
in de Democratische Republiek 
CONGO, 

FEDERAAL PROGRAMMA VOOR GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Internationale samenwerking van gemeente tot gemeente

« De versterking van het bestuur op alle niveaus, 
de verbetering van de eerbiediging van de 
mensenrechten en de bevordering van de pariteit. ».

2017-2021
Toegang tot burgerschap voor iedereen.

om de toegang van de bevolking tot burgerschap en collectieve goederen en 
diensten te bevorderen, streeft het GIS-programma 2017-2021 in de Democratische 
Republiek Congo ernaar dat de deelnemende Congolese gemeenten binnen 5 
jaar beschikken over doeltreffende diensten burgerlijke stand en bevolking.

6 resultaten verwacht voor 15 partnerships

Met het oog op volledige coherentie met het nationale beleid terzake en met de medewerking 
van de bevoegde overheden wordt van de Congolese gemeenten het volgende verwacht :

 � Het versterken van de kwaliteit van het nabijheidsbeleid van steden en gemeenten 
om informatie te verstrekken over de rechten van alle burgers en de afgifte van 
administratieve documenten.

 � Het nodige doen opdat de diensten voor de burgerlijke stand hun knowhow duurzaam 
ontwikkelen en zouden beschikken over de nodige moderne instrumenten voor de 
uitvoering van hun taken.

 � Het ontwikkelen van vaardigheden en instrumenten voor het beheer van de middelen, 
met name financiële middelen en personeel, om de dienstverlening aan de bevolking 
te verbeteren.

 �  Het ontwikkelen van de vaardigheden en moderne tools voor de uitvoering van de 
taken van de bevolkingsdienst, met inbegrip van de aanleg van een bevolkingsregister.

 �  Streven naar een georganiseerde, operationele, doeltreffende en veilige archiefdienst, 
indien mogelijk gedigitaliseerd.

 �  De versterking van de coördinatie tussen de 17 Congolese gemeenten, om de 
gemeenschappelijke aspecten inherent aan de andere programmaresultaten te 
beheren.

Specifieke doelstelling: 

Dit kadert onder "doelstelling 7" gedeeld door de actoren van de Belgische Ontwikkelings-
samenwerking in de Democratische Republiek Congo:

Legende :

1.Kimbanseke (Stad Brussel), 
Kalamu (Elsene), Kintambo 
(Ukkel), Limete (Watermaal-
Bosvoorde), Bandalungwa (Sint-
Lambrechts-Woluwe), Kasa-
Vubu (Court-Saint-Etienne), 
N’Djili (Flémalle), Ngaliema 
(Herve), Masina (Namen), 
Matete (Olne)

2. Likasi (Sint-Gillis)

3. Goma/Beni/Butembo (Sint-
Pieters-Woluwe)

4. Lubumbashi (Luik)

5. Madimba (in afwachting van 
een partnerschap)
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Een theorie van verandering op basis van … … 7 wegen 
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