
De verantwoording over de data-analyse van de Nederlandse 
financiering van de VN 

 

 

 

Tabel 1 Uitgaven per VN-ontwikkelingsorganisatie 

 

De uitgaven in onderstaande tabel zijn gebaseerd op het financieel systeem van het Ministerie 
(Piramide/Dashboard). De eerste rij laat alle uitgaven per organisatie per jaar zien. In de tweede rij is 
de definitie die OESO-DAC aanhoudt m.b.t. core-financiering.0F

1 De derde rij is beperkt tot de algemene 
vrijwillige bijdrage per organisatie per jaar. 

 

Alle uitgaven in miljoenen euro’s. 
 
 
 

Organisatie Type uitgaven 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
UNDP Totaal 158,3 125,2 135,9 133,4 88 129,1 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 67,1 64 59,3 29,7 26,8 39 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 66,3 57,5 57,5 27,5 17,5 28 

UNICEF Totaal 117,9 117,6 140,5 111,5 87,8 145,5 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 34 50,8 69,8 54,4 34 58,5 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 34 34 34 19 14 24 

UNFPA Totaal 73,1 73 81,6 72,7 69,1 74,7 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 42,5 71 73 43 35 35 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 42,5 40 40 35 35 35 

UNAIDS Totaal 25,4 20 20 20 20,1 20 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 25 20 20 20 20 20 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 25 20 20 20 20 20 

IFAD Totaal 22,3 39 26 22,3 22,5 45,8 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 20 17,5 20 19 18,5 23 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 20 17,5 20 19 18,5 23 

                                                
1 Bijdragen gelden als core financiering wanneer ze samengevoegd worden met andere bijdrages (pooled), en gebruikt worden 
om de kosten van de ontvangende instelling en programma’s te financiering op een zodanige manier dat de bijdrage zijn 
‘identiteit’ verliest en onderdeel wordt van de financiële bronnen van de ontvangende instelling. Zie onder 2.5 en 
http://www.oecd.org/dac/stats/faq.htm. 

http://www.oecd.org/dac/stats/faq.htm


WHO1F

2 Totaal 17,1 30 19,4 20 14,9 18,3 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 17,1 7,5 12,7 14,7 14,9 18,3 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 10,7 0,03 5,2 4,5 4,5 5,4 

FAO Totaal 6,5 8,1 8,3 9,9 8,3 15,2 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 

0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

UNWOMEN Totaal 10,9 10,7 11,8 8,4 8,2 10,2 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 6 6 4 4 4 7 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 6 6 4 4 4 7 

ILO Totaal 28,3 12,1 10,1 12,8 12 12,2 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 

24,4 10,3 7 3,1 3,1 3,4 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 6,1 3,3 0 3,1 3,1 3,4 

PAHO Totaal 6,1 0,03 5,2 4,5 4,5 5,4 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 6,1 0,03 5,2 4,5 4,5 5,4 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 6,1 0,03 5,2 4,5 4,5 5,4 

UN 
HABITAT Totaal 1,4 0,8 0 0 2 1,8 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

UNAMA Totaal 0 0 0 0,2 0,2 0,3 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

UNCCD Totaal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

UNCTAD Totaal 0 0,4 0,5 0,6 1 0,9 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage  0 0 0 0 0 0 

UNDESA Totaal 0 0,2 0,3 0 0 0 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

UNDPKO Totaal 0 0 0,1 0,5 0 0 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

UNEP Totaal 7,7 9,4 9,7 9,5 9,6 8,2 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 7,1 9,4 9,7 9,5 9,5 8,2 

                                                
2 De contributie voor de WHO en PAHO is één bedrag, daarom worden bij deze twee organisaties dezelfde bedragen bij 
algemene vrijwillige bijdrage vermeld. 



