedrag dat is beloofd door 

de organisatie aan een medewerker die vermeld staat in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

De “commitments” moeten afzonderlijk worden ingevoerd 

voor elke partner en kunnen worden ingevoerd als één 

gecumuleerd jaarlijks bedrag (1 bedrag per partner per jaar 

per “activity”) 
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In 2018 moet je de “commitments” invoeren voor de 4 

overblijvende jaren van het programma 2017-2021 (2018-

2019-2020-2021). 

 

 Code 3 – Disbursements: geld dat de organisatie levert aan een 

partnerorganisatie of een medewerker die een “activity” uitvoert in haar naam 

via ondersubsidiëring of een subcontract. De “disbursements” hoeven enkel te 

worden geboekt wanneer het geld de bankrekening van de financierende 

organisatie heeft verlaten.  

 

De “disbursements” moeten afzonderlijk worden ingevoerd 

voor elke partner en kunnen worden ingevoerd als één 

gecumuleerd jaarlijks bedrag (1 bedrag per partner per jaar 

per “activity”) 

 

 Code 4 – Expenditure: geld dat de organisatie rechtstreeks uitgeeft aan 

goederen en diensten in verband met de “activity”. Bv.  vliegreizen van het 

personeel, lonen van het personeel, bestelde evaluaties, enz. 

 

De “expenditures” mogen worden ingevoerd als één 

gecumuleerd jaarlijks bedrag (1 totaal bedrag per jaar per 

“activity”) 

 

Illustratie van de verschillende types transacties: 

 

 De datum:  

o Als het gaat om een gecumuleerd bedrag per jaar, kun je de datum van 31/12 van het 

jaar vermelden.  

o Voor de “commitments” kan dit de datum van ondertekening van de overeenkomst 

met de partner zijn 
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o Voor de “incoming commitments” kan dit de datum van ondertekening van het 

Ministerieel Besluit zijn.  

 Het bedrag 

 De valuta: als die niet by default vermeld staat 

 De valutadatum voor conversie van deviezen: je kunt dezelfde datum opgeven als de datum van 

de transactie. 

 De naam van de schenker 

 

Voor de eigen inbreng is de naam van de schenker de naam van jouw 

organisatie. Ook voor de onderstaande attributen Organisation Identifier van 

de schenker, type organisatie van de schenker en Activity Identifier van de 

schenker gaat het om informatie over jouw organisatie en jouw “activity”.  

 

 Identifier van de organisatie van de schenker: 

o De organisatie-identifier van DGD is: XM-DAC-2-10 

 Type organisatie van de schenker: de lijst met “OrganisationType”-codes is beschikbaar in 

Bijlage A42. 

 Identifier van de activiteit van de schenker: 

o De “activity”-identifier van DGD die verbonden is aan jouw “activity” van het type 

programma, is te vinden in Bijlage C.  

 De naam van de ontvanger: 

 

Voor de “expenditures” is de naam van de ontvanger de naam van jouw 

organisatie, aangezien het gaat om de bedragen die je rechtstreeks hebt 

uitgegeven voor goederen en diensten die verband houden met jouw 

“activity”. Ook voor de onderstaande attributen Organisation Identifier van de 

ontvanger, type organisatie van de ontvanger en Activity Identifier van de 

ontvanger gaat het om informatie over jouw organisatie en jouw “activity”.  

 

 Identifier van de organisatie van de ontvanger 

 Type organisatie van de ontvanger: de lijst met “OrganisationType”-codes is beschikbaar in 

Bijlage A42. 

 Identifier van de activiteit van de ontvanger 

 

 

De IATI-standaard voorziet andere attributen die kunnen worden vermeld voor elke 

transactie, zoals de sector, het land of de regio, het type geldstroom, het type 

financiering, het type hulp en de gebonden status by default. Omdat deze informatie 

al is ingevuld op het niveau van de “activity”, hoeven de ANGS die niet opnieuw te 

vermelden voor de transacties van de “activity”. 
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Illustraties en voorbeelden voor INKOMENDE transacties: 

 

Het verband met een financieringsactiviteit moet worden vermeld in de vorm van 

een transactie “inkomend engagement”: 11- Incoming Commitment. De uitvoering 

van de inkomende engagementen (de huidige liquiditeiten) moet worden vermeld 

in de transacties: 1- Incoming Funds. Deze twee types transacties moeten op 

dezelfde manier worden vermeld. 
 

Voorbeeld: Organisatie B voert een programma uit (“activity” B) dat wordt 

medegefinancierd door donor A en door organisatie B zelf (eigen inbreng). Donor A 

heeft een eerste betaling gedaan en de volledige eigen inbreng is betaald. 

Organisatie B publiceert een transactie “Incoming Commitment” (code “11”) en 

twee transacties “Incoming Funds” (code “1”). In het kader van de morele 

verantwoording van “activity B” programma publiceert de organisatie het volgende 

in XML-formaat: 

 

Incoming Commitment :  

<transaction>  

<transaction-type code=”11” />  

<transaction-date iso-date=”2017-01-01” />  

<value value-date=”2017-01-01”>1000000</value>  

<description>  

<narrative>Inkomend engagement donor A</narrative>  

</description>  

<provider-org provider-activity-id=”BE-BCE_KBE-12345678-PROJ001” ref=” BE-

BCE_KBE-12345678”>  

<narrative>Donor A</narrative>  

</provider-org>  

</transaction>  
 

Incoming Funds : 

<transaction>  

<transaction-type code=”1” />  

<transaction-date iso-date=”2017-01-15” />  
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<value value-date=”2017-01-15”>300000</value>  

<description>  

<narrative>Inkomend kapitaal van donor A</narrative>  

</description>  

<provider-org provider-activity-id=”BE-BCE_KBE-12345678-PROJ001” ref=” BE-

BCE_KBE-12345678”>  

<narrative>Donor A</narrative>  

</provider-org>  

</transaction>  

<transaction>  

<transaction-type code=”1” />  

<transaction-date iso-date=”2017-02-09” />  

<value value-date=”2017-02-09”>200000</value>  

<description> 

<narrative>Inkomend kapitaal eigen inbreng</narrative>  

</description>  

<provider-org provider-activity-id=”BE-BCE_KBE-87654321-PROG-DGD” ref=” BE-

BCE_KBE-87654321”> 

<narrative>Eigen inbreng</narrative>  

</provider-org>  

</transaction> 

 

 

 

Illustraties en voorbeelden voor UITGAANDE transacties: 

 

 
 
Het verband met een partnerorganisatie moet worden vermeld via het type 
transactie 2- Commitments – meestal bij ondertekening van een overeenkomst met 
een partner die verantwoordelijk is voor de uitvoering – en via het type transactie 
3- Disbursements – wanneer de overschrijvingen reëel zijn.  
 
Wanneer een “activity” van het type outcome meerdere partners bijeenbrengt, zijn 
er meerdere transacties Commitments en Disbursements, (minstens één) per 
partner.  
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Voorbeeld met organisatie B en C: Organisatie B zet een “activity” op in 
samenwerking met een uitvoerende partnerorganisatie C, met als identifier BE-
BCE_KBE-9876543. Organisatie B heeft een overeenkomst ondertekend met een 
waarde van 100 000 € met organisatie C en heeft een eerste overschrijving verricht 
van 20 000 €. Organisatie B publiceert 100 000 € in de categorie Commitment (code 
“2”) en 20 000 € in de categorie Disbursement (code “3”). In het kader van de morele 
verantwoording van “activity B1” outcome 1 publiceert de organisatie het volgende 
in XML-formaat: 
 
<transaction>  

<transaction-type code=”2” />  
<transaction-date iso-date=”2017-01-01” />  
<value value-date=”2017-01-01”>100000</value>  
<description>  

<narrative>Engagement tegenover organisatie C</narrative>  
</description>  
<receiver-org ref=” BE-BCE_KBE-9876543”>  

<narrative>Organisatie C</narrative>  
</receiver-org>  

</transaction>  
<transaction>  

<transaction-type code=”3” />  
<transaction-date iso-date=”2017-01-31” />  
<value value-date=”2017-01-31”>20000</value>  
<description>  

<narrative>Uitbetaling ten gunste van organisatie C</narrative>  
</description>  
<receiver-org ref=” BE-BCE_KBE-9876543”>  

<narrative>Organisatie C</narrative>  
</receiver-org>  

</transaction> 
 

Als organisatie C gegevens publiceert in IATI, moet zij op haar beurt die transacties 
vermelden als Incoming Commitments en Incoming Funds, en daarbij de “activity” 
van organisatie B vermelden.  

 
 

27) Hyperlink naar een document (“Document Link”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma. 

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type outcome, SK/AK, BK. 

Het gaat hier om documenten gerelateerd aan de “activity”, zoals het programmavoorstel, de theorie 

van verandering, foto’s, updates van het programma, de website, enz.  

De Belgische ANGS worden verzocht ten minste in de “activity” van het type programma hun door DGD 

goedgekeurde programma 2017-2021 te publiceren (of anoniem gemaakt/samengevat in het geval dat 

er gevoelige informatie in het programma staat). De publicatie van elk ander document is optioneel.  

6 attributen moeten worden ingevuld:  

 De URL-link 

 Het formaat van het document 
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o De lijst met “FileFormat”-codes is beschikbaar in Bijlage A23.  (Bv. : « application/pdf », 

« application/msword », « application/vnd.ms-excel », enz.) 

 De titel 

 De categorie van document 

o De lijst met “DocumentCategory”-codes is beschikbaar in Bijlage A21. 

o Voor de programma’s 2017- 2021 van de ANGS worden 5 codes tegelijk ingevoerd: A02, 

A03, A04, A05, A08, omdat die programma’s zowel informatie bevatten over de 

activiteiten als over de budgetten, de voorziene resultaten, enz.  

 De taal 

 De datum van het document 

 

28) Verwante activiteit (“Related Activity”) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Het is de bedoeling jouw eigen “activities” onderling met elkaar te verbinden, met name de relatie 

tussen het DGD-programma en de DGD-outcome. Zonder dit element is het niet mogelijk om de 

traceerbaarheid van de donor te garanderen tot bij de lokale partner. Daartoe moet een eerste “activity 

al zijn ingevoerd, met een IATI Activity Identifier, om daar vervolgens naar te verwijzen.  

2 attributen moeten worden ingevuld: 

 het type relatie: de lijst met “RelatedActivityType”-codes is beschikbaar in Bijlage A49. 

o Voor de “activity”-fiche van het type programma: relaties van het type “1-parent” 

tegenover elk van de andere “activities” van het type outcome, SK/AK en BK → 

meerdere relaties te vermelden 

o Voor de “activity”-fiche van het type outcome, SK/AK en BK: relatie van het type “2-child” 

tegenover de “activity” van het type programma → 1 relatie te vermelden 

 De Activity Identifier van de daarmee verbonden “activity“ 

 

29) Rapportagewaarden van eigen systeem (“Legacy Data”) 

Facultatief element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Dit element maakt het mogelijk om het verband te leggen tussen een veld uit een eigen systeem dat 

gelijkaardig is aan maar niet identiek met IATI en een element van IATI. 

3 attributen moeten worden ingevuld:  

 De naam van het oorspronkelijke veld 

 De waarde van het oorspronkelijke veld 

 De naam van het equivalente IATI-element  

 

30) Voorwaarden 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK, BK. 

Het gaat om specifieke voorwaarden die worden opgelegd aan de begunstigden die gelden voor de hele 

“activity” die, bij niet-naleving, invloed kunnen hebben op de uitvoering van de engagementen van de 

deelnemende organisaties (verschillend van de voorwaarden/hypotheses van de logische kaders).  
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1 attribuut moet worden ingevuld: de verbonden voorwaarde (“condition attached”). In het kader van 

de DGD-programma’s wordt aan de begunstigden geen enkele voorwaarde opgelegd. De defaultwaarde 

voor dit element is dus “no”.  

31) Resultaten (Result) 

Verplicht element voor de “activity”-fiches van het type outcome. 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type programma, SK/AK en BK. 

Het gaat om de gegevens over de indicatoren van de “activity” van het type outcome. Het element kan 

worden ingevuld voor de “activities” op het niveau van de outputs (resultaten in het logisch kader) 

indien de ANGS in zijn publicatie naar een meer gedetailleerd niveau wil gaan.  

 

De huidige versie 2.02 van IATI staat enkel kwantitatieve indicatoren toe. De 

kwalitatieve indicatoren moeten worden vertaald in numerieke waarden (gemeten in 

eenheden of in procenten). Bij het attribuut “beschrijving van de indicator” moet je 

deze “matching” tussen de kwalitatieve indicator en de vertaling in een numerieke 

waarde uitleggen.  

Het is voorzien dat de versie 2.03 van de standaard rekening zal houden met 

kwalitatieve indicatoren.  
 

17 attributen moeten worden ingevuld: 

“Result”:  

 Het type: de lijst met “ResultType”-codes is beschikbaar in Bijlage A50. De defaultwaarde voor 

de ANGS is de code “2-outcome”. 

 Status van de aggregatie: hier moet worden aangegeven of de outcome geschikt is voor 

aggregatie (=true) of niet (=false) 

 De titel van de outcome 

Indicator:  

 Meeteenheid van de indicator: de lijst met “IndicatorMeasure”-codes is beschikbaar in Bijlage 

A36. 

 Het stijgende karakter van de indicator: dit maakt het mogelijk om te zien hoe het succes van 

de indicator wordt gemeten. Om de evolutie van de indicatoren automatisch te kunnen volgen, 

voorziet de IATI-standaard dat de indicatoren numerieke waarden gebruiken, waarbij wordt 

vermeld of de evolutie verondersteld wordt groeiend/stijgend te zijn (bv. aantal waterpompen) 

of dalend (bv. aantal sterfgevallen). 

 Titel van de indicator 

 Beschrijving van de indicator: het is belangrijk om een beschrijving te geven als jouw indicator 

kwalitatief is. 

 Baseline-jaar 

 Baseline-waarde 

Periode:  

 

Voor het DGD-programma 2017-2021 moet je voor elke indicator 2 periodes invullen:  

1) een periode 01/01/2017 – 31/12/2019 met de tussentijdse streefwaarde en 

tussentijdse werkelijke waarde 



  

70 
 

2) een periode 01/01/2017 – 31/12/2021 met de uiteindelijke streefwaarde en 

uiteindelijke werkelijke waarde.  

 

 Begindatum 

 Einddatum 

Streefwaarde:  

 Waarde 

 Locatie: als de indicator wordt opgesplitst volgens geografische zone 

 Dimensie: als de indicator wordt opgesplitst volgens een bepaalde dimensie (bv. gender) 

Huidige waarde: 

 Waarde 

 Locatie: als de indicator wordt opgesplitst volgens geografische zone 

 Dimensie: als de indicator wordt opgesplitst volgens een bepaalde dimensie (bv. gender) 

 

 

Dit element is van essentieel belang in het kader van de morele verantwoording. Het 

is vooral dit element dat het mogelijk maakt om de voortgang van een “activity” van 

het type outcome te beoordelen. Het is belangrijk om dit element zorgvuldig in te 

vullen.  

 

 

Organisatie A werkt aan een project voor persvrijheid in een land X (als middel om te 
strijden tegen ongelijkheid). Organisatie A heeft enkele indicatoren bepaald om de 
voortgang van dit project te meten, zoals: 
 

 Indicator 1: De mate waarin journalisten zich vrij voelen om hun mening te 
geven, als percentage van de journalisten die 3 of 4 aangeven op de volgende 
schaal: 

1. Helemaal niet vrij 
2. Neen, niet helemaal vrij 
3. Ja, in zekere mate 
4. Ja, volledig vrij 

 
Referentiewaarde (2012): 15%, Streefwaarde (2015): 50%, Werkelijke waarde (2013): 
18,76 % 

 

 Indicator 2: Aantal personen die regelmatig (> één keer per week) 
onafhankelijke media raadplegen  
 

Referentiewaarden (2012): 240 000, Streefwaarden (2015): 2 000 000, Werkelijke 
waarden: 2012: 300 000; 2013: 500 000  
 
Volgens het XML-formaat van IATI ziet dat er als volgt uit: 
<result type=”2” aggregation-status=”0”>  

<title>  
<narrative>  
Personen met toegang tot onafhankelijke media die nieuws brengen met verschillende 
standpunten  
</narrative>  

</title>  
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<description>  
<narrative>  
Gedetailleerde beschrijving van het verwachte resultaat.  
</narrative>  

</description>  
 
INDICATOR 1 
 
<indicator measure=”2” ascending=”1”>  

<title>  
<narrative>  
Percentage van de journalisten dat zich vrij voelt om zijn mening te geven (score 3 of 4).  
</narrative>  

</title>  
 

<description>  
<narrative>  
1= Helemaal niet vrij  
2= Neen, niet volledig vrij  
3= Ja, in zekere mate  
4= Ja, volledig vrij  
Deze resultaten worden gemeten op basis van een onderzoek dat twee keer per jaar wordt 
gehouden bij journalisten.  
</narrative>  

</description> 
 
<baseline year=”2012” value=”15”>  

<comment>  
<narrative>  

Referentiewaarde gemeten in een onderzoek bij 183 journalisten in land X. Er werd rekening 
gehouden met de etnische diversiteit en het genderevenwicht. Journalisten die werken voor 
onafhankelijke of openbare media, en voor verschillende types media (kranten, televisie, radio, 
platformen) namen deel aan het onderzoek. 
</narrative>  
</comment>  

</baseline>  
 

<period>  
<period-start iso-date=”2012-01-01” />  
<period-end iso-date=”2015-12-31” />  
<target value=”50”>  

<comment>  
<narrative>  

Op termijn wil dit project komen tot een situatie waarin minstens de helft van de ondervraagde 
journalisten zich in zekere mate vrij voelt om zijn mening te geven  
</narrative>  

</comment>  
</target>  

</period>  
 

<period>  
<period-start iso-date=”2012-01-01” />  
<period-end iso-date=”2013-12-31” />  
<actual value=”18.76”>  
<comment>  

<narrative>  
Facultatieve tekstzone die beschrijft hoe de werkelijke waarde is gemeten en wat die waarde is  
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</narrative>  
</comment>  

</actual>  
</period>  

</indicator>  
 
INDICATOR 2 

 
<indicator measure=”1” ascending=”1”>  

<title>  
<narrative>  
Aantal personen dat regelmatig (> één keer per week) onafhankelijke media raadpleegt  
</narrative>  

</title>  
 

<description>  
<narrative>  
Beschrijving van de reden waarom deze indicator belangrijk is en/of de manier waarop hij zal 
worden gemeten.  
</narrative>  

</description>  
 

<baseline year=”2012” value=”240000”>  
<comment>  

<narrative>  
Tekst met uitleg over de referentiewaarde.  
</narrative>  
</comment>  

</baseline>  
 

<period>  
<period-start iso-date=”2012-01-01” />  
<period-end iso-date=”2015-12-31” /> 
<target value=”2000000”>  

<comment>  
<narrative>  

In 2015 zouden 2 miljoen mensen in land X (60% van de bevolking) regelmatig onafhankelijke 
media moeten raadplegen  
</narrative>  

</comment>  
</target>  

</period>  
 

<period>  
<period-start iso-date=”2012-01-01” />  
<period-end iso-date=”2012-12-31” />  
<actual value=”300000”>  

<comment>  
<narrative>  

Tekst met uitleg over de werkelijke waarde, bijvoorbeeld hoe die is verkregen, welke domeinen 
de grootste vooruitgang hebben geboekt.  
</narrative>  

</comment>  
</actual>  

</period>  
 

<period>  
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<period-start iso-date=”2013-01-01” />  
<period-end iso-date=”2013-12-31” />  
<actual value=”500000”>  

<comment>  
<narrative>  

Tekst met uitleg over de werkelijke waarde, bijvoorbeeld hoe die is verkregen, van de domeinen 
die de grootste vooruitgang hebben geboekt.  
</narrative>  

</comment>  
</actual>  

</period>  
 

<period>  
<period-start iso-date=”2014-01-01” />  
<period-end iso-date=”2014-12-31” />  
<actual value=”1200000”>  

<comment>  
<narrative>  

Tekst met uitleg over de werkelijke waarde, bijvoorbeeld hoe die is verkregen, van de domeinen 
die de grootste vooruitgang hebben geboekt.  
</narrative>  

</comment>  
</actual>  

</period>  
</indicator>  

</result> 
 
 

We willen erop wijzen dat het om een fictief voorbeeld gaat, met als ENIGE doel een 

overzicht te bieden van de manier waarop de resultaten kunnen worden meegedeeld 

in jouw IATI-gegevensbestand.  

In dit voorbeeld worden streefwaarden bepaald voor de volledige duur van de 

“activity”. Het is echter mogelijk om streefwaarden te vermelden voor verschillende 

periodes. De werkelijke waarden voor 2015 zijn nog niet bekend, maar kunnen heel 

gemakkelijk worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn. In dat geval gaan we ervan 

uit dat de gemeten percentages niet mogen worden samengevoegd (zie “aggregation-

status=”0”>”).  

