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keRnCiJFeRs 2012
omzeT

omzeT volgens aCTiviTeiT  
(in miljoenen €) 2008 2009 2010 2011 2012

Taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamen-
werking (directe bilaterale samenwerking) 192 207 218 218 205

Bijzondere taken van openbare dienst inzake ontwikkelings-
samenwerking (Infocyclus, Kleur Bekennen, Annoncer 
la Couleur, Trade for Development Centre, noodhulp, 
rehabilitatiehulp …) 10 9 11 10 9

Andere taken in de ontwikkelingssamenwerking die aan 
BTC worden toegewezen door derden (Europese Unie, 
Wereldbank, DFID …) 12 18 23 22 12

Juniorprogramma 3 3 3 3 3

Totale omzet 217 237 255 253 229

peRsoneel 2008 2009 2010 2011 2012

Medewerkers in Brussel 178 191 202 210 198

Internationale experts 184 185 176 184 190

Junior Assistenten 73 47 78 88 76

Lokale medewerkers in de landenkantoren 212 199 201 200 193

Lokale medewerkers in de interventies - - - 739 744

Totaal 647 622 657 1.421 1.401

Co2 voeTaFdRUk (in ton) 2008 2009 2010 2011 2012

CO2-uitstoot 3.006 3.246 3.068 3.225 3.613

     Aandeel vliegtuigreizen 1.742 2.043 1.769 1.724 1.767

CO2-compensatie 1.500 2.043 1.770 1.720 1.800
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Woord voorafWoord voorafWoord voorafWoord vooraf    
 

2012 stelt BTC voor de nodige uitdagingen. De opstand in het Noorden van Mali en de militaire interventie 

door Frankrijk hebben tot gevolg dat de samenwerking met Mali nagenoeg tot stilstand komt. BTC ziet zich 

verplicht al het buitenlands personeel terug te trekken. Enkel een beperkte aanwezigheid op het 

landenkantoor wordt behouden. De situatie in Mali heeft ook zware gevolgen voor de veiligheid in de 

naburige landen zoals Niger, waar verplaatsingen buiten de hoofdstad bijna onmogelijk en zelfs verboden 

worden. Pas in 2013 wordt de samenwerking met Mali stapsgewijs heropgestart. 

 

In 2012 worden de gevolgen van de economische en financiële situatie waarin ons land en Europa zich 

bevinden, duidelijk voelbaar in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De regering beslist in het najaar 

dat er na 26 oktober geen budgettaire engagementen meer kunnen worden aangegaan. Aangezien de 

projectcyclus van de bilaterale samenwerking maakt dat interventies pas in het najaar aan de Minister ter 

goedkeuring worden voorgelegd, betekent deze maatregel dat er voor 200 miljoen euro aan 

budgetvastleggingen moeten uitgesteld worden tot 2013. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het 

uitvoeringspeil in de komende jaren. 

 

Wat de uitvoeringsgraad in 2012 betreft, zien we een daling van het activiteitenvolume van BTC. Dat heeft 

te maken met vier fenomenen waarvan de effecten nu pas duidelijk worden. In de eerste plaats zijn er 

ongetwijfeld elementen in de werking van BTC voor verbetering vatbaar. Ook het ontbreken van een 

federale regering in 2010 heeft gevolgen. Daardoor kunnen immers geen Gemengde Commissies gehouden 

worden, waardoor er minder projecten geformuleerd en uitgevoerd worden dan gepland.  

Een derde factor is de toenemende complexiteit van onze interventies. Vaak zijn ze gericht op een 

veranderingsproces in overheidsinstellingen om de dienstverlening aan de burgers van onze partnerlanden 

te verbeteren. Daardoor hebben onze programma’s een trager uitvoeringstempo dan de vroegere kleinere 

projecten met een bescheidener doelstelling.  

Een vierde verklaring is de nadruk die BTC en de internationale donorgemeenschap leggen op het 

eigenaarschap van de lokale partners en het gebruik van de nationale systemen. Hierdoor beschikt BTC niet 

langer over alle hefbomen om de uitvoering van de interventies te versnellen. 

 

Deze uitdagingen vormen meteen het ‘to do’-lijstje voor 2013. Met de Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking moeten we streven naar een meer gebalanceerde portefeuille waarbij 

complexe programma’s afgewisseld worden met projecten die een snellere uitvoering toelaten. We 

moeten de uitvoeringsmodaliteiten, waarvan sommige uit de jaren negentig van de vorige eeuw dateren 

(zoals het ‘medebeheer’), kritisch evalueren en aanpassen aan de huidige context. De nadruk ligt hierbij op 

performantie, efficiëntie, eigenaarschap en duurzaamheid. Een ambitieus informaticaproject tenslotte zal 

toelaten de informatie-uitwisseling, interactie, opvolging en ondersteuning van onze activiteiten op het 

terrein te optimaliseren. 

 

Carl Michiels, Voorzitter van het Directiecomité  
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Bestuurlijk verslagBestuurlijk verslagBestuurlijk verslagBestuurlijk verslag    
 

Algemene Vergadering 

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

vertegenwoordigt de Federale Staat op de Algemene 

Vergadering. De Algemene Vergadering oefent geen andere 

bevoegdheden uit dan die welke haar zijn voorbehouden bij 

de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de 

handelsvennootschappen die van toepassing zijn op de 

naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk en bij de 

wet. De Algemene Vergadering is gehouden op 25 juni 2012. 

Op de Algemene Vergadering geeft de Minister een kwijting 

voor het geleverde werk. 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf leden, met inbegrip 

van de voorzitter die er van rechtswege lid van is, en telt 

evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De 

bestuursleden worden benoemd door de Koning voor een hernieuwbare termijn van vier jaar, op basis van 

hun kennis van de internationale samenwerking of inzake beheer. In 2012 heeft geen enkel bestuurslid een 

leidinggevende functie opgenomen in de vennootschap. 

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de 

verwezenlijking van het maatschappelijk doel van BTC. Hij bepaalt de strategie van BTC op voorstel van de 

verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en keurt elk jaar een ondernemingsplan goed waarin de 

doelstellingen en de strategie van BTC op middellange termijn worden vastgesteld. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn:  

• De heer Yves Haesendonck, ambassadeur – voorzitter van de Raad van Bestuur; 

• De heer Jef Valkeniers, ereparlementslid, plaatsvervanger van de voorzitter van de Raad van 

Bestuur; 

• De heer Claude Bougard, eresenator; 

• De heer Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG); 

• Mevrouw Kathelijn De Decker, stafmedewerker; 

• De heer Luc De Lobel, Adjunct-Kabinetschef “Kabinet van de Vice-Eerste Minister, Minister van 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken”; 

Belgisch 

ontwikkelingsagentschap 

BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. 

BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter 

beschikking om de armoede in de wereld uit te 

roeien. 

BTC is een naamloze vennootschap van publiek 

recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de 

wet van 21 december 1998. De relaties tussen 

de Belgische staat en BTC zijn vastgelegd in 

een beheerscontract. 

Lees de volledige identiteitskaart van BTC op 

de website, onder de titel “Over BTC” 

(www.btcctb.org/nl/profiel-van-btc-missie-

visie-waarden). In dat hoofdstuk vind je ook de 

beginselverklaring (Wat is BTC?, Institutioneel 

kader, Organisatie, Opdrachtgevers enz.) 
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• De heer Etienne Godin, medewerker van APEFE; 

• De heer Etienne Knoops, voormalig minister, ereparlementslid; 

• Mevrouw Leen Laenens, voormalig directeur Bioforum Vlaanderen vzw; 

• De heer Jacques Lefèvre, voorzitter van l’Université des Ainés - UDA (UCL); 

• De heer Willy Peirens, erevoorzitter van het ACV, ere-vice-voorzitter van de World Confederation 

of Labour; 

• De heer Milan Rutten, afdelingshoofd Communicatiekanalen bij de Stad Antwerpen. 

Overeenkomstig de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 september 1999, gewijzigd 

door de beslissing van de Algemene Vergadering van 17 december 2004, ontvangen de leden van de Raad 

van Bestuur volgende vergoeding: 

• De voorzitter: een jaarlijkse som van 7.000 euro en een zitpenning van 150 euro per 

raadsvergadering; 

• De Plaatsvervanger van de Voorzitter: een jaarlijkse som van 5.500 euro en een zitpenning van 150 

euro per raadsvergadering; 

• De andere leden: een jaarlijkse som van 4.000 euro en een zitpenning van 150 euro per 

raadsvergadering. 

• De Voorzitter en diens Plaatsvervanger kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding van 309,87 

euro per maand ontvangen; de leden kunnen de reële gemaakte kosten voor het bijwonen van de 

raadsvergadering inbrengen. 

In 2012 komt de Raad van Bestuur negen keer bijeen.  

 

Interne audit 

In overeenstemming met de goede praktijken inzake bestuur en de bepalingen van zijn beheerscontract 

beschikt BTC over een dienst interne audit.  

De opdracht van de interne auditoren is BTC op onafhankelijke en objectieve wijze zekerheid te verstrekken 

over de mate waarin het agentschap zijn activiteiten beheerst. Zij moeten advies verstrekken en een 

meerwaarde bieden om de werking van BTC te verbeteren. De interne auditoren helpen BTC bij het 

realiseren van zijn doelstellingen door systematisch en gedisciplineerd de doeltreffendheid van het risico- 

en controlebeheer en de beheersprocessen te evalueren. Bij het uitvoeren van hun taak moeten zij de 

normen van het Instituut van Interne Auditoren in acht nemen. Bovendien worden synergieën ontwikkeld 

tussen de interne en externe auditoren van BTC. 
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De interne auditoren rapporteren aan het auditcomité van BTC. Dit is samengesteld uit 5 leden van de Raad 

van Bestuur en komt in 2012 viermaal samen. Krachtens de wet tot oprichting van BTC en het 

beheerscontract moet het auditcomité ervoor zorgen dat BTC op gepaste wijze de risico’s identificeert en 

beheert.  

Eind 2011 wordt een nieuwe verantwoordelijke voor de interne audit aangeworven, waardoor de dienst in 

2012 op haar volle capaciteit van twee voltijds equivalenten kan draaien. 

In de loop van 2012 houdt interne audit zich bezig met de volgende zekerheid verstrekkende activiteiten: 

- een audit van het landenkantoor en geselecteerde projecten in Benin; 

- een audit van de UCAG-structuren (Unité Conjointe d’Appui à la Gestion) in de Democratische Republiek 

Congo; 

- het eerste deel van een audit met betrekking tot het goed bestuur en beheer van de dienst Operaties op de 

hoofdzetel; 

- een eerste opvolging van de correcte invoering van de aanbevelingen gedaan in het kader van de ICT-

audit in 2011. 

 

Daarnaast houdt interne audit zich bezig met het oprichten en uitbouwen van het integriteitsbureau van 

BTC en het behandelen van de ontvangen vragen en klachten (zie pag. 16).  

Interne audit maakt de transitie naar een volledig systeem van werkdocumenten in de cloud. 

 

Directiecomité 

Op 15 juli 2012 loopt het mandaat van Jean-Pierre Luxen als directeur af en verlaat hij ook BTC. Het 

departement ‘Sectorale & thematische expertise’ valt vanaf dan onder de voorzitter van het directiecomité. 

De leden van het directiecomité zijn: 

 

• Carl Michiels, Voorzitter van het Directiecomité; 

• Peter Pauwels, directeur Financiën en Information & Communication Management; 

• Krista Verstraelen, directeur Human Resources; 

• Luc Langouche, directeur Operations.  
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Landenkantoren 
BTC heeft in 2012 een kantoor in de volgende landen: Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, Ecuador, Mali, 

Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestina, Peru, Democratische Republiek Congo (verder in dit 

verslag aangeduid als Congo), Rwanda, Zuid-Afrika, Senegal, Tanzania en Vietnam. 

Daarnaast voert BTC in 2012 ook nog activiteiten uit in Cambodja, Libanon en Tunesië. 

 

Administratief toezicht 
De vennootschap staat onder de controlebevoegdheid van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en 

van de Minister van Begroting. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van twee 

regeringscommissarissen, benoemd en afgezet door de Koning, de ene op voordracht van de Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking en de andere op voordracht van de Minister van Begroting. Zij brengen geen 

verslag uit aan de Raad van Bestuur, maar rechtstreeks aan de betrokken minister.  

Zij hebben in 2012 geen bezwaar betekend tegen beslissingen van de Raad van Bestuur die een schorsing 

opleverden en een nieuwe beslissing noodzakelijk maakte van de minister. De bezoldiging van de 

regeringscommissarissen is ten laste van de Belgische Staat. 

Financieel toezicht 
De controle op de financiële toestand en de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een college van 

commissarissen dat vier leden telt. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere 

commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd. De commissarissen benoemd door het 

Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Hof. De andere commissarissen worden benoemd 

onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De Koning stelt de 

bezoldiging vast van de commissarissen aangeduid door het Rekenhof. Het mandaat van de 

bedrijfsrevisoren is bepaald via de respectieve openbare aanbestedingen. Deze bezoldigingen zijn ten laste 

van BTC. 

Het mandaat voorziet een tussentijdse en een jaarlijkse audit van de rekeningen. Verder kunnen de 

commissarissen tot zes auditopdrachten uitvoeren in de partnerlanden. Elke opdracht levert een verslag op 

dat wordt toegelicht in een vergadering van het auditcomité. De verklaring over de jaarrekening 2012 is 

een verklaring zonder voorbehoud. 

Voor 2012 bedraagt de totale bezoldiging van de commissarissen van het Rekenhof 15.156 euro. De 

uitgaven voor de bedrijfsrevisoren bedragen 354.731,13 euro, exclusief controleopdrachten buiten 

mandaat.  
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Belanghebbenden (stakeholders) 

BTC onderscheidt vier groepen belanghebbenden: de partnerlanden en hun bevolking, de opdrachtgevers, 

de maatschappij en het BTC-personeel. De identificatie van de belanghebbenden vloeit automatisch voort 

uit de wet van 21/12/1998 tot oprichting van BTC, waarin de opdracht van het agentschap is vastgelegd. 

 

• Partnerlanden en hun bevolking 

Zij zijn de uiteindelijke begunstigden van BTC’s hoofdactiviteit - het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten - 

en vormen dus logischerwijze de belangrijkste stakeholders. BTC ontvangt op de hoofzetel 

landendelegaties om de institutionele relaties te onderhouden en aan te scherpen. In 2012 worden zo de 

banden met Benin, Bolivia, Burundi, Marokko, Peru, Rwanda en Vietnam nauwer aangehaald.  

• Opdrachtgevers en de sector 

De belangrijkste opdrachtgever van BTC is de Belgische Staat. De rechten en plichten van beide partijen zijn 

vastgelegd in een beheerscontract. BTC werkt ook voor andere opdrachtgevers, zoals de Europese 

Commissie, de Wereldbank, DFID …  

BTC organiseert geregeld overleg met diverse belanghebbenden uit de overheid en de sector. Zowel 

parlementairen, ngo’s, internationale organisaties als verwante instellingen worden uitgenodigd om met 

BTC van gedachten te wisselen. In 2012 ontvangt BTC 120 bezoekers uit 40 organisaties. 

BTC organiseert haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van de minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette. Er zijn 220 vertegenwoordigers uit alle geledingen van de 

ontwikkelingssamenwerking aanwezig, wat het evenement tot een uitgelezen moment van interactie 

maakt.  

• De maatschappij 

BTC’s opdracht behelst ook sensibiliseringsactiviteiten en vorming over ontwikkelingssamenwerking. Op die 

manier wil BTC bijdragen tot een groter en steviger draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij de 

publieke opinie. 

• Het BTC-personeel 

Het menselijk kapitaal van BTC is zijn belangrijkste rijkdom. Via het Juniorprogramma kan BTC ook jonge 

mensen een eerste werkervaring in de sector aanbieden.  

Lees meer over de belanghebbenden van BTC op btcctb.org >> Over BTC >> Profiel van BTC  

 

Thematische conferenties 

BTC organiseert thematische conferenties gericht naar de sector, maar open voor alle geïnteresseerden, 

waarop gastsprekers nieuwe inzichten aanbrengen. De conferenties zijn gelinkt aan bepaalde Werelddagen 

die van belang zijn voor onze activiteiten. Telkens komen 100 à 200 toehoorders opdagen. Er vinden vier 

conferenties plaats: 
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- op 8 maart, een conferentie over ‘Gender en landbouw’ naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. 

Eve Crowley, Deputy Director FAO, spreekt het publiek toe over de ervaringswereld van vrouwen in rurale 

gebieden.  

- op 8 juni, een milieuconferentie over ‘Green Economic Models’. Gastsprekers zijn Jon Lomøy, directeur 

Development Cooperation Directorate, OESO en Raymond van Ermen, Executive Director of the European 

Partners for the Environment - Poverty and Green Economy: Transformative Partnerships Environment 

Day.  

- op 11 oktober, een conferentie over lesgeven in ontwikkelingslanden, naar aanleiding van Internationale 

leerkrachtendag op 5 oktober. De intervenanten zijn Dennis Sinyolo van Education International en Steve 

Passingham, European Commission, co-chair International Task Force on Teachers for EFA (Unesco).  

 - op 30 november, een aidsconferentie met Mark Heywood, Zuid-Afrikaans activist, oprichter van 

Treatment Action Campaign en Section 27. 

Partnerships 

BTC wil zijn bekendheid versterken aan de hand van strategische allianties met donoren, andere 

agentschappen voor ontwikkelingssamenwerking en technische partners (universiteiten, excellentiecentra, 

studiebureaus, ministeries, overheidsbedrijven …) 

 

BTC versterkt de partnerships met overheidsinstellingen en sluit overeenkomsten af met drie federale 

overheidsdiensten. In onderling overleg worden projecten geformuleerd en opgestart, waarvoor een 

beroep wordt gedaan op de expertise van deze instellingen. 

Volgende kaderakkoorden met overheidsinstellingen afgesloten:  

- de Federale Overheidsdienst Justitie (op 16 april);  

- het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (op 31 augustus); 

- de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (op 17 september). 

Alles samen zijn inmiddels zes akkoorden ondertekend.  

 

Het agentschap onderhoudt en versterkt wel de bestaande partnerships met de belangrijkste spelers uit de 

ontwikkelingssamenwerking (EUNIDA, Practitioners’ Network for European Development Cooperation, 

DFID UK, Finexpo, Europese Unie ...).  

In 2012 wordt BTC geaccrediteerd als gemandateerd organisme (‘mandated body’) door de Europese 

Commissie om Europese ‘twinnings’ of ‘jumelages’ uit te voeren. Dit betekent dat BTC voor de Europese 

Commissie namens België samenwerkingen tussen ministeries kan opstarten in het kader van de 

uitbreiding van de Europese Unie. Dit gebeurt met kandidaat-lidstaten en met de EU-buurlanden. BTC zal 

dit doen via het nationale contactpunt binnen de Directie-Generaal voor Europese Zaken van de Federale 

Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken. 

U vindt een overzicht van ons strategisch netwerk op www.btcctb.org >> Over BTC >> Partnerships & 

allianties. 
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Organisatieontwikkeling 
BTC zet de ontwikkeling van zijn interne organisatie verder om zo zijn ondersteuning aan de uitvoering van 

de gouvernementele samenwerkingsprogramma's te versterken. 

 

Strategie 
De strategie voor 2012 tot 2016 wordt vastgelegd en leidt tot verschillende verbeterinitiatieven. Deze 

strategie houdt expliciet rekening met de lopende onderhandelingen voor het vierde beheerscontract, de 

toegenomen autonomie en de nieuwe verantwoordelijkheden die BTC zal krijgen. 