  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5,1 

UNESCO Totaal 15 6,1 7,7 10 7 10,2 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 5,8 1,4 1,2 2,7 2,6 2,5 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 

0 0 0 0 0 0 

UNIDO Totaal 3,4 0 1,9 1,4 1,9 1,6 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 3,4 0 1,9 1,4 1,9 1,6 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 

0 0 0 0 0 0 

UNODC Totaal 2,4 2,6 2,4 4,3 5,1 4,6 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

UNOPS Totaal 2,6 5,6 12,3 9,4 7,1 11,7 

  
waarvan core volgens 
OESO-DAC-definitie 

0 0 0 0 0 0 

  
waarvan algemene 
vrijwillige bijdrage 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  



Annex 1  Percentage ODA-uitgaven via het ngo-kanaal 

 

Onderstaande tabel laat de ODA-uitgaven zien per ministerie voor de jaren 2012 t/m 2015. Naast de 
reguliere activiteiten op de BHOS-begroting, staan er ook een drietal toerekeningen die onder het 
ODA-budget vallen: eerstejaarsopvang asielzoekers, EU-begroting en EKI-kwijtschelding, waarvan de 
laatste minimaal bijdraagt. De bijdrage aan de EU-begroting is stabiel rond de EUR 330 miljoen; de 
fluctuaties komen geheel ten laste van de bijdrage aan de eerstejaarsopvang asielzoekers. 

 

Tabel 2  ODA-uitgaven per ministerie2F

3 

 

Bron: HGIS-nota’s 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

 

 

Naast het totale ODA-budget per jaar, is ook het ‘besteedbare’ deel van de BHOS- en BZ-begrotingen 
uitgerekend in bovenstaand figuur. Dit is het totaal van de begrotingen van BHOS en BZ, min de 
toerekeningen en de apparaatskosten. Dit resulteert in het budget beschikbaar voor activiteiten 
(hoewel een gedeelte van dit bedrag ook, al dan niet langjarig, is gecommitteerd). 

  

                                                
3 De ODA-bedragen voor BHOS en BZ in de tabel, gebaseerd op de verschillende HGIS-nota’s, komen overeen met de bedragen 
in de hoofdtekst gebaseerd op Piramide, het BZ-informatiesysteem dat uitgaven op projectniveau laat zien. Bijvoorbeeld: in 
2012 wordt er volgens piramide EUR 3,12 miljard uitgegeven aan activiteiten; volgens de HGIS-nota is dat EUR 3,15 miljard (het 
besteedbare BHOS-/BZ-budget). Deze verschillen zijn verwaarloosbaar, en moeilijk te achterhalen. 

Begroting (in miljoenen euros) 2012 2013 2014 2015
BHOS Activiteiten 2,880,082 2,908,134 2,725,309 2,685,235

Toerekeningen 677,059 604,192 1,027,307 1,165,798
BZ Activiteiten 267,392 255,871 266,431 296,910

Apparaatkosten 307,329 191,895 171,882 230,255
Overige ministeries V&J 8,649 8,659 7,809 8,800

OCW 58,874 58,988 54,596 47,999
Financien 158,227 182,961 52,864 355,312
I&M 40 34 35 39
EZ 6,512 5,076 4,693 5,192
Defensie 6,500 4,400 0 0

Totaal ODA 4,370,664 4,220,210 4,310,926 4,795,540
% BNI 0.71% 0.67% 0.64% 0.69%
Besteedbaar ODA 
BHOS/BZ 3,147,474 3,164,005 2,991,740 2,982,145



Figuur 1 Bestedingen via het ngo-kanaal als percentage van het totale ODA-budget, en 
van het besteedbare BHOS- en BZ-ODA-budget 

 

Bovenstaande figuur laat de bestedingen via het ngo-kanaal zien als percentage van het totale ODA-
budget, en van het besteedbare deel van de BHOS- en BZ-begrotingen. Als percentage van het totale 
ODA-budget schommelt het percentage rond de 22%, als percentage van de besteedbare BHOS-/BZ-
begroting rond de 31%. 