  

 

32) Creditor Reporting System (CRS) 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiche van het type programma, outcome, SK/AK en BK. 

Het gaat om bijkomende gegevens die eigen zijn aan het meldingssysteem van de crediteurlanden 

(CRS). 

33) Forward Spending Survey (FSS) 

Niet van toepassing voor de “activity”-fiches van het type programma, outcome, SK/AK en BK. 

Dit element maakt het mogelijk om de gegevens te vermelden die vereist zijn voor het onderzoek over 

voorziene uitgaven van de OESO-DAC.  
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Bijlagen 
 

A. Lijsten met IATI-codes 
 

1. Codelijst « Activity Date Type » 
 

code name description 

1 
Planned 
start 

The date on which the activity is planned to start, for example the date of 
the first planned disbursement or when physical activity starts. 

2 
Actual start The actual date the activity starts, for example the date of the first 

disbursement or when physical activity starts. 

3 
Planned End The date on which the activity is planned to end, for example the date of the 

last planned disbursement or when physical activity is complete. 

4 
Actual end The actual date the activity ends, for example the date of the last 

disbursement or when physical activity is complete. 

 
2. Codelijst “Activity Scope” 

 

code name description 

1 Global The activity scope is global 

2 Regional The activity scope is a supranational region 

3 
Multi-national The activity scope covers multiple countries, that don't 

constitute a region 

4 National The activity scope covers one country 

5 
Sub-national: Multi-first-
level administrative areas 

The activity scope covers more than one first-level subnational 
administrative areas (e.g. counties, provinces, states) 

6 
Sub-national: Single first-
level administrative area 

The activity scope covers one first-level subnational 
administrative area (e.g. country, province, state) 

7 
Sub-national: Single 
second-level 
administrative area 

The activity scope covers one second-level subnational 
administrative area (e.g. municipality or district) 

8 
Single location The activity scope covers one single location (e.g. town, village, 

farm) 

 
3. Codelijst “ActivityStatus » 

 

code name description 

1 Pipeline/identification The activity is being scoped or planned 

2 Implementation The activity is currently being implemented 

3 
Completion Physical activity is complete or the final disbursement has been 

made. 

4 
Post-completion Physical activity is complete or the final disbursement has been 

made, but the activity remains open pending financial sign off or 
M&E 

5 Cancelled The activity has been cancelled 

6 Suspended The activity has been temporarily suspended 
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4. Codelijst “AidType” 

 

code name description category 

A01 General budget 
support 

Funds are paid over to NGOs (local, national and international) for 
use at the latter’s discretion, and contribute to programmes and 
activities which NGOs have developed themselves, and which they 
implement on their own authority and responsibility. Core 
contributions to PPPs, funds paid over to foundations (e.g. 
philanthropic foundations), and contributions to research institutes 
(public and private) are also recorded here. Annex 2 of the DAC 
Directives provides a list of INGOs, PPPs and networks core 
contributions to which may be reported under B01. This list is not 
exclusive. 

A 

A02 Sector budget 
support 

Sector budget support, like general budget support, is a financial 
contribution to a recipient government’s budget. However, in sector 
budget support, the dialogue between donors and partner 
governments focuses on sector-specific concerns, rather than on 
overall policy and budget priorities. 

A 

B01 Core support to 
NGOs, other private 
bodies, PPPs and 
research institutes 

Funds are paid over to NGOs (local, national and international) for 
use at the latter's discretion, and contribute to programmes and 
activities which NGOs have developed themselves, and which they 
implement on their own authority and responsibility. Core 
contributions to PPPs, funds paid over to foundations (e.g. 
philanthropic foundations), and contributions to research institutes 
(public and private) are also recorded here. Annex 2 of the DAC 
Directives provides a list of INGOs, PPPs and networks core 
contributions to which may be reported under B01. This list is not 
exclusive. 

B 

B02 Core contributions 
to multilateral 
institutions 

These funds are classified as multilateral ODA (all other categories fall 
under bilateral ODA). The recipient multilateral institution pools 
contributions so that they lose their identity and become an integral 
part of its financial assets. See Annex 2 of the DAC Directives for a 
comprehensive list of agencies core contributions to which may be 
reported under B02 (Section I. Multilateral institutions). 

B 

B03 Contributions to 
specific-purpose 
programmes and 
funds managed by 
international 
organisations 
(multilateral, INGO) 

In addition to their core-funded operations, international 
organisations set up and raise funds for specific programmes and 
funds with clearly identified sectoral, thematic or geographical focus. 
Donors' bilateral contributions to such programmes and funds are 
recorded here, e.g. "UNICEF girls' education", "Education For All Fast 
Track Initiative", various trust funds, including for reconstruction (e.g. 
Afghanistan Reconstruction Trust Fund). 

B 

B04 Basket funds/pooled 
funding 

The donor contributes funds to an autonomous account, managed 
jointly with other donors and/or the recipient. The account will have 
specific purposes, modes of disbursement and accountability 
mechanisms, and a limited time frame. Basket funds are 
characterised by common project documents, common funding 
contracts and common reporting/audit procedures with all donors. 
Donors' contributions to funds managed autonomously by 
international organisations are recorded under B03. 

B 

C01 Project-type 
interventions 

A project is a set of inputs, activities and outputs, agreed with the 
partner country*, to reach specific objectives/outcomes within a 

C 
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defined time frame, with a defined budget and a defined 
geographical area. Projects can vary significantly in terms of 
objectives, complexity, amounts involved and duration. There are 
smaller projects that might involve modest financial resources and 
last only a few months, whereas large projects might involve more 
significant amounts, entail successive phases and last for many years. 
A large project with a number of different components is sometimes 
referred to as a programme, but should nevertheless be recorded 
here. Feasibility studies, appraisals and evaluations are included 
(whether designed as part of projects/programmes or dedicated 
funding arrangements). Aid channelled through NGOs or multilaterals 
is also recorded here. This includes payments for NGOs and 
multilaterals to implement donors’ projects and programmes, and 
funding of specified NGOs projects. By contrast, core funding of NGOs 
and multilaterals as well as contributions to specific-purpose funds 
managed by international organisations are recorded under B. * In 
the cases of equity investments, humanitarian aid or aid channelled 
through NGOs, projects are recorded here even if there was no direct 
agreement between the donor and the partner country. 

D01 Donor country 
personnel 

Experts, consultants, teachers, academics, researchers, volunteers 
and contributions to public and private bodies for sending experts to 
developing countries. 

D 

D02 Other technical 
assistance 

Provision, outside projects as described in category C01, of technical 
assistance in recipient countries (excluding technical assistance 
performed by donor experts reported under D01, and 
scholarships/training in donor country reported under E01). This 
includes training and research; language training; south-south 
studies; research studies; collaborative research between donor and 
recipient universities and organisations); local scholarships; 
development-oriented social and cultural programmes. This category 
also covers ad hoc contributions such as conferences, seminars and 
workshops, exchange visits, publications, etc. 

D 

E01 Scholarships/training 
in donor country 

Financial aid awards for individual students and contributions to 
trainees. 

E 

E02 Imputed student 
costs 

Indirect ("imputed") costs of tuition in donor countries. E 

F01 Debt relief Groups all actions relating to debt (forgiveness, conversions, swaps, 
buy-backs, rescheduling, refinancing). 

F 

G01 Administrative costs 
not included 
elsewhere 

Administrative costs of development assistance programmes not 
already included under other ODA items as an integral part of the 
costs of delivering or implementing the aid provided. This category 
covers situation analyses and auditing activities. As regards the 
salaries component of administrative costs, it relates to in-house 
agency staff and contractors only; costs associated with donor 
experts/consultants are to be reported under category C or D01. 

G 

H01 Development 
awareness 

Funding of activities designed to increase public support, i.e. 
awareness in the donor country of development co-operation efforts, 
needs and issues. 

H 

H02 Refugees in donor 
countries 

Official sector expenditures for the sustenance of refugees in donor 
countries during the first twelve months of their stay. 

H 

 
 



  

78 
 

5. Codelijst «AidType-category” 
 

code name description 

A Budget support For contributions under this category, the donor relinquishes the 
exclusive control of its funds by sharing the responsibility with 
the recipient. 

B Core contributions and 
pooled programmes 
and funds 

For contributions under this category, the donor relinquishes the 
exclusive control of its funds by sharing the responsibility with 
other stakeholders (other donors, NGOs, multilateral 
institutions, Public Private Partnerships). The category covers 
both core contributions (B01 and B02), and pooled contributions 
with a specific earmarking (B03 and B04). 

C Project-type 
interventions 

N.B. Within this category, members able to do so are requested 
to report the aggregate amount used for financing donor 
experts/consultants on Table DAC11. Where the activity consists 
solely of experts‘ costs, report under category D. A project is a 
set of inputs, activities and outputs, agreed with the partner 
country*, to reach specific objectives/outcomes within a defined 
time frame, with a defined budget and a defined geographical 
area. Projects can vary significantly in terms of objectives, 
complexity, amounts involved and duration. There are smaller 
projects that might involve modest financial resources and last 
only a few months, whereas large projects might involve more 
significant amounts, entail successive phases and last for many 
years. A large project with a number of different components is 
sometimes referred to as a programme, but should nevertheless 
be recorded here. 

D Experts and other 
technical assistance 

This category covers the provision, outside projects as described 
in category C, of know-how in the form of personnel, training 
and research. 

E Scholarships and 
student costs in donor 
countries 

 

F Debt relief  

G Administrative costs not 
included elsewhere 

 

H Other in-donor 
expenditures 

Groups a number of contributions that do not give rise to a 
cross-border flow. 

 
6. Codelijst « BudgetIdentifier » 

 
Cette liste de code ne doit pas obligatoirement être utilisée pour les ACNG belges. La liste est 
disponible sur le registre IATI : http://iatistandard.org/202/codelists/BudgetIdentifier/  
 

7. Codelijst « BudgetIdentifierSector » 
 

Cette liste de code ne doit pas obligatoirement être utilisée pour les ACNG belges. La liste est 
disponible sur le registre IATI : http://iatistandard.org/202/codelists/BudgetIdentifier/  
 
  

http://iatistandard.org/202/codelists/BudgetIdentifier/
http://iatistandard.org/202/codelists/BudgetIdentifier/
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8. Codelijst « BudgetIdentifierSector-category » 
 

code name 

1 General Public Service 

2 Justice, Law, Order and Security 

3 Economic Affairs 

4 Water, Natural Resource Management and Environment 

5 Social Affairs 

6 Development Partner Affairs 

7 General Budget Support and Aid support external to General Government Sector 

 
9. Codelijst « BudgetIdentifierVocabulary » 

 

code name description 

1 IATI The budget identifier reported uses IATI budget identifier 
categories 

2 Country Chart of 
Accounts 

The budget identifier reported corresponds to the recipient 
country chart of accounts 

3 Other Country System The budget identifier reported corresponds to a recipient 
country system other than the chart of accounts 

4 Reporting Organisation The budget identifier reported corresponds to categories that 
are specific to the reporting organisation 

5 Other The budget identifier reported uses a different vocabulary, not 
specified in the codelist 

 
10. Codelijst « BudgetStatus » 

 

code name description 

1 Indicative A non-binding estimate for the described budget. 

2 Committed A binding agreement for the described budget. 

 
11. Codelijst « BudgetType » 

 

code name description 

1 Original The original budget allocated to the activity 

2 Revised The updated budget for an activity 

 
12. Codelijst « CollaborationType » 

 

code name description 

1 Bilateral Bilateral transactions are those undertaken by a donor, 
excluding core contributions to other organisations (codes 2 
and 3 below). It includes transactions channelled through other 
organisations. 

2 Multilateral Multilateral contributions are those made to a recipient 
institution which: i. conducts all or part of its activities in 
favour of development; ii. is an international agency, 
institution or organisation whose members are governments, 
or a fund managed autonomously by such an agency; and iii. 
pools contributions so that they lose their identity and become 
an integral part of its financial assets. 
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3 Bilateral, core 
contributions to NGOs 
and other private bodies 
/ PPPs 

Bilateral funds paid over to national and international non-
governmental organisations (NGOs), Public Private 
Partnerships (PPPs), or other private bodies for use at their 
discretion. 

4 Multilateral outflows Aid activities financed from the multilateral institutions' regular 
budgets. 

6 Private sector outflow  

7 Bilateral, ex-post 
reporting on NGOs' 
activities funded through 
core contributions 

Bilateral transactions are those undertaken by a donor, 
excluding core contributions to other organisations (codes 2 
and 3 below). It includes transactions channelled through other 
organisations. 

8 Bilateral Multilateral contributions are those made to a recipient 
institution which: i. conducts all or part of its activities in 
favour of development; ii. is an international agency, 
institution or organisation whose members are governments, 
or a fund managed autonomously by such an agency; and iii. 
pools contributions so that they lose their identity and become 
an integral part of its financial assets. 

 
13. Codelijst « ConditionType » 

 

code name description 

1 Policy The condition attached requires a particular policy to be 
implemented by the recipient 

2 Performance The condition attached requires certain outputs or outcomes 
to be achieved by the recipient 

3 Fiduciary The condition attached requires use of certain public financial 
management or public accountability measures by the 
recipient 

 
14. Codelijst « ContactType » 

 

code name description 

1 General Enquiries General Enquiries 

2 Project Management Project Management 

3 Financial Management Financial Management 

4 Communications Communications 

 
15. Codelijst « Country » 

 

code name 

AF AFGHANISTAN 

AX Ã…LAND ISLANDS 

AL ALBANIA 

DZ ALGERIA 

AS AMERICAN SAMOA 

AD ANDORRA 

AO ANGOLA 

AI ANGUILLA 

AQ ANTARCTICA 

AG ANTIGUA AND BARBUDA 
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AR ARGENTINA 

AM ARMENIA 

AW ARUBA 

AU AUSTRALIA 

AT AUSTRIA 

AZ AZERBAIJAN 

BS BAHAMAS (THE) 

BH BAHRAIN 

BD BANGLADESH 

BB BARBADOS 

BY BELARUS 

BE BELGIUM 

BZ BELIZE 

BJ BENIN 

BM BERMUDA 

BT BHUTAN 

BO BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 

BQ BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA 

BA BOSNIA AND HERZEGOVINA 

BW BOTSWANA 

BV BOUVET ISLAND 

BR BRAZIL 

IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) 

BN BRUNEI DARUSSALAM 

BG BULGARIA 

BF BURKINA FASO 

BI BURUNDI 

KH CAMBODIA 

CM CAMEROON 

CA CANADA 

CV CAPE VERDE 

KY CAYMAN ISLANDS (THE) 

CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) 

TD CHAD 

CL CHILE 

CN CHINA 

CX CHRISTMAS ISLAND 

CC COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) 

CO COLOMBIA 

KM COMOROS (THE) 

CG CONGO (THE) 

CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CK COOK ISLANDS (THE) 

CR COSTA RICA 

CI COTE D'IVOIRE 

HR CROATIA 

CU CUBA 

CW CURACAO 

CY CYPRUS 

CZ CZECH REPUBLIC (THE) 
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DK DENMARK 

DJ DJIBOUTI 

DM DOMINICA 

DO DOMINICAN REPUBLIC (THE) 

EC ECUADOR 

EG EGYPT 

SV EL SALVADOR 

GQ EQUATORIAL GUINEA 

ER ERITREA 

EE ESTONIA 

ET ETHIOPIA 

FK FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] 

FO FAROE ISLANDS (THE) 

FJ FIJI 

FI FINLAND 

FR FRANCE 

GF FRENCH GUIANA 

PF FRENCH POLYNESIA 

TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) 

GA GABON 

GM GAMBIA (THE) 

GE GEORGIA 

DE GERMANY 

GH GHANA 

GI GIBRALTAR 

GR GREECE 

GL GREENLAND 

GD GRENADA 

GP GUADELOUPE 

GU GUAM 

GT GUATEMALA 

GG GUERNSEY 

GN GUINEA 

GW GUINEA-BISSAU 

GY GUYANA 

HT HAITI 

HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS 

VA HOLY SEE (THE) 

HN HONDURAS 

HK HONG KONG 

HU HUNGARY 

IS ICELAND 

IN INDIA 

ID INDONESIA 

IR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

IQ IRAQ 

IE IRELAND 

IM ISLE OF MAN 

IL ISRAEL 

IT ITALY 
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JM JAMAICA 

JP JAPAN 

JE JERSEY 

JO JORDAN 

KZ KAZAKHSTAN 

KE KENYA 

KI KIRIBATI 

KP KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) 

KR KOREA (REPUBLIC OF) 

XK KOSOVO 

KW KUWAIT 

KG KYRGYZSTAN 

LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) 

LV LATVIA 

LB LEBANON 

LS LESOTHO 

LR LIBERIA 

LY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

LI LIECHTENSTEIN 

LT LITHUANIA 

LU LUXEMBOURG 

MO MACAO 

MK MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF) 

MG MADAGASCAR 

MW MALAWI 

MY MALAYSIA 

MV MALDIVES 

ML MALI 

MT MALTA 

MH MARSHALL ISLANDS (THE) 

MQ MARTINIQUE 

MR MAURITANIA 

MU MAURITIUS 

YT MAYOTTE 

MX MEXICO 

FM MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) 

MD MOLDOVA (REPUBLIC OF) 

MC MONACO 

MN MONGOLIA 

ME MONTENEGRO 

MS MONTSERRAT 

MA MOROCCO 

MZ MOZAMBIQUE 

MM MYANMAR 

NA NAMIBIA 

NR NAURU 

NP NEPAL 

NL NETHERLANDS (THE) 

AN NETHERLAND ANTILLES 

NC NEW CALEDONIA 
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NZ NEW ZEALAND 

NI NICARAGUA 

NE NIGER (THE) 

NG NIGERIA 

NU NIUE 

NF NORFOLK ISLAND 

MP NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) 

NO NORWAY 

OM OMAN 

PK PAKISTAN 

PW PALAU 

PS PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED 

PA PANAMA 

PG PAPUA NEW GUINEA 

PY PARAGUAY 

PE PERU 

PH PHILIPPINES (THE) 

PN PITCAIRN 

PL POLAND 

PT PORTUGAL 

PR PUERTO RICO 

QA QATAR 

RE REUNION 

RO ROMANIA 

RU RUSSIAN FEDERATION (THE) 

RW RWANDA 

BL SAINT BARTHELEMY 

SH SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA 

KN SAINT KITTS AND NEVIS 

LC SAINT LUCIA 

MF SAINT MARTIN (FRENCH PART) 

PM SAINT PIERRE AND MIQUELON 

VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 

WS SAMOA 

SM SAN MARINO 

ST SAO TOME AND PRINCIPE 

SA SAUDI ARABIA 

SN SENEGAL 

RS SERBIA 

SC SEYCHELLES 

SL SIERRA LEONE 

SG SINGAPORE 

SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 

SK SLOVAKIA 

SI SLOVENIA 

SB SOLOMON ISLANDS 

SO SOMALIA 

ZA SOUTH AFRICA 

GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS 

SS SOUTH SUDAN 
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ES SPAIN 

LK SRI LANKA 

SD SUDAN (THE) 

SR SURINAME 

SJ SVALBARD AND JAN MAYEN 

SZ SWAZILAND 

SE SWEDEN 

CH SWITZERLAND 

SY SYRIAN ARAB REPUBLIC 

TW TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) 

TJ TAJIKISTAN 

TZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 

TH THAILAND 

TL TIMOR-LESTE 

TG TOGO 

TK TOKELAU 

TO TONGA 

TT TRINIDAD AND TOBAGO 

TN TUNISIA 

TR TURKEY 

TM TURKMENISTAN 

TC TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) 

TV TUVALU 

UG UGANDA 

UA UKRAINE 

AE UNITED ARAB EMIRATES (THE) 

GB UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) 

US UNITED STATES OF AMERICA (THE) 

UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) 

UY URUGUAY 

UZ UZBEKISTAN 

VU VANUATU 

VE VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 

VN VIET NAM 

VG VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 

VI VIRGIN ISLANDS (U.S.) 