De strategische doelstellingen van BTC willen stuk voor stuk bijdragen aan de ontwikkelingsprocessen van 

de partnerlanden. Ze worden visueel voorgesteld in de strategische kaart: 

 

 

 

De strategische doelstellingen van BTC vormen het kader waarin de landenteams en departementen van de 

zetel hun operationele doelstellingen bepalen.  

Elk landenteam heeft als opdracht om het gouvernementele ontwikkelingsprogramma in het partnerland te 

coördineren, te ondersteunen en op te volgen. Dit geldt voor de hele hulpcyclus en voor alle interventies. 

Het landenteam bestaat uit collega's van de zetel in Brussel en van het landenkantoor in het partnerland 

wiens competenties elkaar aanvullen. 

Er worden regelmatig managementreviews gehouden om op te volgen hoe BTC zijn strategie uitvoert. 
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Organisatiestructuur 

BTC stelt zijn organisatiestructuur af op zijn strategische doelstellingen en op de gemaakte keuzes om deze 

te realiseren. Zo kiest BTC ervoor om de landenteams te responsabiliseren onder leiding van de plaatselijk 

vertegenwoordigers. De werkingsprincipes van de landenteams worden aangenomen en vertaald in een 

beleid. Vanuit dit beleid definieert elk landenteam zijn samenwerkingsmechanismen en zijn besluitvorming 

in een eigen intern reglement. 

Doordat we evolueren van een departementale naar een matrixorganisatie, moet de werkdynamiek 

worden aangepast, evenals de begrippen 'hiërarchisch' en 'functioneel' gezag. 

 

 

Kwaliteitsgarantie 
De kwaliteitsgarantie van BTC omvat processen waarmee we: 

- ons ervan vergewissen dat de geleverde diensten conform zijn met de interne kwaliteitsnormen en 

dat de producten (outputs) van de interventies bijdragen tot het bereiken van hun outcome; 

- de performantie van de interventies evalueren in het licht van de internationale criteria; 

- lessen trekken en de lessons learned kapitaliseren. 

 

ISO 9001-certificering 

Het BTC-kwaliteitsgarantiesysteem wordt sinds 2010 volgens de internationale norm ISO 9001 

gecertificeerd. De certificering betreft de interventies met een projectaanpak als hulpvorm. Het 

toepassingsgebied van de certificering was oorspronkelijk beperkt tot de zetel in Brussel en werd in 2011 

uitgebreid naar het BTC-landenkantoor in Rwanda. In 2012 verkrijgt ook het kantoor in Marokko de 

certificering. 

 

Kwaliteitsvalidering 

BTC versterkt zijn kwaliteitsgarantie door de principes te formaliseren waarmee de kwaliteit van de 

producten en diensten wordt gevalideerd. Deze principes worden vertaald in een beleid. 

Er wordt een comité opgericht dat de kwaliteit van bepaalde prioritaire diensten valideert. Het interne 

reglement ervan wordt aangenomen. 

 

Monitoring & Evaluatie-systeem 

BTC versterkt zijn kwaliteitsgarantie met de voortgaande modernisering van zijn Monitoring & 

Evaluatiesysteem (M&E). Doel is dat de M&E zich nog meer op de ontwikkelingsresultaten gaat toespitsen. 

Het aangenomen M&E-beleid wordt vertaald in guidelines. Deze verduidelijken de aanpak van BTC, de na 

te komen regels en de aanpassing van de organisatiestructuur van BTC. 

In een logica van continue verbetering analyseert BTC de kwaliteit van de eindevaluaties van de 

interventies. BTC past ook het jaarlijks monitoringproces aan waarmee de interventies kunnen meten 
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welke vooruitgang ze boeken bij het bereiken van hun ontwikkelingsresultaten. Verder worden workshops 

georganiseerd op het terrein om de interventies te begeleiden bij de uitvoering van dit proces. 

BTC blijft investeren in de competentieversterking van de stakeholders betrokken in het M&E-systeem, 

zowel in Brussel als op het terrein. 

 

Tevredenheidsenquête 

Om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren, houdt BTC een tevredenheidsenquête in alle 

partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (behalve Congo) bij de externe stakeholders 

met wie het samenwerkt, namelijk de leden van volgende overlegstructuren: 

- de partnercomités; 

- de gemengde lokale overlegstructuren. 

Er wordt de externe stakeholders gevraagd naar hun tevredenheid over de manier waarop BTC de instelling 

waarvan zij deel uitmaken, ondersteunt in haar inspanningen om ontwikkelingsresultaten te behalen.  

De vragen zijn geformuleerd rond drie resultaten volgens de strategische kaart: 

- de ondersteuning (door BTC) aan de sectorstrategieën; 

- de betrouwbaarheid van de verwezenlijkingen van BTC t.a.v. de aangegane verbintenissen; 

- de versterking (door BTC) van het toe-eigeningsproces van de partners. 

De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn bemoedigend. Zo is de overgrote meerderheid (meer dan 

90%) van de ondervraagden van mening dat, over het algemeen genomen, de actie van BTC aanzienlijk 

bijdraagt tot de uitvoering van de sectorstrategieën in hun land.  

  

Klachtenbeheer 

BTC blijft de klachten behandelen die het krijgt toegestuurd via de meldpunten. Deze zijn opgenomen in de 

rubriek 'Contact' van de website. 

Er worden negen klachten ingediend. Alle klachten worden ontvankelijk verklaard maar na analyse blijkt 

dat acht ervan ongegrond zijn. De negende klacht leidt ertoe dat BTC correctieve maatregelen nam. 

In de meeste gevallen krijgt de indiener binnen de 25 werkdagen na ontvangst van de klacht een 

gemotiveerd antwoord. 
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Integriteit en anticorruptie 

 

De oprichting van het integriteitsbureau 

2012 is wat betreft integriteit en anticorruptie een belangrijk jaar voor BTC. Einde 2011 keurt de Raad van 

Bestuur de oprichting van het integriteitsbureau goed. Dit bureau wordt verantwoordelijk voor de 

ontvangst van klachten en vragen met betrekking tot ethiek en anticorruptie binnen BTC. Het bureau 

functioneert als tweede lijn, na de plaatselijk vertegenwoordiger of de hiërarchische overste, voor klachten 

en vragen rond integriteit.  

 

Op 20 maart 2012 houdt Carl Michiels, voorzitter van het directiecomité, het integriteitsbureau boven de 

doopvont. Het dagelijks beheer ligt in handen van de onafhankelijke dienst interne audit. Het charter van 

deze dienst geeft interne audit de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van interne administratieve 

onderzoeken. Dit omvat ook de inhoudelijke analyse en de verdere behandeling van ontvankelijk 

verklaarde klachten. 

 

Het integriteitsbureau is bereikbaar voor iedereen 

Het integriteitsbureau werkt met een onlinemeldpunt dat volledig losstaat van de bestaande ICT-

infrastructuur. Dit garandeert een volledige onafhankelijkheid en beschermt de identiteit van de personen 

of organisaties met vragen of klachten.  

Het integriteitsbureau behandelt geen anonieme of niet-gefundeerde klachten. Personen met vragen of 

klachten identificeren zich op de website of via e-mail en worden gecontacteerd door het 

integriteitsbureau. Enkel op basis van bewijsmateriaal of ondubbelzinnige aanwijzingen wordt een 

vooronderzoek gestart. 

 

Het integriteitsbureau respecteert de regelgeving 

Het integriteitsbureau informeert medewerkers tegen wie klacht ingediend wordt en verwijdert elke 

verwijzing naar personen na afwerking van een klacht of een vraag, conform de regels opgesteld door de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

Het integriteitsbureau in cijfers 

Het integriteitsbureau ontvangt eenentwintig meldingen: zes vragen en vijftien klachten. Veertien klachten 

worden ingediend via de website, zes via e-mail en één per post. Zestien van de meldingen waren intern 

van oorsprong (vanuit BTC), vijf extern (buiten BTC).  

Van de vijftien klachten worden er drie geweigerd wegens gebrek aan aanwijzingen of omdat ze anoniem 

zijn ingediend. Van de twaalf overblijvende klachten worden er vijf naar de eerste lijn verwezen om daar 

verder behandeld te worden. 

Op het einde van 2012 is voor drie klachten een advies aan het directiecomité geformuleerd. Rond twee 

klachten loopt een intern administratief onderzoek. Over twee klachten is een eerste analyse in uitvoering. 
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Optimaal gebruik van aanwezige competenties 

De medewerkers van het integriteitsbureau beschikken niet over alle kennis met betrekking tot ethisch 

gedrag en anticorruptie. Daarom doen ze dankbaar een beroep op de ethische commissie, opgericht om 

het integriteitsbureau te ondersteunen bij de beoordeling van de principekwesties die in bepaalde vragen 

en klachten rijzen. Deze meldingen worden in anonieme vorm voorgesteld aan de commissie. Deze is 

samengesteld uit leden van verschillende departementen en verenigt de verschillende competenties 

binnen BTC rond integriteit en anticorruptie. 

 

Ethische code 

De nieuwe ethische code, die in 2011 reeds door het directiecomité was goedgekeurd, wordt begin 2012 

van kracht voor het voltallige personeel van BTC. De code is gebaseerd op onze waarden: respect, 

integriteit, engagement en verantwoordelijkheidszin. 

 

Actieve deelname aan internationale netwerken 

Als partner in het U4 Anti-Corruption Resource Centre maakt BTC gebruik van de kennis en competenties 

rond de strijd tegen corruptie in de ontwikkelingssamenwerking die binnen deze organisatie aanwezig zijn. 

U4 werkt onder de koepel van het Chr. Michelsen Institute en opereert vanuit het Noorse Bergen. De 

organisatie werkt nauw samen met Transparency International. 

BTC en DGD financieren elk de helft van het Belgische lidmaatschap. Dit geeft de organisaties toegang tot 

algemene opleidingen en tot zeer specifieke sectorgerichte opleidingen rond corruptiemechanismen in de 

ontwikkelingssamenwerking. De BTC-medewerkers wordt sterk aangeraden om deel te nemen aan de 

opleidingen die voor hen relevant zijn.  

Waar mogelijk en pertinent, doet BTC voor onze formuleringen een beroep op de informatie die U4 ter 

beschikking stelt, in een streven om het risico op corruptie in de projecten zoveel mogelijk te beperken. 
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Gender  

De interventies 

Een belangrijk aandachtspunt bij het opstarten van de genderactiviteiten is de systematische integratie van 

het genderperspectief in de uitvoering van de indicatieve samenwerkingsprogramma’s. Een goed voorbeeld 

is Rwanda, waar concrete aanbevelingen zijn geformuleerd voor de integratie van gender in de prioritaire 

sectoren gezondheid, energie en decentralisatie.  

 

Doordat de genderactiviteiten vaker zijn opgenomen in de formuleringen (in 71% van de gevallen in 2012), 

nemen ze in omvang toe. De operationalisering ervan vergt uiteraard een grotere inzet van het plaatselijk 

personeel. Daarvoor wordt bij voorkeur een beroep gedaan op nationale ngo’s en consultants, onder meer 

om vormingen voor de projectteams te organiseren (Senegal, Benin, Rwanda, Burundi, Marokko) of om 

genderanalyses uit te voeren in de prioritaire sectoren (bijvoorbeeld de onderwijssector in Congo). Om dit 

alles te kunnen opvolgen, wordt in een tiental interventies het instrument ‘Gender Budget Scan’ ingevoerd, 

dat niet alleen de intenties van het formuleringsteam vastlegt in het technisch en financieel dossier, maar 

het ook mogelijk maakt om deze intenties op dynamische wijze op te volgen en te vergelijken met de 

uitgaven in het jaarrapport en bij de tussentijdse en de eindevaluaties. 

Dit brengt een pak werk met zich mee. Daarom wordt voor de uitvoering van de gendergerelateerde 

activiteiten in de interventies in Marokko een nationale genderexpert aangeworven, die in samenspraak 

met de verschillende teams een actieplan heeft opgesteld. Partnerlanden zijn op die wijze autonomer en 

efficiënter in het mainstreamen van gender. 

 

Man/vrouw-evenwicht 

Er worden enkele knelpunten onder de loep genomen, waaronder het stagnerend aantal vrouwelijke 

technisch assistenten op het terrein, schommelend rond de 17% (2011). Tijdens de nieuwe rekruteringen 

worden bij gelijke competenties vrouwen aangeworven om deze kloof te dichten. Zo krijgt Niger een 

nieuwe vrouwelijke plaatselijk vertegenwoordiger en worden 19 nieuwe vrouwelijke technisch assistenten 

aangeworven in Rwanda, Senegal en Uganda. Dat brengt het percentage vrouwelijke technisch assistenten 

op 33%. 

 

Netwerken 

BTC wordt lid van het Gendernet van Oeso/DAC en neemt deel aan conferenties in Ethiopië en Parijs, waar 

onder meer de 57e sessie van de Commission on Status of Women (CSW) en de besprekingen van Post-

2015 worden voorbereid. In Turijn neemt BTC het medevoorzitterschap van de expertgroep Gender van het 

netwerk Learn4Dev (www.learn4dev.net) op zich. Het netwerk engageert zich om de gendercertificatie van 

opleidingen op de agenda te zetten. In België levert BTC ondersteuning bij de reorganisatie van het netwerk 

Vrouwen en Ontwikkeling. 
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HIV/Aids 

In 2012 zet BTC belangrijke stappen om hiv en aids als aandachtspunt op de werkvloer én in de interventies 

in het Zuiden te verankeren.  

Landenkantoren 

Alle landenkantoren moeten het hiv-werkvloerbeleid uiterlijk tegen 31 december 2013 volledig 

operationeel maken. Sommige landenkantoren stellen een hiv-aanspreekpunt aan, terwijl andere een hiv-

overleggroep samenstellen. Naar aanleiding van Wereldaidsdag (1 december) organiseren de meeste 

landenkantoren een speciale activiteit.  

 

In de interventies 

Het hiv-werkvloerbeleid leidt tot een verhoogde aandacht voor hiv-mainstreaming in de interventies op het 

terrein. De aandacht gaat in de eerste plaats naar landen die getroffen zijn door een hiv-epidemie en waar 

België actief is in het onderwijs en/of de gezondheid, twee sectoren die cruciaal zijn in hiv-preventie en -

respons.  

 

In Oeganda wordt, samen met het ministerie van onderwijs en met de instellingen betrokken bij het 

programma voor het verbeteren van de opleiding van leerkrachten, besloten om een hiv-werkvloerbeleid 

uit te werken dat kadert in een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid op de campus.  

In Burundi organiseert BTC een workshop om tot een coherente en relevante strategie te komen voor het 

mainstreamen van hiv in de verschillende programma’s. De ervaringen met hiv-mainstreaming in minder 

voor de hand liggende programma’s zoals het bestratingsprogramma in Burundi, maken duidelijk dat er 

nog steeds nood is aan juiste informatie over hiv - en andere thema’s zoals seksueel overdraagbare 

aandoeningen en geboorteplanning - voor een brede groep van de bevolking. De ervaringen van dit 

programma worden ook in aanmerking genomen bij de formulering van nieuwe programma’s in Congo.  

In Congo worden de eerste stappen gezet om een hiv-werkvloerbeleid in de nieuwe interventies te 

integreren, waarbij ook een link zal worden gelegd naar gender en seksueel geweld. 
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Communicatie 
 

2012 is een scharnierjaar voor de communicatie van de ontwikkelingssamenwerking: uit de tweejaarlijkse 

opiniepeiling bij een representatieve steekproef van 1700 Belgen blijkt immers dat het publiek beduidend 

minder begaan is met ontwikkelingskwesties. Een verontrustend aantal burgers (44,5%) is van mening dat 

de hulp moet verminderen. 39% vindt dat de hulp slecht tot zeer slecht besteed wordt. 

 

Tegenover dit toenemend scepticisme heeft de communicatiedienst zowel in Brussel als in de 

landenkantoren één grote prioriteit: duidelijk in de kijker zetten wat BTC met het geld van de 

belastingbetaler heeft gerealiseerd. 

 

Een resultaatgericht tijdschrift 

Om de resultaten van de projecten in de verf te zetten en de expertise die BTC zijn partners biedt te 

illustreren, mikt de nieuwe publicatie '2011 - een terugblik' op een breder publiek dan de kring van 

ingewijden en experts. Casestudy's, ervaringen en foto's verduidelijken de kerncijfers van de realisaties in 

de prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze 'Terugblik' is heel terreingericht 

en vormt de ideale aanvulling op het GRI-jaarverslag van BTC, dat meer focust op de zetel.  

 

Sociale netwerken: een prima kans om van gedachten te wisselen met de doelgroepen 

De Belg vraagt zich terecht af waar het belastinggeld naartoe gaat en in dit opzicht vormen de sociale 

netwerken een kans om te communiceren met de diverse doelgroepen. In april 2012 lanceert BTC zijn blog 

om zijn expertise op het vlak van ontwikkeling in de kijker te zetten. Bovendien heeft BTC een Twitter-

account aangemaakt waarmee het experts, journalisten en besluitvormers kan bereiken. Verder is BTC 

prominenter aanwezig op Facebook, waar de gemeenschap die ons agentschap actief volgt en met ons 

communiceert, steeds groter wordt. Linkedin is het platform dat we gebruiken om ons te positioneren op 

de arbeidsmarkt, om goede experts te rekruteren.  

Al deze media hebben met elkaar gemeen dat ze ons toelaten van gedachten te wisselen. BTC herziet zijn 

website en investeert in de interactieve platforms ... Mee met de tijd en mee met de gebruikers dus! 

 

Beter communiceren rond resultaten 

In het verlengde hiervan zal in 2013 toegespitst worden op het opzetten van een welomlijnd werkkader, 

zodat elk niveau van de organisatie in staat is beter te communiceren rond de bereikte resultaten. 
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Aankoop 

De dienst Logistiek & Aankoop draagt bij tot de realisatie van de prioritaire doelstellingen van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, met name de “duurzame menselijke ontwikkeling in het kader van de 

algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip 

van het respect voor de fundamentele sociale rechten en het principe van behoorlijk bestuur, met het oog 

op het bestrijden van elke vorm van corruptie en speculatie, en het zoeken naar een optimaal gebruik van 

de ontwikkelingshulp door de partnerlanden, de eerbied voor de menselijke waardigheid, de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, met een bijzondere aandacht voor de strijd tegen elke vorm van 

discriminatie op grond van nationaliteit, geslacht, evenals discriminatie op grond van nationaliteit, geslacht, 

evenals discriminatie op grond van sociale, etnische, religieuze of filosofische motieven” (Wet betreffende 

de Belgische internationale samenwerking). 

 

In de guidelines, briefings en templates krijgen duurzaamheid, integriteit en anticorruptie de nodige 

aandacht, net als sociale aspecten en mensenrechten.  

Zo engageren leveranciers die inschrijven op een van onze overheidsopdrachten (open procedures) zich 

ertoe de mensenrechten te respecteren en rekening te houden met de politieke, culturele en religieuze 

gewoonten van het ontvangende land. De inschrijver of leverancier is verplicht de fundamentele 

arbeidsnormen, overeengekomen op internationaal niveau door de Internationale Arbeidsorganisatie, na 

te leven, meer bepaald de verdragen over vakbondsvrijheid en collectieve onderhandelingen, de 

afschaffing van dwangarbeid en verplichte arbeid, de wegwerking van discriminatie inzake 

werkgelegenheid en beroepsuitoefening en de afschaffing van de kinderarbeid.  

De factor ‘value for money’ speelt een steeds grotere rol bij het toekennen van de overheidsopdrachten. 

Tijdens de verschillende vormingen wordt op dit aspect gehamerd. 

