
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 225
van KRISTOF SLAGMULDER
datum: 11 maart 2021

aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, 
ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

Ontwikkelingssamenwerking  -  Stijging uitgaven

Statistiek Vlaanderen maakte onlangs nieuwe cijfers bekend met betrekking tot de 
uitgaven van de Vlaamse overheid aan ontwikkelingshulp. Daaruit blijkt dat in 2020 de 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de Vlaamse overheid 67,6 miljoen euro bedroeg. Een 
stijging van 31% ten opzichte van 2019. In 2006 bedroeg die steun ‘slechts’ 32 miljoen 
euro.

Ongeveer 38% van de Vlaamse ontwikkelingshulp in 2020 ging naar Zuidelijk Afrika. 
Gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid maakten met 30% de belangrijkste 
sector binnen de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp uit.

Het aandeel van de Vlaamse officiële ontwikkelingshulp in de totale Belgische officiële 
ontwikkelingshulp is sinds 2006 procentueel amper gewijzigd. Het schommelt tussen de 
2% en 3%.

1. Hoe verklaart de minister-president de sterke stijging van de Vlaamse officiële 
ontwikkelingshulp in 2020?

2. Heeft de coronapandemie een impact gehad op de uitgaven voor officiële 
ontwikkelingshulp in 2020? Heeft de crisis een impact gehad op de grootte van het 
aandeel van de sector gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid?

3. Kan de minister-president een overzicht geven van de projecten in de sector 
gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid waar Vlaamse officiële 
ontwikkelingshulp naartoe vloeide in 2020? Graag ook een vermelding van het bedrag 
dat werd gespendeerd per project.

4. In de beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking is sprake van een nieuwe Belgische 
samenwerkingsovereenkomst voor de lastenverdeling inzake internationale 
klimaatfinanciering voor de periode 2021-2030. 

Is er al werk gemaakt van die samenwerkingsovereenkomst en wat zijn de lasten die 
Vlaanderen jaarlijks zal dragen?

5. Kan de minister-president al iets meedelen over de verwachte uitgaven voor officiële 
ontwikkelingssamenwerking in 2021? Verwacht de minister-president een 
stijging/daling of stagnatie van de uitgaven voor officiële ontwikkelingshulp?



JAN JAMBON 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD
op vraag nr. 225 van 11 maart 2021
van KRISTOF SLAGMULDER

1. Ik verwijs naar hoofdstuk 2 van de mededeling aan de Vlaamse regering dd. 2 april, 
met als kenmerk VR 2021 0204 MED.0116/1

2. In 2020 is het effect van de pandemie nog niet zichtbaar in de bestedingen. Heel wat 
projecten kenden omwille van de pandemie een vertraging in 2020. De effecten van 
die vertraging komen uitgesteld tot uiting in de aangepaste jaarplannen voor 2021. 
Dit zal in 2021 vermoedelijk aanleiding geven tot een daling van de betalingen vanuit 
de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

De uitgaven in de sectoren gezondheid, bevolking en reproductieve gezondheid 
stegen in 2020 met 4.573.512 euro t.o.v. de uitgaven in 2019, maar het aandeel in 
de totale ODA blijft ongewijzigd tussen 2019 en 2020 (30% van de ODA). 

3. Gelieve via deze hyperlink alle projecten in de sector gezondheid, bevolking en 
reproductieve gezondheid – met betalingen in 2020 – te raadplegen. Het in 2020 
uitbetaalde bedrag is telkens opgenomen in de laatste kolom.

4. Op dit moment is er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

5. Ik verwacht in 2021 een significante daling van de ODA t.o.v. de uitgaven in 2020. 

- De gevolgen van corona zullen zich doorvertalen in een daling van de 
bestedingsgraad. Ik verwijs naar mijn antwoord op uw vraag 2. 

- De in 2020 toegekende extra middelen voor klimaatfinanciering (12,2 miljoen 
euro) zijn niet recurrent, en zullen dus wegvallen in 2021. 

https://view-awesome-table.com/-LMwGw0wqJDAKoJ7LG7O/view?filterN=Bevolking%20en%20Reproductieve%20Gezondheid,Gezondheid&filterV=2020