WF WALLIS AND FUTUNA 

EH WESTERN SAHARA 

YE YEMEN 

ZM ZAMBIA 

ZW ZIMBABWE 
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16. Codelijst « CRSAddOtherFlags » 
 

code name description 

1 Free standing technical 
cooperation 

Free standing technical cooperation (Col 24 in CRS++ Reporting 
format) 

2 Programme-based 
approach 

Programme-based approach (Col 25 in CRS++ Reporting 
format) 

3 Investment project Investment project (Col 26 in CRS++ Reporting format) 

4 Associated financing Associated financing (Col 27 in CRS++ Reporting format) 

 
17. Codelijst « CRSChannelCode » 

 
Cette liste de code ne doit pas obligatoirement être utilisée pour les ACNG belges. La liste est 
disponible sur le registre IATI : http://iatistandard.org/202/codelists/CRSChannelCode/  
 

18. Codelijst « Currency » 
 

code name 

AED UAE Dirham 

AFN Afghani 

ALL Lek 

AMD Armenian Dram 

ANG Netherlands Antillian Guilder 

AOA Kwanza 

ARS Argentine Peso 

AUD Australian Dollar 

AWG Aruban Guilder 

AZN Azerbaijanian Manat 

BAM Convertible Marks 

BBD Barbados Dollar 

BDT Taka 

BGN Bulgarian Lev 

BHD Bahraini Dinar 

BIF Burundi Franc 

BMD Bermudian Dollar 

BND Brunei Dollar 

BOB Boliviano 

BOV Mvdol 

BRL Brazilian Real 

BSD Bahamian Dollar 

BTN Ngultrum 

BWP Pula 

BYR Belarussian Ruble 

BZD Belize Dollar 

CAD Canadian Dollar 

CDF Congolese Franc 

CHF Swiss Franc 

CLF Unidades de fomento 

CLP Chilean Peso 

CNY Yuan Renminbi 

COP Colombian Peso 

http://iatistandard.org/202/codelists/CRSChannelCode/
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COU Unidad de Valor Real 

CRC Costa Rican Colon 

CUC Peso Convertible 

CUP Cuban Peso 

CVE Cape Verde Escudo 

CZK Czech Koruna 

DJF Djibouti Franc 

DKK Danish Krone 

DOP Dominican Peso 

DZD Algerian Dinar 

EEK Kroon 

EGP Egyptian Pound 

ERN Nakfa 

ETB Ethiopian Birr 

EUR Euro 

FJD Fiji Dollar 

FKP Falkland Islands Pound 

GBP Pound Sterling 

GEL Lari 

GHS Cedi 

GIP Gibraltar Pound 

GMD Dalasi 

GNF Guinea Franc 

GTQ Quetzal 

GYD Guyana Dollar 

HKD Hong Kong Dollar 

HNL Lempira 

HRK Kuna 

HTG Gourde 

HUF Forint 

IDR Rupiah 

ILS New Israeli Sheqel 

INR Indian Rupee 

IQD Iraqi Dinar 

IRR Iranian Rial 

ISK Iceland Krona 

JMD Jamaican Dollar 

JOD Jordanian Dinar 

JPY Yen 

KES Kenyan Shilling 

KGS Som 

KHR Riel 

KMF Comoro Franc 

KPW North Korean Won 

KRW Won 

KWD Kuwaiti Dinar 

KYD Cayman Islands Dollar 

KZT Tenge 

LAK Kip 

LBP Lebanese Pound 
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LKR Sri Lanka Rupee 

LRD Liberian Dollar 

LSL Loti 

LTL Lithuanian Litas 

LVL Latvian Lats 

LYD Libyan Dinar 

MAD Moroccan Dirham 

MDL Moldovan Leu 

MGA Malagasy Ariary 

MKD Denar 

MMK Kyat 

MNT Tugrik 

MOP Pataca 

MRO Ouguiya 

MUR Mauritius Rupee 

MVR Rufiyaa 

MWK Malawi Kwacha 

MXN Mexican Peso 

MXV Mexican Unidad de Inversion (UDI) 

MYR Malaysian Ringgit 

MZN Metical 

NAD Namibia Dollar 

NGN Naira 

NIO Cordoba Oro 

NOK Norwegian Krone 

NPR Nepalese Rupee 

NZD New Zealand Dollar 

OMR Rial Omani 

PAB Balboa 

PEN Nuevo Sol 

PGK Kina 

PHP Philippine Peso 

PKR Pakistan Rupee 

PLN Zloty 

PYG Guarani 

QAR Qatari Rial 

RON Romanian Leu 

RSD Serbian Dinar 

RUB Russian Ruble 

RWF Rwanda Franc 

SAR Saudi Riyal 

SBD Solomon Islands Dollar 

SCR Seychelles Rupee 

SDG Sudanese Pound 

SEK Swedish Krona 

SGD Singapore Dollar 

SHP Saint Helena Pound 

SLL Leone 

SOS Somali Shilling 

SSP South Sudanese Pound 
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SRD Surinam Dollar 

STD Dobra 

SVC El Salvador Colon 

SYP Syrian Pound 

SZL Lilangeni 

THB Baht 

TJS Somoni 

TMT Manat 

TND Tunisian Dinar 

TOP Paanga 

TRY Turkish Lira 

TTD Trinidad and Tobago Dollar 

TWD New Taiwan Dollar 

TZS Tanzanian Shilling 

UAH Hryvnia 

UGX Uganda Shilling 

USD US Dollar 

USN US Dollar (Next day) 

USS US Dollar (Same day) 

UYI Uruguay Peso en Unidades Indexadas 

UYU Peso Uruguayo 

UZS Uzbekistan Sum 

VEF Bolivar 

VND Dong 

VUV Vatu 

WST Tala 

XAF CFA Franc BEAC 

XBT Bitcoin 

XCD East Caribbean Dollar 

XDR International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Right (SDR) 

XOF CFA Franc BCEAO 

XPF CFP Franc 

YER Yemeni Rial 

ZAR Rand 

ZMK Zambian Kwacha 

ZWL Zimbabwe Dollar 

 
19. Codelijst « DescriptionType » 

 

code name description 

1 General Unstructured, long description of the activity 

2 Objectives Specific objectives for the activity, e.g. taken from logical framework 

3 Target Groups Details of groups that are intended to benefit from the activity 

4 Other For miscellaneous use. A further classification or breakdown may be 
included in the narrative 
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20. Codelijst « DisbursementChannel » 
 

code name description 

1 Money is disbursed through central 
Ministry of Finance or Treasury 

Money is disbursed through central Ministry 
of Finance or Treasury 

2 Money is disbursed directly to the 
implementing institution and managed 
through a separate bank account 

Money is disbursed directly to the 
implementing institution and managed 
through a separate bank account 

3 Aid in kind: Donors utilise third party 
agencies, e.g. NGOs or management 
companies 

Aid in kind: Donors utilise third party 
agencies, e.g. NGOs or management 
companies 

4 Aid in kind: Donors manage funds 
themselves 

Aid in kind: Donors manage funds themselves 

 
21. Codelijst « DocumentCategory » 

 

code name category 

A01 Pre- and post-project impact appraisal A 

A02 Objectives / Purpose of activity A 

A03 Intended ultimate beneficiaries A 

A04 Conditions A 

A05 Budget A 

A06 Summary information about contract A 

A07 Review of project performance and evaluation A 

A08 Results, outcomes and outputs A 

A09 Memorandum of understanding (If agreed by all parties) A 

A10 Tender A 

A11 Contract A 

A12 Activity web page A 

B01 Annual report B 

B02 Institutional Strategy paper B 

B03 Country strategy paper B 

B04 Aid Allocation Policy B 

B05 Procurement Policy and Procedure B 

B06 Institutional Audit Report B 

B07 Country Audit Report B 

B08 Exclusions Policy B 

B09 Institutional Evaluation Report B 

B10 Country Evaluation Report B 

B11 Sector strategy B 

B12 Thematic strategy B 

B13 Country-level Memorandum of Understanding B 

B14 Evaluations policy B 

B15 General Terms and Conditions B 

B16 Organisation web page B 

B17 Country/Region web page B 

B18 Sector web page B 
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22. Codelijst « DocumentCategory-category » 
 

code name description 

A Activity Level The document is relevant to a specific activity 

B Organisation Level The document is relevant to the organisation as a whole 

 
23. Codelijst « FileFormat » 
 

Cette liste de code étant très longue, elle n’est pas reprise dans ce guide, mais est disponible sur le 
registre IATI : http://iatistandard.org/202/codelists/FileFormat/  
 

24. Codelijst « FinanceType » 
 

code name category 

110 Aid grant excluding debt reorganisation 100 

111 Subsidies to national private investors 100 

210 Interest subsidy grant in AF 200 

211 Interest subsidy to national private exporters 200 

310 Deposit basis 300 

311 Encashment basis 300 

410 Aid loan excluding debt reorganisation 400 

411 Investment-related loan to developing countries 400 

412 Loan in a joint venture with the recipient 400 

413 Loan to national private investor 400 

414 Loan to national private exporter 400 

451 Non-banks guaranteed export credits 450 

452 Non-banks non-guaranteed portions of guaranteed export credits 450 

453 Bank export credits 450 

510 Acquisition of equity as part of a joint venture with the recipient 500 

511 Acquisition of equity not part of joint venture in developing countries 500 

512 Other acquisition of equity 500 

610 Debt forgiveness: ODA claims (P) 600 

611 Debt forgiveness: ODA claims (I) 600 

612 Debt forgiveness: OOF claims (P) 600 

613 Debt forgiveness: OOF claims (I) 600 

614 Debt forgiveness: Private claims (P) 600 

615 Debt forgiveness: Private claims (I) 600 

616 Debt forgiveness: OOF claims (DSR) 600 

617 Debt forgiveness: Private claims (DSR) 600 

618 Debt forgiveness: Other 600 

620 Debt rescheduling: ODA claims (P) 600 

621 Debt rescheduling: ODA claims (I) 600 

622 Debt rescheduling: OOF claims (P) 600 

623 Debt rescheduling: OOF claims (I) 600 

624 Debt rescheduling: Private claims (P) 600 

625 Debt rescheduling: Private claims (I) 600 

626 Debt rescheduling: OOF claims (DSR) 600 

627 Debt rescheduling: Private claims (DSR) 600 

630 Debt rescheduling: OOF claim (DSR - original loan principal) 600 

631 Debt rescheduling: OOF claim (DSR - original loan interest) 600 

632 Debt rescheduling: Private claim (DSR - original loan principal) 600 

http://iatistandard.org/202/codelists/FileFormat/
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710 Foreign direct investment 700 

711 Other foreign direct investment, including reinvested earnings 700 

810 Bank bonds 800 

811 Non-bank bonds 800 

910 Other bank securities/claims 900 

911 Other non-bank securities/claims 900 

912 Securities and other instruments issued by multilateral agencies 900 

 
25. Codelijst « FinanceType-category » 

 

code name description 

100 GRANT Transfers in cash or in kind for which no legal debt is incurred 
by the recipient. 

200 INTEREST SUBSIDY Subsidies to soften the terms of private export credits, or loans 
or credits by the banking sector. 

300 CAPITAL SUBSCRIPTION Payments to multilateral agencies in the form of notes and 
similar instruments, unconditionally cashable at sight by the 
recipient institutions. 

400 LOAN Transfers in cash or in kind for which the recipient incurs legal 
debt. 

450 EXPORT CREDIT Official or private loans which are primarily export-facilitating 
in purpose. They are usually tied to a specific export from the 
extending country and not represented by a negotiable 
instrument. 

500 EQUITY Investment in a country on the DAC List of ODA Recipients that 
is not made to acquire a lasting interest in an enterprise. 

600 DEBT RELIEF Debt cancellations, debt conversions, debt rescheduling within 
or outside the framework of the Paris Club. 

700 INVESTMENT Investment made by a private entity resident in a reporting 
country to acquire or add to a lasting interest(1) in an 
enterprise in a country on the DAC List of ODA Recipients. 

800 BONDS Acquisition of bonds issued by developing countries. 

900 OTHER 
SECURITIES/CLAIMS 

 

 
26. Codelijst « FlowType » 

 

code name description 

10 ODA Official Development Assistance 

20 OOF Other Official Flows 

30 Private grants made by NGOs and other civil society organisations (e.e. 
philantropic foundations) based in the reporting DAC country 

35 Private Market Private market 

40 Non flow e.g. GNI 

50 Other flows e.g. non-ODA component of peacebuilding operations) 
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27. Codelijst « GazetteerAgency » 
 

code name 

1 Geonames.org 

2 National Geospatial-Intelligence Agency 

3 Open Street Map 

 
28. Codelijst « GeographicalPrecision » 

 

code name description 

1 Exact location The coordinates corresponds to an exact location, such as a 
populated place or a hill. The code is also used for locations 
that join a location which is a line (such as a road or railroad). 
Lines are not coded only the points that connect lines. All 
points that are mentioned in the source are coded. 

2 Near exact location The location is mentioned in the source as being "near", in the 
"area" of, or up to 25 km away from an exact location. The 
coordinates refer to that adjacent, exact, location. 

3 Second order 
administrative division 

The location is, or lies in, a second order administrative division 
(ADM2), such as a district, municipality or commune 

4 First order administrative 
division 

The location is, or lies in, a first order administrative division 
(ADM1), such as a province, state or governorate. 

5 Estimated coordinates The location can only be related to estimated coordinates, 
such as when a location lies between populated places; along 
rivers, roads and borders; more than 25 km away from a 
specific location; or when sources refer to parts of a country 
greater than ADM1 (e.g. "northern Uganda"). 

6 Independent political 
entity 

The location can only be related to an independent political 
entity, meaning the pair of coordinates that represent a 
country. 

7 Unclear - capital Unclear. The capital is assumed to be one of two possible 
locations. (The other option is the country level, with precision 
9.) 

8 Local or national capital The location is estimated to be a seat of an administrative 
division (local capital) or the national capital. If aid goes to 
Luanda without further specification on the location, and there 
is an ADM1 and a capital called Luanda, then code the 
coordinates of the capital with precision 8. If it is not spelled 
out that aid goes to the capital; but if it is clear that it goes to a 
government ministry or to government financial institutions; 
and if those institutions are most likely located in the capital; 
then the coordinates of the capital are coded with precision 8. 
(However, if it can be verified that the recipient institution is 
located in the capital then precision 1 is used.) 

9 Unclear - country Unclear. The locations is estimated to be the country level 
(often paired with the capital, with precision 7) 
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29. Codelijst « GeographicExactness » 
 

code name description 

1 Exact The designated geographic location is exact 

2 Approximate The designated geographic location is approximate 

 
30. Codelijst « GeographicLocationClass » 

 

code name description 

1 Administrative Region The designated geographic location is an administrative region 
(state, county, province, district, municipality etc.) 

2 Populated Place The designated geographic location is a populated place (town, 
village, farm etc.) 

3 Structure The designated geopgraphic location is a structure (such as a 
school or a clinic) 

4 Other Topographical 
Feature 

The designated geographic location is a topographical feature, 
such as a mountain, a river, a forest 

 
31. Codelijst « GeographicLocationReach » 

 

code name description 

1 Activity The location specifies where the activity is carried out 

2 Intended Beneficiaries The location specifies where the intended beneficiaries of the 
activity live 

 
32. Codelijst « GeographicVocabulary » 

 

code name url 

A1 Global Admininistrative 
Unit Layers 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=12691 

A2 UN Second 
Administrative Level 
Boundary Project 

http://www.unsalb.org/ 

A3 Global Administrative 
Areas 

http://www.gadm.org/ 

A4 ISO Country (3166-1 
alpha-2) 

http://www.iso.org/iso/country_codes.htm 

G1 Geonames http://www.geonames.org/ 

G2 OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/ 

 
33. Codelijst « HumanitarianScopeType » 

 

code name 

1 Emergency 

2 Appeal 
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34. Codelijst « HumanitarianScopeVocabulary » 
 

code name url 

1-2 Glide http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp 

2-1 Humanitarian Plan http://ftsarchive.unocha.org/docs/IATICodelist_HS2-1.csv 

99 Reporting Organisation  

 
35. Codelijst « IATIOrganisationIdentifier » 

 

code name description url 

XI-IATI-
1001 

The Coca-Cola 
Export 
Corporation 

Subsidiary of The Coca-Cola Company responsible 
for marketing and export of soft drinks, bottled 
water, and other beverages and with links to the 
various charitable initiatives of The Coca-Cola 
Company, its subsidiaries and affiliates Coca-Cola 
charitable foundation. Based in Atlanta Georgia 
USA 

http://www.coca-colacompany.com/ 

XI-IATI-
1002 

United Mission to 
Nepal 

The United Mission to Nepal (UMN) is a faith 
based INGO based in Kathmandu, and has worked 
in Nepal without interruption since 1954. UMN 
works through local partners in order to serve the 
people of Nepal, especially the poorest of those 
living in poverty, to pursue peace and justice for 
all and to address the root causes of their poverty. 
We do this by supporting communities in a 
transformation process focusing on health, 
education, sustainable livelihoods, peace-building 
and good governance. 

http://www.umn.org.np/ 

XI-IATI-
CWSEC 

The 
Commonwealth 
Secretariat 

The Commonwealth is a voluntary association of 
52 independent and equal sovereign states. Its 
guiding principles are contained in their 
Commonwealth Charter. 

http://thecommonwealth.org/ 

XI-IATI-
EBRD 

European Bank 
for 
Reconstruction 
and Development 

Description: Who we are - The EBRD is investing in 
changing peoples' lives and environments from 
central Europe to Central Asia, the Western 
Balkans and the southern and eastern 
Mediterranean region. With an emphasis on 
working with the private sector, we invest in 
projects, engage in policy dialogue and provide 
technical advice that fosters innovation and builds 
sustainable and open-market economies. What 
we do - The EBRD provides direct financing for 
well structured, financially robust projects of all 
sizes (including many small businesses), both 
directly and through financial intermediaries such 
as local banks and investment funds. The Bank 
works mainly with private sector clients, but also 
finances municipal entities and publicly owned 
companies. Our principal financing instruments 
are loans, equity investments and guarantees. 

http://www.ebrd.com/home 

XI-IATI-
CABI 

CABI CABI (Centre for Agriculture and Biosciences 
International) is an international not-for-profit 

http://www.cabi.org/ 

http://ftsarchive.unocha.org/docs/IATICodelist_HS2-1.csv
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organization that improves peopleâ€™s lives 
worldwide by providing information and applying 
scientific expertise to solve problems in 
agriculture and the environment. It's approach 
involves putting information, skills and tools into 
peopleâ€™s hands. CABIâ€™s member countries 
guide and influence our work which is delivered by 
scientific staff based in our global network of 
centres. 

XI-IATI-
EC_DEVC

O 

European 
Commission â€“ 
Development and 
Cooperation 

DG DEVCO is in charge of development 
cooperation policy in a wider framework of 
international cooperation with developing 
countries at different stages of development. DG 
DEVCO is responsible for formulating European 
Union development policy and thematic policies in 
order to reduce poverty in the world, to ensure 
sustainable economic, social and environmental 
development and to promote democracy, the rule 
of law, good governance and the respect of 
human rights; the work is carried out closely with 
Member States, other Commission services, and 
with the European External Action Service. 

https://ec.europa.eu/europeaid/home
_en 

XI-IATI-
EC_ECHO 

European 
Commission - 
Humanitarian Aid 
& Civil Protection 

The Directorate General for Humanitarian aid and 
Civil Protection (ECHO) is responsible for 
formulating EU humanitarian aid policy, for 
programming and implementing the EUâ€™s 
humanitarian aid budget and for supporting the 
central and overall coordinating role of the United 
Nations in promoting a coherent international 
response; ECHO also works closely with Member 
States' civil protection authorities to improve 
disaster prevention, preparedness and response 
and facilitates the cooperation between the 32 
States participating in the Civil Protection 
Mechanism. 

http://ec.europa.eu/echo/ 

XI-IATI-
EC_FPI 

European 
Commission â€“ 
Service for 
Foreign Policy 
Instruments 

The core task of the Service for Foreign Policy 
Instruments (FPI) is to run a number of EU foreign 
policy actions, managing operations and their 
financing. Such areas include crisis response and 
prevention measures financed under the 
Instrument contributing to Stability and Peace 
(IcSP); the Common Foreign and Security Policy 
(CFSP) budget; and the Partnership Instrument 
(PI), designed to promote the Union's strategic 
interests worldwide. 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/index_en.
htm 

XI-IATI-
EC_NEAR 

European 
Commission - 
Neighbourhood 
and Enlargement 
Negotiations 

The mission of DG NEAR is to take forward the 
EU's neighbourhood and enlargement policies, as 
well as coordinating relations with EEA-EFTA 
countries. By implementing assistance in Europe's 
eastern and southern neighbourhood, DG NEAR 
supports reform and democratic consolidation, 
and strengthens the prosperity, stability and 

http://ec.europa.eu/enlargement/inde
x_en.htm 
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security around Europe. In the enlargement area, 
DG NEAR assists those countries with a 
perspective to join the EU in meeting the criteria 
defined by the Treaty of European Union and the 
European Council. 