 

  



Annex 2  Toerekeningen speerpunten 

 

De rijksjaarverslagen van BZ en voor BHOS vermelden per sub-beleidsartikel de uitgaven die 
gerealiseerd zijn in een bepaald jaar. Deze bedragen zijn leidend, omdat ze zijn gecontroleerd en 
goedgekeurd door BZ. Om de totale uitgaven per speerpunt (sub-beleidsartikel in dit geval, zie 
voetnoot 3) onder te kunnen verdelen naar kanaal, waaronder dus het voor deze beleidsdoorlichting 
relevante VN-kanaal, is het noodzakelijk te achterhalen welke activiteiten ten grondslag liggen aan 
deze totalen. Deze annex beschrijft hoe deze zoektocht gestalte heeft gekregen, en welke keuzes zijn 
gemaakt om tot de in deze beleidsdoorlichting gepresenteerde bedragen te komen. 

Ter inleiding: elke activiteit heeft een aantal kenmerken die het mogelijk maken deze op een bepaalde 
manier te categoriseren. De belangrijkste kenmerken zijn sub-beheerseenheid (SBE), creditor 
reporting system code (CRS-code) en beleidskenmerk. De SBE is de financieringsbron van een 
activiteit en is afgeleid van de begroting van het Ministerie. Onder elk (sub-)beleidsartikel hangen een 
aantal SBE’s, die gezamenlijk de activiteiten voor dat (sub-)beleidsartikel omvatten. Elke activiteit 
heeft maar één SBE, d.w.z. elke activiteit wordt maar uit één enkel SBE gefinancierd. De CRS-code 
van een activiteit kan beschouwd worden als een thematische duiding van de activiteit, en wordt 
gebruikt om te rapporteren aan de OECD-DAC. Elke activiteit heeft maar één CRS-code. Als laatste 
heeft een activiteit een of meerdere beleidskenmerken, die beschouwd kunnen worden als ‘labels’ die 
op een activiteit geplakt kunnen worden om aan te geven waar een activiteit (indirect) aan bijdraagt. 

Voor het berekenen van de uitgaven per speerpunt is in eerste instantie uitgegaan van de indeling die 
Dashboard aanhoudt. Hiertoe worden eerst de activiteiten geselecteerd die ten laste komen van de 
voor het speerpunt relevante SBE’s. De bedragen van de geselecteerde activiteiten tellen voor 100% 
mee. 

Alle activiteiten die door deze eerste zeef heen vallen, worden geselecteerd op voor het speerpunt 
relevante CRS-codes. Ook deze activiteiten tellen voor 100% mee. Alle activiteiten die door deze 
tweede zeef heen vallen, worden geselecteerd op beleidskenmerken die relevant zijn voor het 
speerpunt. Afhankelijk van het gewicht van het beleidskenmerk (‘Belangrijk’ of ‘Zeer belangrijk’), 
wordt de activiteit voor 40% respectievelijk 100 % meegeteld. 

Alle activiteiten die door deze derde zeef heen vallen, worden geselecteerd op de voor het speerpunt 
relevante organisaties. Voorwaarde is dat het gaat om niet-geoormerkte bijdragen (core-bijdragen) 
aan deze organisaties. Afhankelijk van de organisatie, telt deze voor een specifiek percentage mee. 
Alle activiteiten die door deze laatste zeef heen vallen, tellen niet mee. 

Er is echter voor gekozen om slechts het eerste criterium (SBE) te hanteren, om de volgende 
redenen: 

o Deze indeling wordt ook aangehouden in de jaarverslagen voor BHOS. 
o SBE’s, CRS-codes en beleidskenmerken zijn niet altijd in overeenstemming met elkaar, dit 

werkt dubbeltellingen in de hand. Bijvoorbeeld een activiteit die uit een water-SBE 
gefinancierd wordt maar ook een voedselzekerheid beleidskenmerk heeft, deze komt twee 
keer terug in Dashboard. In een extreem geval kan deze ook nog een afwijkende CRS-code 
hebben, waardoor de activiteit drie keer terug komt. Dit wordt versterkt door het feit dat 
meerdere beleidskenmerken op een activiteit geplakt kunnen worden (dit gebeurt ook in de 
praktijk) en dit niet altijd even overtuigend is. Als de begrotingsindeling wordt aangehouden, 
speelt dit probleem niet. 

