
De inhoud van de open data voor ontwikkelingssamenwerking van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inleiding
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) publiceert sinds september 2011 haar
ontwikkelingssamenwerking (OS) gegevens als open data. Hiervoor gebruikt BZ het door het
International Aid Transparency Initiative (IATI) voorgeschreven open data formaat. Dit document
geeft antwoorden op veel gestelde vragen over de inhoud van de gepubliceerde gegevens.

Hoe vaak en welke gegevens publiceren we?
BZ publiceert elk kwartaal twee bestanden met OS gegevens:

1. Budgetgegevens in het bestand IATI_organisations.xml
2. Gegevens over individuele OS activiteiten in het bestand IATI_activities.xml

Wat voor soort OS gegevens publiceren we?
De gegevens hebben alleen betrekking op de zogenaamde Official Development Assistance (ODA).
ODA uitgaven zijn uitgaven die voldoen aan de internationale OECD/DAC criteria voor officiële
ontwikkelingshulp.

Publiceren we historische gegevens?
We publiceren alle budgetten vanaf het begrotingsjaar 2011 en alle activiteiten die na 1 januari
2011 in uitvoering waren of ten einde zijn gekomen. Iedere keer dat de gegevens worden
gepubliceerd, worden daaraan de nieuwe, dat wil zeggen de in de laatste publicatieperiode in
uitvoering genomen activiteiten, toegevoegd. De bestanden zullen dus in de loop van de tijd
groeien en na enkele jaren ook voor historische analyses kunnen worden gebruikt.

Vooralsnog moet, omdat we geen activiteiten publiceren die voor 1 januari 2011 zijn beëindigd,
voor historische analyses gebruik worden gemaakt van de OESO/DAC online databases
(http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm).

Welke budgetgegevens publiceren we?
BZ publiceert de volgende budgetgegevens:

1. Het totale jaarlijkse ODA budget zoals gepubliceerd in de HGIS nota voor het huidige
begrotingsjaar en twee jaar vooruit.

2. Het totale ODA budget per partnerland zoals gepubliceerd in de HGIS nota voor het
huidige begrotingsjaar.

3. De ongeoormerkte bijdragen aan grote OS organisaties op basis van de formele afspraken
die met deze organisaties zijn gemaakt. Grote OS organisaties zijn organisaties die op de
OECD/DAC annex 2 lijst staan van de OECD/DAC Working Party on Statistics (WP-STAT).
De organisatie-budgetten worden gepubliceerd voor het huidige kalenderjaar en twee jaar
vooruit.

Bovenstaande budgetten worden gepubliceerd in het IATI_Organisations.xml bestand. De hierna
volgende tabel beschrijft de inhoud van dit bestand per hoofdrubriek. Voor de gedetailleerde
beschrijving van de inhoud van het IATI_Organisations.xml bestand wordt verwezen naar de IATI
standards website (http://iatistandard.org/).

http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm
http://iatistandard.org/


Rubriek IATI definitie Toelichting

Organisation
Identifier

A unique identifier for the organisation. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
gerepresenteerd door de code ‘NL-1’

Organisation
name

The human-readable name of the organisation. May
be repeated in different languages for reporting
organisations with multilingual requirements.

De vaste waarde ‘Ministry of Foreign Affairs (DGIS)’

Annual
forward
planning
budget data
for
organisation

The total development budget for each of the next
three years (or most detailed available) on a rolling
basis. For donor agencies as submitted to parliament;
for foundations or multilaterals as submitted to the
board.

Het totale ODA budget van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het huidige begrotingsjaar en
de twee opvolgende jaren. De jaren worden
aangegeven door hun startdatum (period-start-date)
en hun einddatum (period-end-date).

Annual
forward
planning
budget data
for funded
institutions

The budget for each of the next three years (or most
detailed available) on a rolling basis for each
institution (i.e. multilateral organisations, INGOs,
foundations and others) that receives core funding
from the donor.