Er worden opleidingen gegeven in Brussel, Niger, Marokko, Senegal en Oeganda. De vormingen in de 

partnerlanden zijn ook gericht op lokale medewerkers. Niet enkel Belgische, maar ook internationale 

aspecten komen aan bod. Zo staat in de vorming in Oeganda een vergelijking tussen de Oegandese en de 

Belgische wetgeving op het programma; in Congo wordt de Belgische wetgeving vergeleken met 

procedures van EuropeAid, die wij gebruiken in het kader van opdrachten voor andere donoren. Door deze 

vorm van capaciteitsopbouw kunnen onrechtstreeks ook de lokale rechtssystemen versterkt worden.  

 

ICT 

De vernieuwing van de informatica-infrastructuur wordt afgerond door de serverlokalen conform te maken 

en een nieuwe opslagruimte in gebruik te nemen. 

Een van de grootste projecten op de zetel is de migratie van alle werkposten naar Windows 7 en 

MS/Office2010. Onrechtstreeks brengt deze migratie de vernieuwing van ongeveer 60% van de werkposten 

(desktop, laptop) met zich mee en ook een upgrade naar recentere versies van heel wat buroticasoftware. 
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De videoconferenties worden uitgebreid naar de drie belangrijkste partnerlanden van BTC qua uitgaven, nl. 

Congo, Rwanda en Burundi. 

 

In 2012 start BTC ook een ander grootschalig project op: het vastleggen van de toekomstige architectuur 

van zijn informaticatoepassingen. Deze architectuur moet BTC toelaten om zijn activiteiten efficiënter te 

ondersteunen, en dit zowel op de zetel als op het terrein. 

Verder beantwoordt de ICT-dienst aan de aanbevelingen van de interne audit voor een beter bestuur van 

de ICT-projecten. 

 

Maatschappelijk engagement 

BTC wil gebruik maken van haar grote inkomhal om thema’s die een link hebben met het werk van de 

agentschap of de partnerlanden waarin BT actief is, op artistieke wijze onder de aandacht te brengen. 

Daartoe nodigt BTC gastkunstenaars uit om hun werk tentoon te stellen. Deze tentoonstellingen zijn tijdens 

de werkuren ook open voor het grote publiek. Volgende fototentoonstellingen zijn te gast in 2012: 

- Aids in Rwanda; door Ans Brys;  

- BORI, Genezers van de ziel; door Caroline Alida; 

- Een sprankelende kijk op water. Waterprojecten van BTC; door Dieter Telemans, Tim Dirven, Eric de Mildt 

en Nick Hannes;  

- De lens op onderwijs. Onderwijsprojecten van BTC; door Dieter Telemans, Jan Locus en Nick Hannes. 

In het kader van haar Corporate Social Responsability organiseert BTC elk jaar sociale acties met 

maatschappelijke relevantie. 

- Op 21 juni organiseert BTC in samenwerking met Triodos een bloedafname bij het personeel onder leiding 

van het Rode Kruis.  

- BTC sluit op 1 juni aan bij het Europese initiatief ‘Feest van de buren’ en brengt het personeel van de 

andere organisaties in het gebouw samen met de medewerkers van BTC tijdens een middagactiviteit.  

- In de koude wintermaanden steunt BTC de acties van Samusocial, een vzw die hulp verleent aan daklozen.  

 

BTC beheert het conferentiecentrum Jacqmotte. Deze infrastructuur wordt ter beschikking gesteld van 

verenigingen voor het organiseren van seminaries, conferenties, opleidingen, tentoonstellingen... In 2012 

maken 21 organisaties daarvan gebruik. 

 

BTC blijft lid van KAURI en participeert verder aan het buurtoverleg van het Marollencomité.  
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Verslag over het sociale oogmerkVerslag over het sociale oogmerkVerslag over het sociale oogmerkVerslag over het sociale oogmerk    

Interventies in het Zuiden1 
De uitvoeringsdynamiek van de BTC-interventies in 2012 wordt gekenmerkt door vier woorden: 

complexiteit, diversiteit, innovatie en verbetering.  

De complexiteit komt eerst en vooral voort uit de bijzondere veiligheidsomstandigheden die een tijdelijk 

halt toeroepen aan de activiteiten in Mali en die de verplaatsingsmogelijkheden in Niger sterk beperken. 

Deze beslissingen hebben zware gevolgen op operationeel niveau. De noodzaak om te werken volgens een 

nieuwe modaliteit, nl. via beheer op afstand, nodigt ons uit om andere prestatie-, opvolgings- en 

controlenormen uit te vinden.  

De complexiteit komt ook voort uit het continue zoekwerk naar een fragiel evenwicht tussen enerzijds het 

naleven van de beheers- en accountabilitystandaarden, en anderzijds de keuze voor het inachtnemen van 

de normatieve systemen en kaders van de partnerlanden. Er moet een ander evenwicht komen tussen de 

zoektocht naar vlugge en tastbare resultaten en naar effectieve capaciteitsversterking van de organisaties, 

wat essentieel is voor een echte duurzaamheid van deze resultaten. De snelheid van de beoogde resultaten 

staat hier tegenover hun duurzaamheid.  

 Het begrip arbitrage is alomtegenwoordig in de besluitvorming als gevolg van materiële beperkingen 

(beperkte middelen, specifieke kaders) en een veelheid aan opties en prioriteiten.  

De diversiteit aan interventiesituaties gaat in stijgende lijn. Er worden nieuwe strategische keuzes 

voorbereid, zoals de bepaling van strategieën voor middeninkomenslanden of de gezamenlijke 

programmering onder donoren. Deze evoluties hebben nog geen invloed op de uitvoering van de 

programma's, maar er wordt rekening mee gehouden bij de voorbereiding van de volgende 

programmeringscyclus voor de landen.  

De belangrijkste innovatie ligt in het begin van een overdracht van de verantwoordelijkheden van de zetel 

naar het terrein (landenkantoren en interventieteams). Deze evolutie betekent een breuk met het 

verleden. Ze gaat verder in 2013 en zal concreet zichtbaar zijn in een algemene reorganisatie van de 

functies, processen en beslissingsorganen. 

Verschillende initiatieven ter verbetering lopen ten einde. Het werk van de updating van het normatief 

kader van de hulpcyclus maakt substantiële vorderingen: opstart en afsluiting van de interventies, studie 

van de referentiesituaties, backstopping, updating van de uitvoerings-en evaluatiemissies. Er worden 

overleg- en ondersteuningorganen opgericht, zoals de landenteams en de valideringscomités. Deze laatste 

bevorderen momenteel een tussen alle diensten afgestemde beoordeling, te weerhouden opties voor de 

hele uitvoeringscyclus, van de voorbereiding van de formuleringen tot aan de ontvangst van de technische 

en financiële documenten ter voorbereiding van de uitvoering.  

                                                           
1
 Dit deel betreft de interventies gefinancierd door de Belgische Staat. 
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Uitgaven per activiteit (in miljoenen euro’s)* 
 

 
Uitgaven 2011 Budget 2012 Uitgaven 2012 

% uitvoering 

Budget 

Hoofdbasisallocatie 198,0 240,7 182,7 76% 

Projecten & Programma's  173,5 210,7 162,2 77% 

Beurzen 15,2 18,6 13,5 73% 

MIPs 3,3 4 2,4 60% 

Formuleringen 3,9 5 2,8 56% 

Winst 2,1 2,4 1,8 75% 

Budgettaire hulp  19,8 32,4 20,5 63% 

Storting 18 31 19 61% 

Expertise 1,8 1,4 1,5 107% 

Gedelegeerde samenwerking  0,5 5 1,7 34% 

Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid  

3 2,5 3,1 124% 

Andere  1,5 1,5 0,1 7% 

Totaal  222,8 282,1 208,1 74% 

 
 
 
Uitgaven per sector (in miljoenen euro’s)* 
 

Sector Uitgaven Percentage 

Gezondheid 42.365.534,01 22,24% 

Landbouw, bosbouw en visserij 38.807.469,04 20,38% 

Overheid en civiele maatschappij/Conflicten, 

   vrede en veiligheid 27.552.017,95 14,47% 

Watervoorziening en sanitatie 20.062.635,13 10,53% 

Andere multisector 14.748.673,39 7,74% 

Onderwijs 13.182.828,75 6,92% 

Vervoer en opslag 9.940.399,38 5,22% 

Energieopwekking en -voorziening 8.396.146,41 4,41% 

Andere sectoren ( totaal uitgaven: ‹ 8.000.000 €) 15.403.407,33 8,09% 

Totaal 190.459.111,39 100,00% 
 
 
 
* Incl. formuleringen en formuleringsfonds België.  

Excl. Micro-interventies, beurzen, IS, Noordprojecten, Juniorprogramma. 
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Uitgaven per land* 

 

Land Bedrag Percentage 

RD Congo        44.332.185,34  23,276% 

Rwanda          29.680.079,86  15,583% 

Burundi          24.263.159,94  12,739% 

Benin          11.140.160,57  5,849% 

Tanzania          11.024.673,72  5,788% 

Palestina          10.456.766,39  5,490% 

Bolivia            7.625.737,16  4,004% 

Marokko            7.420.469,36  3,896% 

Senegal            7.071.134,82  3,713% 

Vietnam            6.802.657,78  3,572% 

Niger            5.423.407,24  2,848% 

Oeganda            5.321.519,72  2,794% 

Ecuador            4.093.713,83  2,149% 

Mali            3.581.870,61  1,881% 

Algerije            3.521.408,00  1,849% 

Peru            2.956.748,41  1,552% 

Mozambique            2.776.630,48  1,458% 

België            1.667.096,40  0,875% 

Zuid-Afrika             1.067.165,79  0,560% 

Cambodja               227.399,24  0,119% 

Libanon                   3.275,79  0,002% 

Tunesië                   1.850,94  0,001% 

Totaal        190.459.111,39  100,000% 
 

 

* Incl. formuleringen en formuleringsfonds België.  

Excl. Micro-interventies, beurzen, IS, Noordprojecten, Juniorprogramma. 
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Studie- en stagebeurzen 

 

In 2012 beschikt het Studie- en stagebeurzenprogramma over een totaal budget van meer dan  

17 miljoen euro, waarvan 15,5 miljoen wordt vastgelegd, d.i. een opname van 91%. 

De eigenlijke uitgaven in het kader van het programma lopen op tot 13,5 miljoen, d.i. een financiële 

bestedingsgraad van 79%. 3907 bursalen uit de 18 partnerlanden van de bilaterale samenwerking worden 

opgeleid in hun land van oorsprong of in andere partnerlanden (2965) en in België (942). 

De voornaamste domeinen van opleiding zijn onderwijs, gezondheid, landbouw, milieu en 

infrastructuur/transport. 61% van de opleidingen zijn masters, masters-na-masters of universitaire 

getuigschriften. 33% van de opleidingen zijn stages, studiereizen, seminaries en colloquia. Gemengde 

doctoraten vertegenwoordigen 6% van de beurzen. 

 

Nieuwe samenwerkingen met vormingsinstellingen, zoals geïnitieerd door BTC in 2012, dragen bij tot 

competentieversterking van bursalen. We vermelden de samenwerking met enkele overheidsdiensten als 

voorbeeld: de expertise van het RIZIV
2
 en het FAVV

3
 wordt ten dienste gesteld van de managers, 

medewerkers en technici van lokale begunstigde instellingen. 

 

Het beurzenprogramma besteedt bijzondere aandacht aan gender en BTC streeft genderevenwicht na bij 

het toekennen van beurzen. 62% van de beursstudenten zijn mannen, 38% vrouwen. 

 

BTC beheert en volgt ook beurzen op voor rekening van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie 

(IAEA). Er worden opleidingen gevolgd in nucleaire geneeskunde, toegepaste biologie, de behandeling en 

het beheer van nucleair afval, farmaceutische wetenschappen en gezondheidscontrole.  

 

Twee BTC-beursstudenten nemen met succes deel aan de Prijs van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking in de categorie Onderzoek. Aimé Kakudji Kyungu (Democratische Republiek 

Congo), PhD in de sociale wetenschappen, is de laureaat in deze categorie met de doctoraatsverhandeling 

"Sendwe Mining, Socio-Anthropologie du Monde Social de l'Hôpital à Lubumbashi (RD Congo)”. Trinh Hai Le 

(Vietnam), PhD in menselijke ecologie wordt genomineerd voor zijn onderzoek "Health and environment: 

core aspects of sustainable development in the province of Quang Tri (Vietnam)". 

Ten slotte wordt de nieuwe strategie van het beurzenprogramma, die zich richt op versterking van de 

organisatiecapaciteiten van instellingen in de partnerlanden van BTC, toegepast vanaf 2012. Er worden vier 

nieuwe competentieversterkende beursprojecten geformuleerd in Congo, Tanzania, Marokko en Senegal. 

Zij worden uitgevoerd in 2013. In 2012 worden ook beursprojecten geïdentificeerd in Oeganda, Vietnam, 

Benin, Burundi en Mozambique. Die worden geformuleerd in 2013.  

                                                           
2
 RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

3
 FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
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Micro-interventies 

 
Het Micro-interventieprogramma (MIP) moet groepen en verenigingen van het maatschappelijk 

middenveld en plaatselijke overheden die bewezen hebben dat ze in staat zijn om zelf hun project te 

identificeren en uit te voeren, helpen om meer autonomie te verwerven zodat ze zelf gemakkelijker de 

ontwikkeling van hun gemeenschap in handen kunnen nemen.  

 

Het zorgt er dus voor dat de begunstigden toegang hebben tot de financiële middelen voor de uitvoering 

van projecten die bijdragen aan de effectieve verbetering van de levensvoorwaarden van de bevolking in 

het algemeen, en van de kwetsbare groepen in het bijzonder. Bovendien zorgt het MIP-programma ervoor 

dat vrouwengroepen de middelen hebben om projecten uit te voeren die van nut zijn voor hun 

gemeenschap en die bijdragen aan de empowerment van de vrouw. 

In 2012 werd een totaalbudget van 3,37 miljoen euro toegekend voor micro-interventies in de 

verschillende partnerlanden.  

Na een evaluatie van het programma in 2011 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om 

de uitvoering van het programma geleidelijk aan stop te zetten. Deze fase zal van start gaan vanaf 2013. 
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Interventies in het Noorden 

Infocyclus  

De Infocyclus is een opleiding over de Noord-Zuidproblematiek die de deelnemers een beter inzicht wil 

geven in de complexiteit van de ontwikkelingssamenwerking. De opleiding is toegankelijk voor iedereen die 

belangstelling heeft of zich actief wil engageren voor de uitdagingen in het Zuiden. Conferenties, debatten 

en workshops belichten de diverse aspecten van de prioritaire thema’s en sectoren van de 

ontwikkelingssamenwerking, met de Millenniumdoelstellingen als rode draad. Infocyclus werkt met 

lesgevers uit de Belgische bilaterale samenwerking (BTC en DGD), uit de multilaterale samenwerking, de 

niet-gouvernementele samenwerking (ngo’s), universiteiten en onderzoeksinstituten 

en van de vierde pijler. De deelnemers hebben zeer uiteenlopende professionele 

ervaring en ambities in verband met ontwikkelingssamenwerking. Enkelen hebben 

terreinervaring in projecten in het Zuiden, anderen waren reeds betrokken bij de 

promotie van duurzame ontwikkeling in de privésector, nog anderen zijn begaan met 

multiculturaliteit in het Noorden. De deelnemers vinden het uitwisselen van visies, 

ideeën en ervaring, en het opbouwen van een netwerk met meer dan 35 

nationaliteiten een grote troef van de Infocyclus.  

De Infocyclus haalt in 2012 een budgettair uitvoeringspercentage van 94%. 

 

Eindevaluatie van het Infocyclusprogramma 2008-2013 

Eind 2012 voert een extern consultancybureau de eindevaluatie uit van het lopende Infocyclusprogramma. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

- in België en Europa is Infocyclus een unieke opleiding die door vele actoren in de 

ontwikkelingssector wordt gewaardeerd; 

- Infocyclus beschikt over goede procedures, heeft een competent en toegewijd team en organiseert 

de opleiding tegen aanvaardbare kosten; 

- Infocyclus functioneert voornamelijk als verdieping van de kennis van hoogopgeleide personen die 

al actief zijn in de sector of daar naar streven; 

- de kwaliteit van de Infocyclus hangt sterk af van de kwaliteit van de sprekers en van de 

pedagogisch begeleiders. 

 

Uitdaging voor 2013: formulering van een nieuw ambitieus Infocyclusprogramma 

Begin 2013 start de formulering van een nieuw vijfjarenprogramma (2014-2018) voor de Infocyclus. Hoewel 

het programma goed draait, zijn er enkele aandachtspunten voor het nieuwe programma: 

- diversificatie en uitbreiding van het deelnemersveld;  

- opleiding ‘op maat’ naargelang de doelgroep: residentiële en niet-residentiële cycli; diversifiëren in 

het aantal dagen opleiding, in het aangeboden programma …;  

- de inhoud aanpassen aan de actuele trends binnen de ontwikkelingssamenwerking; 

- de pedagogische methodieken verrijken; 

- een evenwicht nastreven tussen kennisoverdracht, assimilatie en toepassing; 

- meer coherentie tussen de inhoud van de conferenties en de bevraging op het examen. 

Kerncijfers 2012 

- 11 residentiële Infocycli  

- 987 deelnemers 

- 544 Franstaligen  

- 443 Nederlandstaligen  

- 65% heeft minstens een 

masterdiploma 

- 2/3 vrouwen, 1/3 mannen 
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Trade for Development Centre  

Het Trade for Development Centre (TDC) wil eerlijke en duurzame handel promoten en de markttoegang 

verbeteren voor kmo’s in het Zuiden. Daarvoor wordt gewerkt rond drie pijlers. Een overzicht van de 

realisaties in 2012. 

 

Sensibiliseren 

De 11e editie van de Week van de Fair Trade vindt plaats van 3 tot 13 oktober 2012. TDC wil de campagne 

zo breed mogelijk bekendmaken en creëert met dat doel een gloednieuwe campagnewebsite 

www.weekvandefairtrade.be. Alle organisaties die fair trade in de kijker plaatsen tijdens de campagne 

kunnen er hun activiteit(en) promoten bij een groot publiek. Het resultaat? Een goedgevulde 

campagneweek met meer dan 150 verschillende fairtradeactiviteiten over heel België. 

 

Informeren 

Het TDC volgt de evoluties in fair trade en duurzame handel op de voet en communiceert hierover met 

artikels, brochures, opiniepeilingen en marktstudies.  

Tijdens de Week van de Fair Trade publiceert TDC een fairtradedossier in Knack en Le Vif. Enkele actuele 

thema’s worden er voorgesteld, zoals de invloed van de financiële crisis op de fairtradesector, 

fairtradegoud en eerlijk en solidair toerisme. Andere actuele thema’s die worden uitgespit, zijn onder meer 

de heersende spanningen in de fairtradesector, fair trade in de landen van de Arabische lente en eerlijke en 

duurzame handel en de klimaatcrisis. 

 

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart brengt TDC de brochure ‘Vrouwen en eerlijke 

handel’ uit. Die beschrijft hoe vrouwen nog steeds achtergesteld worden in verschillende delen van de 

wereld, maar toont ook aan met initiatieven uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika dat fair trade een sterk 

wapen kan zijn dat zowel vrouwen als hun omgeving ten goede komt. Verschillende gender- en 

fairtradeorganisaties, geïnteresseerde politici en journalisten ontvangen een exemplaar. De publicatie 

wordt ook verdeeld en gepromoot op een BTC-conferentie rond vrouwen en landbouw. 

 

Steun voor producenten in het Zuiden 

Financiële steun 

Het TDC financiert 41 producentenorganisaties actief in eerlijke en/of duurzame handel.  

Zo ondersteunt TDC een aantal biologische landbouwverenigingen in Tanzania, Zuid-Afrika en Bolivia met 

als doel de toegang tot de lokale markt te verbeteren. TDC is ook actief in conflictgebieden om er het 

economische weefsel te versterken, met projecten in Noord- en Zuid-Kivu en in de Palestijnse gebieden. 