 

Dashboard blijkt echter geen geschikte bron om historische uitgaven per speerpunt op te baseren, dit 
om de volgende reden: Dashboard projecteert de ‘huidige’, d.w.z. meest recente SBE-indeling op de 
uitgaven van de voorgaande jaren. Als er wijzigingen in de SBE-indeling per (sub-)begrotingsatikel 
hebben plaatsgevonden, of de SBE’s zelf zijn veranderd, dan is het waarschijnlijk dat de uitgaven niet 
overeenkomen met de werkelijke historische uitgaven zoals vastgelegd in de jaarverslagen. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn, met name voor voedselzekerheid. Er moet dus een correctie plaatsvinden 
in de SBE-indeling per (sub-)beleidsartikel voor de relevante jaren. Door de ODA-staat (de toewijzing 



van SBE’s aan sub-beleidsartikelen) voor deze jaren te raadplegen, kan de historisch vastgelegde 
SBE-indeling per sub-beleidsartikel worden achterhaald. Deze is weergegeven voor de voor deze 
beleidsdoorlichting relevante sub-beleidsartikelen in tabel 5.3F

4 

Op basis van deze SBE-indeling kunnen de uitgaven per jaar gereconstrueerd worden door handmatig 
de juiste SBE-selectie te maken in een lijst met alle activiteiten per jaar. Hiervoor kan zowel een lijst 
o.b.v. Dashboard als Piramide worden gebruikt, de financiële informatiesystemen van het Ministerie. 
De beide systemen geven in principe dezelfde bedragen weer, hoewel er in eerste instantie kleine 
verschillen ontstaan, omdat handmatig een aantal activiteiten aangepast worden, omdat niet elke 
activiteit in Dashboard een SBE heeft toegewezen gekregen na conversie vanuit Piramide (de bron). 

De uitgaven die gevonden worden o.b.v. van de historisch vastgelegde SBE-indelingen geprojecteerd 
op een totaallijst van activiteiten uit Piramide of Dashboard (gecorrigeerd) zou dezelfde bedragen op 
moeten leveren per sub-beleidsartikel als de rijksjaarverslagen van BZ en voor BHOS. Dit blijkt echter 
niet het geval: de gevonden uitgaven per sub-beleidsartikel per jaar op basis van de twee bronnen 
wijken in sommige gevallen tientallen miljoenen per jaar af. Zie tabel 3 en tabel 4. 

Een lijst met activiteiten die ten grondslag hebben gelegen aan de jaarverslagen is alleen via de 
begrotingswebsite van BHOS terug te vinden, die niet verder teruggaat dan 2013.4F

5 Dit maakt het wel 
mogelijk om de twee lijsten (die o.b.v. Piramide/Dashboard en de open data/jaarverslagen) te 
vergelijken voor de jaren 2013 en later. Dit is gedaan voor het speerpunt voedselzekerheid in 2013 
(sub-beleidsartikel 4.1) om de verschillen te kunnen duiden en mogelijk verklaren. 

Het blijkt dat een stuk of twintig activiteiten wel in de ene, maar niet in de andere lijst voorkomen, en 
andersom. Nader onderzoek leert dat hiervoor (minstens) twee redenen zijn, geïllustreerd aan de 
hand van twee voorbeelden: 

(1)      Activiteit 24530. Op het beoordelingsmemorandum staat SBE 1990S00 aangegeven. Dit SBE 
valt onder het sub-beleidsartikel voor voedselzekerheid, dus hij zou ook in de Piramide/Dashboard -
lijst moeten staan onder voedselzekerheid (omdat dit SBE daar is meegenomen). Dat is echter niet 
het geval, omdat de activiteit inmiddels onder SBE 7011S00 blijkt te vallen. Dit SBE wordt echter pas 
sinds 2015 aan voedselzekerheid toegerekend. Kortom, deze activiteit ontbreekt onder 
voedselzekerheid in de Dashboard/Piramide-lijst omdat hij nu onder een SBE valt dat in 2013 nog niet 
bestond, of in ieder geval niet onder voedselzekerheid was geclassificeerd. Kortom, op een gegeven 
moment is het SBE van deze activiteit aangepast en tegelijkertijd besloten dat het, in 2013 al, onder 
voedselzekerheid valt, terwijl het SBE dat niet voor alle jaren in de selectie deed. 