We rapporteren de geplande ongeoormerkte bijdragen
voor het huidige jaar en twee vooruit op basis van de
aangegane verplichtingen.

Dat wil zeggen dat voor iedere individuele OS
organisatie die op de DAC Channel of delivery lijst
staat (de DAC Annex 2) EN die één of meer
ongeoormerkte bijdrages in het begrotingsjaar of de
twee daarop volgende jaren ontvangt, de volgende
gegevens worden gepubliceerd:

- De identificatie van de organisatie die de
middelen ontvangt.

- De naam van deze organisatie.
- De startdatum van het jaar waarop het bedrag

betrekking heeft.
- De einddatum van het jaar waarop het bedrag

betrekking heeft.
- Het Euro bedrag.

NB: 0 bedragen worden niet gemeld.

Annual
forward
planning
budget data
for country

The budget for assistance to each recipient for each
of the next three to five years (or most detailed
available) on a rolling basis, using the recipient’s
financial year.

Voor ieder land wordt voor drie jaar vooruit het ODA
landenbudget gepubliceerd. We rapporteren per
partnerland het totale ODA budget voor het
Nederlandse begrotingsjaar. We sluiten vooralsnog
dus niet aan bij het budgetjaar van het ontvangende
land. Niet partnerlanden worden niet gerapporteerd.

De volgende gegevens worden gepubliceerd:

- De identificatie van het partnerland dat de
middelen ontvangt.

- De naam van het partnerland.
- De startdatum van het jaar waarop het bedrag

betrekking heeft.
- De einddatum van het jaar waarop het bedrag

betrekking heeft.
- Het Euro bedrag.

Welke activiteit gegevens in de BZ open data?
De gegevens betreffen alleen ODA activiteiten die direct onder de verantwoordelijkheid van BZ
vallen. ODA activiteiten van andere ministeries staan niet in bovenstaande bestanden. Toerekening
van niet-ODA uitgaven aan ODA staan ook niet in bovenstaande bestanden. De hierna volgende
tabel beschrijft de inhoud van het IATI_activities.xml bestand per hoofdrubriek. Voor de
gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het IATI_activities.xml bestand wordt verwezen
naar de IATI standards website (http://iatistandard.org/).

http://iatistandard.org/


Section Definitie Toelichting

Reporting
Organisation

The name and unique identifier of the
organisation publishing the information.

De vaste waarde ‘NL-1’ (‘Ministry of Foreign Affairs
(DGIS)’)

IATI activity
identifier

A globally unique identifier for this activity. This
should be in the form of the IATI Organisation
Identifier (for the reporting organisation)
concatenated to that organisation’s activity
identifier.

De unieke IATI identificatie afgeleid door het BZ
projectnummer (PPR-20234) te koppelen aan de IATA
extending agency code (‘NL-1’) voor BuZa (‘NL-1-PPR-
20234’)

Activity Title The title of the aid activity (preferably official
name used in project documents - avoid obscure
acronyms).

De titel van de activiteit.

Activity
Description

Long description summarising the specific
purpose or objective of the activity.

De omschrijving van de activiteit

Activity Status The current stage of the aid activity at the time
the IATI information is published/updated. The
stages are based on an activity lifecycle.

Implementing – In uitvoering
Completion - Overgang naar einde
Post completion - Einde

Activity Dates The expected and actual start and completion
dates of the activity, where start is the date of first
disbursement for the activity and completion is
the date of last disbursement for the activity.

We leggen 4 datums per activiteit vast:
1 – De verwachte startdatum van het project;
2 – De feitelijke startdatum van het project gedefinieerd als
de datum waarin de eerste financiële realisatie
(verplichting of betaling) plaatsvindt;
3 – De verwachte einddatum van het project;
4 – De feitelijke einddatum van het project gedefinieerd als
de datum waarop de laatste financiële transactie heeft
plaatsgevonden wanneer de activiteit wordt afgesloten of
afgesloten is.