Verder heeft TDC een nieuw project goedgekeurd voor de certificering van kleinschalige mijnbouw (goud) 

in Peru en financiert het sinds 2012 twee fairtradeprojecten in de toeristische sector, in Benin en Zuid-

Afrika.  

Twee pionierprojecten zijn de Fairtrade-certificering van arganolie in Marokko en de Fairwild-certificering 

van wilde cacao uit het Boliviaanse laagland. In Vietnam ondersteunt TDC de productie en het op de markt 
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brengen van fairtrade- en biologisch gecertificeerde thee voor export, alsook de commercialisering van 

landbouwproducten voor de lokale markt. 

Vijf Afrikaanse organisaties konden dankzij de financiële steun deelnemen aan de handelsbeurs BioFach in 

het Duitse Nürnberg.  

 

Marketingondersteuning 

TDC geeft ook ondersteuning op het vlak van marketing en bedrijfsbeheer, en dit zowel aan 

landbouworganisaties (Tanzania, Zuid-Afrika) als aan producenten van artisanaat (Tanzania). Op die manier 

kunnen ook organisaties met een zwakke beheerscapaciteit op weg geholpen worden naar een betere 

markttoegang. 

Zo werkt TDC samen met Siyavuna in Zuid-Afrika een strategie uit om de inkomsten uit de verkoop van 

biologische groenten en fruit op de lokale markt te vergroten. Vandaag brengen de producenten hun waar 

rechtstreeks aan huis bij consumenten die bereid zijn een meerprijs te betalen voor verse en gezonde 

producten. 

 

Een ander project dat naast financiële hulp ook marketingondersteuning krijgt, is Tanzania Organic 

Agriculture Movement (TOAM). De leden hadden geen idee van het marktpotentieel van hun producten in 

de buurlanden. Dankzij een marktstudie wordt dit in kaart gebracht en zullen zij de meerwaarde van hun 

bioproducten ten volle kunnen benutten. 

 

TDC levert ook een bijdrage aan een BTC-interventie in Marokko door de dadel- en saffraanverkoopcijfers 

van kleine producenten te analyseren. Op basis van de resultaten kunnen de Marokkaanse autoriteiten 

lokale producenten helpen hogere inkomsten te halen uit hun productie. 

 

Annoncer La Couleur/Kleur Bekennen 

Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur ondersteunt al meer dan 15 jaar scholen bij de sensibilisering van 

jongeren tot actieve wereldburgers die deelnemen aan de internationale solidariteit. In iedere provincie 

kunnen de scholen bij Kleur Bekennen en Annoncer la Couleur terecht voor advies op maat, kwalitatief 

educatief materiaal en scholing. Ook financieel krijgen ze een duwtje in de rug. Annoncer la Couleur biedt 

dezelfde ondersteuning ook aan jongerenorganisaties. 

 

Nieuwe uitdagingen 

Tien jaar na het congres van Maastricht komen stakeholders uit heel Europa bijeen op een groots congres 

in Lissabon om een stand van zaken op te maken en goede praktijken uit te wisselen over tien jaar ‘Global 

Education’. Naast het verankeren van wereldburgerschap in de dagelijkse leerpraktijk staat voor de 

komende jaren het creëren van politiek engagement centraal.  

De uitdagingen zijn aanzienlijk. Net als in andere landen, daalt ook in België de barometer voor het 

draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Jongeren en scholen spelen een belangrijke rol om dat 

draagvlak levend te houden. De evaluatie die Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur in 2012 uitvoert, laat 
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alvast geen twijfel bestaan over het belang van het programma om scholen hierbij op weg te helpen. Die 

evaluatie gaat in de eerste plaats de interne werking en efficiëntie van het programma na. Uit de bevraging 

bij scholen en leerkrachten blijkt de appreciatie voor het kwalitatieve en neutrale aanbod, de financiële 

ondersteuning en het bieden van een rode draad doorheen de projecten.  

 

2012: Inspiratie, kwaliteit en toegankelijkheid 

• Op het provinciaal domein van Hélécine verzamelen 180 jongeren om het resultaat van hun project 

met Annoncer la Couleur te delen met elkaar. Deel uitmaken van een groter geheel werkt zowel voor 

leerlingen als voor leerkrachten inspirerend. Een filmverslag van deze dag zet ook anderen aan tot 

actie. 

• In het najaar houdt Kleur Bekennen haar Inspiratiedag voor 70 leerkrachten en 45 educatieve 

organisaties. Leerkrachten worden verleid tot een parcours van positieve verandering, proeven van een 

rijk workshopaanbod en inspireren elkaar met hun eigen goede praktijken. Leo Bormans, schrijver van 

‘The World Book of Happiness’, vergast het publiek op een gepassioneerd pleidooi voor de kracht van 

optimisme. 

• Het aanbod aan educatief materiaal voor wereldburgerschap is rijk, de zoektocht naar de perfecte 

‘tool’ vaak complex. Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur werkt samen met aanbieders, ontwikkelaars 

en gebruikers aan een analyserooster. Het leidt niet enkel naar kwalitatief materiaal, het wijst ook op 

de veelzijdigheid en het potentieel van verschillende materialen in uiteenlopende contexten.  

• Het kennisplatform is een leerplatform voor aanbieders en leerkrachten die de digitale wereld willen 

verkennen: hoe vinden digitale materialen en methodieken hun plaats in de school? Waar hou je als 

ontwikkelaar rekening mee? Wat is de sleutel tot succes? De mogelijkheden zijn talrijk, maar komen ze 

ook tegemoet aan de noden van de gebruiker? 

• Het nascholingsaanbod wordt voortdurend bijgeschaafd en afgestemd op het aanbod van het 

onderwijs. Als extra motivator laten we collega-leerkrachten als deskundigen aan het woord.  

• Bij aanvang van het schooljaar 2012-2013 staan ook de vernieuwde websites van Kleur Bekennen en 

Annoncer la Couleur paraat. Via de invalshoeken van wereldburgerschap loodsen we de bezoekers naar 

het hart van wereldburgerschap met actuele informatie over vorming, pedagogische materialen en 

inspirerende voorbeelden. Meer nog, via een eigen account staan leerkrachten en educatieve 

organisaties rechtstreeks in contact met de educatieve medewerkers van Kleur Bekennen-Annoncer la 

Couleur in de provincies. Ruim 1000 leerkrachten en 390 organisaties maken hiervan gebruik. 

• Om pedagogische materialen dichter bij de gebruiker te brengen, zoeken we samenwerking met 

openbare bibliotheken. De provincies Luik en Henegouwen bijten hierbij de spits af. 

 

De toekomst 

De toekomst staat in het teken van synergie en complementariteit met andere actoren op het terrein, 

binnen de onderwijswereld en met de verschillende aanbieders van educatief materiaal voor scholen en 

jongeren. In 2012 zijn de eerste stappen gezet. In 2013 wordt hierop verder gewerkt.  
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Interventies voor andere opdrachtgevers 
Het departement International Services (IS) sluit strategische allianties af om de Belgische bilaterale 

ontwikkelingssamenwerking te versterken in een multidonorcontext, in de partnerlanden en de 

concentratiesectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Door BTC-expertise aan de partners 

aan te bieden, schrijft IS zich in in de internationale agenda over de doeltreffendheid van de hulp en de 

Division of Labour. 

 

Balans 

In 2012 is het volume van de IS-portefeuille met een derde verminderd in vergelijking met 2011, maar toch 

wordt de doelstelling (10% van de BTC-portefeuille) bereikt. Het financiële luik van de interventies voor 

andere opdrachtgevers blijft in evenwicht. BTC tekent minder nieuwe IS-overeenkomsten. Alles samen 

worden 42 IS-opportuniteiten geregistreerd, waarvan de helft verder wordt onderzocht. Uiteindelijk 

worden vijf overeenkomsten ondertekend. Ten gevolge van de reorganisatie van BTC die nog steeds 

lopende is, heeft IS te kampen met een gebrek aan personeel voor de afsluitingsfase van de interventies. 

De lessons learned uit de interventies uitgevoerd voor andere donoren maken ons waakzamer in het 

beheer en opvolgen van interventies voor meerdere donoren - die vaak complexer zijn. Een optie is om in 

de toekomst andere types van technische assistentie te verkiezen bij het nastreven van complementariteit 

en het opwaarderen van BTC-expertise.  

 

Overzicht van de interventies 

De interventies liggen voornamelijk in Congo, Rwanda, Burundi en Benin. Een vierde van de IS-resultaten 

wordt gehaald in Rwanda. Voor de eerste keer is het niet de Europese Commissie (36,02 %) maar wel het 

Franse ontwikkelingsagentschap AFD (37,22%) de voornaamste opdrachtgever. 

 

In Burundi voert BTC twee gecofinancierde interventies uit: een eerste voor bestrating met middelen van 

de UNDP en een tweede met Zwitserse cofinanciering voor het institutioneel ondersteuningsprogramma 

voor de gezondheidssector. In Benin voert BTC twee interventies uit in door de EU gedelegeerde 

samenwerking voor het Project ter ondersteuning van de rijstketen en voor het Project voor de verbetering 

van de (fyto)sanitaire kwaliteit van landbouw- en voedingsproducten. In Rwanda zijn de interventies voor 

andere opdrachtgevers geconcentreerd in de energiesector en in de herbebossingssector. In Congo ten 

slotte zijn er nog twee interventies die worden gefinancierd door AFD lopende, terwijl alle andere 

interventies in de afsluitingsfase zitten.  

 

Vooruitzichten voor 2013 

In 2012 stelt IS een Business Analysis op. Deze biedt een voorstelling van de reikwijdte van de 

opportuniteiten voor BTC om zijn interventies voor andere opdrachtgevers te ontwikkelen. De analyse 

biedt drie perspectieven: 

- een momentopname van de vraag: analyse over een periode van twee maanden van alle oproepen voor 

onze partnerlanden die worden gepubliceerd op Internet door de voornaamste donoren; 

- strategische analyse per donor met een specifieke focus op de 18 partnerlanden van de Belgische 
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ontwikkelingssamenwerking; 

- vergelijkende analyse en strategische positionering van BTC: overzicht van de concurrentie, comparatieve 

voor- en nadelen van BTC. 

 

Voor 2013 ligt de uitdaging erin op basis van de Business Analysis de landenteams ertoe aan te zetten actief 

op prospectie te gaan en nieuwe interventies voor andere opdrachtgevers te werven. Vernieuwende 

opportuniteiten worden geformuleerd in Palestina (smart start-up, business incubators voor KMO's) en in 

Marokko (gender).  

 

Nieuwe ondertekende overeenkomsten in 2012  

Land Donor  Titel  Budget 

Ghana Finexpo Opvolging van het project Hospital radiography services 

improvement project  

47.353 € 

Benin EU Verbetering van de (fyto)sanitaire kwaliteit van landbouw- en 

voedingsproducten van het Ondersteuningsproject voor de 

privésector  

2.800.000 € 

Zambië Finexpo E-learningsysteem en gerelateerde infrastructuur 37.017 € 

Libië EU TA voor de institutionele ondersteuning van organisaties in het 

middenveld 

100.000 € 

Libië EU Programma ter versterking van de gezondheidssystemen 1.000.000 € 

 

Uitbreiding / toevoeging aan een lopend project 

 Land Donor  Titel  Budget 

Vietnam LMDG 

(Like Minded Donor 

Group) - Australia 

Beheer van restfondsen van het Project 'Support to 

Aid Effectiveness through Harmonisation of ODA 

Management Procedures'  

100.000 € 

 

Lopende FINEXPO-dossiers 

Land Project Sinds 

Burkina Faso Drinkbaar water in Loumbila 2009 

Kameroen Uitbaggeringswerken van de toegangswaterloop naar de autonome 

haven van Douala 

2011 

Ghana Hospital radiography services improvement project 2010 

Mozambique Elektriciteit in Chimoio 2008 

Sao Tomé Maritieme telecommunicatie 2008 

Senegal Installatie van een geïntegreerd maritiem veiligheidssysteem in het 

Maritime Rescue Coordination Center van Dakar  

2010 

Zambia E-learning 2011 

 

Er zijn sinds midden november 2011 en in 2012 geen nieuwe aanvragen genoteerd voor Finexpo-

interventies. Toch is de balans hier positief.  
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MilieuverslagMilieuverslagMilieuverslagMilieuverslag    
Dit beknopt milieuverslag beschrijft de belangrijkste krachtlijnen, feiten en resultaten op het vlak van 

milieuzorg. Meer informatie staat in de Milieuverklaring 2012 op www.btcctb.org. 

Twee elementen tonen aan hoe belangrijk de milieuproblematiek is voor de ontwikkelingssamenwerking.  

 

Herziene Wet Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

De oorspronkelijke versie van de wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dateert van 

1998. De nieuwe wettekst op de ontwikkelingssamenwerking wordt opgesteld in 2012 en onderstreept 

(art. 2; al. 12) het belang voor de ontwikkelingssamenwerking van het principe van duurzame ontwikkeling. 

Die verzekert "ook een rechtvaardige overgang" naar een groene economie en "garandeert een toegang 

van de bevolking tot publieke basisgoederen en -diensten". Aangaande de basisprincipes, onderstreept 

artikel 11 dat de Belgische Ontwikkelingsamenwerking "de bescherming van het leefmilieu en van de 

natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, droogte en wereldwijde 

ontbossing" dient te integreren op transversale wijze in al haar interventies. BTC zal er dus op toezien deze 

principes om te zetten in daden en ze systematisch te integreren in zijn projecten en programma's. 

 

Evaluatie van de Strategische nota 'Milieu' 

De dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking lanceert een uitgebreide 

evaluatie van de toepassing van de Strategische nota 'Milieu' van het Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en van hoe er rekening wordt gehouden met de milieuproblematiek in de 

(multilaterale, bilaterale, NGO of universitaire ...) ontwikkelingsinterventies. De resultaten worden 

verwacht in 2013. BTC wordt actief betrokken in deze oefening die direct betrekking heeft op vier landen 

waar we werken: Congo, Peru, Tanzania en Vietnam.  

 

Enkele mijlpalen in 2012 

• Publicatie van de brochure "Development a matter of Energy: promoting renewable solutions" 

(januari). Deze publicatie kan gedownload worden op www.btcctb.org 

• Opstellen van een energiekadaster voor de gebouwen van de zetel met de hulp van het federale 

agentschap FEDESCO (maart-juli); 

• Informeren van nieuwe medewerkers over het milieubeleid (maart); 

• Formulering van een groene-economieproject in Vietnam (Green Economy Facility) (mei); 

• Organisatie van een workshop in Marokko over het integreren van milieu in onze water- en 

landbouwprojecten (juli); 

• Aanwerving door de BTC-vertegenwoordiging in Marokko van een nationaal expert in 

milieuvraagstukken om de milieudimensie te integreren in projecten en programma's (juni); 

• Verspreiding van een (papieren en digitale) folder die het milieuengagement van BTC, op de zetel 

en op het terrein, vertaalt in praktische tips (september); 

• Schrijven van een praktische gids (in Bolivia) over de integratie van milieu in 

ontwikkelingsprojecten en programma's; 
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• Opstellen van een gedetailleerde CO2-voetafdrukstudie (inclusief een enquête bij het personeel in 

Brussel en in de landenkantoren in de partnerlanden); 

• Ontwikkeling en verspreiding van een "Ecomania"-gezelschapsspel over eco-efficiëntie, in een 

project ter ondersteuning van het Ministerie van Milieu in Peru (november).  

 

CO2-voetafdruk en -compensatie  

Er worden 1.800 CER (Certified Emissions Reductions) aangekocht en geannuleerd om de CO2-uitstoot van 

vluchten en het elektriciteitsverbruik op de zetel voor het jaar 2011 te compenseren. De hoeveelheid aan 

te kopen CER wordt bepaald aan de hand van een CO2-balans die door een extern consultancybureau werd 

opgesteld. De gekozen certificaten worden uitgegeven door een project voor methaancaptatie in een 

verwerkingsinstallatie van vast afval in Zuid-Afrika. De certificaten voldoen aan de voornaamste vereisten 

van de Gold Standard Foundation en garanderen dat er rekening werd gehouden met de principes van 

duurzame ontwikkeling. De projectregistatie is UNFCCC Project 0925 "EnviroServ Chloorkop Landfill Gas 

Recovery Project".  

 

In de projecten 

Verscheidene nieuwe milieuprojecten worden geformuleerd (klimaatverandering in Vietnam, 

hernieuwbare energie in Rwanda, natuurlijke hulpbronnen in Tanzania …). Er is meer en meer interesse om 

transversale thema's te integreren in de formulering en de implementatie van projecten.  

 

Engagement van de Noordprojecten 

Het Trade for Development Centre  

Het Trade for Development Centre werkt verscheidene initiatieven af die betrekking hebben op 

milieuvraagstukken of biolandbouw zoals de financiering van fairtrade- en/of duurzame 

handelsorganisaties of een marktstudie over biologische kruiden. Het TDC publiceert ook rond duurzaam 

bosbeheer, het milieu en de klimaatcrisis. Nieuwe publicaties over het onderwerp zijn gepland voor 2013. 

 

Het Juniorprogramma 

Net als de vorige jaren wordt ook in 2012 een opleidingsmodule rond milieu georganiseerd tijdens de 

vertrekkersbriefing. 41 juniorassistenten nemen eraan deel. De Juniorblog, met gemiddeld 4.812 bezoekers 

per maand, vormt nu een platform om het Belgisch publiek te sensibiliseren voor de milieuproblematiek in 

de landen waar de juniors actief zijn. Er worden 33 boodschappen gepost over de problematiek. Voor 2013 

plant het Juniorprogramma de ontwikkeling van een digitale tool om opgedane of lopende ervaringen met 

betrekking tot het milieu en die herhaald kunnen worden te verzamelen als good environmental practices. 

 

Infocyclus 

Dit programma volgt al vele jaren een milieuvriendelijke aanpak met een duidelijke nadruk op mobiliteit 

(autodelen), een gelabelde opleidingslocatie, een voorkeur voor digitale documenten, enz. Het milieu duikt 

systematisch op tijdens de Infocycli: onder de vorm van een conferentie of als tweedaagse optie. Vanaf 

2013 wordt een basislezing van drie uur over het milieu systematisch opgenomen in het programma.  
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Milieuprestaties op de zetel  

Waterverbruik 

In 2012 bedraagt het waterverbruik per persoon 2,7 m
3
/VTE

4
, d.i. een 

gelijkaardig resultaat vergeleken met het vorige jaar en een vermindering van 

25% vergeleken met 2008. Dankzij het maandelijkse opvolgsysteem ontdekken 

we in februari een groot waterlek bij een van de tellers en wordt dit snel 

hersteld. In januari worden acht waterspoelingen vervangen vanwege kleine 

lekken. 

 

Het waterverbruik in m
3
/VTE

5
 

 

Elektriciteitsverbruik 

Het elektriciteitsverbruik vermindert met 16% ten opzichte van 2011 en het 

staat daarmee weer op het goede niveau van 2010. BTC focust op besparingen 

door te communiceren en zet verder in op de installatie van 

bewegingsdetectoren. 
 

Het elektriciteitsverbruik in kWh per 

m² 

Gasverbruik 

Het gasverbruik (voor de verwarming) stijgt sterk vergeleken met 2011  

(+ 17%). Deze stijging is te wijten aan twee zeer koude winters, die hun weerslag 

hebben op de cijfers voor de maanden januari tot maart en oktober tot 

december. In termen van een genormaliseerd verbruik (rekening houdend met 

gemiddelde temperaturen) is het verbruik in 2012 gedaald met 6,8% vergeleken 

met 2011. 