(2)      Activiteit 23406. Deze activiteit valt onder SBE 0620S09, dit is geen voedselzekerheid-SBE en 
nooit geweest (dit SBE valt onder het sub-beleidsartikel voor private sector ontwikkeling in de ODA-
staat van 2013). Toch wordt deze activiteit onder voedselzekerheid gerapporteerd in het 
rijksjaarverslag in 2013, en niet onder private sector ontwikkeling. De activiteit is, logischerwijs, niet 
opgenomen in de lijst o.b.v. Dashboard/Piramide. 

Kortom, de SBE-indeling volgens de ODA-staat is niet altijd leidend geweest bij de vaststelling van de 
jaarverslagen zoals gepresenteerd op de open datasite. Dit is gebeurd o.b.v. correcties die, voor zover 

                                                
4 Hierbij moet vermeld worden dat een speerpunt breder wordt gedefinieerd dan de SBE’s die direct onder het voor het 
speerpunt relevante sub-beleidsartikel vallen. Dit zou betekenen dat uitgaven die wel aan een speerpunt toegeschreven 
moeten worden uiteindelijk gemist worden. Toch is ervoor gekozen om alleen de SBE’s onder de relevante sub-beleidsartikelen 
te gebruiken, om de volgende redenen: (1) het is niet duidelijk op basis waarvan die bredere invulling van een speerpunt tot 
stand komt, en welke uitgaven wel of niet meegerekend moeten worden; en (2) de rijksjaarverslagen van BZ en voor BHOS zijn 
leidend, en deze rapporteren per sub-beleidsartikel, en niet op basis van de bredere definitie van de speerpunten. 
5 
http://public.tableau.com/views/RijksbegrotingHoofdstukXVII/HoofdstukXVII?amp;:showVizHome=no&:embed=y&:display_co
unt=no#1. 

http://public.tableau.com/views/RijksbegrotingHoofdstukXVII/HoofdstukXVII?amp;:showVizHome=no&:embed=y&:display_count=no#1
http://public.tableau.com/views/RijksbegrotingHoofdstukXVII/HoofdstukXVII?amp;:showVizHome=no&:embed=y&:display_count=no#1


bekend, niet zijn gedocumenteerd.5F

6 Hierdoor is het niet mogelijk om dezelfde correcties voor de jaren 
2011 en 2012 toe te passen om tot dezelfde bedragen te komen als in de rijksjaarverslagen. 

Om deze reden is noodgedwongen gekozen voor de uitgaven zoals achterhaald op basis van de 
activiteitenlijst uit Dashboard/Piramide, gecorrigeerd voor de historisch vastgelegde SBE-indeling. De 
uitgaven op basis hiervan zijn weergegeven in tabel 3 hieronder, gevolgd door de uitgaven volgens de 
rijksjaarverslagen in tabel 4. Hoewel in deze tabel wel uitgaven per beleidsartikel voor de jaren 2011 
(gedeeltelijk) en 2012 zijn opgenomen, is er geen activiteitenlijst voor deze jaren beschikbaar, 
waardoor het niet mogelijk is te achterhalen op basis waarvan deze bedragen tot stand zijn gekomen. 
Hierdoor kan er ook geen kanaalverdeling gemaakt worden. 

In een aantal gevallen zitten er forse verschillen tussen de uitgaven gebaseerd op de twee bronnen. 
Dit geldt met name voor voedselzekerheid in 2013, en veiligheid & rechtsorde in 2012 en 2013. Voor 
veiligheid & rechtsorde in 2013 wordt dit gedeeltelijk verklaard door het feit dat vanaf 2013 de 
begroting van Buitenlandse Zaken (BZ) is gesplitst in een BZ-deel en een deel voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), waarbij ook de uitgaven voor veiligheid & rechtsorde 
zijn verdeeld in een BZ- en een BHOS-deel. Dit onderzoek beperkt zicht tot ODA-uitgaven, dat 
betekent dat voor veiligheid & rechtsorde de volledige uitgaven onder het BHOS-deel zijn 
meegenomen, en voor het BZ-deel alleen het ODA-gedeelte van het stabiliteitsfonds wordt 
meegenomen. Dit omdat de overige uitgaven onder het BZ-deel als non-ODA zijn geclassificeerd. 