Het publiceren van de feitelijke start- en einddatum is
uiteraard afhankelijk van het daadwerkelijk starten of
beëindigen van het project. Wanneer deze gebeurtenissen
niet hebben plaatsgevonden, worden deze data niet
gepubliceerd.

NB: een financiële realisatie is het aangaan van een
verplichting of het doen van een uitgave. De definitie valt
samen met die van de rapportage naar de OESO/DAC.

Participating
Organisation

The identity and role of each organisation in the
activity (including the reporting organisation).

Per activiteit publiceren we drie ‘Participating
Organisations’. We beperken ons tot de volgende 3 rollen:

1 - Funding
2 - Extending

3 Implementing

Recipient
Country

The country or countries for whose benefit the aid
flow is provided, if applicable. Repeat for each
country where known.

De naam en ISO code voor het ontvangende land. Leeg
wanneer het een regionale activiteit betreft in meerdere
landen.

Recipient
region

Supra-national: The geographical or
administrative region grouping various countries
(e.g. Sub-Saharan Africa, Mekong Delta). Use
‘global’ for activities benefiting substantially all
developing countries. If percentages are shown
for each region they must add to 100% for the
activity being reported.

De naam en DAC code voor de ontvangende regio. Leeg
wanneer de ontvanger een land is.

General /
Detailed Sector

The specific area(s) of the recipient’s economic
or social development that the transfer intends to
foster. Also known as purpose codes.

De DAC CRS-code en naam van de ontvangende sector.

Policy/
Thematic
Markers

Indicators tracking key policy issues. This can be
also used for donor specific thematic
classifications

De beleidscodering van de activiteit:
1 - Gender Equality
2 - Aid to Environment
3 - Participatory Development/ Good Governance
5 - Aid Targeting the Objectives of the Convention on
Biological Diversity
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6 - Aid Targeting the Objectives of the Framework
Convention on Climate Change – Mitigation
7 - Aid Targeting the Objectives of the Framework
Convention on Climate Change – Adaptation
8 - Aid Targeting the Objectives of the Convention to
Combat Desertification

Collaboration
Type

Identifier to show the type of collaboration. For
official donors, shows if the activity is bilateral;
earmarked multilateral; core multilateral; core
contributions to NGOs; core contributions to
PPPs; or multilateral outflow. Allows for additional
types that might apply to foundations and NGOs.

1 – Bilateraal
2 – Multilateraal
3 – Ongeoormerkte bijdrage aan NGO’s

Default Flow
Type

Identifier to show the classification of the flow.
For official donors if the activity is Official
Development Assistance (ODA), or Other Official
Flows (OOF) [non-concessional but
developmental, i.e. excluding export credits].
Allows for any types that might apply to
foundations and NGOs. Default flow type can be
overridden by flow type on any specific
transaction within the activity.

De vaste waarde ‘ODA’. We publiceren alleen ODA
gegevens.

Default
Finance Type

Identifier to show the financing mechanism of the
aid activity (e.g. grant, loan, capital subscription,
export credit, debt relief, equity). Default finance
type can be overridden by finance type on any
specific transaction within the activity.

De financiële typering van de activiteit.

Default Aid
Type

Identifier to show the type of assistance provided.
For official donors broad categories are budget
support, pooled funds, project-type interventions,
experts, scholarships, debt relief, administrative
costs). Allows for any types that might apply to
private donors. Default aid type can be
overridden by aid type on any specific transaction
within the activity.

Default Tied
Aid Status

Amounts by degree of restriction on where
procurement of goods or services can take place,
classified as untied (open procurement), partially
tied (donor and developing countries) and tied
(donor or group not including most developing
countries). Note that there is both a default for the
entire activity, and an optional status for each
transaction, for when different contributions to an
activity have different tied statuses.