 

Het gasverbruik in kWh per m² 

Papierverbruik 

Tot 2011 werd het papierverbruik geschat op basis van het aantal kopieën dat 

elke maand werd geteld op de kopieermachines. Voor 2012 heeft BTC zich 

aangesloten op de indicator die andere EMAS-geregistreerde federale 

instellingen gebruiken en wordt papierverbuik uitgedrukt in gewicht (kilo) per 

jaar per persoon (VTE). Voor 2012 staat het hele papierverbruik van 6 662 kg 

papier voor een gemiddeld verbruik van 33,3 kg/persoon, duidelijk minder dan 

het gemiddelde van 40 kg/jaar. In termen van kopieën stemt dit overeen met 

555 kopieën/maand/VTE of een vermindering met 21% vergeleken met 2011. 

Alle publicaties van BTC worden met plantaardige inkt gedrukt op FSC-papier dat 

voor 50% gerecycleerd is. 

 

Maandelijks gemiddeld aantal 

kopieën per VTE 

                                                           

 
5
  VTE = voltijds equivalent 
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Sociaal verslagSociaal verslagSociaal verslagSociaal verslag    
Door het bijzondere juridische statuut van BTC valt de organisatie onder diverse regelgevingen inzake de 

rechten en plichten van zijn personeel, met name de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten en de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de 

organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.  

Personeel 
BTC heeft verschillende categorieën van werknemers. 

• De werknemers op de hoofdzetel in Brussel; 

• De expats (werknemers met een Belgisch contract in het buitenland): 

o de internationale experts die in de landenkantoren tewerkgesteld zijn (onder meer de 

plaatselijk vertegenwoordigers); 

o de technisch assistenten die in de projecten werken (‘coöperanten’);  

o de junior assistenten van het Juniorprogramma voor Ontwikkelingssamenwerking (sinds 

2006).  

• Het nationaal personeel (lokaal aangeworven medewerkers met een BTC-contract): 

o in de landenkantoren van BTC; 

o in de interventies van BTC in de partnerlanden. 

 

Hoofdzetel 

De hoofdzetel stelt  198 werknemers (189,7 voltijds equivalenten) tewerk. De 

gemiddelde leeftijd is 42 jaar. BTC volgt de overheidsinstructie om besparende 

maatregelen te nemen i.v.m.  de personeelskosten en zet het personeel van de 

hoofdzetel zo efficiënt en rationeel mogelijk in. Er wordt een beleid ingevoerd 

om aflopende contracten van bepaalde duur niet te vervangen en om elke 

aanvraag tot vervanging (bij langdurige afwezigheid) grondig te evalueren, 

vooraleer tot vervanging over te gaan. 

• 84% van de werknemers werkt voltijds; 16% deeltijds. 

• 98% heeft een contract van onbepaalde duur; 2% een contract van 

bepaalde duur. 

 
 

Aantal werknemers op de 

hoofdzetel 

 

Expats  

Eind 2012 telt BTC 266 expats. De daling ten opzichte van 2011 is gedeeltelijk 

toe te schrijven aan het lagere aantal junior assistenten. Op 31 december 2012 

zijn 76 junior assistenten in dienst. Ze hebben een gemiddelde leeftijd van 27 

jaar. De gemiddelde leeftijd van de expats ‘technisch assistenten’ bedraagt 49 

jaar. 

  
Aantal expats 

 



37 

 

Alle expats werken voltijds. De werknemers in de landenkantoren, zowel de expats als het lokaal personeel, 

hebben een contract van onbepaalde duur. De technisch assistenten in de projecten hebben allen een 

contract van onbepaalde duur met termijnclausule. Zij worden aangenomen voor de duur van hun project, 

maar aangezien projecten vaak verlengd worden, is het noodzakelijk een termijnclausule op te nemen. 

Zodra een project definitief wordt afgesloten, loopt het contract van de technisch assistent ook af. Ook de 

junior assistenten hebben een contract van onbepaalde duur met termijnclausule. 

 

Versterking van de operationalisering van de HR-policy's  

De ondersteuning op het terrein wordt versterkt door de definitie en operationalisering van concrete HR-

processen en -tools. Er is een belangrijke inspanning geleverd om standaarddocumenten en HR-processen 

uit te werken voor de landenkantoren in het kader van de ISO-certificering.  

 

Nationaal personeel 

Op 31 december 2012 werken in totaal 937 werknemers met lokaal contract voor BTC, waarvan 193 in de 

landenkantoren en 744 in de projecten en programma’s. 

 

2012 Landenkantoren Projecten Landenkantoren + Projecten 

  M F ALL M F ALL M F ALL 

Algerije 6 5 11 22 10 32 28 15 43 

Burundi 9 7 16 124 34 158 133 41 174 

Benin 11 3 14 72 18 90 83 21 104 

Bolivia 5 4 9 56 14 70 61 18 79 

Ecuador 2 5 7 17 11 28 19 16 35 

Mali 4 3 7 16 3 19 20 6 26 

Marokko 5 5 10 20 17 37 25 22 47 

Mozambique 2 1 3 1 1 2 3 2 5 

Niger 11 2 13 11 0 11 22 2 24 

Peru 2 5 7 24 13 37 26 18 44 

Palestina 4 4 8 2 2 4 6 6 12 

Congo 14 11 25 145 31 176 159 42 201 

Rwanda 14 6 20 15 4 19 29 10 39 

Zuid-Afrika 3 0 3 0 1 1 3 1 4 

Senegal 6 4 10 9 4 13 15 8 23 

Tanzania 9 2 11 25 6 31 34 8 42 

Oeganda 6 5 11 11 2 13 17 7 24 

Vietnam 2 6 8 1 2 3 3 8 11 

TOTAAL 115 78 193 571 173 744 686 251 937 

% 59 41 100 77 23 100 73 27 100 
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Man/Vrouw 

De technisch assistenten blijven overwegend mannelijk, maar er komt geleidelijk een beter evenwicht tot 

stand. Het Juniorprogramma vertoont een omgekeerde situatie, met een overwicht aan vrouwelijke 

kandidaten én uitgestuurde juniors. Het aantal vrouwelijke landenvertegenwoordigers verdubbelt, van 2 

naar 4. De M/V verhouding op de hoofdzetel en in de landenkantoren zijn redelijk evenwichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografisch 

Het totale personeelsbestand van BTC op het terrein voor 2012 bedraagt 1.203 werknemers. De 

geografische uitsplitsing wordt gegeven in onderstaand diagram. 

 

 

 

Loonbeleid 

Hoofdzetel  

De wet van 21 december 1998 tot oprichting van BTC bepaalt dat de lonen bij BTC in overeenstemming 

moeten zijn met de lonen die de Belgische overheid betaalt. De lonen van het BTC-personeel mogen niet 

hoger liggen dan die van de ambtenaren in de federale overheidsdiensten. 

Bovenop het brutoloon krijgen de werknemers maaltijdcheques, een (externe) groepsverzekering voor 

pensioensparen, een hospitalisatie- en bijstandverzekering, en integrale terugbetaling van de kosten voor 

het openbaar vervoer. 

Nieuwe medewerkers worden op basis van een formele functiebeschrijving en een bijbehorende 

functieclassificatie in een bepaalde loonschaal geplaatst, overeenkomstig het loonbeleid dat op 12/09/2006 

door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. De lonen stijgen jaarlijks volgens de anciënniteit in de functie. 

 Mannen Vrouwen 

Hoofdzetel Brussel 45% 55% 

Expats 67% 33% 

Landenkantoren 87% 13% 

Interventies 81% 19% 

Junior Assistenten 29% 71% 

Lokaal Personeel 73% 27% 

Landenkantoren 59% 41% 

Interventies 77% 23% 
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Voor mannen en vrouwen worden dezelfde loonschalen gebruikt; er is dus geen verschil tussen de lonen 

voor mannen en vrouwen.  

Alle BTC-medewerkers kunnen de functieclassificatie, de functiebeschrijvingen en de loonschalen vrij 

raadplegen op het intranet. 

 

Expats 

Het loonbeleid voor de expats sluit aan bij de aanpak van de Belgische Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en houdt rekening met de 

internationale arbeidssituatie. 

Concreet wordt er gewerkt met een voorlopige looninschaling, geïnspireerd op een Hay-classificatie, 

aangevuld met expat- en hardshipvergoedingen. BTC biedt ook de klassieke expatvoordelen (huisvesting, 

schoolvergoeding enz.), inclusief de nodige verzekeringen. BTC respecteert uiteraard alle regels in de 

Belgische fiscale wetgeving.  80 op de 266 expats zijn niet-Belg en van 15 verschillende nationaliteiten. 

 

Het HR-departement start met het herzien van de policies inzake het schoolgeld en de huisvesting van het 

expatpersoneel van BTC. Het legt de volgende principes vast die als leidraad zullen dienen bij de 

ontwikkeling van het concrete beleid: 

- Inzake het schoolgeld wil BTC voor elk kind van een expat de continuïteit van onderwijs verzekeren 

met verderzetten van de schoolloopbaan in eenzelfde of vergelijkbaar schoolsysteem als vóór de 

arbeidsovereenkomst met BTC. De schoolkosten in het land van tewerkstelling worden betaald 

door BTC binnen de budgetmogelijkheden van de organisatie. Deze kosten worden beschouwd als 

kosten die inherent samenhangen met het expatleven. 

- Inzake huisvesting van zijn werknemers en hun gezin in het land van tewerkstelling heeft BTC 

volgende doelstellingen: 

o dat elk personeelslid en zijn gezin in degelijke omstandigheden kan wonen, rekening 

houdend met de beperkingen van de markt en het huizenaanbod op de plaats van 

tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor de veiligheid; 

o financieel tussenkomen op basis van de reële kosten tot een door BTC vastgesteld 

maximumbedrag, dat rekening houdt met de plaats van tewerkstelling, de functie die de 

werknemer uitoefent en de gezinssamenstelling. 

 

Junior assistenten 

De junior assistenten werken in het kader van het Juniorprogramma voor ontwikkelingssamenwerking. Ze 

krijgen de kans om maximaal voor 2 jaar in een project te werken. Het Juniorprogramma biedt alle juniors 

dezelfde voorwaarden, waaronder een arbeidscontract, een maandloon, een 13e maand, huisvesting, 

sociale zekerheid en de noodzakelijke verzekeringen. 

Sinds 2009 wordt de opleiding en de voorbereiding van de junior assistenten onder een apart contract van 

bepaalde duur gebracht. Het specifieke expatcontract van de juniors wordt pas geactiveerd bij effectief 

vertrek naar het terrein. 

Lokaal personeel 
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BTC wil zich profileren als een correcte en interessante werkgever in de partnerlanden met aandacht voor 

de lokale arbeidsmarkt. Dit betekent dat, per land, de mediaanpositie wordt bepaald voor de verschillende 

functieniveaus ten opzichte van een aantal vergelijkbare organisaties. Op basis hiervan worden loonschalen 

ingevoerd voor de verschillende functieklasses. De invoering van het loonbeleid houdt ook in dat het 

basisloon jaarlijks evolueert en aan de stijging van de levensduurte kan worden aangepast. 

Sommige loonschalen worden herzien. In talrijke landen waar BTC aanwezig is, blijven de voorwaarden op 

de lokale arbeidsmarkt immers veranderlijk en staan deze onder druk van posities van de actoren 

(internationale instellingen, donoren, partnerministeries) en wijzigingen van de omgeving (inflatie, 

buitenlandse investeerders, wisselkoers, veiligheidsomstandigheden). 

 

Lokale personeelswerving 

BTC wil zoveel mogelijk werken met lokale medewerkers om zijn opdracht uit te voeren. Door de lokale 

medewerkers te coachen en de kans te geven opleidingen te volgen, wil BTC ook de lokale capaciteiten in 

de partnerlanden versterken. 

In ieder land wordt gewerkt met objectieve, transparante en open rekruteringsprocedures. Lokale 

medewerkers ondertekenen een arbeidsovereenkomst die door plaatselijke juristen is goedgekeurd en die 

de lokale wetgeving respecteert. Alle sociale en fiscale regels worden strikt in acht genomen. 

 

Mobiliteit 

Mobiliteit wordt aangemoedigd. Via interne of externe rekrutering grijpen medewerkers de kans om een 

andere functie op het terrein of in Brussel in te vullen. Acht medewerkers gaan van het terrein naar de 

zetel, vijf maken de omgekeerde beweging. 

BTC biedt ook de mogelijkheid tot ondersteunende zendingen van lange duur (vanaf 1 maand tot maximaal 

6 maanden) naar het terrein. 

 

Verzuim 

Het verzuimcijfer voor de hoofdzetel bedraagt 2,77%. Dit cijfer ligt hoger dan het door SD-Worx 

gepubliceerde verzuimcijfer 2012 voor België: 2,44%. Het ziekteverzuimpercentage is de verhouding van 

het aantal ziektedagen ten opzichte van de te werken dagen. Alleen kortdurend ziekteverzuim (afwezigheid 

wegens ziekte minder dan 1 maand, inclusief 1 dag-afwezigheden) wordt in rekening gebracht bij deze 

berekening. 

 

Verloop van personeel 

 

Hoofdzetel  

Het personeelsverloop (ontslag en vertrek van werknemers) bedraagt 6,4% in 2012. Dat is een daling ten 

opzichte van 2011 (9,5%). De onzekerheid op de arbeidsmarkt ten gevolge van de crisis draagt ongetwijfeld 

bij aan een grotere “voorzichtigheid” bij de werknemers. 
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Instroom hoofdzetel volgens leeftijd (1/1 – 31/12/2012)  

Leeftijd Mannen Vrouwen TOTAAL 

20-30 jaar 2 7 9 

31-40 jaar 3 4 7 

41-50 jaar 2 2 4 

51-60 jaar 1 0 1 

61-70 jaar 0 0 0 

TOTAAL 8 13 21 

Uitstroom hoofdzetel (1/1 – 31/12/2012) 

Reden  Mannen  Vrouwen TOTAAL 

Onderling overleg 0 1 1 

Vervangingsovereenkomst 0 1 1 

Contract van bepaalde duur 2 5 7 

Einde mandaat 1 0 1 

Overplaatsing hoofdzetel - terrein 3 2 5 

Opzeg werknemer 3 7 10 

Ontslag 0 2 2 

Pensioen 2 1 3 

TOTAAL 11 19 30 

 

Expats 

Instroom expats (1/1 – 31/12/2012) 

 Mannen  Vrouwen TOTAAL 

Expats 58 19 77 

Junior assistenten 11 33 44 

TOTAAL 69 52 121 

Uitstroom expats (1/1 – 31/12/2012)  

Reden  Mannen  Vrouwen TOTAAL 

Expats 

Pensioen 0 0 0 

Einde contract 41 8 49 

Opzeg werknemer 4 2 6 

Ontslag 5 1 6 

Onderling akkoord 4 2 6 

Totaal 54 13 67 

Junior assistenten 

Einde contract 23 32 55 

Opzeg werknemer 1 2 3 

Ontslag 0 2 2 

Onderling akkoord 1 0 1 

Totaal 25 36 61 

ALGEMEEN TOTAAL 79 49 128 
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Loopbaanontwikkeling 

Sinds 2007 beschikt BTC over een programma voor loopbaanontwikkeling: de ontwikkelcirkels. Ze stellen 

de leidinggevende in staat om zijn rol als coach en begeleider van zijn medewerkers ten volle op te nemen. 

Ze vergemakkelijken de communicatie, dragen bij tot het behalen van de doelstellingen en stimuleren de 

ontwikkeling van de medewerkers. Ontwikkelcirkels zijn gericht op een betere individuele en 

organisatorische werking. Ze hebben geen impact op het loon. De nodige opleidingen over de toepassing 

van de ontwikkelcirkels worden georganiseerd en het directiecomité wordt geïnformeerd over de 

implementatie van de ontwikkelcirkels op de hoofdzetel en op het terrein. 

 

Vorming 

BTC houdt lerend netwerk Learn4Dev boven de doopvont 

Net als in 2011 neemt BTC in 2012 het voorzitterschap waar van Train4Dev, het internationaal 

competentie-ontwikkelingsnetwerk voor donoren en ontwikkelingsagentschappen. Het netwerk van meer 

dan 30 organisaties maakt het mogelijk om gezamenlijke opleidingsprogramma’s op te zetten of 

leermateriaal in elektronische vorm aan te bieden. Bovendien kunnen BTC-experts ervaring en kennis delen 

met experts van andere agentschappen en donoren, waaronder de Europese Unie, GIZ, de Wereldbank … 

Na het 4e High Level Forum rond Hulpeffectiviteit in Busan werd duidelijk dat opleiding als alleenstaande 

doelstelling plaats moet ruimen voor meer geïntegreerde vormen van kennisverwerving en 

competentiebeheer. De Algemene Vergadering van Train4Dev in Turijn kiest daarom resoluut voor leren en 

kennisdeling als kerntaken en doopt het netwerk om in Learn4Dev. 

 

Geïntegreerd vormingstraject voor medewerkers  

BTC herziet het vormingstraject voor zijn medewerkers om zo de kritische expertise verder uit te bouwen 

en talentvolle medewerkers aan te trekken en op te leiden.  

Belangrijkste nieuwigheden in het vormingstraject:  

• een modulaire briefing voor nieuwe terreinmedewerkers die, naast een algemeen deel over BTC, 

opleidingen op maat aanbiedt om een betere afstemming tussen medewerker en opdracht te 

garanderen; 

• technische terugkeerdagen voor terreinmedewerkers waarop nieuwe evoluties en strategische opties 

kritisch getoetst worden aan ervaringen op het terrein; 

• ’sectordagen’ voor sectorexperts toegespitst op de nieuwe uitdagingen binnen de verschillende 

sectoren; 

• een uitvoerige debriefing voor de terreinmedewerkers aan het einde van hun opdracht; 

• een individueel vormingsbudget voor iedere BTC-medewerker.  

 

Grotere betrokkenheid van de partners  

In overeenstemming met de principes van de Verklaring van Parijs streeft BTC naar een grotere 

betrokkenheid van de partnerlanden bij vormings- en uitwisselingsinitiatieven. Zowel op de hoofdzetel als 

op het terrein nemen vertegenwoordigers van de partnerlanden voortaan systematisch deel aan alle 

vormingsinitiatieven.  
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Van output naar outcome: effectiviteit meten 

Hoe garanderen dat de kennis en vaardigheden die in opleidingen wordt opgedaan of aangeleerd, effectief 

wordt toegepast in de praktijk? Dit probleem van de ’transfer’ naar de werkvloer vormt een grote uitdaging 

voor elke organisatie op het gebied van competentie- en kennisbeheer. BTC wil als een lerende organisatie 

met oog voor het ontwikkelen van de competenties van haar medewerkers hiervoor een optimaal kader 

aanbieden. Om dat beter in kaart te brengen, gaat de vormingsdienst voortaan systematisch na of de 

aangeboden opleidingen daadwerkelijk tot een grotere effectiviteit van de medewerker hebben geleid. De 

eerste resultaten zijn bevredigend.  

‘Geïntegreerde’ vormingsmomenten  

Na enkele jaren met een stijging van het opleidingsaanbod en een beter intern opvolgingssysteem van de 

opleidingen op het terrein, komt het totale aantal formele vormingsuren in 2012 grotendeels overeen met 

dit van 2011. Hiermee haalt BTC het streefcijfer van een gemiddelde van vijf opleidingsdagen per 

medewerker. De onderstaande tabel die enkel de formele opleidingsuren vermeldt, geeft echter een steeds 

onvollediger beeld van de vele leerinitiatieven die bij BTC plaatsvinden. Door het beter integreren van 

competentieontwikkeling en kennisuitwisseling in reeds geplande activiteiten zoals backstoppings en 

monitoring & evaluatie-oefeningen nemen deze informele leervormen een steeds belangrijker plaats in.  