XI-IATI-
IADB 

Inter-American 
Development 
Bank 

The Inter-American Development Bank works to 
improve lives in Latin America and the Caribbean. 
Through financial and technical support for 
countries working to reduce poverty and 
inequality, we help improve health and education, 
and advance infrastructure. Our aim is to achieve 
development in a sustainable, climate-friendly 
way. 

http://www.iadb.org 

XI-IATI-
IFDC 

International 
Fertilizer 
Development 
Center 

Since 1974, IFDC has focused on increasing and 
sustaining food security and agricultural 
productivity in over 100 developing countries 
through the development and transfer of effective 
and environmentally sound crop nutrient 
technology and agribusiness expertise. 

http://www.ifdc.org 

XI-IATI-IKI International 
Climate Initiative 
(IKI) 

Since 2008, the International Climate Initiative 
(IKI) of the Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 
(BMUB) has been financing climate and 
biodiversity projects in developing and newly 
industrialising countries, as well as in countries in 
transition. 

https://www.international-climate-
initiative.com/ 

XI-IATI-
NSO 

Netherlands 
Space Office 

The Netherlands Space Office (NSO) is the 
governmental space agency of the Netherlands. 
Its primary task is to develop and execute the 
national space policy. NSO is the main point of 
contact for national and international space 
affairs. 

http://www.spaceoffice.nl/ 

XI-IATI-
WAI 

WASH Alliance 
International 

The WASH Alliance International is a consortium 
of member organisations in the Netherlands and 
partner organisations worldwide, working on 
sustainable WASH for everyone. 

http://wash-alliance.org/ 

 
36. Codelijst « IndicatorMeasure » 

 

code name description 

1 Unit The indicator is measured in units. 

2 Percentage The indicator is measured in percentages 

 
37. Codelijst « IndicatorVocabulary » 

 

code name url 

1 WHO Registry http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/indicator_registry.aspx 

2 Sphere Handbook http://www.spherehandbook.org 

3 US Foreign Assistance 
Framework 

http://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2007/html/82981.htm 

4 World Bank World 
Development Indicators 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
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5 UN Millennium 
Development Goals 
Indicators 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm 

6 UNOCHA Humanitarian 
Response Indicators 

https://www.humanitarianresponse.info/applications/ir/indicators 

7 HIV/AIDS Indicator 
Registry 

http://www.indicatorregistry.org 

99 Reporting Organisation http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/indicator_registry.aspx 

 
38. Codelijst « Language » 

 

code name 

aa Afar 

ab Abkhazian 

ae Avestan 

af Afrikaans 

ak Akan 

am Amharic 

an Aragonese 

ar Arabic 

as Assamese 

av Avaric 

ay Aymara 

az Azerbaijani 

ba Bashkir 

be Belarusian 

bg Bulgarian 

bh Bihari languages 

bi Bislama 

bm Bambara 

bn Bengali 

bo Tibetan 

br Breton 

bs Bosnian 

ca Catalan; Valencian 

ce Chechen 

ch Chamorro 

co Corsican 

cr Cree 

cs Czech 

cv Chuvash 

cy Welsh 

da Danish 

de German 

dv Divehi; Dhivehi; Maldivian 

dz Dzongkha 

ee Ewe 

el Greek 

en English 

eo Esperanto 
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es Spanish; Castilian 

et Estonian 

eu Basque 

fa Persian 

ff Fulah 

fi Finnish 

fj Fijian 

fo Faroese 

fr French 

fy Western Frisian 

ga Irish 

gd Gaelic; Scottish Gaelic 

gl Galician 

gn Guarani 

gu Gujarati 

gv Manx 

ha Hausa 

he Hebrew 

hi Hindi 

ho Hiri Motu 

hr Croatian 

ht Haitian; Haitian Creole 

hu Hungarian 

hy Armenian 

hz Herero 

id Indonesian 

ig Igbo 

ii Sichuan Yi; Nuosu 

ik Inupiaq 

io Ido 

is Icelandic 

it Italian 

iu Inuktitut 

ja Japanese 

jv Javanese 

ka Georgian 

kg Kongo 

ki Kikuyu; Gikuyu 

kj Kuanyama; Kwanyama 

kk Kazakh 

kl Kalaallisut; Greenlandic 

km Central Khmer 

kn Kannada 

ko Korean 

kr Kanuri 

ks Kashmiri 

ku Kurdish 

kv Komi 

kw Cornish 

ky Kirghiz; Kyrgyz 
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la Latin 

lb Luxembourgish; Letzeburgesch 

lg Ganda 

li Limburgan; Limburger; Limburgish 

ln Lingala 

lo Lao 

lt Lithuanian 

lu Luba-Katanga 

lv Latvian 

mg Malagasy 

mh Marshallese 

mi Maori 

mk Macedonian 

ml Malayalam 

mn Mongolian 

mr Marathi 

ms Malay 

mt Maltese 

my Burmese 

na Nauru 

nb BokmÃ¥l, Norwegian; Norwegian BokmÃ¥l 

nd Ndebele, North; North Ndebele 

ne Nepali 

ng Ndonga 

nl Dutch; Flemish 

nn Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian 

no Norwegian 

nr Ndebele, South; South Ndebele 

nv Navajo; Navaho 

ny Chichewa; Chewa; Nyanja 

oc Occitan (post 1500) 

oj Ojibwa 

om Oromo 

or Oriya 

os Ossetian; Ossetic 

pa Panjabi; Punjabi 

pi Pali 

pl Polish 

ps Pushto; Pashto 

pt Portuguese 

qu Quechua 

rm Romansh 

rn Rundi 

ro Romanian; Moldavian; Moldovan 

ru Russian 

rw Kinyarwanda 

sa Sanskrit 

sc Sardinian 

sd Sindhi 

se Northern Sami 
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sg Sango 

si Sinhala; Sinhalese 

sk Slovak 

sl Slovenian 

sm Samoan 

sn Shona 

so Somali 

sq Albanian 

sr Serbian 

ss Swati 

st Sotho, Southern 

su Sundanese 

sv Swedish 

sw Swahili 

ta Tamil 

te Telugu 

tg Tajik 

th Thai 

ti Tigrinya 

tk Turkmen 

tl Tagalog 

tn Tswana 

to Tonga (Tonga Islands) 

tr Turkish 

ts Tsonga 

tt Tatar 

tw Twi 

ty Tahitian 

ug Uighur; Uyghur 

uk Ukrainian 

ur Urdu 

uz Uzbek 

ve Venda 

vi Vietnamese 

vo VolapÃ¼k 

wa Walloon 

wo Wolof 

xh Xhosa 

yi Yiddish 

yo Yoruba 

za Zhuang; Chuang 

zh Chinese 

zu Zulu 

 
39. Codelijst « LocationType » 
 

Cette liste de code ne doit pas obligatoirement être utilisée pour les ACNG belges. La liste est 
disponible sur le registre IATI : http://iatistandard.org/101/codelists/location_type/index.html 
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40. Codelijst « OrganisationIdentifier » 
 

code name 

AT-1 Federal Ministry of Finance 

AT-10 Ministry for Agriculture and Environment 

AT-11 Ministry of Defense 

AT-12 Ministry of Interior 

AT-2 Various ministries 

AT-3 Federal Government of Austria 

AT-4 Oesterreichische Kontrollbank AG 

AT-5 Federal Ministry of Foreign Affairs 

AT-6 Provincial governments, local communities 

AT-8 Austrian Development Agency 

AT-9 Education and Science Ministry 

AT-99 Miscellaneous 

AU-5 Australian Agency for International Development 

AU-72 Export Finance and Insurance Corporation 

BE-10 Directorate General for Co-operation and Development 

BE-20 Official Federal Service of Foreign Affairs (excl. DGCD) 

BE-30 Official Federal Service of Finance 

BE-31 Ducroire National Office 

BE-39 Other Official Federal Services 

BE-70 Flanders Official Regional Ministries 

BE-80 Walloon Official Regional Ministries 

BE-91 Brussels Official Regional Ministries 

BE-94 German speaking Official Regional Ministries 

CA-1 Canadian International Development Agency 

CA-2 International Development Research Centre 

CA-31 Export Development Corporation 

CA-4 Department of Finance 

CH-1 Federal Administration (various departments) 

CH-10 Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape 

CH-11 Municipalities 

CH-4 Swiss Agency for Development and Co-operation 

CH-5 State Secretariat for Economic Affairs 

CH-6 Federal Department of Foreign Affairs 

CH-7 State Secretariat for Education and Research 

CH-8 Federal Office for Migration 

CH-9 Federal Department for Defence, Civil Protection and Sports 

DE-1 Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

DE-11 Foreign Office 

DE-12 Federal States & Local Governments 

DE-14 Federal Institutions 

DE-16 Federal Ministries 

DE-17 Foundations/Societies/Misc. (non federal) 

DE-2 Kreditanstalt fÃ¼r Wiederaufbau 

DE-34 Hermes Kreditversicherungs-AG 

DE-4 German Investment and Development Company 

DE-52 Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Technische Zusammenarbeit 

DK-1 Ministry of Foreign Affairs 
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DK-2 Danish International Development Agency (Not in CRS Directives) 

DK-4 Not in CRS Directives 

DK-72 EKR 

ES-1 Instituto de Credito Oficial 

ES-10 Ministry of Environment 

ES-11 Ministry of Health 

ES-12 Ministry of Labour and Social Affairs 

ES-13 Ministry of Interior 

ES-14 Ministry of Public Administration 

ES-15 Compania Espanola de Seguros de Credito a la ExportaciÃ³n 

ES-16 Municipalities 

ES-17 Miscellaneous 

ES-18 Ministry of Science and Technology 

ES-19 Ministry of Defense 

ES-2 Autonomous Governments 

ES-4 Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food 

ES-5 Ministry of Foreign Affairs 

ES-6 Ministry of Economy and Finance 

ES-7 Ministry of Education, Culture and Sports 

ES-8 Ministry of Public Works 

ES-9 Ministry of Industry and Energy 

EU-1 Commission of the European Communities 

EU-2 European Development Fund 

EU-3 European Investment Bank 

EU-4 Humanitarian Aid Office of the European Commission 

FI-1 Finnish Government 

FI-2 FinnFund 

FI-3 Ministry of Foreign Affairs 

FI-4 FIDE 

FI-72 FinnVera 

FR-10 Ministry of Economy, Finance and Industry 

FR-17 Ministry of Education, Higher education and Research 

FR-3 French Development Agency 

FR-43 Coface 

FR-6 Ministry of Foreign Affairs 

GB-1 Department for International Development 

GB-2 CDC Capital Partners PLC 

GB-5 Export Credit Guarantee Department 

GR-1 Ministry of Foreign Affairs 

GR-2 Ministry of National Economy 

GR-20 Miscellaneous 

GR-3 Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralisation 

GR-4 Ministry of National Defence 

GR-5 Ministry of the Environment, Land Planning and Public Works 

GR-6 Ministry of National Education and Religions 

GR-7 Ministry of Agriculture 

GR-8 Ministry of Health - Welfare 

GR-9 Ministry of Merchant Marine 

IE-1 Department of Foreign Affairs 

IE-71 Department of Industry and Commerce 
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IT-2 Agenzia Erogazioni Per l'Agricoltura 

IT-4 Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

IT-5 Not in CRS Directives 

IT-7 Central administration 

IT-74 Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione 

IT-8 Local administration 

IT-9 Artigiancassa 

JP-1 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

JP-10 Japan Overseas Development Co-operation 

JP-11 Japan Bank for International Co-operation 

JP-12 Other Ministries 

JP-13 Public Corporations 

JP-14 Prefectures 

JP-15 Ordinance-designed Cities 

JP-2 Ministry of Foreign Affairs 

JP-7 Overseas Fishery Co-operation Foundation 

JP-71 Nippon Export and Investment Insurance 

JP-8 Japanese International Co-operation Agency 

LU-1 Lux-Development 

LU-2 Ministry of Foreign Affairs 

LU-22 Ducroire Office 

NL-1 Ministry of Foreign Affairs (DGIS) 

NL-33 NCM Credit Management Worldwide 

NL-4 Netherlands Gov. through Netherlands Investment Bank for Developing Countries 

NO-1 Norwegian Agency for Development Co-operation 

NO-4 Ministry of Foreign Affairs 

NO-7 Statens NÃ¦rings og Distriksutviklingsfond 

NO-71 Garantiinstituttet for Eksportkreditt 

NO-72 Eksport Finans 

NO-8 NORFUND 

NZ-1 Ministry of Foreign Affairs and Trade 

NZ-2 New Zealand International Aid and Development Agency 

PT-1 Portuguese Government 

PT-2 Institute for Portuguese Development Aid 

PT-3 Other 

PT-71 Conselho de garantias financeiras 

SE-2 Ministry of Foreign Affairs 

SE-6 Swedish International Development Authority 

SE-71 Swedish Export Credits Guarantee Board 

US-1 Agency for International Development 

US-10 Peace Corps 

US-11 State Department 

US-12 Trade and Development Agency 

US-13 African Development Foundation 

US-15 Centers for Disease Control and Prevention 

US-16 National Institutes of Health 

US-17 Department of Labor 

US-2 Department of Agriculture 

US-31 Export Import Bank 

US-5 Department of Transportation 
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US-6 Department of Treasury 

US-7 Department of Defense 

US-8 Miscellaneous 

US-9 Department of Interior 

41101 Convention to Combat Desertification 

41102 Desert Locust Control Organisation for Eastern Africa 

41103 Economic Commission for Africa 

41104 Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

41105 Economic and Social Commission for Western Asia 

41106 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

41107 International Atomic Energy Agency (Contributions to Technical Cooperation Fund Only) 

41108 International Fund for Agricultural Development 

41109 International Research and Training Institute for the Advancement of Women 

41110 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

41111 United Nations Capital Development Fund 

41112 United Nations Conference on Trade and Development 

41114 United Nations Development Programme 

41116 United Nations Environment Programme 

41118 United Nations Framework Convention on Climate Change 

41119 United Nations Population Fund 

41120 United Nations Human Settlement Programme 

41121 United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

41122 United Nations Children's Fund 

41123 United Nations Industrial Development Organisation 

41124 United Nations Development Fund for Women 

41125 United Nations Institute for Training and Research 

41126 United Nations Mine Action Service 

41127 United Nations Office of Co-ordination of Humanitarian Affairs 

41128 United Nations Office on Drugs and Crime 

41129 United Nations Research Institute for Social Development 

41130 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

41131 United Nations System Staff College 

41132 United Nations System Standing Committee on Nutrition 

41133 United Nations Special Initiative on Africa 

41134 United Nations University (including Endowment Fund) 

41135 United Nations Volunteers 

41136 United Nations Voluntary Fund on Disability 

41137 United Nations Voluntary Fund for Technical Co-operation in the Field of Human Rights 

41138 United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture 

41140 World Food Programme 

41141 United Nations Peacebuilding Fund (Window Two: Restricted Contributions Only) 

41142 United Nations Democracy Fund 

41143 World Health Organisation - core voluntary contributions account 

41301 Food and Agricultural Organisation 

41302 International Labour Organisation 

41303 International Telecommunications Union 

41304 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

41305 United Nations 

41306 Universal Postal Union 

41307 World Health Organisation - assessed contributions 
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41308 World Intellectual Property Organisation 

41309 World Meteorological Organisation 

41310 United Nations Department of Peacekeeping Operations (excluding UNTSO, UNMOGIP, UNFICYP, 
UNDOF) 

41311 United Nations Peacebuilding Fund (Window One: Flexible Contributions Only) 

41312 International Atomic Energy Agency - assessed contributions 

41313 United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only) 

41314 United Nations Economic Commission for Europe (extrabudgetary contributions only) 

42001 European Commission - Development Share of Budget 

42003 European Commission - European Development Fund 

42004 European Investment Bank (interest subsidies only) 

42005 Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership Trust Fund 

42006 Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund 

43001 International Monetary Fund - Poverty Reduction and Growth Facility Trust 

43002 International Monetary Fund - Poverty Reduction and Growth Facility - Heavily Indebted Poor 
Countries Initiative Trust (includes HIPC, PRGF and PRGF-HIPC sub-accounts) 

43003 International Monetary Fund - Subsidization of IMF Emergency Assistance for Natural Disasters 

44001 International Bank for Reconstruction and Development 

44002 International Development Association 

44003 International Development Association - Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative Trust Fund 

44004 International Finance Corporation 

44005 Multilateral Investment Guarantee Agency 

44006 Advance Market Commitments 

44007 International Development Association - Multilateral Debt Relief Initiative 

45001 World Trade Organisation - International Trade Centre 

45002 World Trade Organisation - Advisory Centre on WTO Law 

45003 World Trade Organisation - Doha Development Agenda Global Trust Fund 

46001 African Solidarity Fund 

46002 African Development Bank 

46003 African Development Fund 

46004 Asian Development Bank 

46005 Asian Development Fund 

46006 Black Sea Trade and Development Bank 

46007 Central American Bank for Economic Integration 

46008 Andean Development Corporation 

46009 Caribbean Development Bank 

46012 Inter-American Development Bank, Inter-American Investment Corporation and Multilateral 
Investment Fund 

46013 Inter-American Development Fund for Special Operations 

47001 African Capacity Building Foundation 

47002 Asian Productivity Organisation 

47003 Association of South East Asian Nations: Economic Co-operation 

47004 ASEAN Cultural Fund 

47005 African Union (excluding peacekeeping facilities) 

47008 World Vegetable Centre 

47009 African and Malagasy Council for Higher Education 

47010 Commonwealth Agency for Public Administration and Management 

47011 Caribbean Community Secretariat 

47012 Caribbean Epidemiology Centre 

47013 Commonwealth Foundation 
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47014 Commonwealth Fund for Technical Co-operation 

47015 Consultative Group on International Agricultural Research 

47016 Commonwealth Institute 

47017 International Centre for Tropical Agriculture 

47018 Centre for International Forestry Research 

47019 International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 

47020 International Maize and Wheat Improvement Centre 

47021 International Potato Centre 

47022 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

47023 Commonwealth Legal Advisory Service 

47024 Commonwealth Media Development Fund 

47025 Commonwealth of Learning 

47026 Community of Portuguese Speaking Countries 

47027 Colombo Plan 

47028 Commonwealth Partnership for Technical Management 

47029 Sahel and West Africa Club 

47030 Commonwealth Scientific Council 

47031 Commonwealth Small States Office 

47032 Commonwealth Trade and Investment Access Facility 

47033 Commonwealth Youth Programme 

47034 Economic Community of West African States 

47035 Environmental Development Action in the Third World 

47036 European and Mediterranean Plant Protection Organisation 

47037 Eastern-Regional Organisation of Public Administration 

47038 INTERPOL Fund for Aid and Technical Assistance to Developing Countries 

47040 Forum Fisheries Agency 

47041 Food and Fertilizer Technology Centre 

47042 Foundation for International Training 

47043 Global Crop Diversity Trust 

47044 Global Environment Facility 

47045 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 

47046 International Organisation of the Francophonic 

47047 International African Institute 

47048 Inter-American Indian Institute 

47049 International Bureau of Education - International Educational Reporting System (IERS) 

47050 International Cotton Advisory Committee 

47051 International Centre for Agricultural Research in Dry Areas 

47053 Centre for Health and Population Research 

47054 International Centre of Insect Physiology and Ecology 

47055 International Centre for Development Oriented Research in Agriculture 

47056 World AgroForestry Centre 

47057 International Crop Research for Semi-Arid Tropics 

47058 International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

47059 International Development Law Organisation 

47060 International Institute for Cotton 

47061 Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture 

47062 International Institute of Tropical Agriculture 

47063 International Livestock Research Institute 

47064 International Network for Bamboo and Rattan 

47065 Intergovernmental Oceanographic Commission 
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47066 International Organisation for Migration 

47067 Intergovernmental Panel on Climate Change 

47068 Asia-Pacific Fishery Commission 

47069 Biodiversity International 

47070 International Rice Research Institute 

47071 International Seed Testing Association 

47073 International Tropical Timber Organisation 

47074 International Vaccine Institute 

47075 International Water Management Institute 

47076 Justice Studies Centre of the Americas 

47077 Mekong River Commission 

47078 Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol 

47079 Organisation of American States 

47080 Organisation for Economic Co-operation and Development (Contributions to special funds for 
Technical Co-operation Activities Only) 

47081 OECD Development Centre 

47082 Organisation of Eastern Caribbean States 

47083 Pan-American Health Organisation 

47084 Pan-American Institute of Geography and History 

47085 Pan-American Railway Congress Association 

47086 Private Infrastructure Development Group 

47087 Pacific Islands Forum Secretariat 

47088 Relief Net 

47089 Southern African Development Community 

47090 Southern African Transport and Communications Commission 

47091 (Colombo Plan) Special Commonwealth African Assistance Programme 

47092 South East Asian Fisheries Development Centre 

47093 South East Asian Ministers of Education 

47094 South Pacific Applied Geoscience Commission 

47095 South Pacific Board for Educational Assessment 

47096 Secretariat of the Pacific Community 

47097 Pacific Regional Environment Programme 

47098 Unrepresented Nations and Peoples' Organisation 

47099 University of the South Pacific 

47100 West African Monetary Union 

47101 Africa Rice Centre 

47102 World Customs Organisation Fellowship Programme 

47103 World Maritime University 

47104 WorldFish Centre 

47105 Common Fund for Commodities 

47106 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 

47107 International Finance Facility for Immunisation 

47108 Multi-Country Demobilisation and Reintegration Program 

47109 Asia-Pacific Economic Cooperation Support Fund (except contributions tied to counter-terrorism 
activities) 

47110 Organisation of the Black Sea Economic Cooperation 

47111 Adaptation Fund 

47112 Central European Initiative - Special Fund for Climate and Environmental Protection 

47113 Economic and Monetary Community of Central Africa 

47116 Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries 
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47117 New Partnership for Africa's Development 