  

                                                
6 Het argument dat een speerpunt breder gedefinieerd moet worden dan het sub-beleidartikel voor dat speerpunt lijkt hier niet 
op te gaan, aangezien de open datasite op basis van sub-beleidsartikel rapporteert, wat in overeenstemming is met het 
rijksjaarverslag. 



Tabel 3  Uitgaven per sub-beleidsartikel per jaar o.b.v. Dashboard/Piramide 
 
 

Beleidsartikel6F

7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        

5.1 Versterkte multilaterale betrokkenheid ? ? ? 194.4 166.2 152.6 

  waarvan Unicef algemene vrijwillige bijdrage 34 34 34 19 14 24 

  waarvan UNDP algemene vrijwillige bijdrage 66.3 57.5 57.5 27.5 17.5 28 

2.1 Toename van voedselzekerheid ? 267.2 312.8 286 292.5 335.3 

  waarvan VN ? 48.1 44.2 42.4 48.7 77.7 

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie7F

8 106.9 91 87.9 95.6 73.6 90.2 

  waarvan VN 51.9 48.8 36.4 31.9 24.2 24.5 

3.1 
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR) voor iedereen en een halt aan de verspreiding 
van HIV/aids 

255.9 346.6 398.1 414.2 383.3 422.3 

  waarvan VN 120.2 117.3 128.5 125.9 114.4 129 

4.3 
Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, 
versterkte legitimiteit van democratische structuren en 
tegengaan van corruptie8F

9 
? 300.3 272.6 (51.8) 233.7 (60.1) 191.5 (53.7) 175.9 (65.6) 

  waarvan VN ? 71.2 87.9 77.5 34.3 28.7 

 

  

                                                
7 Cellen met een vraagteken zijn sub-beleidsartikelen die in het desbetreffende jaar nog niet bestonden (niet in deze vorm 
althans, de onder het sub-beleidsartikel gegroepeerde uitgaven waren ergens anders op de begroting te vinden). 
8 Uitgaven onder dit sub-beleidsartikel omvatten normaal gesproken zowel waterbeheer als drinkwater en sanitatie (WaSH). 
Voor deze tabel is het onderscheid gemaakt tussen de twee door alleen uitgaven onder de WaSH-SBE’s (0610S18 en 1040S04) 
weer te geven. 
9 Zoals aangegeven in de tekst, betreffen de bedragen in de tabel slechts het BHOS-deel van de V&R-uitgaven; het BZ-deel is 
vanaf 2013 aangegeven tussen haakjes. 



 

Tabel 4  Uitgaven per beleidsartikel per jaar o.b.v. de rijksjaarverslagen 

 

Beleidsartikel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        

5.1 Versterkte multilaterale betrokkenheid ?9F

10 207 227.6 194.4 166.2 152.6 

  waarvan Unicef algemene vrijwillige bijdrage 34 34 34 19 14 24 

  waarvan UNDP algemene vrijwillige bijdrage 66.3 57.5 57.5 27.5 17.5 28 

2.1 Toename van voedselzekerheid 20.410F

11 280.1 342.8 295.5 288.5 335.4 

  waarvan VN ? 48.1 44.2 42.4 48.7 77.7 

2.2 Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie11F

12 167.4 139.8 158 156.8 153.3 194.5 

  waarvan VN 51.9 48.8 36.4 31.9 24.2 24.5 

3.1 
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
(SRGR) voor iedereen en een halt aan de verspreiding 
van HIV/aids 

395.9 377 399.8 415.6 371.8 424.0 

  waarvan VN 120.2 117.3 128.5 125.9 114.4 129 

4.3 
Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, 
versterkte legitimiteit van democratische structuren en 
tegengaan van corruptie12F