 

Formele opleidingsuren op hoofdzetel en terrein 

 2009 2010 2011 2012* Verhouding in% 

man/vrouw**  

Personeel hoofdzetel 6.545 8.257 12.275 12.077 43 / 57 

Personeel terrein  9.353 16.740 26.308 27.697 64 / 36  

Totaal 15.898 24.997 38.583 39.774 57 / 43 

Budget € 199.012 € 396.486 € 441.739 € 337.657   

 

*Het betreft hier cijfers die niet alle formele vormingen op het terrein in rekening brengen. 

** Deze verhoudingen stemmen grotendeels overeen met de verhouding man/vrouw op de hoofdzetel en het terrein 

in 2012: M/V op HQ = 45/55; Field = 72/28. 

 

 

Intro nieuwe medewerkers en peter- en meterschap 

Voor de introductie van nieuwe medewerkers wordt er in 2012 verder gewerkt met de bestaande peters en 

meters - de lijst was in 2011 grondig vernieuwd. Zowel de vorm als de inhoud van de ontvangstbrochure is 

grondig herwerkt.  
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Telewerk 

Enerzijds om het privé- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen en anderzijds om de werknemer te 

laten werken op een plaats die beter aangepast is aan het uitvoeren van bepaalde taken, kent BTC twee 

bijzondere vormen van werkorganisatie. 

- Het occasioneel telewerk laat alle medewerkers toe maximaal 15 werkdagen per kalenderjaar thuis 

te werken. 69 medewerkers maken hiervan gebruik in 2012. 

- Het structureel telewerk biedt het personeel de mogelijkheid om een vaste dag per week thuis te 

werken. BTC betaalt de medewerker de kosten voor het maandelijks internetabonnement terug. In 

2012 wordt het systeem door 25 medewerkers gebruikt. 

 

Sociaal overleg 

Het Basisoverlegcomité (BOC) is de officiële vergadering tussen de werkgever en de drie 

vakbondsvertegenwoordigingen. Het BOC komt periodiek samen en wordt voorgezeten door de Voorzitter 

van het Directiecomité. Tijdens deze bijeenkomsten stelt BTC, op initiatief van de vakorganisaties, 

verschillende dossiers voor die betrekking hebben op het BTC-personeel (individuele gevallen worden niet 

besproken). De vakbonden worden uitgenodigd om hun advies te geven. Het wettelijk kader voor het BOC 

is de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 

haar personeel, en de bijbehorende koninklijke uitvoeringsbesluiten. Het Basisoverlegcomité maakt deel uit 

van het Sectorcomité VII (KB van 30/7/2003, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 29/9/2003). 

In 2012 komt het Basisoverlegcomité vier keer bijeen. 

 

Reorganisatie van het HR-departement 

Medio 2012 wordt de eerste aanzet gegeven voor de reorganisatie van het HR-departement. 

De kerngedachte hierachter is het maximaliseren en het optimaliseren van de ondersteuning aan het 

terrein, met bijzondere aandacht voor efficiëntie en homogene aanpak van de centrale HR-diensten. 

Om maximaal aan te sluiten bij de nieuwe organisatie van de Directie OPS en het werken in landenteams, 

zal HR in de landenteams worden vertegenwoordigd door een ‘HR-partner’. Deze HR-partners, of HR-

aanspreekpunten, zullen elk op HR-vlak verantwoordelijk zijn voor één geografische zone. De nieuwe 

functiebeschrijvingen worden afgewerkt en opengesteld einde 2012. 

 

Juniorprogramma  

Het Juniorprogramma geeft jongeren de kans een eerste werkervaring op te doen in de 

ontwikkelingssamenwerking. De junior assistenten dompelen zich rechtstreeks onder in een project op het 

terrein en worden daarin begeleid door medewerkers in Brussel en een coach op het terrein. 

2012 is weer een overgangsjaar voor het Juniorprogramma. In afwachting van een akkoord tot wijziging van 

het koninklijk besluit voor een nieuwe formulering, gaat het team van het Juniorprogramma door op de 

ingeslagen weg: het treft voorzieningen en maakt instrumenten klaar om snel operationeel te zijn in het 

nieuwe kader. 
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Selectie 

In afwachting van de nieuwe overeenkomst waardoor het programma drie selecties per jaar kan 

organiseren, wordt in 2012 slechts één selectie gehouden. 65 van de 398 kandidaten zijn geslaagd en in de 

wervingsreserve opgenomen. 42 van de 52 vragen van het terrein worden ingevuld. Dit brengt het aantal 

aanstellingen op het terrein sinds de start van het project op 301.  

De samenwerking met ngo's wordt verlengd: sinds 2009 zijn 24 junior assistenten bij een ngo-project aan 

de slag gegaan. Het online-cv wordt verder op punt gesteld. 

 

Opleiding  

Er gaat bijzondere aandacht naar de opleiding van de junior assistenten. In een optiek van 

competentieontwikkeling en voorbereiding op een loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking, beschikken 

de junior assistenten nu over een eigen vormingsbudget (2.000 € voor het eerste en 1.000 € voor het 

tweede jaar van het contract). De junior assistenten kunnen zich inschrijven voor opleidingen gelinkt aan 

hun huidige functie of om zich voor te bereiden op hun toekomstige carrière. In 2012 zijn 33 

opleidingsaanvragen aanvaard en gefinancierd. 

Om de ervaring te kapitaliseren, wordt een database gecreëerd met de instellingen die verschillende 

opleidingen aanbieden in de landen waar de junior assistenten zijn tewerkgesteld. De database wordt om 

de 3 maanden gepubliceerd op het forum van de junior assistenten. 

Het team herwerkt de vertrekkersbriefing. Die is in opgesplitst: een gemeenschappelijk programma en 

vervolgens, afhankelijk van de specifieke noden van elke deelnemer, verschillende modules op maat. 

Er is een nieuwe gezondheidsaanpak waar levensreddend handelen wordt aangeleerd, aangepast aan de 

expatcontext. 

 

Communicatie  

Er verschijnen 156 nieuwe boodschappen op blogcooperation.be, de voornaamste sensibiliseringstool van 

de jonge Belgen voor deze thematiek. Het aantal bezoekers van de blog stijgt met 8% naar gemiddeld 4812 

unieke bezoekers per maand. De tool is interactiever met 400 geposte commentaren en 578 fans op 

Facebook eind 2012. 

Verder starten de junior assistenten een samenwerking op met 'Le Monde Selon les Femmes' en het 

initiatief 'Campus Plein Sud'. 

De pers blijft natuurlijk een belangrijk kanaal om het grote publiek te bereiken, dat bewijst de reportage 

'les Belges du Bout du Monde' over Xavier Tezzo, junior assistent in Oeganda (25 november 2012). 

 

Coaching  

Er wordt een ondersteuningsstrategie voor de coaches ontwikkeld met verschillende aspecten 

(sensibilisering project/programmabeheerders rond de junior assistenten, voorbereiden van zijn/haar 

onthaal, omkaderingstools …). 

Coachingopleidingen (toegankelijk voor het BTC-personeel maar ook voor lokale partners) zijn voorzien op 

het terrein (in Marokko, Niger en Benin), en ook binnen de vertrekkersbriefing van de technisch 

assistenten. 
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Financieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslag    
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Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering van 21 juni 2013 

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen brengt BTC verslag uit over de activiteiten van de 

vennootschap en het beleid tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten per 31 december 2012. 

 

Voorafgaande opmerking 

De voorgelegde jaarrekening is het resultaat van de consolidatie van de activiteiten van openbare dienst, 

uitgevoerd op verzoek van de Belgische Staat, en van de activiteiten voor derden, uitgevoerd op verzoek 

van andere organen. 

 

In het kader van de activiteiten van BTC moet een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten 

kosten: 

- kosten van de samenwerkingsprestaties; 

- kosten van de zetel; 

- kosten van de plaatselijke vertegenwoordigingen, die gelijkgesteld worden met kosten van de zetel. 

Overeenkomstig de wet tot oprichting van de BTC worden de kosten van de zetel en de vertegenwoordi-

gingen - werkingskosten - geboekt op andere rekeningen dan die welke voor de samenwerkingsprestaties 

worden gebruikt. 

 

BTC gebruikt in 2012, net als in 2011, in het kader van projecten in medebeheer in Rwanda en het volgen 

van de Rwandese wetgeving op overheidsopdrachten, ook de aspecten die hierin bepaald zijn met 

betrekking tot documentair krediet.  

Daarbij is voor belangrijke investeringsdossiers de werkwijze als volgt: het bevoegde Rwandese Ministerie 

gaat met de leverancier een contractuele verbintenis aan met een documentair krediet. BTC geeft 

vervolgens een ‘advies van geen bezwaar’ op het voorleggen van de werkwijze. 

Alle financiële middelen worden daarbij op een rekening gestort bij de Nationale Bank van Rwanda, die niet 

op naam staat van BTC. De Nationale Bank van Rwanda voert het contract verder uit waarbij de  

co-ordonnateur niet meer tussenkomt voor de betaling van de leverancier via de rekening in medebeheer 

bij de Nationale Bank van Rwanda. De betaling gebeurt automatisch indien alle documenten van het 

krediet conform zijn aan de contractbepalingen van het krediet. 

BTC registreert in haar boekhouding het dossier van het documentair krediet als een uitgave op het project. 

Bij niet-honorering registreert BTC het opgestelde rapport van de Rwandese Bank als inkomen. 

Ook in Mozambique wordt in een project in medebeheer het systeem van documentair krediet gehanteerd. 



49 

 

Toelichting bij de jaarrekening 

Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 

30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met 

betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 

 

Toelichting bij de activiteiten 

De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een tekort gerealiseerd van 285.194 euro, tegenover een 

overschot ten bedrage van 238.575 euro op het einde van vorig boekjaar. 

 

De jaarcijfers 

 

 

 

 

 

Balans na resultaatverwerking  

ACTIVA 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Vaste activa 1.730.277,81 1,23% 1.482.150,00 0,94% 

Vorderingen > 1 jaar - - - - 

   Subtotaal 1.730.277,81 1,23% 1.482.150,00 0,94% 

Vorderingen ≤ 1 jaar 78.318.211,70 55,89% 92.860.553,00 59,04% 

Geldbeleggingen 4.879.698,29 3,48% 38.664.384,00 24,58% 

Liquide middelen 45.754.143,56 32,65% 15.136.213,00 9,62% 

Overlopende rekeningen 9.452.423,60 6,75% 9.137.376,00 5,81% 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 140.134.754,96 100,00% 157.280.676,00 100,00% 

PASSIVA 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Eigen vermogen 16.715.692,.42 11,93% 17.000.886,00 10,81% 

Voorzieningen en uitgestelde 

belastingen > 1 jaar 

3.410.538,08 2,43% 3.233.924,00 2,06% 

   Subtotaal 20.126.230,50 14,36% 20.234.810,00 12,87% 

Voorzieningen en uitgestelde 

belastingen ≤ 1 jaar 

- - -   

Schulden ≤ 1 jaar 119.381.148,91 85,19% 135.951.392,00 86,44% 

Overlopende rekeningen 627.375,55 0,45% 1.094.474,00 0,70% 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 140.134.754,96 100,00% 157.280.676,00 100,00% 

 

Uit voorgaande gegevens kunnen volgende ratio’s afgeleid worden: 

      31/12/2012 31/12/2011 

Liquiditeit (vlottende activa korte termijn/schulden korte termijn)  1,15 1,14 

Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) 11,93% 10,81% 

Balanstotaal  140.134.755 

Omzet 229.114.498 

Te bestemmen tekort van het boekjaar 285.194 

Overgedragen overschot van vorig boekjaar  9.065.361 

Te bestemmen winstsaldo 8.780.167 
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Resultatenrekening 

Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren beknopt 

weergegeven (bedragen in euro): 

 

  31/12/2012 31/12/2011 

Omzet 229.114.497,70 253.040.951,00 

Andere bedrijfsopbrengsten 23.217.377,88 23.309.708,00 

Aankopen 196.440.593,62 221.464.425,00 

Diensten en diverse goederen 8.609.312,79 8.609.037,00 

Personeelskosten 47.979.565,38 45.790.006,00 

Afschrijvingen 679.891,36 554.128,00 

Waardevermindering vlottende activa  631.837,09   

Voorzieningen risico’s & kosten 176.613,83 793.450,00 

Andere bedrijfskosten 273.220,60 89.387,00 

Bedrijfsresultaat -2.459.159,09 -949.774,00 

Financieel resultaat 2.156.775,77 1.190.729,00 

Uitzonderlijk resultaat 17.189,42 -2.380,00 

Onttrekking aan / overboeking van de 

uitgestelde belastingen 

- - 

Belastingen op het resultaat - - 

Resultaat van het boekjaar -285.193,90 238.575,00 

Onttrekking aan / overboeking van de 

belastingvrije reserves 

- - 

Te bestemmen resultaat van het boekjaar -285.193,90 238.575,00 

 

Omzet 

De omzet is gedaald ten opzichte van 2011. Hiervoor zijn er zes hoofdredenen: 

 

1. De projectenportefeuille wordt complexer. De interventies kennen een overgang van het leveren van 

diensten naar het begeleiden van veranderingsprocessen. Daarbij komt dat de lokale partners meer 

verantwoordelijkheid krijgen. 

2. De programma’s worden steeds groter. Ze kennen doorgaans een tragere opstart en de uitgaven zijn 

gespreid over meerdere jaren. In 2012 waren meerdere grote programma’s geblokkeerd, wat zijn invloed 

heeft op de totale omzet. 

3. In 2010 werden geen nieuwe Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s ondertekend. 

4. De veiligheidssituatie in West-Afrika leidt tot de tijdelijke stopzetting van interventies en/of vormt een 

ernstige belemmering voor de uitvoering van de projecten. 

5.. De verschillende fasen na de ondertekening van het Indicatief Samenwerkingsprogramma nemen zowel 

bij DGD als bij BTC meer tijd in beslag. 
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6. Het aantal interventies dat valt onder artikel 6 van de Wet tot oprichting van BTC daalt de laatste jaren 

gestaag. Wat betreft de opdrachten voor derden (artikel 7) zijn er veel projecten in afsluiting en zijn er 

weinig nieuwe contracten. Gedelegeerde samenwerking kent zijn geplande groei niet en blijft zeer klein. 

Budget support blijft stabiel. Het aantal projecten en programma’s ‘artikel 5’ (directe bilaterale 

samenwerking) dalen eveneens.  

 

Personeelskost 

De personeelskost bedraagt 47.979.565,38 euro, dit betekent een stijging met 2,2 miljoen euro.  

 

Loonkost AT: stijging met 1,6 miljoen euro 

Het aantal expat-manmaanden stijgt met 84, wat neerkomt op 1,25 miljoen euro meer. 

Er worden 106 nieuwe contracten met expats getekend. BTC pre-financiert de huurwaarborg voor de 

expats, wat een stijging met zich meebrengt van 350.000 euro. De huurprijzen gaan sterk de hoogte in 

waardoor deze stijging zich in 2012 sterker manifesteert dan in de voorgaande jaren. Deze voorschotten 

worden pas later en verspreid in de tijd ingehouden op de salarissen van de expats. 

 

Loonkost Brussel: stijging met 575.000 euro 

Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een indexering van 2%, de jaarlijkse aanpassing van de 

barema’s met eveneens 2% en een eenmalige correctie voor de groepsverzekering. 

  

Loonkosten plaatselijke vertegenwoordigingen: daling met 175.000 euro 

Een combinatie van gebeurtenissen en structurele aanpassingen leidt tot een besparing: 

- één plaatselijk vertegenwoordiger minder voor bijna het volledige jaar; 

- afbouw expatpersoneel in Congo door de switch van een portfoliostructuur naar de ‘UCAG’ (Unité 

Conjointe d’Appui à la Gestion); 

- langdurige ziekte van de plaatselijk vertegenwoordiger in Niger; 

- wat de structurele aanpassingen betreft, worden drie contracten aangepast: drie plaatselijke 

vertegenwoordigers worden vervangen door jongere medewerkers met kinderen, wat een impact 

heeft op het schoolgeld.  

 

Vlottende activa 

Er wordt een waardevermindering voor vlottende activa geboekt ter waarde van 631.837 euro in Congo. 

Het betreft vier IS-projecten waarvoor de geldschieters de gefactureerde saldi niet willen betalen. 

 

De Raad van Bestuur gaat niet akkoord met de niet-betaling van de facturen door de donoren en heeft 

gevraagd hun standpunt juridisch te verduidelijken, ook  met betrekking tot de terugvordering van de 

betreffende projectbudgetten (< 2,5 miljoen euro). Ondanks het feit dat de Raad van Bestuur geoordeeld 

heeft dat de laatste facturen overgemaakt aan de donoren volledig invorderbaar zijn, werd er op 31 

december een waardevermindering van 100% ingeboekt teneinde te voldoen aan het 

voorzichtigheidsprincipe. 
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Er werd echter geen voorziening geboekt om het risico te dekken inzake de eventuele terugbetaling van de 

reeds ontvangen fondsen ter financiering van deze interventies.  Op basis van de huidige informatie schat 

de Raad van Bestuur dat dit risico zich zou voltrekken, laag in. 

Betreffende de vermeldingen in verband met het dossier Rejusco zoals vermeld in het beleidsverslag van 

2011, werden er geen belangrijke gebeurtenissen opgetekend die het dossier aanmerkelijk kunnen 

beïnvloeden. 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 

De voorzieningen voor risico’s en kosten voor een bedrag van 176.613 euro betreffen vooral de jaarlijkse 

aanpassing van de provisie in geval van sluiting van plaatselijke vertegenwoordigingen. 

 

Belegging liquide middelen 

Het uitzonderlijk financieel resultaat dat in 2012 gerealiseerd werd, kan grotendeels toegewezen worden 

aan de beslissing, genomen in november 2011, om een deel van de liquide middelen te beleggen in 

Belgische Schatkistcertificaten op één jaar. Op dat moment werd hierop namelijk een aantrekkelijke 

eenmalige rentevergoeding aangeboden, gezien de druk op de internationale financiële markten naar 

aanleiding van de aanhoudende politieke impasse in België. 

Na de vorming van een regering daalden de rentetarieven die de Belgische Staat op haar schuld dient te 

betalen naar historisch lage niveaus. Dit heeft automatisch tot gevolg dat de waarde van het uitstaand 

schuldpapier stijgt. Bijgevolg werd in mei 2012 beslist om van deze waardestijging gebruik te maken om de 

schatkistcertificaten vroegtijdig te verkopen en de vrijgekomen fondsen op de spaarrekening bij Bpost Bank 

te plaatsen, waardoor nog een bijkomende meeropbrengst aan interesten gerealiseerd werd. Bpost Bank 

lanceerde immers in januari 2012 een tijdelijke spaaractie, waarbij een uitzonderlijke getrouwheidspremie 

van 1,25% werd toegekend aan bedragen die voor 22 februari 2012 op de spaarrekening geplaatst werden.  

 

 

Resultaatverwerking 

 

Te bestemmen winstsaldo 8.780.166,79 

     - te bestemmen verlies van het boekjaar -285.193,90 

     - overgedragen winst van het vorige boekjaar 9.065.360,69 

Toevoeging aan het eigen vermogen (toevoeging aan de wettelijke 

reserve) 

-  

Over te dragen overschot 8.780.166,79 
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Toelichting bij de balansrubrieken - ACTIEF 

 

VASTE ACTIVA 1.730.277,81 

Deze vaste activa betreffen enkel de activa van de zetel en de plaatselijke vertegenwoordigingen. 

De vaste activa die in het kader van samenwerkingsprestaties worden gerealiseerd, worden immers 

onmiddellijk bij hun realisatie volledig ten laste genomen volgens de argumentatie dat activa bij het 

afsluiten van een samenwerkingsprestatie aan het partnerland worden overgedragen. 