47118 Regional Organisation for the Strengthening of Supreme Audit Institutions of Francophone Sub-
Saharan Countries 

47119 Sahara and Sahel Observatory 

47120 South Asian Association for Regional Cooperation 

47121 United Cities and Local Governments of Africa 

47122 Global Alliance for Vaccines and Immunization 

47123 Geneva International Centre for Humanitarian Demining 

47125 European Bank for Reconstruction and Development - Early Transition Countries Initiative 

47126 European Bank for Reconstruction and Development - Western Balkans Trust Fund 

47127 Latin-American Energy Organisation 

21001 Association of Geoscientists for International Development 

21002 Agency for International Trade Information and Co-operation 

21003 Latin American Council for Social Sciences 

21004 Council for the Development of Economic and Social Research in Africa 

21005 Consumer Unity and Trust Society International 

21006 Development Gateway Foundation 

21007 Environmental Liaison Centre International 

21008 Eurostep 

21009 Forum for Agricultural Research in Africa 

21010 Forum for African Women Educationalists 

21011 Global Campaign for Education 

21013 Health Action International 

21014 Human Rights Information and Documentation Systems 

21015 International Catholic Rural Association 

21016 International Committee of the Red Cross 

21017 International Centre for Trade and Sustainable Development 

21018 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

21019 International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres 

21020 International HIV/AIDS Alliance 

21021 International Institute for Environment and Development 

21022 International Network for Alternative Financial Institutions 

21023 International Planned Parenthood Federation 

21024 Inter Press Service, International Association 

21025 International Seismological Centre 

21026 International Service for Human Rights 

21027 International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance 

21028 International University Exchange Fund - IUEF Stip. in Africa and Latin America 

21029 Doctors Without Borders 

21030 Pan African Institute for Development 

21031 PANOS Institute 

21032 Population Services International 

21033 Transparency International 

21034 International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 

21035 World Organisation Against Torture 

21036 World University Service 

21037 Women's World Banking 

21038 International Alert 

21039 International Institute for Sustainable Development 

21040 International Women's Tribune Centre 
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21041 Society for International Development 

21042 International Peacebuilding Alliance 

21043 European Parliamentarians for Africa 

21044 International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders 

21045 African Medical and Research Foundation 

21046 Agency for Cooperation and Research in Development 

21047 AgriCord 

21048 Association of African Universities 

21049 European Centre for Development Policy Management 

21050 Geneva Call 

21051 Institut SupÃ©rieur Panafricaine d'Economie CoopÃ©rative 

21053 IPAS-Protecting Women's Health, Advancing Women's Reproductive Rights 

21054 Life and Peace Institute 

21055 Regional AIDS Training Network 

21056 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership 

21057 International Centre for Transitional Justice 

30001 Global Alliance for Improved Nutrition 

30003 Global e-Schools and Communities Initiative 

30004 Global Water Partnership 

30005 International AIDS Vaccine Initiative 

30006 International Partnership on Microbicides 

30007 Global Alliance for ICT and Development 

30008 Cities Alliance 

30009 Small Arms Survey 

30010 International drug purchase facility 

30011 International Union for the Conservation of Nature 

31001 Global Development Network 

31002 Global Knowledge Partnership 

 
41. Codelijst « OrganisationRole » 

 

code name description 

1 Funding The government or organisation which provides funds to the activity. 

2 Accountable An organisation responsible for oversight of the activity and its outcomes 

3 Extending An organisation that manages the budget and direction of an activity on behalf of 
the funding organisation 

4 Implementing The organisation that physically carries out the activity or intervention. 
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42. Codelijst « OrganisationType » 
 

code name 

10 Government 

15 Other Public Sector 

21 International NGO 

22 National NGO 

23 Regional NGO 

30 Public Private Partnership 

40 Multilateral 

60 Foundation 

70 Private Sector 

80 Academic, Training and Research 

 
43. Codelijst « OtherIdentifierType » 

 

code name 

A1 Reporting Organisation's internal activity identifier 

A2 CRS Activity identifier 

A3 Previous Activity Identifier 

A9 Other Activity Identifier 

B1 Previous Reporting Organisation Identifier 

B9 Other Organisation Identifier 

 
44. Codelijst « PolicyMarker » 

 

code name 

1 Gender Equality 

2 Aid to Environment 

3 Participatory Development/Good Governance 

4 Trade Development 

5 Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity 

6 Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - 
Mitigation 

7 Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - 
Adaptation 

8 Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification 

9 Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH) 

 
45. Codelijst « PolicySignificance » 

 

code name description 

0 not targeted The score "not targeted" means that the activity was examined but 
found not to target the policy objective. 

1 significant objective Significant (secondary) policy objectives are those which, although 
important, were not the prime motivation for undertaking the 
activity. 

2 principal objective Principal (primary) policy objectives are those which can be 
identified as being fundamental in the design and impact of the 
activity and which are an explicit objective of the activity. They may 
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be selected by answering the question "Would the activity have 
been undertaken without this objective?" 

3 principal objective 
AND in support of an 
action programme 

For desertification-related aid only 

4 Explicit primary 
objective 

 

 
46. Codelijst « PublisherType » 

 

code name description 

1 Aid Provider A government, organisation, agency or institution that 
provides aid funds. 

2 Aid Recipient A government, organisation, agency or institution that recieves 
aid funds. 

3 Aggregator An organisation that collects and reproduces information from 
other providers or recipients 

 
47. Codelijst « Region » 

 

code name 

88 States Ex-Yugoslavia, unspecified 

89 Europe, regional 

189 North of Sahara, regional 

289 South of Sahara, regional 

298 Africa, regional 

380 West Indies, regional 

389 North and Central America, regional 

489 South America, regional 

498 America, regional 

589 Middle East, regional 

619 Central Asia, regional 

679 South Asia, regional 

689 South and Central Asia, regional 

789 Far East Asia, regional 

798 Asia, regional 

889 Oceania, regional 

998 Developing countries, unspecified 

 
48. Codelijst « RegionVocabulary » 

 

code name description 

1 OECD DAC Supra-national regions according to OECD DAC CRS recipient codes 

2 UN Supra-national regions maintained by UN Statistics Division 

99 Reporting 
Organisation 

The region reported corresponds to a region vocabulary maintained 
by the reporting organisation for this activity. 
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49. Codelijst « RelatedActivityType » 
 

code name description 

1 Parent An activity that contains sub-activities (sub-components) which are reported 
separately to IATI 

2 Child A sub-activity (or sub-component) that sits within a larger activity (parent) 
which is also reported to IATI 

3 Sibling A sub-activity (or sub-component) that is related to another sub-activity with 
the same parent 

4 Co-funded An activity that receives funding from more than one organisation 

5 Third Party A report by another organisation on the same activity you are reporting 
(excluding activities reported as part of a financial transaction - e.g. provider-
activity-id or a co-funded activity, using code 4) 

 
50. Codelijst « ResultType » 

 

code name description 

1 Output Results of the activity that came about as a direct effect of your work and 
specific, what is done, and what communities are reached. For example, X 
number of individuals. 

2 Outcome Results of the activity that produce an effect on the overall communities or 
issues you serve. For example lower rate of infection after a vaccination 
programme. 

3 Impact The long term effects of the outcomes, that lead to larger, over arching 
results, such as improved life-expectancy. 

9 Other Another type of result, not specified above. 

 
51. Codelijst « Sector » 

 

code name description category 

11110 Education policy and 
administrative 
management 

Education sector policy, planning and programmes; aid to 
education ministries, administration and management 
systems; institution capacity building and advice; school 
management and governance; curriculum and materials 
development; unspecified education activities. 

111 

11120 Education facilities 
and training 

Educational buildings, equipment, materials; subsidiary 
services to education (boarding facilities, staff housing); 
language training; colloquia, seminars, lectures, etc. 

111 

11130 Teacher training Teacher education (where the level of education is 
unspecified); in-service and pre-service training; materials 
development. 

111 

11182 Educational research Research and studies on education effectiveness, relevance 
and quality; systematic evaluation and monitoring. 

111 

11220 Primary education Formal and non-formal primary education for children; all 
elementary and first cycle systematic instruction; provision 
of learning materials. 

112 

11230 Basic life skills for 
youth and adults 

Formal and non-formal education for basic life skills for 
young people and adults (adults education); literacy and 
numeracy training. 

112 

11231 Basic life skills for 
youth 

Formal and non-formal education for basic life skills for 
young people. 

112 
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11232 Primary education 
equivalent for adults 

Formal primary education for adults. 112 

11240 Early childhood 
education 

Formal and non-formal pre-school education. 112 

11320 Secondary education Second cycle systematic instruction at both junior and senior 
levels. 

113 

11321 Lower secondary 
education 

Second cycle systematic instruction at junior level. 113 

11322 Upper secondary 
education 

Second cycle systematic instruction at senior level. 113 

11330 Vocational training Elementary vocational training and secondary level technical 
education; on-the job training; apprenticeships; including 
informal vocational training. 

113 

11420 Higher education Degree and diploma programmes at universities, colleges 
and polytechnics; scholarships. 

114 

11430 Advanced technical 
and managerial 
training 

Professional-level vocational training programmes and in-
service training. 

114 

12110 Health policy and 
administrative 
management 

Health sector policy, planning and programmes; aid to health 
ministries, public health administration; institution capacity 
building and advice; medical insurance programmes; 
unspecified health activities. 

121 

12181 Medical 
education/training 

Medical education and training for tertiary level services. 121 

12182 Medical research General medical research (excluding basic health research). 121 

12191 Medical services Laboratories, specialised clinics and hospitals (including 
equipment and supplies); ambulances; dental services; 
mental health care; medical rehabilitation; control of non-
infectious diseases; drug and substance abuse control 
[excluding narcotics traffic control (16063)]. 

121 

12220 Basic health care Basic and primary health care programmes; paramedical and 
nursing care programmes; supply of drugs, medicines and 
vaccines related to basic health care. 

122 

12230 Basic health 
infrastructure 

District-level hospitals, clinics and dispensaries and related 
medical equipment; excluding specialised hospitals and 
clinics (12191). 

122 

12240 Basic nutrition Direct feeding programmes (maternal feeding, breastfeeding 
and weaning foods, child feeding, school feeding); 
determination of micro-nutrient deficiencies; provision of 
vitamin A, iodine, iron etc.; monitoring of nutritional status; 
nutrition and food hygiene education; household food 
security. 

122 

12250 Infectious disease 
control 

Immunisation; prevention and control of infectious and 
parasite diseases, except malaria (12262), tuberculosis 
(12263), HIV/AIDS and other STDs (13040). It includes 
diarrheal diseases, vector-borne diseases (e.g. river blindness 
and guinea worm), viral diseases, mycosis, helminthiasis, 
zoonosis, diseases by other bacteria and viruses, pediculosis, 
etc. 

122 

12261 Health education Information, education and training of the population for 
improving health knowledge and practices; public health and 
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awareness campaigns; promotion of improved personal 
hygiene practices, including use of sanitation facilities and 
handwashing with soap. 

12262 Malaria control Prevention and control of malaria. 122 

12263 Tuberculosis control Immunisation, prevention and control of tuberculosis. 122 

12281 Health personnel 
development 

Training of health staff for basic health care services. 122 

13010 Population policy and 
administrative 
management 

Population/development policies; census work, vital 
registration; migration data; demographic research/analysis; 
reproductive health research; unspecified population 
activities. 

130 

13020 Reproductive health 
care 

Promotion of reproductive health; prenatal and postnatal 
care including delivery; prevention and treatment of 
infertility; prevention and management of consequences of 
abortion; safe motherhood activities. 

130 

13030 Family planning Family planning services including counselling; information, 
education and communication (IEC) activities; delivery of 
contraceptives; capacity building and training. 

130 

13040 STD control including 
HIV/AIDS 

All activities related to sexually transmitted diseases and 
HIV/AIDS control e.g. information, education and 
communication; testing; prevention; treatment, care. 

130 

13081 Personnel 
development for 
population and 
reproductive health 

Education and training of health staff for population and 
reproductive health care services. 

130 

14010 Water sector policy 
and administrative 
management 

Water sector policy and governance, including legislation, 
regulation, planning and management as well as 
transboundary management of water; institutional capacity 
development; activities supporting the Integrated Water 
Resource Management approach (IWRM: see box below). 

140 

14015 Water resources 
conservation 
(including data 
collection) 

Collection and usage of quantitative and qualitative data on 
water resources; creation and sharing of water knowledge; 
conservation and rehabilitation of inland surface waters 
(rivers, lakes etc.), ground water and coastal waters; 
prevention of water contamination. 

140 

14020 Water supply and 
sanitation - large 
systems 

Programmes where components according to 14021 and 
14022 cannot be identified. When components are known, 
they should individually be reported under their respective 
purpose codes: water supply [14021], sanitation [14022], 
and hygiene [12261]. 

140 

14021 Water supply - large 
systems 

Potable water treatment plants; intake works; storage; 
water supply pumping stations; large scale transmission / 
conveyance and distribution systems. 

140 

14022 Sanitation - large 
systems 

Large scale sewerage including trunk sewers and sewage 
pumping stations; domestic and industrial waste water 
treatment plants. 

140 

14030 Basic drinking water 
supply and basic 
sanitation 

Programmes where components according to 14031 and 
14032 cannot be identified. When components are known, 
they should individually be reported under their respective 
purpose codes: water supply [14031], sanitation [14032], 
and hygiene [12261]. 
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14031 Basic drinking water 
supply 

Rural water supply schemes using handpumps, spring 
catchments, gravity-fed systems, rainwater collection and 
fog harvesting, storage tanks, small distribution systems 
typically with shared connections/points of use. Urban 
schemes using handpumps and local neighbourhood 
networks including those with shared connections. 

140 

14032 Basic sanitation Latrines, on-site disposal and alternative sanitation systems, 
including the promotion of household and community 
investments in the construction of these facilities. (Use code 
12261 for activities promoting improved personal hygiene 
practices.) 

140 

14040 River basinsâ€™ 
development 

Infrastructure focused integrated river basin projects and 
related institutional activities; river flow control; dams and 
reservoirs [excluding dams primarily for irrigation (31140) 
and hydropower (23065) and activities related to river 
transport (21040)]. 

140 

14050 Waste management / 
disposal 

Municipal and industrial solid waste management, including 
hazardous and toxic waste; collection, disposal and 
treatment; landfill areas; composting and reuse. 

140 

14081 Education and 
training in water 
supply and sanitation 

Education and training for sector professionals and service 
providers. 

140 

15110 Public sector policy 
and administrative 
management 

Institution-building assistance to strengthen core public 
sector management systems and capacities. This includes 
macro-economic and other policy management, co-
ordination, planning and reform; human resource 
management; organisational development; civil service 
reform; eâ€‘government; development planning, monitoring 
and evaluation; support to ministries involved in aid co-
ordination; other ministries and government departments 
when sector cannot be specified. (Use specific sector codes 
for development of systems and capacities in sector 
ministries.) 

151 

15111 Public finance 
management 

Fiscal policy and planning; support to ministries of finance; 
strengthening financial and managerial accountability; public 
expenditure management; improving financial management 
systems; tax policy and administration; budget drafting; 
inter-governmental fiscal relations, public audit, public debt. 
(Use code 15114 for revenue-generating tax support and 
code 33120 for customs). 

151 

15112 Decentralisation and 
support to 
subnational 
government 

Decentralisation processes (including political, administrative 
and fiscal dimensions); intergovernmental relations and 
federalism; strengthening departments of regional and local 
government, regional and local authorities and their national 
associations. (Use specific sector codes for decentralisation 
of sector management and services.) 

151 

15113 Anti-corruption 
organisations and 
institutions 

Specialised organisations, institutions and frameworks for 
the prevention of and combat against corruption, bribery, 
money-laundering and other aspects of organised crime, 
with or without law enforcement powers, e.g. anti-
corruption commissions and monitoring bodies, special 
investigation services, institutions and initiatives of integrity 
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and ethics oversight, specialised NGOs, other civil society 
and citizensâ€™ organisations directly concerned with 
corruption. 

15114 Tax policy and tax 
administration 
support 

Support to the ministries of finance, revenue authorities or 
other local, regional or national public bodies on tax policy, 
analysis and administration (including â€œnon-taxâ€• public 
revenue). 

151 

15116 Tax collection Operation of the inland revenue authority. 151 

15117 Budget planning Operation of the budget office and planning as part of the 
budget process. 

151 

15118 National audit Operation of the accounting and audit services. 151 

15119 Debt and aid 
management 

Management of public debt and foreign aid received (in the 
partner country). For reporting on debt reorganisation, use 
codes 600xx. 

151 

15120 Public sector financial 
management 

Strengthening financial and managerial accountability; public 
expenditure management; improving financial management 
systems; tax assessment procedures; budget drafting; field 
auditing; measures against waste, fraud and corruption. 

151 

15121 Foreign affairs Administration of external affairs and services. 151 

15122 Diplomatic missions Operation of diplomatic and consular missions stationed 
abroad or at offices of international organisations. 

151 

15123 Administration of 
developing countries' 
foreign aid 

Support to administration of developing countries' foreign 
aid (including triangular and south-south cooperation). 

151 

15124 General personnel 
services 

Administration and operation of the civil service including 
policies, procedures and regulations. 

151 

15125 Central procurement Administration and operation of centralised supply and 
purchasing services. 

151 

15126 Other general public 
services 

Maintenance and storage of government records and 
archives, operation of government-owned or occupied 
buildings, central motor vehicle pools, government-operated 
printing offices, centralised computer and data processing 
services, etc. 

151 

15127 National monitoring 
and evaluation 

Operation or support of institutions providing national 
monitoring and evaluation. 

151 

15128 Local government 
finance 

Financial transfers to local government; support to 
institutions managing such transfers. (Use specific sector 
codes for sector-related transfers.) 

151 

15129 Other central 
transfers to 
institutions 

Transfers to non sector-specific autonomous bodies or state-
owned enterprises outside of local government finance; 
support to institutions managing such transfers. (Use specific 
sector codes for sector-related transfers.) 

151 

15130 Legal and judicial 
development 

Support to institutions, systems and procedures of the 
justice sector, both formal and informal; support to 
ministries of justice, the interior and home affairs; judges 
and courts; legal drafting services; bar and lawyers 
associations; professional legal education; maintenance of 
law and order and public safety; border management; law 
enforcement agencies, police, prisons and their supervision; 
ombudsmen; alternative dispute resolution, arbitration and 
mediation; legal aid and counsel; traditional, indigenous and 
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paralegal practices that fall outside the formal legal system. 
Measures that support the improvement of legal 
frameworks, constitutions, laws and regulations; legislative 
and constitutional drafting and review; legal reform; 
integration of formal and informal systems of law. Public 
legal education; dissemination of information on 
entitlements and remedies for injustice; awareness 
campaigns. (Use codes 152xx for activities that are primarily 
aimed at supporting security system reform or undertaken in 
connection with post-conflict and peace building activities.) 

15131 Justice, law and order 
policy, planning and 
administration 

Judicial law and order sectors; policy development within 
ministries of justice or equivalents. 

151 

15132 Police Police affairs and services. 151 

15133 Fire and rescue 
services 

Fire-prevention and fire-fighting affairs and services. 151 

15134 Judicial affairs Civil and criminal law courts and the judicial system, 
including enforcement of fines and legal settlements 
imposed by the courts and operation of parole and 
probation systems. 

151 

15135 Ombudsman Independent service representing the interests of the public 
by investigating and addressing complaints of unfair 
treatment or maladministration. 

151 

15136 Immigration Immigration affairs and services, including alien registration, 
issuing work and travel documents to immigrants. 

151 

15137 Prisons  151 

15140 Government 
administration 

Systems of government including parliament, local 
government, decentralisation; civil service and civil service 
reform. Including general services by government (or 
commissioned by government) not elsewhere specified e.g. 
police, fire protection; cartography, meteorology, legal 
metrology, aerial surveys and remote sensing; administrative 
buildings. 

151 

15142 Macroeconomic 
policy 

Macroeconomic policy development and implementation. 151 

15143 Meteorological 
services 

Operation or support of institutions dealing with weather 
forecasting. 

151 

15144 National standards 
development 

Operation or support of institutions dealing with national 
standards development. (Use code 16062 for statistical 
capacity-building.) 

