
Goed lokaal bestuur als vector voor ontwikkeling FEDERAAL PROGRAMMA VOOR GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Internationale samenwerking van gemeente tot gemeente 

Een oordeelkundige 
visie op gedecentraliseerde 
samenwerking: bijdragen 
tot de versterking van de 
capaciteit van de Afrikaanse 
lokale instellingen om hun 
eigen ontwikkeling in handen 
te nemen.

Met een begroot budget van 13.500.000 euro 
voor de periode 2017-2021 is het programma 
gericht op armoedebestrijding vanuit de 
specifieke invalshoek van de versterking van 
de gemeentelijke instelling in het Zuiden. 
Een van de componenten van het complexe 
verschijnsel armoede is immers een gebrekkige 
toegang van de bevolking tot burgerschap en 
dus ook tot de meeste openbare goederen en 
diensten, in het bijzonder op lokaal niveau.

2017-2021

Sinds 2001 is het programma dat 
door UVCW en Brulocalis (VSGB) 
wordt opgesteld en uitgevoerd, in 
overeenstemming met:

 � de wet van 19.3.2013 
betreffende de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking;

 � de politieke en strategische 
oriëntaties van de Belgische 
samenwerking op sectoraal, 
thematisch en geografisch niveau.

Doelstellingen van het programma inzake 
duurzame ontwikkelinge

Net als in België is de versterking van 
Afrikaanse lokale instellingen gebaseerd op 
3 onlosmakelijk verbonden pijlers:

 � goed politiek bestuur,
 � efficiënte administratie,
 � deelname van burgers aan het 

besluitvormingsproces.

Doelgroepen:

 � lokale verkozenen en 
gemeentepersoneel,

maar ook
 � lokale partners van de 

gemeenten,
 � centrale of gedecentraliseerde 

toezichthoudende overheden.

Autonomie en ontwikkeling in netwerk

Democratisering Levensstandaard

Decentralisatie Lokale ontwikkeling

Lokale overheden
Andere sectoren 

(burgersamenleving, 
privésector, enz.)

Burgerparticipatie

Gemeentelijke 
internationale 
samenwerking

Lokale veranderingen met blijvende impact op het land



... met 2  luikenEen operationele strategie...

Versterking van de capaciteiten van Afrikaanse lokale instellingen... … om hun eigen ontwikkeling in handen te nemen

 � Door de keuze van een samenwerkingssector die wordt gedeeld door alle partnerschappen 
van stad tot stad die in hetzelfde land actief zijn, wat resulteert in de vastlegging van een 
voor elk land unieke logisch kader en veranderingstheorie.

 � Door de terbeschikkingstelling, door de Belgische gemeenten, van hun eigen specifieke 
competentie in het kader van de structurele lokale ontwikkelingsstrategie die door hun 
partnergemeenten is uitgetekend.

 � Door bijstand-advies bij de keuze van geschikte operationele oplossingen, rekening houdend 
met de lokale realiteit van de Afrikaanse gemeenten (lokale ontwikkelingsplannen) en die 
peer-to-peer wordt ingezet (politiek en bestuurlijk/technisch), waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een aanpak «learning by doing».

 � Door voor de bevolking zichtbare veranderingen in beleid en werkwijze van het bestuur 
van de partnergemeente.

Door middel van:
 � gecoördineerd werk op het niveau van de partnerlanden, zodat alle partnerschappen 

voor een bepaald land hun krachten bundelen rond gemeenschappelijke resultaten die op 
lokaal niveau zichtbaar moeten worden bereikt in de gekozen sector(en) waar de Belgische 
gemeenten bewezen expertise hebben (delen van hun individuele ‘sterkten’, hun middelen, 
hun specifieke kennis, hun netwerken, ... in de betrokken materie)

 � als netwerk te werken aan de ontwikkeling van proefcentra met nieuwe knowhow in 
alle uithoeken van het land en, met name via bestaande verenigingen van steden en 
gemeenten, de overdracht van goede praktijken op nationaal en/of subregionaal niveau 
zoveel mogelijk aan te moedigen

 � echte steun voor het pleidooi van de partnergemeenten en hun verenigingen voor een 
aanpassing van de wettelijke teksten en de geldende praktijken op (supra)lokaal niveau

 � steun voor de decentralisatieprocessen dankzij het gewicht en de zichtbaarheid die de 
aan het programma deelnemende partnerschappen op nationaal niveau hebben verworven 
- meer dan veertig voor Brussel en Wallonië.

Inbreng van de partnergemeenteInbreng van de Belgische gemeente
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Landenplatform

Terbeschikkingstelling van 
heel wat gespecialiseerde 

competentie

Strategieën voor lokale 
ontwikkeling waarin de 

structurele prioriteiten worden 
aangegeven

Begeleiding door bijstand-
advies bij operationele keuzes, 

rekening houdend met de 
lokale realiteit

Ontwikkeling, zichtbaar 
voor de bevolking, van 

veranderingen in de wijzen 
van functioneren die specifiek 
zijn voor de lokale instelling

(Gelegitimeerd) pleidooi 
voor een rechtvaardige en 
duurzame gemeentelijke 
ontwikkeling, motor voor 

decentralisatie

Ontwikkeling van 
gemeentelijke 

competentiecentra verspreid 
over het land

Inbreng van de partnergemeente

Gecoördineerde 
ondersteuning met alle 

belanghebbenden en andere 
betrokken organisaties

Initiëren van netwerken via 
een gestructureerd beheer van 
externe middelen (mensen en 

andere) 

Inbreng van de Belgische gemeente