13 
267.1 252.9 293.5 248.8 202.4 353.613F

14 

  waarvan VN ? 71.2 87.9 77.5 34.3 28.7 

                                                
10 Het sub-beleidsartikel 5.1, dat een gedeelte van de bijdragen aan internationale organisaties beslaat, is pas onderdeel van de 
begroting vanaf 2014. In het Rijksjaarverslag BHOS 2014 zijn uitgaven onder dit artikel met terugwerkende kracht vanaf 2012 
weergegeven. Om de uitgaven voor 2011 echter te kunnen vermelden, moet verder worden teruggegaan. Het Rijksjaarverslag 
BZ 2013 leert dat uitgaven die vanaf 2014 onder 5.1 zijn gaan vallen, (gedeeltelijk) onder 4.2 (effectief armoedebeleid van 
ontwikkelingslanden) vielen. Hier vallen echter ook andere dan multilaterale uitgaven onder. Het Rijksjaarverslag BZ 
specificeert pas vanaf 2013 uitgaven onder een sub-beleidsartikel, waardoor de Rijksjaarverslagen BZ ouder dan 2013 alleen de 
totale uitgaven voor sub-beleidsartikel 4.2 specificeren, waardoor het onmogelijk is de uitgaven voor 2011 o.b.v. dezelfde 
onderverdeling als voor de overige jaren te herleiden. 
11 Voedselzekerheid heeft pas een apart sub-beleidsartikel sinds 2012, waar op het Rijksjaarverslag BZ 2013 met terugwerkende 
kracht een aantal uitgaven onder zijn geschaard voor 2011, die voorheen onder de andere sub-beleidsartikelen van (toen nog) 
beleidsartikel 4 vielen.   
12 Uitgaven onder dit sub-beleidsartikel omvatten zowel uitgaven voor verbeterd waterbeheer als uitgaven voor drinkwater en 
sanitatie; alleen de laatste categorie is onderdeel van deze beleidsdoorlichting. De VN-uitgaven zijn wel specifiek voor 
drinkwater en sanitatie. 
13 De uitgaven betreffen hier alleen het BHOS-deel van de uitgaven voor veiligheid & rechtsorde. De rijksjaarverslagen maken 
geen onderscheid tussen het ODA- en non-ODA-deel van de begroting, hierdoor is het niet mogelijk alleen het ODA-deel te 
specificeren om aan de tabel toe te kunnen voegen. 
14 Het verschil bij de uitgaven voor artikel 4.3 tussen Piramide/Dashboard en het rijksjaarverslag 2016 is volledig te wijten aan 
het SBE voor opvang in de regio dat in 2016 in het leven is geroepen, en wel in het rijksjaarverslag is opgenomen, maar nog niet 
in het overzicht van Piramide/Dashboard (in de begrotingsindeling van 2016 waarop dit overzicht is gebaseerd, had dit SBE nog 
geen nummer, en was nog niet toegewezen aan een beleidsartikel). 



Tabel 5  Overzicht van SBE-indeling per sub-beleidsartikel dat relevant is voor een bepaald speerpunt plus multilaterale betrokkenheid 
vanwege de relevantie m.b.t. de VN 
 
 

Voedselzekerheid   Water      SRGR     V & R       Multilateraal     

Jaar Sub-beleidsartikel SBE Jaar 
Sub-
beleidsartikel SBE Jaar 

Sub-
beleidsartikel SBE Jaar 

Sub-
beleidsartikel SBE   Jaar 

Sub-
beleidsartikel  

2011 ? n.v.t 2011 6.2 0610S15 2011 5.4 0115S00 2011 ? n.v.t   2011 ?   
          0610S18     0610S19               

2012 4.1 0610S13     0620S04     0620S15 2012 2.5 0290S01   2012 ?   
    0810S00     0620S07     0805S00     0612S03         
    0811S00     1040S04     0812S04     1902S00   2013 ?   
    1987S00     1040S07     1919S00     1926S00         
    1990S00     1912S00     1908S00     0610S23   2014 5.1  
    1991S00           0803S00     1955S00        
    1995S00 2012 6.2 0610S15     1959S00     1963S00        
          0610S18           0610S31        