151 

15150 Democratic 
participation and civil 
society 

Support to the exercise of democracy and diverse forms of 
participation of citizens beyond elections (15151); direct 
democracy instruments such as referenda and citizensâ€™ 
initiatives; support to organisations to represent and 
advocate for their members, to monitor, engage and hold 
governments to account, and to help citizens learn to act in 
the public sphere; curricula and teaching for civic education 
at various levels. (This purpose code is restricted to activities 
targeting governance issues. When assistance to civil society 
is for non-governance purposes use other appropriate 
purpose codes.) 
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15151 Elections Electoral management bodies and processes, election 
observation, voters' education. (Use code 15230 when in the 
context of an international peacekeeping operation.) 

151 

15152 Legislatures and 
political parties 

Assistance to strengthen key functions of legislatures/ 
parliaments including subnational assemblies and councils 
(representation; oversight; legislation), such as improving 
the capacity of legislative bodies, improving legislaturesâ€™ 
committees and administrative procedures,; research and 
information management systems; providing training 
programmes for legislators and support personnel. 
Assistance to political parties and strengthening of party 
systems. 

151 

15153 Media and free flow 
of information 

Activities that support free and uncensored flow of 
information on public issues; activities that increase the 
editorial and technical skills and the integrity of the print and 
broadcast media, e.g. training of journalists. (Use codes 
22010-22040 for provision of equipment and capital 
assistance to media.) 

151 

15154 Executive office Administration, operation or support of executive office. 
Includes office of the chief executive at all levels of 
government (monarch, governor-general, president, prime 
minister, governor, mayor, etc.). 

151 

15155 Tax policy and 
administration 
support 

 151 

15156 Other non-tax 
revenue mobilisation 

Non-tax public revenue, which includes line ministries, 
revenue authorities or other local, regional or national public 
bodies. 

151 

15160 Human rights Measures to support specialised official human rights 
institutions and mechanisms at universal, regional, national 
and local levels in their statutory roles to promote and 
protect civil and political, economic, social and cultural rights 
as defined in international conventions and covenants; 
translation of international human rights commitments into 
national legislation; reporting and follow-up; human rights 
dialogue. Human rights defenders and human rights NGOs; 
human rights advocacy, activism, mobilisation; awareness 
raising and public human rights education. Human rights 
programming targeting specific groups, e.g. children, persons 
with disabilities, migrants, ethnic, religious, linguistic and 
sexual minorities, indigenous people and those suffering 
from caste discrimination, victims of trafficking, victims of 
torture. (Use code 15230 when in the context of a 
peacekeeping operation) 

151 

15161 Elections Electoral assistance and monitoring, voters' education [other 
than in connection with UN peace building (15230)]. 

151 

15162 Human rights Monitoring of human rights performance; support for 
national and regional human rights bodies; protection of 
ethnic, religious and cultural minorities [other than in 
connection with un peace building (15230)]. 

151 

15163 Free flow of 
information 

Uncensored flow of information on public issues, including 
activities that increase the professionalism, skills and 

151 



  

120 
 

integrity of the print and broadcast media (e.g. training of 
journalists). 

15164 Women's equality 
organisations and 
institutions 

Support for institutions and organisations (governmental and 
non-governmental) working for gender equality and 
women's empowerment. 

151 

15170 Womenâ€™s equality 
organisations and 
institutions 

Support for institutions and organisations (governmental and 
non-governmental) working for gender equality and 
women's empowerment. 

151 

15185 Local government 
administration 

Decentralisation processes (including political, administrative 
and fiscal dimensions); intergovernmental relations and 
federalism; strengthening local authorities. 

151 

15210 Security system 
management and 
reform 

Technical co-operation provided to parliament, government 
ministries, law enforcement agencies and the judiciary to 
assist review and reform of the security system to improve 
democratic governance and civilian control; technical co-
operation provided to government to improve civilian 
oversight and democratic control of budgeting, 
management, accountability and auditing of security 
expenditure, including military budgets, as part of a public 
expenditure management programme; assistance to civil 
society to enhance its competence and capacity to scrutinise 
the security system so that it is managed in accordance with 
democratic norms and principles of accountability, 
transparency and good governance. [Other than in the 
context of an international peacekeeping operation (15230)]. 

152 

15220 Civilian peace-
building, conflict 
prevention and 
resolution 

Support for civilian activities related to peace building, 
conflict prevention and resolution, including capacity 
building, monitoring, dialogue and information exchange. 
Bilateral participation in international civilian peace missions 
such as those conducted by the UN Department of Political 
Affairs (UNDPA) or the European Union (European Security 
and Defence Policy), and contributions to civilian peace 
funds or commissions (e.g. Peacebuilding Commission, 
Peacebuilding thematic window of the MDG achievement 
fund etc.). The contributions can take the form of financing 
or provision of equipment or civilian or military personnel 
(e.g. for training civilians). (Use code 15230 for bilateral 
participation in international peacekeeping operations). 

152 

15230 Participation in 
international 
peacekeeping 
operations 

Bilateral participation in peacekeeping operations mandated 
or authorised by the United Nations (UN) through Security 
Council resolutions, and conducted by international 
organisations, e.g. UN, NATO, the European Union (Security 
and Defence Policy security-related operations), or regional 
groupings of developing countries. Direct contributions to 
the UN Department for Peacekeeping Operations (UNDPKO) 
budget are excluded from bilateral ODA (they are reportable 
in part as multilateral ODA, see Annex 2 of DAC Directives). 
The activities that can be reported as bilateral ODA under 
this code are limited to: human rights and election 
monitoring; reintegration of demobilised soldiers; 
rehabilitation of basic national infrastructure; monitoring or 
retraining of civil administrators and police forces; security 
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sector reform and other rule of law-related activities; 
training in customs and border control procedures; advice or 
training in fiscal or macroeconomic stabilisation policy; 
repatration and demobilisation of armed factions, and 
disposal of their weapons; explosive mine removal. The 
enforcement aspects of international peacekeeping 
operations are not reportable as ODA. ODA-eligible bilateral 
participation in peacekeeping operations can take the form 
of financing or provision of equipment or military or civilian 
personnel (e.g. police officers). The reportable cost is 
calculated as the excess over what the personnel and 
equipment would have cost to maintain had they not been 
assigned to take part in a peace operation. International 
peacekeeping operations may include humanitarian-type 
activities (contributions to the form of equipment or 
personnel), as described in paragraphs 184 and 185 of DAC 
Directives. These should be included under code 15230 if 
they are an integrated part of the activities above, otherwise 
they should be reported as humanitarian aid. NB: When 
using this code, indicate the name of the operation in the 
short description of the activity reported. 

15240 Reintegration and 
SALW control 

Reintegration of demobilised military personnel into the 
economy; conversion of production facilities from military to 
civilian outputs; technical co-operation to control, prevent 
and/or reduce the proliferation of small arms and light 
weapons (SALW) â€“ see para. 45 of the DAC Statistical 
Reporting Directives for definition of SALW activities 
covered. [Other than in the context of an international 
peacekeeping operation (15230) or child soldiers (15261)]. 

152 

15250 Removal of land 
mines and explosive 
remnants of war 

All activities related to land mines and explosive remnants of 
war which have benefits to developing countries as their 
main objective, including removal of land mines and 
explosive remnants of war, and stockpile destruction for 
developmental purposes [other than in the context of an 
international peacekeeping operation (15230)]; risk 
education and awareness raising; rehabilitation, 
reintegration and assistance to victims, and research and 
development on demining and clearance. Only activities for 
civilian purposes are ODA-eligible. 

152 

15261 Child soldiers 
(Prevention and 
demobilisation) 

Technical co-operation provided to government â€“ and 
assistance to civil society organisations â€“ to support and 
apply legislation designed to prevent the recruitment of child 
soldiers, and to demobilise, disarm, reintegrate, repatriate 
and resettle (DDR) child soldiers. 

152 

16010 Social/ welfare 
services 

Social legislation and administration; institution capacity 
building and advice; social security and other social schemes; 
special programmes for the elderly, orphans, the disabled, 
street children; social dimensions of structural adjustment; 
unspecified social infrastructure and services, including 
consumer protection. 
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16011 Social protection and 
welfare services 
policy, planning and 
administration 

Administration of overall social protection policies, plans, 
programmes and budgets including legislation, standards 
and statistics on social protection. 

160 

16012 Social security (excl 
pensions) 

Social protection shemes in the form of cash or in-kind 
benefits to people unable to work due to sickness or injury. 

160 

16013 General pensions Social protection schemes in the form of cash or in-kind 
benefits, including pensions, against the risks linked to old 
age. 

160 

16014 Civil service pensions Pension schemes for government personnel. 160 

16015 Social services (incl 
youth development 
and women+ 
children) 

Social protection schemes in the form of cash or in-kind 
benefits to households with dependent children, including 
parental leave benefits. 

160 

16020 Employment policy 
and administrative 
management 

Employment policy and planning; labour law; labour unions; 
institution capacity building and advice; support 
programmes for unemployed; employment creation and 
income generation programmes; occupational safety and 
health; combating child labour. 

160 

16030 Housing policy and 
administrative 
management 

Housing sector policy, planning and programmes; excluding 
low-cost housing and slum clearance (16040). 

160 

16040 Low-cost housing Including slum clearance. 160 

16050 Multisector aid for 
basic social services 

Basic social services are defined to include basic education, 
basic health, basic nutrition, population/reproductive health 
and basic drinking water supply and basic sanitation. 

160 

16061 Culture and 
recreation 

Including libraries and museums. 160 

16062 Statistical capacity 
building 

Both in national statistical offices and any other government 
ministries. 

160 

16063 Narcotics control In-country and customs controls including training of the 
police; educational programmes and awareness campaigns 
to restrict narcotics traffic and in-country distribution. 

160 

16064 Social mitigation of 
HIV/AIDS 

Special programmes to address the consequences of 
HIV/AIDS, e.g. social, legal and economic assistance to 
people living with HIV/AIDS including food security and 
employment; support to vulnerable groups and children 
orphaned by HIV/AIDS; human rights of HIV/AIDS affected 
people. 

160 

16065 Recreation and sport  160 

16066 Culture  160 

21010 Transport policy and 
administrative 
management 

Transport sector policy, planning and programmes; aid to 
transport ministries; institution capacity building and advice; 
unspecified transport; activities that combine road, rail, 
water and/or air transport. 

210 

21011 Transport policy, 
planning and 
administration 

Administration of affairs and services concerning transport 
systems. 

210 

21012 Public transport 
services 

Administration of affairs and services concerning public 
transport. 
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21013 Transport regulation Supervision and regulation of users, operations, construction 
and maintenance of transport systems (registration, 
licensing, inspection of equipment, operator skills and 
training; safety standards, franchises, tarriffs, levels of 
service, etc.). 

210 

21020 Road transport Road infrastructure, road vehicles; passenger road transport, 
motor passenger cars. 

210 

21021 Feeder road 
construction 

Construction or operation of feeder road transport systems 
and facilities. 

210 

21022 Feeder road 
maintenance 

Maintenance of feeder road transport systems and facilities. 210 

21023 National road 
construction 

Construction or operation of national road transport systems 
and facilities. 

210 

21024 National road 
maintenance 

Maintenance of national road transport systems and 
facilities. 

210 

21030 Rail transport Rail infrastructure, rail equipment, locomotives, other rolling 
stock; including light rail (tram) and underground systems. 

210 

21040 Water transport Harbours and docks, harbour guidance systems, ships and 
boats; river and other inland water transport, inland barges 
and vessels. 

210 

21050 Air transport Airports, airport guidance systems, aeroplanes, aeroplane 
maintenance equipment. 

210 

21061 Storage Whether or not related to transportation. 210 

21081 Education and 
training in transport 
and storage 

 210 

22010 Communications 
policy and 
administrative 
management 

Communications sector policy, planning and programmes; 
institution capacity building and advice; including postal 
services development; unspecified communications 
activities. 

220 

22011 Communications 
policy, planning and 
administration 

 220 

22012 Postal services Development and operation of postal services. 220 

22013 Information services Provision of information services. 220 

22020 Telecommunications Telephone networks, telecommunication satellites, earth 
stations. 

220 

22030 Radio/television/print 
media 

Radio and TV links, equipment; newspapers; printing and 
publishing. 

220 

22040 Information and 
communication 
technology (ICT) 

Computer hardware and software; internet access; IT 
training. When sector cannot be specified. 

220 

23010 Energy policy and 
administrative 
management 

Energy sector policy, planning and programmes; aid to 
energy ministries; institution capacity building and advice; 
unspecified energy activities including energy conservation. 

230 

23020 Power 
generation/non-
renewable sources 

Thermal power plants including when heat source cannot be 
determined; combined gas-coal power plants. 

230 

23030 Power 
generation/renewable 
sources 

Including policy, planning, development programmes, 
surveys and incentives. Fuelwood/ charcoal production 
should be included under forestry (31261). 
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23040 Electrical 
transmission/ 
distribution 

Distribution from power source to end user; transmission 
lines. 

230 

23050 Gas distribution Delivery for use by ultimate consumer. 230 

23061 Oil-fired power plants Including diesel power plants. 230 

23062 Gas-fired power 
plants 

 230 

23063 Coal-fired power 
plants 

 230 

23064 Nuclear power plants Including nuclear safety. 230 

23065 Hydro-electric power 
plants 

Including power-generating river barges. 230 

23066 Geothermal energy  230 

23067 Solar energy Including photo-voltaic cells, solar thermal applications and 
solar heating. 

230 

23068 Wind power Wind energy for water lifting and electric power generation. 230 

23069 Ocean power Including ocean thermal energy conversion, tidal and wave 
power. 

230 

23070 Biomass Densification technologies and use of biomass for direct 
power generation including biogas, gas obtained from sugar 
cane and other plant residues, anaerobic digesters. 

230 

23081 Energy 
education/training 

Applies to all energy sub-sectors; all levels of training. 230 

23082 Energy research Including general inventories, surveys. 230 

23111 Energy sector policy, 
planning and 
administration 

 231 

23112 Energy regulation Regulation of the energy sector, including wholesale and 
retail electricity provision. 

231 

24010 Financial policy and 
administrative 
management 

Finance sector policy, planning and programmes; institution 
capacity building and advice; financial markets and systems. 

240 

24020 Monetary institutions Central banks. 240 

24030 Formal sector 
financial 
intermediaries 

All formal sector financial intermediaries; credit lines; 
insurance, leasing, venture capital, etc. (except when 
focused on only one sector). 

240 

24040 Informal/semi-formal 
financial 
intermediaries 

Micro credit, savings and credit co-operatives etc. 240 

24081 Education/training in 
banking and financial 
services 

 240 

25010 Business support 
services and 
institutions 

Support to trade and business associations, chambers of 
commerce; legal and regulatory reform aimed at improving 
business and investment climate; private sector institution 
capacity building and advice; trade information; public-
private sector networking including trade fairs; 
eâ€‘commerce. Where sector cannot be specified: general 
support to private sector enterprises (in particular, use code 
32130 for enterprises in the industrial sector). 
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25020 Privatisation When sector cannot be specified. Including general state 
enterprise restructuring or demonopolisation programmes; 
planning, programming, advice. 

250 

31110 Agricultural policy and 
administrative 
management 

Agricultural sector policy, planning and programmes; aid to 
agricultural ministries; institution capacity building and 
advice; unspecified agriculture. 

311 

31120 Agricultural 
development 

Integrated projects; farm development. 311 

31130 Agricultural land 
resources 

Including soil degradation control; soil improvement; 
drainage of water logged areas; soil desalination; agricultural 
land surveys; land reclamation; erosion control, 
desertification control. 

311 

31140 Agricultural water 
resources 

Irrigation, reservoirs, hydraulic structures, ground water 
exploitation for agricultural use. 

311 

31150 Agricultural inputs Supply of seeds, fertilizers, agricultural 
machinery/equipment. 

311 

31161 Food crop production Including grains (wheat, rice, barley, maize, rye, oats, millet, 
sorghum); horticulture; vegetables; fruit and berries; other 
annual and perennial crops. [Use code 32161 for agro-
industries.] 

311 

31162 Industrial 
crops/export crops 

Including sugar; coffee, cocoa, tea; oil seeds, nuts, kernels; 
fibre crops; tobacco; rubber. [Use code 32161 for agro-
industries.] 

311 

31163 Livestock Animal husbandry; animal feed aid. 311 

31164 Agrarian reform Including agricultural sector adjustment. 311 

31165 Agricultural 
alternative 
development 

Projects to reduce illicit drug cultivation through other 
agricultural marketing and production opportunities (see 
code 43050 for non-agricultural alternative development). 

311 

31166 Agricultural extension Non-formal training in agriculture. 311 

31181 Agricultural 
education/training 

 311 

31182 Agricultural research Plant breeding, physiology, genetic resources, ecology, 
taxonomy, disease control, agricultural bio-technology; 
including livestock research (animal health, breeding and 
genetics, nutrition, physiology). 

311 

31191 Agricultural services Marketing policies & organisation; storage and 
transportation, creation of strategic reserves. 

311 

31192 Plant and post-
harvest protection 
and pest control 

Including integrated plant protection, biological plant 
protection activities, supply and management of 
agrochemicals, supply of pesticides, plant protection policy 
and legislation. 

311 

31193 Agricultural financial 
services 

Financial intermediaries for the agricultural sector including 
credit schemes; crop insurance. 

311 

31194 Agricultural co-
operatives 

Including farmersâ€™ organisations. 311 

31195 Livestock/veterinary 
services 

Animal health and management, genetic resources, feed 
resources. 

311 

31210 Forestry policy and 
administrative 
management 

Forestry sector policy, planning and programmes; institution 
capacity building and advice; forest surveys; unspecified 
forestry and agro-forestry activities. 

312 
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31220 Forestry development Afforestation for industrial and rural consumption; 
exploitation and utilisation; erosion control, desertification 
control; integrated forestry projects. 

312 

31261 Fuelwood/charcoal Forestry development whose primary purpose is production 
of fuelwood and charcoal. 

312 

31281 Forestry 
education/training 

 312 

31282 Forestry research Including artificial regeneration, genetic improvement, 
production methods, fertilizer, harvesting. 

312 

31291 Forestry services  312 

31310 Fishing policy and 
administrative 
management 

Fishing sector policy, planning and programmes; institution 
capacity building and advice; ocean and coastal fishing; 
marine and freshwater fish surveys and prospecting; fishing 
boats/equipment; unspecified fishing activities. 

313 

31320 Fishery development Exploitation and utilisation of fisheries; fish stock protection; 
aquaculture; integrated fishery projects. 

313 

31381 Fishery 
education/training 

 313 

31382 Fishery research Pilot fish culture; marine/freshwater biological research. 313 

31391 Fishery services Fishing harbours; fish markets; fishery transport and cold 
storage. 

313 

32110 Industrial policy and 
administrative 
management 

Industrial sector policy, planning and programmes; 
institution capacity building and advice; unspecified 
industrial activities; manufacturing of goods not specified 
below. 

321 

32120 Industrial 
development 

 321 

32130 Small and medium-
sized enterprises 
(SME) development 

Direct support to the development of small and medium-
sized enterprises in the industrial sector, including 
accounting, auditing and advisory services. 

321 

32140 Cottage industries 
and handicraft 

 321 

32161 Agro-industries Staple food processing, dairy products, slaughter houses and 
equipment, meat and fish processing and preserving, 
oils/fats, sugar refineries, beverages/tobacco, animal feeds 
production. 

321 

32162 Forest industries Wood production, pulp/paper production. 321 

32163 Textiles, leather and 
substitutes 

Including knitting factories. 321 

32164 Chemicals Industrial and non-industrial production facilities; includes 
pesticides production. 

321 

32165 Fertilizer plants  321 

32166 Cement/lime/plaster  321 

32167 Energy manufacturing Including gas liquefaction; petroleum refineries. 321 

32168 Pharmaceutical 
production 

Medical equipment/supplies; drugs, medicines, vaccines; 
hygienic products. 

321 

32169 Basic metal industries Iron and steel, structural metal production. 321 

32170 Non-ferrous metal 
industries 

 321 

32171 Engineering Manufacturing of electrical and non-electrical machinery, 
engines/turbines. 

321 
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32172 Transport equipment 
industry 

Shipbuilding, fishing boats building; railroad equipment; 
motor vehicles and motor passenger cars; aircraft; 
navigation/guidance systems. 

321 

32182 Technological 
research and 
development 

Including industrial standards; quality management; 
metrology; testing; accreditation; certification. 

321 

32210 Mineral/mining policy 
and administrative 
management 

Mineral and mining sector policy, planning and programmes; 
mining legislation, mining cadastre, mineral resources 
inventory, information systems, institution capacity building 
and advice; unspecified mineral resources exploitation. 

322 

32220 Mineral prospection 
and exploration 

Geology, geophysics, geochemistry; excluding hydrogeology 
(14010) and environmental geology (41010), mineral 
extraction and processing, infrastructure, technology, 
economics, safety and environment management. 

