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Provinciaal, Vlaams en federaal
noord-zuidbeleid
Het is belangrijk dat een kwalitatief noord-zuidbeleid niet alleen op gemeentelijk niveau
wordt uitgewerkt, maar ook op de andere beleidsniveaus. Ieder niveau heeft zijn eigen
verantwoordelijkheden en specifieke rol. Hieronder vind je een kort overzicht met gerichte

doorverwijzingen.

De provincies
Iedere provinciale overheid heeft een bevoegde gedeputeerde voor noord-zuid, een budget, b eleidslijnen,
een provinciale ambtenaar (of dienst), en in bepaalde gevallen een adviesraad of -commissie.
Iedere provincie legt zijn eigen accenten. Vaak bevatten die onder andere:
•
steun aan lokale besturen en bovenlokale samenwerking.
•
inhoudelijke en financiële ondersteuning van 4de-pijlerprojecten en ngo’s.
•
eigen zuidwerking.
•
sensibilisering en communicatie, vormingen.
•
FairTradeProvincie.
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http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid

Meer info over uw provincie?
ANTWERPEN
Tel. 03/240.56.85, dnz@provant.be
www.provant.be/dnz
LIMBURG
Tel. 011/23.72.96,
ontwikkelingssamenwerking@limburg.be
www.limburg.be/limburgindewereld
WEST-VLAANDEREN
Tel. 051/26.50.50, pnzc@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/pnzc

OOST-VLAANDEREN
Tel. 09/267.75.88,
noord-zuid@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking
VLAAMS-BRABANT
Tel. 016/26.73.49,
ontwikkelingssamenwerking@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/
voor-organisaties-en-professionelen/
ontwikkelingssamenwerking/index.jsp

De Vlaamse overheid
Het Vlaams Impulsbeleid
Vanaf begin 2014 kunnen gemeenten aanspraak maken op subsidies van de Vlaamse overheid voor
lokale noord-zuidinitiatieven via het Vlaams impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.
BBC, het nieuwe meerjarenplan
Gemeenten die een subsidie willen aanvragen, kunnen dat op een zeer laagdrempelige manier
doen in het kader van hun meerjarenplan, de Beheers- en Beleidscyclus (BBC, zie fiche 2).
Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking moet daar een plaats in krijgen. De gemeenten d ienden
hun meerjarenplan begin 2014 in bij de Vlaamse overheid.

De federale overheid
Lokale besturen in Vlaanderen kunnen een beroep doen op federale subsidies voor de
stedenbandwerking (zie fiche 7). In 2013 liep het huidige programma af en plannen de
deelnemende gemeenten een nieuw meerjarenprogramma in Benin, Bolivia, Ecuador, Guatemala,
Marokko, Nicaragua, Peru, Senegal en Zuid-Afrika. Dit programma wordt gefinancierd door de
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).
De Belgisch Technische Coöperatie (BTC) is het uitvoerende agentschap van DGD.
Benieuwd naar welke landen en thema’s België zoal ondersteunt?
Meer info en begeleiding?
VVSG
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, team Internationaal
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Tel. 02.211.56.14,
www.vvsg.be/internationaal
Vlaams Impulsbeleid http://www.vais.be/nieuw-impulsbeleid
BBC
http://binnenland.vlaanderen.be/bbc
DGD
www.dg-d.be of www.vvsg.be/internationaal
Als gemeente of GROS kan je ook bij DGD terecht om gratis
diverse interactieve tentoonstellingen te ontlenen.
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/
Ontwikkelingssamenwerking/Sensibilisering/Tentoonstellingen/
BTC
http://www.btcctb.org/nl