  

De immateriële vaste activa bestaan uit diverse computerprogramma’s, waaronder voornamelijk 

het boekhoudprogramma Navision Financials®. De financiële vaste activa bestaan uit waarborgen 

die gestort werden door de plaatselijke vertegenwoordigingen.  Voor de zetel zijn er geen gestorte 

waarborgen. 

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 78.318.211,70 

Handelsvorderingen 77.912.326,86 

Klanten 77.623.343,11   

Op te stellen facturen voor de samenwerkingsprestaties die op 31 

december 2012 nog niet gefactureerd waren, maar die betrekking 

hebben op het boekhoudjaar. 

849.276,64   

Te ontvangen kredietnota’s en gestorte voorschotten 69.289,01   

Dubieuze debiteuren -631.837,09   

Leveranciers debet saldi 2.255,19   

Overige vorderingen  405.884,84 

Terug te vorderen BTW 41.049,95   

R/C beursstudenten 223.589,66   

R/C huurgaranties expats 62.367,30   

Diversen 78.877,93   

GELDBELEGGINGEN 4.879.698,29 

Schatkistcertificaten  4.879.698,29   

 

Alle geldbeleggingen worden geplaatst in schatkistcertificaten bij de Belgische Staat en Steden en Gemeenten. 

LIQUIDE MIDDELEN   45.754.143,56 

Bankrekening (van de zetel en de BTC- vertegenwoordigingen) en kas 45.754.143,56   

OVERLOPENDE REKENINGEN 9.452.423,60 

Deze rubriek bestaat uit diverse over te dragen kosten en verkregen 

opbrengsten uit de lopende activiteiten: 

    

Saldi op de datum van afsluiting van de bankrekeningen van de 

samenwerkingsprestaties in regie; deze worden immers beschouwd als 

toekomstige lasten en dus niet als beschikbare waarden. 

8.540.285,53 

 

 

  

Over te dragen kosten 525.953,08   

Verkregen opbrengsten 373.777,05   

Wachtrekening 12.407,94   
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Toelichting bij de balansrubrieken – PASSIEF 

 

EIGEN VERMOGEN 16.715.692,42 

Het eigen vermogen omvat, naast het kapitaal van 7.436.806 euro, de wettelijke 

reserve en het overgedragen overschot. 

  

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 3.410.538,07 

Voorzieningen voor geschillen. Het betreft vooral lopende of 

mogelijke geschillen met betrekking tot ontslagen. 

1.124.003,00   

Voorzieningen voor risico’s en kosten 2.286.535,07   

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 119.381.148,91 

Handelsschulden 4.550.630,08 

Te betalen voorheffingen 503.003,18 

Te betalen RSZ 280.112,68 

Te betalen lonen -44.115,44 

Voorzieningen voor vakantiegeld 1.842.159,26 

Overige 1.165,00 

Ontvangen voorschotten 112.248.194,15 

Netto voorschotten tweede en derde beheerscontract 104.085.476,92   

5X (art 6) 113.550,79   

Andere donoren 8.049.166,44   

OVERLOPENDE REKENINGEN - PASSIEF 627.375,55 

Toe te rekenen kosten 567.390,54   

Over te dragen opbrengsten 59.985,01   

 

Ter toelichting bij de buiten balansrubrieken  

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OP EIGEN ACTIVA   

Bankgaranties ten voordele van BTC      377.528 euro  

Per 31 december 2012 staat er 377.528 euro aan garanties open bij de Deposito en Consignatiekas en bij 

diverse andere banken ten voordele van BTC, die de goede uitoefening waarborgen van de diensten door 

derden geleverd. 

  

Bankgaranties         50.000 euro 

In het kader van de uitoefening van de betalingen in het buitenland door Western Union biedt Deutsche 

Bank een bankgarantie van 50.000 euro. 

 

Kredietbrieven         338.883 euro 

Per 31 december 2012 heeft BTC voor 338.883 euro aan kredietbrieven openstaan die door Deutsche Bank 

gewaarborgd worden. 



55 

 

GOEDEREN EN WAARDEN VAN DERDEN GEHOUDEN DOOR DE ONDERNEMING 

De saldi van de financiële rekeningen in medebeheer (saldo van de creditering door de Belgische Staat en 

de uitgaven van de samenwerkingsprestaties) behoren BTC niet toe; zij worden dan ook bij het afsluiten 

van het boekjaar buiten de balans gebracht. Per 31 december 2012 bedraagt het totaal bedrag aan liquide 

middelen op deze rekeningen in medebeheer 35.129.911 euro. 

 

Toelichting bij de resultatenrekening 

De resultatenrekening wordt herwerkt conform de bepalingen van het derde beheerscontract. 

De activiteiten voor prestaties worden onderverdeeld volgens artikel 5, artikel 6, artikel 7 (activiteiten voor 

derden) en sinds 2006 artikel 9 (Juniorprogramma). 

Zowel de kosten voor de prestaties als de beheerskosten worden verdeeld overeenkomstig deze vier codes. 

 

Projectkosten Art. 5 Hoofdbasisallocatie 

2012
Toegekend budget Goedgekeurd budget 240.700.000,00          

Aanpassing budget na budgetcontrole -                            
TOTAAL 240.700.000,00          

Door DGD gefinancieerd Overdracht Saldo 2011 21.539.794,96            
Trimestriële schijven:
FV2011-0153 - DBO2012-016 57.500.000,00            
FV2012-0008 - DBO2012-040 62.500.000,00            
FV2012-0044 - DBO2012-079 60.000.000,00            
FV2012-0062 - NCV2012-0020 -                            
TOTAAL (1) 201.539.794,96          

Bewezen kosten Regie 79.907.424,14            
Formuleringen 2.830.985,72             
Medebeheer 80.993.135,24            
MIP's 2.384.602,72             
Beurzen 13.536.252,74            
Subtotaal 179.652.400,56          

Winst 1% 1.796.524,01             

TOTAAL (2) 181.448.924,57          

SALDO (1) - (2) 20.090.870,40           

Overschot financiering DGD (wordt in mindering gebracht van schijf 4 operationele kosten 2013) 20.090.870,40         
 

De finale afrekening met DGD inzake de hoofdbasisallocatie vermeldt een financieringsoverschot van 

20.090.870,40 euro. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste trimestriële schijf voor 

operationele kosten. 
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 Projectkosten Art. 5 Art. 6 Art.7 Art. 9 2012 

Werkelijke omzet -203.201.282,38  -8.794.803,90  -11.524.166,38  -3.228.558,16  -226.748.810,82  

Management fee      -509.054,32    -509.054,32  

Forfait     -11.300,00    -11.300,00  

Winst  -1.813.911,19  -31.421,37      -1.845.332,56  

Omzet NBB -205.015.193,57  -8.826.225,27  -12.044.520,70  -3.228.558,16  -229.114.497,70  

Annulatie uitgaven 

medebeheer 83.118.969,14  954.229,86        

Alimentaties 

medebeheer -81.424.135,24  -917.681,00        

Omzet DGD -203.320.359,67  -8.789.676,41  -12.044.520,70  -3.228.558,16  -227.383.114,94  

Kosten 203.201.282,38  8.794.803,90  11.524.166,38  3.228.558,16  226.748.810,82  

Resultaat 

prestaties -1.813.911,19  -31.421,37  -520.354,32  0,00  -2.365.686,88  

Beheerskosten – Art.5 

Kosten 

landenkantoren Kosten zetel Subtotaal 

Financiering beheerskosten DGD -  

BA 54 10 31 22     -21.369.000,00 

Financiering beheerskosten DGD - 

mandaat commissarissen     -354.731,13 

Financiering beheerskosten DGD - 

Budgethulp/Gedelegeerde 

samenwerking     -119.257,15 

Totaal subsidies     -21.842.988,28 

Diensten en diverse goederen 4.902.034,67 2.446.912,52 7.348.947,19 

Personeelskosten 5.053.425,87 12.124.616,11 17.178.041,98 

Afschrijvingen en provisies 477.386,05 369.119,14 846.505,19 

Andere bedrijfskosten 3.841,12 269.379,48 273.220,60 

Financiële kosten 72.596,40 175.195,71 247.792,11 

Uitzonderlijke kosten 3.275,79 527,68 3.803,47 

Financiële opbrengsten -1.512,12 -102.954,42 -104.466,54 

Uitzonderlijke opbrengsten -8.785,84 -1.711,92 -10.497,76 

Annulatie Mark-ups -29.709,59 -6.890,00 -36.599,59 

Totaal kosten Art. 5 Beheer 10.472.552,35 15.274.194,30 25.746.746,65 

Resultaat m.b.t. beheer     3.903.758,37 
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Resultaat boekjaar 2012 

 

Beheer Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 9 2012 

Financiering beheerskosten 

DGD - BA 54 10 31 22 
-21.369.000,00       -21.369.000,00 

Financiering beheerskosten 

DGD - mandaat commissarissen 
-354.731,13       -354.731,13 

Financiering beheerskosten 

DGD - 

Budgethulp/Gedelegeerde 

samenwerking 

-119.257,15       -119.257,15 

Financiering beheerskosten 

DGD – Noordprojecten/ 

BFVZ/Junior Programma 

/Diversen 

  -879.931,59   -387.426,99 -1.267.358,58 

Totaal subsidies -21.842.988,28 -879.931,59   -387.426,99 -23.110.346,86 

Diensten en diverse goederen 7.348.947,19 806.841,18 88.756,80 364.767,62 8.609.312,79 

Personeelskosten 17.178.041,98 75.959,47 394.306,18 23.040,55 17.671.348,18 

Afschrijvingen en provisies 846.505,19   641.837,09   1.488.342,28 

Andere bedrijfskosten 273.220,60       273.220,60 

Financiële kosten 247.792,11   1.441,57 0,01 249.233,69 

Uitzonderlijke kosten 3.803,47   3.146,99   6.950,46 

Financiële opbrengsten -10.497,76       -10.497,76 

Uitzonderlijke opbrengsten -36.599,59       -36.599,59 

Annulatie Mark-ups -104.466,54 -1.252,49 -930,79 -381,20 -107.031,02 

Totaal kosten 25.746.746,65 881.548,16 1.128.557,84 387.426,98 28.144.279,63 

Resultaat m.b.t. beheer *  3.903.758,37 1.616,57 1.128.557,84 -0,01 5.033.932,77 

Resultaat m.b.t. prestaties -1.813.911,19 -31.421,37 -520.354,32   -2.365.686,88 

Resultaat buiten beheer en 

prestaties 
-2.383.051,99     

 
-2.383.051,99 

Resultaat boekjaar 2012 -293.204,81 -29.804,80 608.203,52 -0,01 285.193,90 

 

* waarvan 1.790.000 euro resultaat op winstaanwending 
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Toelichting conform art. 661, 6° van het wetboek van vennootschappen 

Toelichting bij de investeringen 

De belangrijkste investeringen van 2012 betreffen de aankoop van rollend materieel en informatica- en 

kantooruitrusting en hebben enkel betrekking op de zetel en de plaatselijke vertegenwoordigingen. 

De vaste activa die in het kader van samenwerkingsprestaties worden gerealiseerd, worden onmiddellijk bij 

hun realisatie volledig ten laste genomen daar deze activa bij het afsluiten van een samenwerkingsprestatie 

aan het partnerland worden overgedragen. 

       

Toelichting bij de werkingskosten 

In opvolging van overleg tussen DGD en BTC is overeengekomen dat op consistente wijze de 

hiernavolgende boekingswijzen worden toegepast:  

- kosten op de rekening 660001: niet factureerbare, geweigerde kosten worden in aanrekening gebracht 

met de ‘winsten of intrestopbrengsten’; 

- wisselkoersverschillen op de rekening 655000: deze worden in de cash rapportering op jaarbasis niet als 

beheerskost weergegeven; 

- alle bankintresten van BTC-rekeningen zijn niet aanrekenbaar in de bepaling van de beheerskosten. 

De gebudgetteerde financiering van de beheerskosten van BTC bedraagt voor 2012 23.244.500 euro, er 

wordt voor 26.660.013 euro effectief uitgegeven. Het tekort wordt deels gefinancierd met het resultaat 

buiten beheerskosten en deels op de winst van voorgaande jaren, goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering. De beheerkosten m.b.t. de representaties vertegenwoordigen ongeveer 40,68% (40,49% voor 

het jaar 2011) van de totale beheerskosten. 

 

 Toelichting bij de bezoldigingen 

Op 31 december 2012 werken er 464 personen voor BTC waarvan 198 personen op de zetel en 266 in het 

buitenland, ten opzichte van 210 personen op de zetel en 272 in het buitenland in 2011.  

 

Bezoldiging leden van het directiecomité  

Onderstaande tabel geeft het brutosalaris van de leden van het directiecomité weer. 

 

Naam Functie Van 
Brutoloon 

in 2012 

Michiels Carl Voorzitter van het directiecomité 1/01/2012 109.356 

Langouche Luc Lid van het directiecomité 1/01/2012 105.470 

Luxen Jean-Pierre Lid van het directiecomité 
1/01/2012-

15/07/2012 

 

59.778 

Pauwels Peter Lid van het directiecomité 1/01/2012 105.470 

Verstraelen Krista Lid van het directiecomité 1/01/2012 105.470 

   

 

   

485.544 
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Bezoldiging leden Raad van Bestuur 

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen samen een bezoldiging van 67.656 euro, identiek hetzelfde 

bedrag als in 2011. Voor het bijwonen van vergaderingen wordt 11.400 euro aan zitpenningen betaald, 

tegenover 8.550 euro in 2011. 

Naam Functie Van 
Bezoldiging 

in 2012 

Zitpenning 

in 2012 

Totaal 

2012 

Haesendonck Yves  Voorzitter 1/01/2012 7 000 750 7 750 

Valkeniers Jef Vice-voorzitter 1/01/2012 5 500 1 200 6 700 

Bougard Claude Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

De Cuyper Xavier Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

De Decker Kathelijn Bestuurder 1/01/2012 4 000   4 000 

De Lobel Luc Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

Godin Etienne Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 350 5 350 

Knoops Etienne Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

Laenens Leen Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

Lefèvre Jacques Bestuurder 1/01/2012 4 000 600 4 600 

Peirens Willy Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 200 5 200 

Rutten Milan Bestuurder 1/01/2012 4 000 1 050 5 050 

Claisse Didier Raadsheer in het Rekenhof 1/01/2012 7 578   7 578 

Beckers Jozef Raadsheer in het Rekenhof 1/01/2012 7 578   7 578 

   

67 656 11 400 79 056 

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 

Er zijn geen gebeurtenissen die een invloed hebben. 

 

Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 

beïnvloeden 

Er zijn geen omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk beïnvloeden. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden in 2012 geen activiteiten uitgevoerd. 

 

Het bestaan van bijkantoren van de vennootschap / Verkrijging van eigen aandelen 

Geen van beide items is van toepassing voor BTC. 

 

Kapitaalsverhogingen 

Er vonden geen kapitaalsverhogingen plaats tijdens het afgelopen boekjaar. 

 

Bijkomende werkzaamheden commissaris 

Er worden bijkomende controleopdrachten uitgevoerd buiten het mandaat van commissaris. Hiervoor 

wordt 8.000 euro bijkomend in kosten geboekt. 
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Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten, voor zover zulks van 

betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat 

BTC maakt ook in 2012 gebruik van ‘Foreign Exchange Rate’-contracten voor het nakomen van de betaling 

van de huurcontracten in Congo en Tanzania. Per einde boekjaar zijn deze contracten op vervaldag 

gekomen. 

 

Mededeling nopens de risico’s en onzekerheden 

BTC communiceert transparant over fraude en corruptie omdat communicatie een belangrijk wapen is in 

de strijd tegen deze fenomenen. 

 

Risicobeheer 

Werken in ontwikkelingssamenwerking betekent werken in een risicovolle omgeving. Veel van deze 

omgevingsrisico’s zijn externe risico’s waar BTC als ontwikkelingsagentschap weinig of geen invloed op 

heeft, zeker niet op korte termijn. We moeten zo goed mogelijk proberen om te gaan met deze inherente 

risico’s. Om onze resultaten te bereiken, dienen we ook de interne risico’s te beheren. BTC doet dit door 

een aangepast risicobeheer, met name door: 

• het analyseren van de risico-omgeving in alle partnerlanden; 

• identificeren van de risico’s tijdens de formulering van de projecten; 

• meer aandacht te besteden aan risicobeheer in de ‘Monitoring & Evaluatie’-activiteiten en 

tijdens de briefing voor de technische assistenten; 

• bij het gebruik van nationale systemen: de fiduciaire risico’s onder de loep nemen; 

Het risicobeheer volgens ISO 31000 is in ontwikkeling.  

Ondanks de toename van de preventieve interne controlemaatregelen verwachten we dat er nog fraude 

aan het licht zal komen. Enerzijds omdat de detectiesystemen versterkt zijn, anderzijds door de toename 

van de projecten waarbij de partner zelf verantwoordelijk is voor bestedingen en waar nationale systemen 

worden gebruikt. We vragen ook specifiek aandacht voor het gebruik van steekpenningen in ruil voor een 

bevoorrechte toegang tot overheidsopdrachten, om vrijstellingen te krijgen van de toepassing van 

richtlijnen of reglementen, of om toelatingen te bekomen. Maar ook de mentaliteit van verdachtmakingen 

omtrent dergelijke praktijken is een aandachtspunt. Deze aspecten zijn het afgelopen jaar meer merkbaar 

in Congo. Dit kan gevolgen hebben voor de werking van BTC.  Meer interne controlesystemen opzetten 

vereist een verhoging van de werkingsmiddelen. Het uitwerken en toepassen van een sanctioneel beleid, 

het opvolgen van strafrechtelijke dossiers en ‘value for money’-audits maar ook forensische audits doen de 

kosten oplopen. 

 

Belangrijkste vaststellingen  

- De risico’s inzake politieke stabiliteit en veiligheid in West-Afrika blijven hoog. 

- In Congo zal in de toekomst de nadruk liggen op provinciale programma’s. Dit zal de impact van de 

inherente risico’s op de portefeuille in het land doen toenemen. 

- Burundi, een land met een hoog inherent risiconiveau, stijgt in termen van budgetvolume. 

- De risico’s verbonden aan de complexiteit van de samenwerkingsprogramma’s blijven hoog. 

- Globaal gezien stijgt het inherent risiconiveau van de projectenportefeuille. 
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Risico-omgeving van BTC 

1: risico = laag                2: risico = aanwezig  3: risico = aanzienlijk                4: risico = hoog 

De blootstelling aan externe risico’s voor BTC en de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het algemeen 

is groot. Congo en Burundi, die samen meer dan één derde van bestedingen vertegenwoordigen, kennen 

een zeer hoge risicograad. Ook in vele andere partnerlanden liggen de risiconiveaus hoog, zowel voor de 

landspecifieke elementen als voor elementen van het samenwerkingsprogramma.  

Diverse externe audits stellen regelmatig volgende problemen vast: 

- recuperatie van btw in de partnerlanden en opvolging van de lokale fiscale reglementering; 

- gebrek aan compatibiliteit tussen de internationale systemen voor nummering en verwijzingen voor de 

lokale bewijsstukken en het boekhoudkundig systeem van de zetel; 

- onvoldoende informatica back-up op niveau van de projecten; 

- overheidsopdrachten: slechte raming totaalbedragen van de opdrachten, niet steeds juiste keuze van de 

procedure van de opdrachten en betwistbaar beroep op mededinging; 

- nood aan een strengere opvolging van de uitvoeringsakkoorden (voorschotten, uitgaven, controles) 

- bijhouden personeelsdossiers (volledigheid, aanhangsels, ondertekening arbeidsovereenkomsten) 

- nood aan meer aanwezigheid van personeel van het landenkantoor in de projecten. 