322 

32261 Coal Including lignite and peat. 322 

32262 Oil and gas Petroleum, natural gas, condensates, liquefied petroleum 
gas (LPG), liquefied natural gas (LNG); including drilling and 
production. 

322 

32263 Ferrous metals Iron and ferro-alloy metals. 322 

32264 Nonferrous metals Aluminium, copper, lead, nickel, tin, zinc. 322 

32265 Precious 
metals/materials 

Gold, silver, platinum, diamonds, gemstones. 322 

32266 Industrial minerals Baryte, limestone, feldspar, kaolin, sand, gypsym, gravel, 
ornamental stones. 

322 

32267 Fertilizer minerals Phosphates, potash. 322 

32268 Offshore minerals Polymetallic nodules, phosphorites, marine placer deposits. 322 

32310 Construction policy 
and administrative 
management 

Construction sector policy and planning; excluding 
construction activities within specific sectors (e.g., hospital 
or school construction). 

323 

33110 Trade policy and 
administrative 
management 

Trade policy and planning; support to ministries and 
departments responsible for trade policy; trade-related 
legislation and regulatory reforms; policy analysis and 
implementation of multilateral trade agreements e.g. 
technical barriers to trade and sanitary and phytosanitary 
measures (TBT/SPS) except at regional level (see 33130); 
mainstreaming trade in national development strategies 
(e.g. poverty reduction strategy papers); wholesale/retail 
trade; unspecified trade and trade promotion activities. 

331 

33120 Trade facilitation Simplification and harmonisation of international import and 
export procedures (e.g. customs valuation, licensing 
procedures, transport formalities, payments, insurance); 
support to customs departments; tariff reforms. 

331 

33130 Regional trade 
agreements (RTAs) 

Support to regional trade arrangements [e.g. Southern 
African Development Community (SADC), Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), Free Trade Area of the 
Americas (FTAA), African Caribbean Pacific/European Union 
(ACP/EU)], including work on technical barriers to trade and 
sanitary and phytosanitary measures (TBT/SPS) at regional 
level; elaboration of rules of origin and introduction of 
special and differential treatment in RTAs. 

331 
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33140 Multilateral trade 
negotiations 

Support developing countries' effective participation in 
multilateral trade negotiations, including training of 
negotiators, assessing impacts of negotiations; accession to 
the World Trade Organisation (WTO) and other multilateral 
trade-related organisations. 

331 

33150 Trade-related 
adjustment 

Contributions to the government budget to assist the 
implementation of recipients' own trade reforms and 
adjustments to trade policy measures by other countries; 
assistance to manage shortfalls in the balance of payments 
due to changes in the world trading environment. 

331 

33181 Trade 
education/training 

Human resources development in trade not included under 
any of the above codes. Includes university programmes in 
trade. 

331 

33210 Tourism policy and 
administrative 
management 

 332 

41010 Environmental policy 
and administrative 
management 

Environmental policy, laws, regulations and economic 
instruments; administrational institutions and practices; 
environmental and land use planning and decision-making 
procedures; seminars, meetings; miscellaneous conservation 
and protection measures not specified below. 

410 

41020 Biosphere protection Air pollution control, ozone layer preservation; marine 
pollution control. 

410 

41030 Bio-diversity Including natural reserves and actions in the surrounding 
areas; other measures to protect endangered or vulnerable 
species and their habitats (e.g. wetlands preservation). 

410 

41040 Site preservation Applies to unique cultural landscape; including sites/objects 
of historical, archeological, aesthetic, scientific or 
educational value. 

410 

41050 Flood 
prevention/control 

Floods from rivers or the sea; including sea water intrusion 
control and sea level rise related activities. 

410 

41081 Environmental 
education/ training 

 410 

41082 Environmental 
research 

Including establishment of databases, inventories/accounts 
of physical and natural resources; environmental profiles 
and impact studies if not sector specific. 

410 

43010 Multisector aid  430 

43030 Urban development 
and management 

Integrated urban development projects; local development 
and urban management; urban infrastructure and services; 
municipal finances; urban environmental management; 
urban development and planning; urban renewal and urban 
housing; land information systems. 

430 

43031 Urban land policy and 
management 

Urban development and planning; urban management, land 
information systems. 

430 

43032 Urban development Integrated urban development projects; local development; 
urban infrastructure and services; municipal finances; urban 
environment systems; urban renewal and urban housing. 

430 

43040 Rural development Integrated rural development projects; e.g. regional 
development planning; promotion of decentralised and 
multi-sectoral competence for planning, co-ordination and 
management; implementation of regional development and 
measures (including natural reserve management); land 

430 
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management; land use planning; land settlement and 
resettlement activities [excluding resettlement of refugees 
and internally displaced persons (72010)]; functional 
integration of rural and urban areas; geographical 
information systems. 

43041 Rural land policy and 
management 

Regional development planning; promotion of decentralised 
and multi-sectoral competence for planning, co-ordination 
and management; land management; land use planning; 
geographical information systems. 

430 

43042 Rural development Integrated rural development projects; implementation of 
regional development and measures (including natural 
reserve management); land settlement and resettlement 
activities [excluding resettlement of refugees and internally 
displaced persons (72010)]; functional integration of rural 
and urban areas. 

430 

43050 Non-agricultural 
alternative 
development 

Projects to reduce illicit drug cultivation through, for 
example, non-agricultural income opportunities, social and 
physical infrastructure (see code 31165 for agricultural 
alternative development). 

430 

43081 Multisector 
education/training 

Including scholarships. 430 

43082 Research/scientific 
institutions 

When sector cannot be identified. 430 

51010 General budget 
support 

Unearmarked contributions to the government budget; 
support for the implementation of macroeconomic reforms 
(structural adjustment programmes, poverty reduction 
strategies); general programme assistance (when not 
allocable by sector). 

510 

52010 Food aid/Food 
security programmes 

Supply of edible human food under national or international 
programmes including transport costs; cash payments made 
for food supplies; project food aid and food aid for market 
sales when benefiting sector not specified; excluding 
emergency food aid. 

520 

53030 Import support 
(capital goods) 

Capital goods and services; lines of credit. 530 

53040 Import support 
(commodities) 

Commodities, general goods and services, oil imports. 530 

60010 Action relating to 
debt 

Actions falling outside the code headings below. 600 

60020 Debt forgiveness  600 

60030 Relief of multilateral 
debt 

Grants or credits to cover debt owed to multilateral financial 
institutions; including contributions to Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC) Trust Fund. 

600 

60040 Rescheduling and 
refinancing 

 600 

60061 Debt for development 
swap 

Allocation of debt claims to use for development (e.g., debt 
for education, debt for environment). 

600 

60062 Other debt swap Where the debt swap benefits an external agent i.e. is not 
specifically for development purposes. 

600 

60063 Debt buy-back Purchase of debt for the purpose of cancellation. 600 
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72010 Material relief 
assistance and 
services 

Shelter, water, sanitation and health services, supply of 
medicines and other non-food relief items; assistance to 
refugees and internally displaced people in developing 
countries other than for food (72040) or protection (72050). 

720 

72040 Emergency food aid Food aid normally for general free distribution or special 
supplementary feeding programmes; short-term relief to 
targeted population groups affected by emergency 
situations. Excludes non-emergency food security assistance 
programmes/food aid (52010). 

720 

72050 Relief co-ordination; 
protection and 
support services 

Measures to co-ordinate delivery of humanitarian aid, 
including logistics and communications systems; measures to 
promote and protect the safety, well-being, dignity and 
integrity of civilians and those no longer taking part in 
hostilities. (Activities designed to protect the security of 
persons or property through the use or display of force are 
not reportable as ODA.) 

720 

73010 Reconstruction relief 
and rehabilitation 

Short-term reconstruction work after emergency or conflict 
limited to restoring pre-existing infrastructure (e.g. repair or 
construction of roads, bridges and ports, restoration of 
essential facilities, such as water and sanitation, shelter, 
health care services); social and economic rehabilitation in 
the aftermath of emergencies to facilitate transition and 
enable populations to return to their previous livelihood or 
develop a new livelihood in the wake of an emergency 
situation (e.g. trauma counselling and treatment, 
employment programmes). 

730 

74010 Disaster prevention 
and preparedness 

Disaster risk reduction activities (e.g. developing knowledge, 
natural risks cartography, legal norms for construction); early 
warning systems; emergency contingency stocks and 
contingency planning including preparations for forced 
displacement. 

740 

91010 Administrative costs  910 

92010 Support to national 
NGOs 

In the donor country. 920 

92020 Support to 
international NGOs 

 920 

92030 Support to local and 
regional NGOs 

In the recipient country or region. 920 

93010 Refugees in donor 
countries 

 930 

99810 Sectors not specified Contributions to general development of the recipient 
should be included under programme assistance (51010). 

998 

99820 Promotion of 
development 
awareness 

Spending in donor country for heightened 
awareness/interest in development co-operation (brochures, 
lectures, special research projects, etc.). 

998 

 
  



  

131 
 

52. Codelijst « SectorCategory » 
 

code name description 

111 Education, level 
unspecified 

Education sector policy, planning and programmes; aid to education 
ministries, administration and management systems; institution capacity 
building and advice; school management and governance; curriculum 
and materials development; unspecified education activities. 

112 Basic education Formal and non-formal primary education for children; all elementary 
and first cycle systematic instruction; provision of learning materials. 

113 Secondary education Second cycle systematic instruction at both junior and senior levels. 

114 Post-secondary 
education 

Degree and diploma programmes at universities, colleges and 
polytechnics; scholarships. 

121 Health, general Health sector policy, planning and programmes; aid to health ministries, 
public health administration; institution capacity building and advice; 
medical insurance programmes; unspecified health activities. 

122 Basic health Basic and primary health care programmes; paramedical and nursing 
care programmes; supply of drugs, medicines and vaccines related to 
basic health care. 

130 POPULATION 
POLICIES/PROGRAMMES 
AND REPRODUCTIVE 
HEALTH 

Population/development policies; census work, vital registration; 
migration data; demographic research/analysis; reproductive health 
research; unspecified population activities. 

140 WATER AND 
SANITATION 

Water sector policy, planning and programmes; water legislation and 
management; institution capacity building and advice; water supply 
assessments and studies; groundwater, water quality and watershed 
studies; hydrogeology; excluding agricultural water resources (31140). 

151 Government and civil 
society, general 

Macro-economic, fiscal and monetary policy and planning; social 
planning; economic and social analysis and forecasting; development 
planning and preparation of structural reforms; organisational 
development; support to ministries involved in aid co-ordination; other 
ministries and government departments when sector cannot be 
specified. (Use code 51010 for budget support to macroeconomic 
reforms.) 

152 Conflict prevention and 
resolution, peace and 
security 

Technical co-operation provided to parliament, government ministries, 
law enforcement agencies and the judiciary to assist review and reform 
of the security system to improve democratic governance and civilian 
control; technical co-operation provided to government to improve 
civilian oversight and democratic control of budgeting, management, 
accountability and auditing of security expenditure, including military 
budgets, as part of a public expenditure management programme; 
assistance to civil society to enhance its competence and capacity to 
scrutinise the security system so that it is managed in accordance with 
democratic norms and principles of accountability, transparency and 
good governance. 

160 OTHER SOCIAL 
INFRASTRUCTURE AND 
SERVICES 

Social legislation and administration; institution capacity building and 
advice; social security and other social schemes; special programmes for 
the elderly, orphans, the disabled, street children; social dimensions of 
structural adjustment; unspecified social infrastructure and services, 
including consumer protection. 

210 TRANSPORT AND 
STORAGE 

Transport sector policy, planning and programmes; aid to transport 
ministries; institution capacity building and advice; unspecified 
transport; activities that combine road, rail, water and/or air transport. 
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220 COMMUNICATION Communications sector policy, planning and programmes; institution 
capacity building and advice; including postal services development; 
unspecified communications activities. 

230 ENERGY GENERATION 
AND SUPPLY 

Energy sector policy, planning and programmes; aid to energy ministries; 
institution capacity building and advice; unspecified energy activities 
including energy conservation. 

240 BANKING AND 
FINANCIAL SERVICES 

Finance sector policy, planning and programmes; institution capacity 
building and advice; financial markets and systems. 

250 BUSINESS AND OTHER 
SERVICES 

Support to trade and business associations, chambers of commerce; 
legal and regulatory reform aimed at improving business and investment 
climate; private sector institution capacity building and advice; trade 
information; public-private sector networking including trade fairs; 
e?commerce. Where sector cannot be specified: general support to 
private sector enterprises (in particular, use code 32130 for enterprises 
in the industrial sector). 

311 AGRICULTURE Agricultural sector policy, planning and programmes; aid to agricultural 
ministries; institution capacity building and advice; unspecified 
agriculture. 

312 FORESTRY Forestry sector policy, planning and programmes; institution capacity 
building and advice; forest surveys; unspecified forestry and agro-
forestry activities. 

313 FISHING Fishing sector policy, planning and programmes; institution capacity 
building and advice; ocean and coastal fishing; marine and freshwater 
fish surveys and prospecting; fishing boats/equipment; unspecified 
fishing activities. 

321 INDUSTRY Industrial sector policy, planning and programmes; institution capacity 
building and advice; unspecified industrial activities; manufacturing of 
goods not specified below. 

322 MINERAL RESOURCES 
AND MINING 

Mineral and mining sector policy, planning and programmes; mining 
legislation, mining cadastre, mineral resources inventory, information 
systems, institution capacity building and advice; unspecified mineral 
resources exploitation. 

323 CONSTRUCTION Construction sector policy and planning; excluding construction activities 
within specific sectors (e.g., hospital or school construction). 

331 TRADE POLICY AND 
REGULATIONS AND 
TRADE-RELATED 
ADJUSTMENT 

Trade policy and planning; support to ministries and departments 
responsible for trade policy; trade-related legislation and regulatory 
reforms; policy analysis and implementation of multilateral trade 
agreements e.g. technical barriers to trade and sanitary and 
phytosanitary measures (TBT/SPS) except at regional level (see 33130); 
mainstreaming trade in national development strategies (e.g. poverty 
reduction strategy papers); wholesale/retail trade; unspecified trade and 
trade promotion activities. 

332 TOURISM  

410 General environmental 
protection 

Environmental policy, laws, regulations and economic instruments; 
administrational institutions and practices; environmental and land use 
planning and decision-making procedures; seminars, meetings; 
miscellaneous conservation and protection measures not specified 
below. 

430 Other multisector  

510 General budget support Unearmarked contributions to the government budget; support for the 
implementation of macroeconomic reforms (structural adjustment 
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programmes, poverty reduction strategies); general programme 
assistance (when not allocable by sector). 

520 Developmental food 
aid/Food security 
assistance 

Supply of edible human food under national or international 
programmes including transport costs; cash payments made for food 
supplies; project food aid and food aid for market sales when benefiting 
sector not specified; excluding emergency food aid. 

530 Other commodity 
assistance 

Capital goods and services; lines of credit. 

600 ACTION RELATING TO 
DEBT 

Actions falling outside the code headings below; training in debt 
management. 

720 Emergency Response Shelter, water, sanitation and health services, supply of medicines and 
other non-food relief items; assistance to refugees and internally 
displaced people in developing countries other than for food (72040) or 
protection (72050). 

730 Reconstruction relief 
and rehabilitation 

Short-term reconstruction work after emergency or conflict limited to 
restoring pre-existing infrastructure (e.g. repair or construction of roads, 
bridges and ports, restoration of essential facilities, such as water and 
sanitation, shelter, health care services); social and economic 
rehabilitation in the aftermath of emergencies to facilitate transition and 
enable populations to return to their previous livelihood or develop a 
new livelihood in the wake of an emergency situation (e.g. trauma 
counselling and treatment, employment programmes). 

740 Disaster prevention and 
preparedness 

Disaster risk reduction activities (e.g. developing knowledge, natural 
risks cartography, legal norms for construction); early warning systems; 
emergency contingency stocks and contingency planning including 
preparations for forced displacement. 

910 ADMINISTRATIVE COSTS 
OF DONORS 

 

920 SUPPORT TO NON- 
GOVERNMENTAL 
ORGANISATIONS (NGOs) 

In the donor country. 

930 REFUGEES IN DONOR 
COUNTRIES 

 

998 UNALLOCATED/ 
UNSPECIFIED 

Contributions to general development of the recipient should be 
included under programme assistance (51010). 

 
53. Codelijst « SectorVocabulary » 

 

code name description url 

1 OECD DAC CRS 
Purpose Codes (5 
digit) 

The sector reported corresponds 
to an OECD DAC CRS 5-digit 
purpose code 

http://www.oecd.org/dac/stats/dacandcr
scodelists.htm 

2 OECD DAC CRS 
Purpose Codes (3 
digit) 

The sector reported corresponds 
to an OECD DAC CRS 3-digit 
purpose code 

http://www.oecd.org/dac/stats/dacandcr
scodelists.htm 

3 Classification of 
the Functions of 
Government (UN) 

The sector reported corresponds 
to the UN Classification of the 
Functions of Government (CoFoG) 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/re
gcst.asp?Cl=4 

4 Statistical 
classification of 
economic 

The sector reported corresponds 
to the statistical classifications of 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/no
menclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_N
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activities in the 
European 
Community 

economic activities in the 
European Community 

OM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLangu
ageCode=EN 

5 National 
Taxonomy for 
Exempt Entities 
(USA) 

The sector reported corresponds 
to the National Taxonomy for 
Exempt Entities (NTEE) - USA 

http://nccs.urban.org/classification/NTEE
.cfm 

6 AidData The sector reported corresponds 
to AidData classifications 

 

7 SDG Goal A value from the top-level list of 
UN sustainable development goals 
(SDGs) (e.g. â€˜1â€™) 

https://sustainabledevelopment.un.org/?
menu=1300 

8 SDG Target A value from the second-level list 
of UN sustainable development 
goals (SDGs) (e.g. â€˜1.1â€™) 

https://sustainabledevelopment.un.org/?
menu=1300 

9 SDG Indicator A value from the second-level list 
of UN sustainable development 
(SDG) indicators 

 

10 Humanitarian 
Global Clusters 
(Inter-Agency 
Standing 
Committee) 

The sector reported corresponds 
to an Inter-Agency Standard 
Committee Humanitarian Global 
Cluster code 

https://data.hdx.rwlabs.org/dataset/stan
dard-cluster-names-and-
codes/resource/24b50d16-897b-46f9-
848b-7fce08ac599b 

99 Reporting 
Organisation 

The sector reported corresponds 
to a sector vocabulary maintained 
by the reporting organisation for 
this activity 

 

98 Reporting 
Organisation 2 

The sector reported corresponds 
to a sector vocabulary maintained 
by the reporting organisation for 
this activity (if they are 
referencing more than one) 

 

 
54. Codelijst « TiedStatus » 

 

code name description 

3 Partially tied Official Development Assistance for which the associated goods and services must 
be procured from a restricted number of countries, which must however include 
substantially all aid recipient countries and can include the donor country. 

4 Tied Official grants or loans where procurement of the goods or services involved is 
limited to the donor country or to a group of countries which does not include 
substantially all aid recipient countries. 

5 Untied Untied aid is defined as loans and grants whose proceeds are fully and freely 
available to finance procurement from all OECD countries and substantially all 
developing countries. 

 
55. Codelijst « TransactionType (3) » 

 

code name description 

1 Incoming Funds Funds recieved for use on the activity, which can be from an external or 
internal source. 
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2 Commitment A firm, written obligation from a donor or provider to provide a specified 
amount of funds, under particular terms and conditions, for specific 
purposes, for the benefit of the recipient. 

3 Disbursement Outgoing funds that are placed at the disposal of a recipient government 
or organisation, or funds transferred between two separately reported 
activities.Under IATI traceability standards the recipient of a 
disbursement should also be required to report their activities to IATI. 

4 Expenditure Outgoing funds that are spent on goods and services for the activity. The 
recipients of expenditures fall outside of IATI traceability standards. 

5 Interest Repayment The actual amount of interest paid on a loan or line of credit, including 
fees. 

6 Loan Repayment The actual amount of principal (amortisation) repaid, including any 
arrears. 

7 Reimbursement A type of disbursement that covers funds that have already been spent 
by the recipient, as agreed in the terms of the grant or loan 

8 Purchase of Equity Outgoing funds that are used to purchase equity in a business 

9 Sale of Equity Incoming funds from the sale of equity. 

10 Credit Guarantee A commitment made by a funding organisation to underwrite a loan or 
line of credit entered into by a third party. 

11 Incoming Commitment A firm, written obligation from a donor or provider to provide a specified 
amount of funds, under particular terms and conditions, reported by a 
recipient for this activity. 

