
In BENIN, 

FEDERAAL PROGRAMMA VOOR GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING

 Internationale samenwerking van gemeente tot gemeente

« Zorgen voor een participatieve democratie waarin de burgersamenleving 
interageert met de overheden, in een context van goed bestuur, 
met het oog op duurzame ontwikkeling op basis van waarden als 
vrede, rechtvaardigheid en eerbiediging van de mensenrechten." ».

2017-2021

de gemeenten hebben hun 
financieel en territoriaal 
beheer ten behoeve van de 
burgers onder controle.

om de capaciteiten van de gedecentraliseerde overheden 
en hun diensten te versterken, beoogt het federaal GIS-
programma 2017-2021 in Benin dat de deelnemende Beninse 
gemeenten binnen 5 jaar hun organisatiecapaciteiten en 
-structuren om hun financiële middelen onder controle 
te houden, hebben vernieuwd en beveiligd, en hun 
beheer van hun grondgebied en basisdiensten voor 
de burgers hebben verbeterd.

5 resultaten verwacht voor 13 partnerships

Met het oog op volledige coherentie met het nationale beleid terzake wordt van de 
Beninse gemeenten het volgende verwacht:

 � hun werkmethodes harmoniseren en hun activiteiten en knowhow bundelen;
 � beschikken over een beveiligd kadaster, dat door de administratie wordt bijgehouden, 

met het oog op gereguleerd grondgebruik, in combinatie met geoptimaliseerde 
belastinginkomsten;

 � beschikken over een moderne, volledige en beveiligde burgerlijke stand ten dienste 
van de burger en zijn rechten;

 � beschikken over verantwoordelijk en functioneel beheer, met moderne tools, efficiënt 
en doeltreffend beheer, met name voor een optimale mobilisering van de financiële 
middelen, om hun investeringscapaciteit te verhogen en hun lopende uitgaven te 
kunnen dragen;

 � maatregelen nemen ter beveiliging van hun werking, met het oog op de permanente 
efficiëntie van hun diensten. Een specifieke doelstelling: 

Dit kadert onder "doelstelling 1" gedeeld door de actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in Benin:

Abomey/Saint-Hubert;  
Agbangnizoun/La Louvière;  
Banté/Amay; Bembereke/
Arlon; Bohicon/Neupré;  

Cové/Tournai;  
Djidja/Tintigny; Natitingou/

Huy; Savalou/UVCW;  
Tanguiéta/Antoing; 

Tchaourou/Virton; Zagnanado/
UVCW;  

Zogbodomey/Libramont



Een theorie van verandering op basis van ….

1. De responsabilisering van de ge-
meentelijke overheden, op 2 ma-
nieren:
• uitstippeling van een personeelsbeleid 

(weg 1);
• v e r s t e r k i n g  v a n  h e t 

productiviteitspotentieel van de 
gemeentediensten (weg 2).

2. De revitalisering van het kadaster, 
op 2 manieren: 
• ontwikkeling van instrumenten voor 

het beheer van het gemeentelijk 
grondgebied (weg 3);

• uitwerking van adressering en 
bewegwijzering op het terrein (as/
weg 4).

3. De uitbouw van het systeem van de 
burgerlijke stand (weg 5).

4. De mobilisering van de financiële 
middelen, op 3 manieren:
• ontwikkeling van het beheer van 

materialen (weg 6);
• exploitatie van de economische en 

financiële troeven van de gemeente 
(weg 7);

•  ontwikkeling van het gemeentelijk 
belastingstelsel (weg 8).

5. De ontwikkeling van een beleid van 
beveiliging van de werking van het 
gemeentebestuur (weg 9).

… 9 wegen onderverdeeld in 5 luiken