We rapporteren hier de mate van gebondenheid van de
hulp zoals deze ook aan de DAC wordt gerapporteerd. Dat
wil zeggen dat we alleen de mate van gebondenheid voor
de gehele activiteit melden. De volgende code’s worden
gebruikt:

3 – Partially tied (gedeeltelijk gebonden)
4 – Tied (gebonden)
5 – Untied (ongebonden)

transaction
type

Values: Commitment - a firm written obligation by
the donor to provide resources of a specified
amount under specified financial terms and
conditions and for specified purposes for the
benefit of the recipient; Disbursement - the
amount placed at the disposal of a recipient
country or agency (in the case of internal
development-related expenditures, the outlay of
funds); Expenditure - the outlay by the
implementing agency on goods and services for
the activity; Loan Repayment- the actual amount
of principal (amortisation) repaid, including any
arrears; Interest Repayment - the actual amount
of interest repaid; Incoming Funds

Het type transactie:
’C’ - Commitments (verplichtingen)
‘D’ – Disbursements ( uitgaven)

Financial
transaction

Details of each financial transaction by the donor. Alle uitgaven en verplichtingen. Ontvangsten vallen buiten
de rapportage omdat we ons vooralsnog beperken tot de
ODA activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van BZ
vallen. Voorbeeld: voor een activiteit is twee jaar geleden
(2009) één contract afgesloten van 2 miljoen Euro. In de
afgelopen twee jaar is voor deze activiteit twee maal per
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jaar in het tweede en laatste kwartaal een bedrag van
500.000 Euro uitgekeerd. Dit betekent dat de volgende
financiële transacties worden gemeld:

2009-5-02 Commitment 2.000.0000

2009-5-13 Disbursement 500.000

2009-11-2 Disbursement 500.000

2010-5-14 Disbursement 500.000

2010-11-03 Disbursement 500.000

Transaction
provider

Details of the organisation making the financial
transaction (receiving in the case of loan and
interest repayments).

De waarde ‘NL-1’ voor de code en de waarde ‘Ministry of
Foreign Affairs (DGIS)’ voor de naam.

Transaction
receiver

Details of the organisation receiving the financial
transaction (paying in the case of loan and
interest repayments).

Vanwege juridische en privacy redenen wordt hier de
‘implementing organisation’ gerapporteerd en niet de
crediteur.

Transaction
value

Monetary details of the transaction Het transactiebedrag in Euro’s:

1 - voor verplichtingen (transactiecode = ‘C’): individuele
aangegane Euro verplichting bedrag. De transactiedatum
is de datum waarop de verplichting is aangegaan.

2 - voor uitgaven (transactiecode = ‘D’): het
uitgavenbedrag. De transactiedatum is de datum waarop
de uitgave heeft plaatsgevonden.

transaction
date

Date in the lifecycle of the financial transaction
(e.g. when committed or when paid).

Zie rubriek ‘Transaction value’.



Wat is de relatie tussen de budget- en activiteitgegevens?
De volgende figuur schets de relatie tussen de activiteiten en de budgetten:

Toelichting:
Alle budgetinformatie staat in de IATI organisations file. Het totaal BZ OS budget (Official
Development Aid of ODA budget) wordt in dit bestand:
1 – verbijzonderd naar budgetten voor grote OS organisaties of
2 – verbijzonderd naar budgetten voor de BZ partnerlanden of
3 – niet verder verbijzonderd.

Alle OS activiteiten en de transacties op deze activiteiten, te weten het aangaan van verplichtingen
en het doen van betalingen staan in de IATI activities file.

Deze activiteiten worden gefinancierd uit de bovengenoemde OS budgetten:
1 – activiteiten die een ongeoormerkte (‘core’) bijdrage aan grote OS organisaties representeren
putten uit de OS organisatie budgetten;
2 – activiteiten in BZ partnerlanden putten uit de BZ landen budgetten;
3 – alle overige activiteiten, zoals bijdragen aan grote programma’s, putten uit het niet
verbijzonderde budget.

Voor iedere activiteit worden één of meerdere contractuele verplichtingen vastgelegd waarin het
bedrag staat dat naar verwachting uitgegeven gaat worden (‘Commitments’). Na verloop van tijd
vinden betalingen hierop plaats (‘Disbursements’).