 
56. Codelijst « VerificationStatus » 

 

code name description 

0 Not verified The data published for the activity has not been verified 

1 Verified The data published for the activity has been verified. 

 
57. Codelijst « Version » 

 

code url 

1,01 http://iatistandard.org/101/ 

1,02 http://iatistandard.org/102/ 

1,03 http://iatistandard.org/103/ 

1,04 http://iatistandard.org/104/ 

1,05 http://iatistandard.org/105/ 

2,01 http://iatistandard.org/201/ 

2,02 http://iatistandard.org/202/ 
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B. Lijst van de IATI Organisation Identifiers van de ANGS en van DGD  
 

  Naam van de organisatie IATI Organisation Identifier 

1 DGD  XM-DAC-2-10 

2 ACODEV BE-BCE_KBO-0462279234 

3 ngo-federatie BE-BCE_KBO-0449400604 

4 Fiabel   

5 11.11.11 BE-BCE_KBO-0421210424  

6 AADC BE-BCE_KBO-0420276155 

7 ACDA BE-BCE_KBO-0408025946  

8 ACTEC BE-BCE_KBO-0424198222  

9 ADA BE-BCE_KBO-0408095925  

10 ADG BE-BCE_KBO-0432503697 

11 Africalia VZW-ASBL  BE-BCE_KBO-0474198059 

12 AGAT BE-BCE_KBO-0415800101  

13 APEFE BE-BCE_KBO-0415880570 

14 Aquadev BE-BCE_KBO-0433899113 

15 ARES BE-BCE_KBO-0546740696 

16 ASF BE-BCE_KBO-0447404580  

17 Autre Terre BE-BCE_KBO-0423588904  

18 AZV BE-BCE_KBO-0448723978 

19 BD BE-BCE_KBO-0418088113  

20 BOS + BE-BCE_KBO-0479222461 

21 BRULOCALIS(AVCB-VSGB) BE-BCE_KBO-0451516390 

22 CADTM BE-BCE_KBO-0446340550  

23 CARITAS BE-BCE_KBO-0410644946  

24 CCAEB BE-BCE_KBO-0452335447  

25 CEC BE-BCE_KBO-0417549465 

26 CETRI BE-BCE_KBO-0461076236 

27 CGSLB-MSI/ACLVB-BIS BE-BCE_KBO-0478060441 

28 CJP BE-BCE_KBO-0418399305  

29 CNCD 11.11.11 BE-BCE_KBO-0418399305  

30 Codeart BE-BCE_KBO-0434417468  

31 Congo dorpen BE-BCE_KBO-0408256667  

32 COTA BE-BCE_KBO-0420280412  

33 CRB BE-BCE_KBO-0462132150  

34 CSA BE-BCE_KBO-0448755949  

35 DAM BE-BCE_KBO-0406694670 

36 DBA BE-BCE_KBO-0433439550  

37 DISOP BE-BCE_KBO-0409331882 

38 DJAPO BE-BCE_KBO-0408022778  

39 Dynamo BE-BCE_KBO-0474912493 
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40 Echos Communication BE-BCE_KBO-0443262185 

41 Entraide et Fraternité BE-BCE_KBO-0418015461 

42 ETM BE-BCE_KBO-0409451054 

43 Fairtrade Belgium BE-BCE_KBO-0441988715  

44 FIAN BE-BCE_KBO-0432622077  

45 FIR BE-BCE_KBO-0431195484 

46 Foncaba BE-BCE_KBO-0409597544  

47 FOS BE-BCE_KBO-0432552989  

48 Frères des Hommes BE-BCE_KBO-0461977940 

49 Fucid BE-BCE_KBO-0416934803  

50 G3W BE-BCE_KBO-0418282311  

51 Geomoun BE-BCE_KBO-0472089102  

52 GRESEA BE-BCE_KBO-0420806883 

53 Groupe One BE-BCE_KBO-0461788294  

54 HIB BE-BCE_KBO-0432235661  

55 IAP BE-BCE_KBO-0899045587  

56 IEOI/IIAV BE-BCE_KBO-0445412518 

57 IFSI/ISVI BE-BCE_KBO-0453072647 

58 Iles de Paix BE-BCE_KBO-0408908151  

59 IMT-ITG BE-BCE_KBO-0410057701 

60 ISF BE-BCE_KBO-0443007512  

61 ITECO BE-BCE_KBO-0415499795 

62 Kiyo BE-BCE_KBO-0416867297  

63 La Chaîne de l’espoir BE-BCE_KBO-0463455904 

64 Le Coron BE-BCE_KBO-0425424479 

65 LFTW BE-BCE_KBO-0460240749 

66 LHAC BE-BCE_KBO-0464147473  

67 LMSF BE-BCE_KBO-0430826290  

68 Louvain Coopération BE-BCE_KBO-0422717486  

69 MdM BE-BCE_KBO-0460162753  

70 Mekong Plus BE-BCE_KBO-0861887263  

71 Memisa BE-BCE_KBO-0435563751  

72 MMH BE-BCE_KBO-0415426155 

73 MSF BE-BCE_KBO-0421446093  

74 OB-CE BE-BCE_KBO-0415581553  

75 OMM BE-BCE_KBO-0416486821  

76 OWW BE-BCE_KBO-0415365777 

77 Oxfam Solidarité BE-BCE_KBO-0408643875  

78 Petits Pas BE-BCE_KBO-0448165734  

79 Plan Belgique BE-BCE_KBO-0425420917 

80 Protos BE-BCE_KBO-0417299047  

81 Quinoa BE-BCE_KBO-0445741823  

82 RCN BE-BCE_KBO-0454555163  
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83 Rikolto (ancien Vredeseilanden) BE-BCE_KBO-0420656336 

84 RKVl BE-BCE_KBO-0461634084  

85 Rotary clubs BE-BCE_KBO-0419189557 

86 SAB BE-BCE_KBO-0429337539 

87 SCI BE-BCE_KBO-0410661673 

88 SHC BE-BCE_KBO-0431955945 

89 Solidagro BE-BCE_KBO-0410757386  

90 Solidarité protestante BE-BCE_KBO-0417614197  

91 Solidarité socialiste BE-BCE_KBO-0432624255 

92 SOS Faim BE-BCE_KBO-0425410524  

93 SOS Layettes BE-BCE_KBO-0410697802 

94 SOS VE BE BE-BCE_KBO-0472882819  

95 Studio Globo BE-BCE_KBO-0479866027 

96 Tearfund BE-BCE_KBO-0419872616 

97 TRIAS BE-BCE_KBO-0427736148 

98 UCOS BE-BCE_KBO-0420790948  

99 ULB Coopération BE-BCE_KBO-0415627875 

100 Unicef-Belgique BE-BCE_KBO-0407562029 

101 Universud BE-BCE_KBO-0418746723 

102 UVCW BE-BCE_KBO-0451461655  

103 VDB BE-BCE_KBO-0413119733 

104 Viva Africa BE-BCE_KBO-0476154291 

105 VLIR-UOS BE-BCE_KBO-0418766123 

106 VSF BE-BCE_KBO-0442168263 

107 VVOB BE-BCE_KBO-0423616717 

108 VVSG BE-BCE_KBO-0451857573 

109 WSM BE-BCE_KBO-0413986102  

110 WWF BE-BCE_KBO-0408656248  
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C. Lijst van de IATI Activity Identifiers van de « activities » van het type 

programma van de ANGS toegekend door DGD  

Actor Titels van de programma’s 

IATI id van de 
fondsen 

getransfereerd door 
DGD aan de ANGS 

en slechts 
verbonden aan de 

programma’s 2017-
2021 

ACODEV Co-financement programme 2017-2021 d'Acodev XM-DAC-2-10-1232 

Actec Un métier pour tous XM-DAC-2-10-1124 

Action Damien Bijdrage tot de SDG3 'verbeterde 
basisgezondheidszorgen' in ontwikkelingslanden via 
tuberculose en lepra contrôle 

XM-DAC-2-10-1094 

ADA ZOA Auto-Développement 
Afrique 

Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l'Exclusion XM-DAC-2-10-1090 

ADGembloux UNI4COOP XM-DAC-2-10-1071 

AFRICALIA Programme de Coopération Culturelle Africalia 2017-
2021 

XM-DAC-2-10-1085 

APEFE Soutien aux stratégies d'inclusions sociales et 
économiques pour un développement durable 

XM-DAC-2-10-1081 

ARES - Académie de Recherche 
et d’Enseignement supérieur 

Programme 2017-2021 de l'ARES en matière de 
coopération au développement 

XM-DAC-2-10-1112 

Association de la Ville et des 
Communes de la Région BXL-
Capitale - AVCB 

Programme de Coopération internationale 
communale - Programme pluriannuel commun 
UVCW/AVCB 2017-2021 

XM-DAC-2-10-1082 

Autre Terre Programme commun de promotion de l'agriculture 
familiale durable et de l'économie sociale pour un 
monde plus juste 

XM-DAC-2-10-1078 

Avocats sans frontières 2017-2021 - Contribuer aux objectifs du 
développement durable à travers le renforcement de 
l’accès à la justice 

XM-DAC-2-10-1091 

Benelux Afro Center Asbl - BAC 2017-2021 - Ensemble, avançons ! (Programme 
Commun) 

XM-DAC-2-10-1107 

BOS+  Bos+ tropen 2017-2021 : Bos en ontwikkeling XM-DAC-2-10-1125 

Broederlijk Delen - BD Maatschappelijke verandering voor duurzame 
ontwikkeling 

XM-DAC-2-10-1119 

CADTM Des citoyens organisés et décideurs politiques se 
mobilisent en faveur de l'audit de la dette et de 
l'abolition des dettes illégitimes 

XM-DAC-2-10-1064 

Caritas Belgique Secours 
international 

Empowerment dans un monde en mouvement - 
EMMo 

XM-DAC-2-10-1103 

Centre tricontinental Coordonner et renforcer les organisations de la 
société civile pour promouvoir la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) 

XM-DAC-2-10-1115 

Chaîne de l'Espoir (Keten van 
Hoop) 

Amélioration de la prise en charge des pathologies 
pédiatriques spécifiques 

XM-DAC-2-10-1092 
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CNCD 11.11.11. Centre National 
de Coopération au 
Développement 

Technisch en Financieel Dossier van de koepel 
11.11.11 2017-2021 

XM-DAC-2-10-1240 

CNCD 11.11.11. Centre National 
de Coopération au 
Développement 

Coordonner et renforcer les organisations de la 
société civile pour promouvoir la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) 

XM-DAC-2-10-1114 

Commission Justice et Paix - CJP Empowerment dans un monde en mouvement - 
EMMo 

XM-DAC-2-10-1104 

Congo-villages  2017-2021 - Ensemble, avançons ! (Programme 
Commun) 

XM-DAC-2-10-1143 

Coopération par l'Education et 
la Culture  CEC 

Education et culture, pour un développement 
humain durable 

XM-DAC-2-10-1153 

Coupole 11.11.11 - CNCD Dossier Technique et Financier 2017-2021 CNCD XM-DAC-2-10-1245 

Coupole 11.11.11 - CNCD 11.11.11 - Programma 2017-2021 XM-DAC-2-10-1089 

Croix-Rouge de Belgique, 
Communauté francophone  

Pour des citoyennes, des citoyens et des 
communautés actrices et acteurs de changements 

XM-DAC-2-10-1093 

CSA Collectif Stratégies 
Alimentaires 

Coopération entre agriculteurs, l'avenir de 
l'agriculture familiale 

XM-DAC-2-10-1121 

Défi Belgique Afrique - 1943110 Programme de Promotion d'une Agriculture Durable 
et d'une Citoyenneté Engagée au XXIème siècle 

XM-DAC-2-10-1065 

DJAPO Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) 
integreren in het onderwijs. Noord en Zuid 
verbonden. 

XM-DAC-2-10-1066 

Dynamo International 2017-2021 - L'accès aux droits pour les enfants, en ce 
compris les enfants en situation de rue, est facilité 
par l'interaction entre les autorités publiques, le 
grand public et la société civile 

XM-DAC-2-10-1095 

Echos Communication L'institution à la rencontre de l'humain XM-DAC-2-10-1075 

Enfance Tiers-Monde - 
ETM/KDW 

2017-2021 - Programme d’appui à l’insertion socio-
familiale et socio-professionnelle durable des 
enfants et jeunes issus de la rue 

XM-DAC-2-10-1097 

Entraide et 
Fraternité/Miteinander teilen - 
EF 

Pour que la Terre tourne juste: souveraineté 
alimentaire pour tous 

XM-DAC-2-10-1096 

Fairtrade Belgium Changing trade, changing lives. Burgers, organisaties, 
overheden en bedrijven bouwen samen aan het 
succes van Fairtrade in België 

XM-DAC-2-10-1067 

FIABEL Co-financement programme 2017-2021 de Fiabel XM-DAC-2-10-1234 

FIAN Belgium  Investir dans les droits humains! Pour la réalisation 
du droit à l'alimentation... 

XM-DAC-2-10-1122 

FONCABA 2017-2021 - Ensemble, avançons ! (Programme 
Commun) 

XM-DAC-2-10-1144 

FOS  Travail décent : la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social, un programme commun mis en oeuvre par 
FOS, IFSI/ISVI, SOLSOC 

XM-DAC-2-10-1149 

FUCID  UNI4COOP XM-DAC-2-10-1072 

GEOMOUN Nord et Sud, petits et grands, engageons-nous pour 
le respect des droits humains 

XM-DAC-2-10-1126 
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Handicap International Belgium HI Programme 2017-2021 "Vivre debout : pour une 
société qui prévient les handicaps évitables, pour 
une société pour tous où les personnes handicapées 
jouissent de leurs droits" 

XM-DAC-2-10-1161 

Iles de Paix Programme commun de promotion de l'agriculture 
familiale durable et de l'économie sociale pour un 
monde plus juste 

XM-DAC-2-10-1079 

ITECO  L'éducation comme vecteur de changement Nord 
Sud 

XM-DAC-2-10-1118 

ITM Institute for Tropical 
Medicine ANTWERPEN - 
ANVERS 

ITG-DGD Vierde Raamakkoord RA4 XM-DAC-2-10-1111 

Kiyo  Gemeenschappelijk Programma: Samen opkomen 
voor ieders rechten 

XM-DAC-2-10-1134 

Le Monde selon les femmes Coordonner et renforcer les organisations de la 
société civile pour promouvoir la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD) 

XM-DAC-2-10-1116 

Light for the World L’Avenir en Vue XM-DAC-2-10-1098 

Louvain Coopération  UNI4COOP XM-DAC-2-10-1073 

Médecine pour le Tiers Monde - 
MTM  

Gemeenschappelijk Programma: Samen opkomen 
voor ieders rechten 

XM-DAC-2-10-1133 

Médecins du Monde - 
DW/MMonde 

Accès aux soins de qualité pour les populations 
vulnérables 

XM-DAC-2-10-1148 

Médecins Sans Vacances (ex 
Coop. Médicale Internationale) 

2017-2021 - Programme commun Memisa-AzV XM-DAC-2-10-1105 

Memisa België  (Medische 
Missie samenwerking) - 
MEMISA 

2017-2021 - Programme commun Memisa-AzV XM-DAC-2-10-1106 

Miel Maya Honing - 1967910 Contribution de l'apiculture au développement 
durable en Belgique et en Bolivie 

XM-DAC-2-10-1117 

Miel Maya Honing - 1967910 Le pouvoir citoyen contre l'injustice et pour des 
alternatives concrètes de développement durable 

XM-DAC-2-10-1139 

ngo-federatie Co-financement programme 2017-2021 de NGO-
federatie 

XM-DAC-2-10-1233 

OXFAM - Magasins du Monde Le pouvoir citoyen contre l'injustice et pour des 
alternatives concrètes de développement durable 

XM-DAC-2-10-1140 

Oxfam - Solidarité Le pouvoir citoyen contre l'injustice et pour des 
alternatives concrètes de développement durable 

XM-DAC-2-10-1141 

Oxfam Wereldwinkels Handel! Maar dan eerlijk XM-DAC-2-10-1068 

PLAN BELGIUM Un monde juste qui fait progresser les droits des 
enfants et l'égalité pour les filles 

XM-DAC-2-10-1127 

PROTOS Samen werken aan water, voor een duurzame 
toekomst 

XM-DAC-2-10-1128 

Quinoa  Sensibilisation et formation des jeunes pour le 
changement social 

XM-DAC-2-10-1123 

RCN Justice & Démocratie 2017-2021 - Justice pour la paix et le développement 
durables 

XM-DAC-2-10-1099 

Rikolto (ex Vredeseilanden) Transformatie naar een Duurzaam en Inclusief 
Globaal Voedselsysteem gericht op Duurzame 

XM-DAC-2-10-1130 
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Voedselproductie, een Eerlijk Inkomen voor 
Kleinschalige Boeren en Toegang tot Gezond Voedsel 
voor Consumenten 

Rode Kruis-Vlaanderen 
Internationaal 

Rode Kruis-Vlaanderen helpt helpen – Duurzame 
impact door inzet op zelfredzaamheid 

XM-DAC-2-10-1100 

Rotary Club For Development 2017-2021 - Ensemble, avançons ! (Programme 
Commun) 

XM-DAC-2-10-1110 

Sensorial Handicap Cooperation  Plus d'enfants avec un handicap sensoriel ont accès à 
un enseignement inclusif de qualité durant tput le 
cursus scolaire 

XM-DAC-2-10-1076 

Service civil international - 
SCI/VIA - 1968110 Citoyenneté mondiale et engagement 

XM-DAC-2-10-1069 

Solidagro (ex Bevrijde Wereld - 
BW/Terre Nouvelle - TN) 

Gemeenschappelijk Programma: Samen opkomen 
voor ieders rechten 

XM-DAC-2-10-1135 

Solidarité Socialiste - SolSoc - 
FCD 

Travail décent : la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social, un programme commun mis en oeuvre par 
FOS, IFSI/ISVI, SOLSOC 

XM-DAC-2-10-1151 

SOS Honger - SOS Faim Programme commun de promotion de l'agriculture 
familiale durable et de l'économie sociale pour un 
monde plus juste 

XM-DAC-2-10-1080 

SOS Villages d'Enfants Belgique Sango: strong children change de world XM-DAC-2-10-1077 

Studio Globo - Studio G Maatschappelijke verandering voor duurzame 
ontwikkeling 

XM-DAC-2-10-1120 

SYNDIC BIS-MIS Le travail décent: la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social. 

XM-DAC-2-10-1137 

SYNDIC IFSI - SYNDIC IFSI Travail décent : la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social, un programme commun mis en oeuvre par 
FOS, IFSI/ISVI, SOLSOC 

XM-DAC-2-10-1150 

SYNDIC IIAV - SYNDIC IIAV Le travail décent: la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social. 

XM-DAC-2-10-1136 

Tearfund België -Service 
d'entraide et de Liaison - TF 

La prise en charge intégrée des maladies des enfants 
de moins de 5 ans au niveau de la communauté au 
Burundi 

XM-DAC-2-10-1101 

TRIAS Verbinden, versterken en veranderen voor een 
duurzame en meer inclusieve wereld 

XM-DAC-2-10-1129 

ULB-Coopération UNI4COOP XM-DAC-2-10-1074 

Unicef - Belgium Plaider, informer et éduquer pour atteindre chaque 
enfant d'ici 2030 au sein des ODD 

XM-DAC-2-10-1070 

Union des Villes et Communes 
de Wallonie - UVCW 

Programme de Coopération internationale 
communale - Programme pluriannuel commun 
UVCW/AVCB 2017-2021 

XM-DAC-2-10-1083 

Universitair Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
UCOS   

Studenten van het Vlaamse hoger onderwijs dragen 
als bewuste wereldburgers bij aan duurzame 
ontwikkeling voor het Zuiden 

XM-DAC-2-10-1152 
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Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten - VVSG 

Bijdragen tot goed lokaal bestuur via 
bestuurskrachtversterking in het Zuiden en lokale 
beleidscoherentie in Vlaanderen 

XM-DAC-2-10-1084 

Veterinaires sans frontieres - 
VSF 

Pour un changement durable en faveur des 
communautés dépendantes de l’élevage familial – 
vers une approche One Health 

XM-DAC-2-10-1102 

Via Don Bosco (ex 
DMOS/COMIDE) 

SPRONG : Skills Development : sleutel tot Sociale en 
PRofessionele integratie van jONGeren als actieve 
leden van de maatschappij 

XM-DAC-2-10-1131 

VLIR-UOS - Vlaamse 
Interuniversitaire Raad - 
Flemish Interuniversity Council 

Sharing Minds, Changing Lives - Programma 2017-
2021 

XM-DAC-2-10-1113 

VVOB  CD4E: Capacity Development for Education XM-DAC-2-10-1142 

WSM  
WereldSolidariteit/Sol.Mondiale 
- WSMco 

Le travail décent: la création d'emplois décents, les 
droits au travail, la protection sociale et le dialogue 
social. 

XM-DAC-2-10-1138 

WWF Belgium Protection des communautés, peuples indigènes XM-DAC-2-10-1132 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


