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Internationale samenwerking van gemeente tot gemeente

« De verbetering van de capaciteiten met het 
oog op een adequate toegang van de bevolking tot 
burgerschap en collectieve goederen en diensten, in 
het bijzonder lokale goederen en diensten  ».

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 Burkina Faso ernaar dat de 
deelnemende Burkinese gemeenten binnen 5 jaar:

 � alle gebeurtenissen in verband met burgerlijke stand kunnen 
registreren (ook digitaal);

 � de aangifte van dergelijke feiten kunnen bevorderen;
 � de bewaring van de betreffende akten op lange termijn 

kunnen organiseren;
 � de gegevens uit de akten aan de overheden kunnen doorgeven.

4 resultaten verwacht voor 7 partnerships

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

 � hun praktijken harmoniseren en hun activiteiten en knowhow bundelen;
 � de organisatiecapaciteiten van de actoren en structuren van het systeem inzake 

burgerlijke stand versterkenl;
 � de infrastructuur en het materiaal goed beheren en de functies van de burgerlijke 

stand toepassen;
 � alle actoren en structuren van het systeem van de burgerlijke stand informeren 

en sensibiliseren voor het belang van de burgerlijke stand voor een doeltreffende 
normalisering van de spontane aangifte van de feiten in dat kader.

Specifieke doelstelling: 

Dit kadert onder "doelstelling 5" gedeeld door de actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in Burkina Faso:

Arrondissement n° 2 Bobo-Dioulasso – Lessines ; 
Arrondissement n° 1 Ouagadougou - Leuze-en-Hainaut ; 
Arrondissement n° 2 Ouagadougou - Leuze-en-Hainaut ; 

Arrondissement n°3 Ouagadougou - Woluwe-Saint-Pierre ; Gourcy 
– Oupeye ; Kombissiri – Ramillies ; Tiébélé - Fernelmont



Een theorie van verandering op basis van ….
1. De organisatorische versterking, op 2 manieren:

• organisatorische diagnose inzake burgerlijke stand van de wettelijke (en 
administratieve) voorschriften (weg 1);

• verbetering van de organisatie en het personeel, rekening houdend met de 
diagnose van de organisatie van de burgerlijke stand (weg 2). 

2. De geografische uitbreiding van de dienst burgerlijke stand met het oog 
op nabijheid door de integratie van gezondheidscentra en andere als 
secundaire centra in het systeem van de burgerlijke stand (weg 3).

3. Versterking van de uitrusting, op 2 manieren: 
• raming van de behoefte aan uitrusting en materiaal (weg 4);
• beheer van de investeringen in functie van de behoeften (weg 5).

… 8 wegen onderverdeeld in 6 luiken

4. Digitalisering via de informatisering van het geïntegreerd beheer van alle 
akten van de burgerlijke stand (weg 6).

5. Sensibilisering via strategisch communicatiemanagement (weg 7).
6. Versterking van de evaluatie door de invoering van een systeem voor de 

follow-up van de effecten van de gevoerde acties (weg 8).