 

Deze verdienen dus bijzondere aandacht. 
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Landspecifieke elementen 

van risico-omgeving  
                  

Politieke stabiliteit 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 2 2 

Veiligheidssituatie 3 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 4 2 2 2 2 2 1 

Overheidsdiensten en 

instellingen 

2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 

Fraude en corruptie 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 

Beschikbaarheid van 

competent personeel  

2 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 

Capaciteit van lokale private 

sector 

2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 1 3 2 2 

Infrastructuur 2 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 1 2 3 2 2 

Risico’s verbonden aan 

samenwerkingsprogramma 
                  

Capaciteit van lokale 

partnerinstellingen 

2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 

Afstand en geografische 

spreiding 

4 4 3 3 1 4 4 3 2 4 2 4 1 3 2 4 3 3 

Complexiteit 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 4 1 4 

Sectorale spreiding 4 4 2 2 1 2 2 3 3 1 1 4 3 1 2 4 1 3 
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Overzicht klachten 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de behandelde klachten per regio. In een aantal gevallen 

worden meerdere klachten ontvangen over hetzelfde onderwerp. Deze zijn samen weergegeven. 

Dit overzicht geeft enkel de klachten weer die het integriteitsbureau (zie pag. 16) heeft ontvangen. 

Klachten door de plaatselijk vertegenwoordigers of het middle management ontvangen en behandeld, zijn 

niet opgenomen. 

Regio Korte omschrijving Genomen acties Verwacht 

financieel 

verlies 

West-Afrika Door de plaatselijke vertegenwoordiging 

vastgestelde fraude door collusie van 

begunstigden en leveranciers op basis 

van onterecht opgestelde facturen 

Onderzoek ter plaatse met 

bevestiging van de vaststellingen 

leidde tot een plan van aanpak 

ontwikkeld samen met de plaatselijk 

vertegenwoordiger. 

< 50.000 € 

West-Afrika Klacht met betrekking tot het ontvangen 

van betalingen van leveranciers 

Onderzoek ter plaatse, met inbegrip 

van confrontatie tussen indiener van 

de klacht en beschuldigde. Geen 

feitelijke bewijzen gevonden. 

< 500 € 

Centraal- 

Afrika 

Klacht met betrekking tot oneigenlijk 

gebruik van een voertuig door een 

medewerker tijdens de vakantieperiode 

Medewerker ontving een formele 

reprimande van het directiecomité. 

< 5.000 € 

West-Afrika Klacht met betrekking tot mogelijke 

fraude bij de aanvraag van een beurs 

Bijkomende informatie ter validatie 

van de klacht werd aangevraagd bij de 

lokale authoriteiten. De opvolging en 

het verder verzamelen van informatie 

werd overgedragen aan de eerste lijn, 

de plaatselijke vertegenwoordiger. 

Niet van 

toepassing 

Centraal- 

Afrika 

Klacht met betrekking tot onrechtmatig 

ontslag als chauffeur 

Klacht werd doorverwezen naar het 

intern meldpunt klachten, gezien het 

niet ging om een integriteitsprobleem. 

Niet van 

toepassing 

Centraal- 

Afrika 

Klacht met betrekking tot 

belangenvermenging door een 

projectverantwoordelijke 

Klacht werd niet vergezeld van 

ondersteunende bewijzen. 

Onbepaald 

West-Afrika Klacht met betrekking tot ongelijke 

behandeling in het kader van de 

rekruteringsprocedure 

Klacht werd doorverwezen naar het 

intern meldpunt klachten, gezien het 

niet ging om een integriteitsprobleem. 

Niet van 

toepassing 

België Meerdere klachten met betrekking tot 

het niet consistent en consequent 

toepassen van nieuwe interne 

selectieprocedures voor aankopen 

Klacht werd na vraag tot 

verduidelijking aan de indiener op 

vraag van de indiener zelf 

geseponeerd. 

Niet van 

toepassing 
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West-Afrika Klacht met betrekking tot fraude in 

constructieprojecten  

Onderzoek op basis van een aantal 

verslagen uit voorgaande 

onderzoeken toonde aan dat de 

plaatselijk vertegenwoordiger op de 

hoogte is van het probleem en reeds 

correctieve maatregelen heeft 

genomen. 

Geen. Bedragen 

die in vraag 

worden gesteld 

zullen niet door 

BTC betaald 

worden 

Centraal- 

Afrika 

Klacht met betrekking tot valsheid in 

geschrifte door een externe consultant 

met het doel om onrechtmatige 

onkostenvergoedingen te ontvangen 

Onderzoek werd opgestart door de 

nationale partner, klacht werd 

neergelegd door de nationale partner. 

Onbepaald 

België Meerdere klachten met betrekking tot 

de niet correcte toepassing van een 

recruteringsprocedure 

Klachten werden meegenomen in het 

auditwerkprogramma voor de interne 

audit van de HR recrutering- en 

selectieactiviteiten die wordt 

uitgevoerd in 2013. 

Niet van 

toepassing 

Centraal- 

Afrika 

Klacht met betrekking tot het structureel 

uitsluiten van een bepaalde leverancier 

in het kader van overheidsopdrachten 

Onderzoek van de 

overheidsopdrachten en ermee 

verbonden gunningen, zowel vanuit 

België als ter plaatse 

Niet van 

toepassing 

 

 

Procedure Europees Ontwikkelingsfonds 

Sinds september 2011 voorzien de bijzondere overeenkomsten van de projecten in DRC in de toepassing 

van de reglementering van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de gunning en uitvoering van 

overheidsopdrachten (i.p.v. de Belgische reglementering), volgens de uitzondering voorzien in artikel 3, § 1, 

1° van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. 

 

Geraadpleegd over de wettelijkheid van de toepassing van deze reglementering, heeft de Commissie voor 

de overheidsopdrachten het volgende beslist: overheidsopdrachten te gunnen krachtens akkoorden 

afgesloten door BTC mogen deze reglementering inderdaad volgen, maar enkel binnen het strikte kader 

van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 24 december 1993. De betrokken internationale akkoorden moeten 

overgemaakt worden aan de Kanselarij van de Eerste Minister, die ze daarna ter kennis zal brengen van de 

Europese Commissie. 

 

Uit het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten blijkt dat BTC zijn toevlucht mag nemen tot 

de regels van het Europees Ontwikkelingsfonds in toepassing van een internationaal akkoord betreffende 

werken of leveringen bestemd voor de gemeenschappelijke realisatie of uitbating van een werk of 

betreffende diensten of wedstrijden bestemd voor de gemeenschappelijke realisatie of uitbating van een 

project. Projecten met als voorwerp de levering van goederen worden dus uitgesloten. 
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Wanneer BTC zich beroept op de voorschriften van het EOF wat betreft de gunning en uitvoering van 

overheidsopdrachten, zal ze erop toezien dat de bijzondere regeling duidelijk het toepasbaar juridisch 

kader omschrijft van de Praktische gids van de Europese Unie waarbinnen het project wordt gerealiseerd; 

en dat de voorschriften betreffende deze procedure die voorkomen in de gids, ook effectief worden 

toegepast. 
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Over dit verslagOver dit verslagOver dit verslagOver dit verslag    
 

Dit jaarverslag omvat het kalenderjaar 2012; het is het vijfde duurzaamheidsverslag van BTC.  

 

Het jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken. 

Het eerste betreft het bestuurlijk verslag, waarin de institutionele organisatie en werking van BTC wordt 

toegelicht. 

Het tweede hoofdstuk is het verslag over het sociale oogmerk van het agentschap. Daarin komt eerst de 

context van de ontwikkelingssamenwerking aan bod, en vervolgens het activiteitenverslag.  

Het derde hoofdstuk ten slotte is het financiële verslag. 

 

Voor het opstellen van het eerste duurzaamheidsverslag in 2008 werd een werkgroep opgericht met 

vertegenwoordigers van alle diensten op de hoofdzetel. De taak van de werkgroep was de relevante 

onderwerpen te bepalen en erop toe te zien dat de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving worden 

gerespecteerd. Sindsdien gaan de betrokken departementshoofden jaarlijks na of de relevante 

onderwerpen in het verslag aan bod komen. 

 

Reikwijdte 
De financiële rapportering betreft alle activiteiten van BTC (hoofdzetel, landenkantoren en projecten). De 

kostenstructuur wordt gegeven voor BTC in zijn geheel.  

 

De andere aspecten van de duurzaamheidsrapportering betreffen de hoofdzetel in Brussel en de 

landenkantoren in het buitenland, tenzij anders vermeld. In het sociaal verslag zijn ook gegevens 

opgenomen over de expats (technisch assistenten) in de projecten omdat dat relevante informatie is over 

BTC in het algemeen. 

 

Over de duurzaamheidsaspecten van de ontwikkelingsprojecten in het buitenland wordt in dit verslag niet 

gerapporteerd. De projecten hebben immers hun eigen overleg- en beheersstructuren, streven specifieke 

(duurzame) doelstellingen na en doorlopen een bijzondere monitoring- en evaluatiecyclus. De 

doelstellingen, verwachte resultaten, activiteiten en middelen worden per project uitvoerig in technische 

en financiële dossiers beschreven. Bovendien biedt de projectenportefeuille van BTC geen goede 

vergelijkingsbasis over meerdere jaren, aangezien ieder jaar projecten worden afgesloten en er nieuwe 

bijkomen. 
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De projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden geëvalueerd door de Dienst Bijzondere 

Evaluatie van de Internationale Samenwerking (DBE), een externe dienst die bij Koninklijk Besluit werd 

opgericht. De DBE is belast met het plannen, opstellen en opvolging van evaluaties van de activiteiten van 

de federale staat die als officiële ontwikkelingshulp zijn erkend door het Comité voor Ontwikkelingshulp 

(DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

 

De evaluatierapporten zijn beschikbaar op deze website: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie/evaluatierapporten/ 

 

Voor een volledig overzicht van de projecten kunt u terecht op de website www.btcctb.org >> Projecten. 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Voor de duurzaamheidsverslaggeving wordt gebruik gemaakt van de G3-richtlijnen van oktober 2006 van 

het Global Reporting Initiative. Deze standaardrichtlijnen worden aangevuld met het sectorsupplement 

voor openbare agentschappen, versie 1.0 van maart 2005. Door deze richtlijnen te gebruiken, streeft BTC 

naar vergelijkbaarheid tussen zijn verslag en dat van andere organisaties die GRI volgen. Met dit 

duurzaamheidsverslag rapporteert BTC voor de tweede maal volgens GRI-toepassingsniveau B. 

 

In de GRI-index zijn de GRI-indicatoren opgenomen. De index verwijst naar de plaats in het verslag waar de 

informatie te vinden is. Prioriteit wordt gegeven aan de kernindicatoren, aangevuld met een aantal niet-

kernindicatoren die voor BTC als relevant worden beschouwd. Om te bepalen wat wel en niet relevant is, 

gaan we uit van onze missie, visie, strategie, de wettelijke context, de evoluties in de sector en de 

verwachtingen van onze stakeholders. Deze zaken bepalen ook de prioriteit van de verschillende 

onderwerpen. 

Niet-relevante kernindicatoren zijn aangeduid met de letters NR. De relevantie zal echter ieder jaar 

opnieuw worden geëvalueerd, en dit in samenspraak met het directiecomité en de betrokken 

diensthoofden. Voor een aantal indicatoren zijn nog geen gegevens beschikbaar. Naarmate de 

managementprocessen van BTC volledig beschreven en operationeel worden, zullen meer indicatoren in 

het verslag worden opgenomen.  

 

www.globalreporting.org 
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GRI-overzicht 
 

 

Strategie en analyse 

1.1 Verklaring van de voorzitter 5 

1.2 Belangrijkste risico’s en mogelijkheden 5, 23, 61, 62 

Organisatieprofiel 

2.1 Naam van de organisatie 6 

2.2 Producten en diensten 6, www 

2.3 Operationele structuur 9, 10 

2.4 Locatie hoofdkantoor Cover 4 

2.5 Landen en vestigingen 10 

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 6 

2.7 Markten 6, 11, www 

2.8 Omvang van de organisatie Cover 2, 25, 50, 

51, 53 

2.9 Significante organisatorische wijzigingen 13, 14, 23 

2.10 Onderscheidingen 14 

Verslagparameters 

3.1 Verslagperiode 66 

3.2 Voorgaand verslag 66 

3.3 Verslaggevingscyclus 66 

3.4 Contactgegevens Cover 3 

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud 

van het verslag 

66 

3.6 Afbakening van het verslag 66 

3.7 Beperkingen reikwijdte 66 

3.8 Basis voor verslaggeving over 

samenwerkingsverbanden 

9, 10 

3.9 Gegevensmetingen 13, 14, 15, 35, 

36 

3.10 Heroriëntatie NVT 

3.11 Veranderingen in verslaggeving NVT 

3.12 GRI-overzicht 68, 69 

3.13 Beleid externe verificatie NR 

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 

4.1 Bestuursstructuur 6, 9 

4.2 Voorzitter hoogste bestuursorgaan 6 

4.3 Onafhankelijke leden 6, 7 

4.4 Mechanismen aandeelhouders & 

medewerkers 

6, 45 

4.5 Bonus hoogste bestuursorgaan NVT 

4.6 Vermijden strijdige belangen 7, 10, 16, 17 

4.7 Kwalificaties hoogste bestuursorgaan 6 

4.8 Missie- of beginselverklaring 6, www 

4.9 Beheer ‘PPP’ door hoogste 

bestuursorgaan 

13 

4.10 Zelfevaluatie hoogste bestuursorgaan 6 

4.11 Voorzorgsprincipe 61, 62 

4.12 Externe handvesten 7, 14, 34 

4.13 Lidmaatschappen www 

4.14 Belanghebbenden 11 

4.15 Inventarisatie en selectie 

belanghebbenden 

11 

4.16 Benadering betrekken van 

belanghebbenden 

11, 12, 15, 16, 

20, 45 

4.17 Reactie op vragen belanghebbenden 11, 12, 15, 16, 

20, 45 

Managementbenadering en indicatoren 

Economische indicatoren 

Managementbenadering 5, 13, 14, 15, 23, 

32 

EC 1 Directe economische waarden 50, 51,53 

EC 2 Financiële implicaties 

klimaatverandering 

GG 

EC 3 Dekking verplichtingen uitkeringenplan 50 

EC 4 Overheidssteun 56, 57, 58 

EC 5 Verhouding startloon en lokaal 

minimumloon 

41 

EC 6 Lokale leveranciers GG 

EC 7 Lokale personeelswerving 41 

EC 8 Investeringen infrastructuur 60 

Milieu-indicatoren 

Managementbenadering www 

EN 1 Verbruik materialen NR 

EN 2 Recycling materialen NR 

EN 3 Direct energieverbruik 36 

EN 4 Indirect energieverbruik 36 

EN 5 Energiebesparing door 

efficiëntieverbeteringen 

36 

EN 6 Initiatieven duurzame energie 34, 35, 36 

EN 7 Initiatieven ter verlaging indirect 

verbruik 

35, 36 

EN 8 Totaal waterverbruik 36 

EN 11 Eigen grond in beschermde gebieden NR 

EN 12 Effecten op biodiversiteit NR 

EN 16 Directe & indirecte uitstoot 

broeikasgassen 

Cover 2, 35 

EN 17 Andere relevante broeikasgassen NR 

EN 18 Initiatieven om uitstoot te verminderen 35 
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EN 19 Uitstoot ozonafbrekende stoffen NR 

EN 20 Uitstoot NO, SO en andere NR 

EN 21 Waterafvoer NR 

EN 22 Afval www 

EN 23 Lozingen NR 

EN 26 Initiatieven om milieueffecten te 

compenseren 

35 

EN 27 Ingezamelde verpakking van verkochte 

producten 

NR 

EN 28 Significante milieuboetes Geen 

EN 29 Milieueffecten verkeer en vervoer 35 

EN 30 Investeringen milieubescherming 34, 35 

Sociale indicatoren 

Arbeidsomstandigheden 

Managementbenadering 37, 38, 39, 40, 

41 

LA 1 Personeelsbestand 37, 38 

LA 2 Personeelsverloop 41, 42 

LA 3 Voordelen voltijdse medewerkers 38, 39, 40 

LA 4 CAO 36 

LA 5 Minimale opzegtermijnen 36 

LA 6 Veiligheid en welzijn op het werk 45 

LA 7 Verzuim 41 

LA 8 Risicobeheersing ernstige ziekten 19, 39 

LA 9 Gezondheid en veiligheid 45 

LA 10 Uren opleiding 44 

LA 11 Competentiemanagement en 

levenslang leren 

43, 44 

LA 12 Prestatie- en loopbaanontwikkeling 43 

LA 13 Samenstelling bestuurslichamen – 

diversiteit 

6, 7,  39 

LA 14 Verhouding lonen man/vrouw 39 

Mensenrechten 

Managementbenadering 21, 41 

HR 1 Clausules mensenrechten in 

investeringsovereenkomsten 

21 

HR 2 Toetsing mensenrechten bij 

leveranciers 

21 

HR 3 Personeelstraining mensenrechten GG 

HR 4 Gevallen van discriminatie Geen 

HR 5 Vrijheid van vereniging en collectieve 

onderhandelingen 

21 

HR 6 Kinderarbeid 21, 41 

HR 7 Gedwongen arbeid 21, 41 

HR 8 Veiligheid 21 

HR 9 Rechten van inheemse bevolking 21, 41 

Maatschappelijke indicatoren 

Managementbenadering 7, 16, 21, 41, 

61, 62  

SO 1 Effecten op gemeenschappen 19, 22, 41 

SO 2 Eenheden geanalyseerd op 

corruptiegerelateerde risico’s 

8, 62 

SO 3 Personeelstraining anticorruptie 17 

SO 4 Maatregelen tegen corruptie 16, 63, 64 

SO 5 Standpunten publiek beleid NR 

SO 6 Giften aan politieke partijen NR 

SO 7 Rechtszaken concurrentiebelemmerend 

gedrag 

Geen 

SO 8 Boetes en sancties Geen 

Productverantwoordelijkheid 

Managementbenadering  

PR 1 Levensduur producten NR 

PR 2 Verbetering gezondheid en veiligheid 

van producten 

NR 

PR 3 Productinformatie NR 

PR 4 Niet-naleving productinformatie NR 

PR 5 Klanttevredenheid 15 

PR 6 Naleving van wetten op reclame, 

promotie en sponsoring 

NR 

PR 7 Niet-naleving van wetten op reclame NR 

PR 8 Klachten op inbreuk op privacy Geen 

PR 9 Boetes Geen 

Sector supplement Public Agencies 

PA 1 Relatie met andere overheidsdiensten 6, 12 

PA 2 BTC-definitie van duurzame 

ontwikkeling 

www 

PA 3 Voor welke aspecten heeft BTC een DO-

beleid 

www 

PA 4 Doelstellingen voor elk DO-beleid www 

PA 5 Processen om PA3 en PA4 te bepalen www 

PA 6 Implementatie, resultaten, streefcijfers, 

vooruitgang voor iedere doelstelling 

www 

PA 7 Rol en betrokkenheid van de 

stakeholders 

11, 12, 20 

PA 8 Bruto-uitgaven volgens type 50, 56 

PA 9 Bruto-uitgaven volgens financiële 

classificatie 

50, 56 

PA 10 Kapitaaluitgaven 49-51 

PA 11 Aankoopbeleid 21 

PA 12 Economische, milieugerelateerde en 

sociale criteria voor uitgaven 

21 
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PA 13 Link aankoopbeleid en 

beleidsprioriteiten 

21 

PA 14 Aandeel aankopen vrijwillig 

geregistreerd met duurzaamheidslabels 

GG 

Administratieve efficiëntie 7 

 

Niet-kernindicatoren zijn cursief gedrukt 

NR : niet relevant – GG : geen gegevens 

NVT: niet van toepassing 

www: www.btcctb.org 
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