2013 4.1 0610S13     0620S04 2012 5.4 0115S00     1983S00        
    0810S00     0620S07     0610S19     1985S00        
    0811S00     1040S04     0620S15     0410S01        
    1987S00     1040S07     0805S00     0440S00        
    1990S00     1912S00     0812S04     0610S01        
    1991S00     0611S02     1919S00     0610S03        
    1995S00           1908S00     0610S08        
      2013 6.2 0610S15     0803S00     0610S21         

2014 2.1 0610S13     0610S18     1959S00     0612S01   2015 5.1  
    0810S00     0620S04     0610S05     0612S04        
    0811S00     0620S07     1921S00     1903S00        
    1987S00     1040S04     0610S20     1956S00        
    1990S00     1040S07     1925S00     1962S00        
    1991S00     1912S00     1922S00     1975S00        
    1995S00     0611S02     1909S00     0420S09        
                1960S00     0420S10        

2015 2.1 0610S13 2014 2.2 0610S15     1904S00     1976S00        
    0810S00     0610S18           0610S33        
    0811S00     0620S04 2013 5.4 0115S00     0550S00        
    0812S02     0620S07     0610S19               
    1987S00     1040S04     0620S15 2013 BZ 2.5 & BHOS 

3.1 
0612S03 0290S01 2016 5.1  

    1990S00     1040S07     0805S00   1902S00 1963S00      
    1991S00     1912S00     0812S04     1926S00 1975S00      



    1995S00     0611S02     1919S00     0610S23 0420S09      
    7011S00           1908S00     1955S00 0420S10      
      2015 2.2 0610S15     0803S00     0440S00 0550S00      

2016 2.1 0610S13     0610S18     1959S00     0610S31 0230S00      
    0810S00     0620S04     0610S05     1983S00        
    0811S00     0620S07     1921S00     1985S00        
    0812S02     1040S04     0610S20     0410S01        
    1987S00     1040S07     1925S00     0610S01        
    1990S00     1912S00     1922S00     0610S03         
    1991S00     0611S02     1909S00     0610S08         
    1995S00           1960S00     0610S21         
    7011S00 2016 2.2 0610S15     1904S00     0612S01         
          0610S18           0612S04         
          0620S04 2014 3.1 0115S00     1903S00         
          0620S07     0610S05     1956S00         
          1040S04     0610S19     1962S00         
          1040S07     0610S20     1976S00         
          1912S00     0620S15     0610S33         
          0611S02     0803S00               
                0805S00 2014 BZ 2.4 & BHOS 

4.3 
0410S01 0230S00       

                0812S04   0440S00 0290S01       
                1908S00     0610S01 1963S00       
                1909S00     0610S03         
                1919S00     0610S08         
                1921S00     0610S21         
                1922S00     0610S23         
                1925S00     0610S31         
                1960S00     0610S33         
                7006S00     0612S03         
                      0612S04         
            2015 3.1 0115S00     1926S00         
                0610S05     1956S00         
                0610S19     1962S00         
                0610S20     1976S00         
                0620S15     1983S00         
                0803S00     1985S00         
                0805S00     7007S00         
                0812S04               
                1908S00 2015 BZ 2.4 & BHOS 

4.3 
0410S01 0230S00       

                1909S00   0440S00 0290S01       
                1919S00     0610S01 1963S00       



                1921S00     0610S03         
                1922S00     0610S08         
                1925S00     0610S21         
                1960S00     0610S23         
                7006S00     0610S31         
                      0610S33         
            2016 3.1 0115S00     0612S03         
                0610S05     0612S04         
                0610S19     1926S00         
                0610S20     1956S00         
                0620S15     1962S00         
                0803S00     1976S00         
                0805S00     1983S00         
                0812S04     1985S00         
                1908S00     7007S00         
                1909S00     7013S00         
                1919S00               
                1921S00 2016 BZ 2.4 & BHOS 

4.3 
0410S01 0230S00       

                1922S00   0440S00 0290S01       
                1925S00     0610S01 1963S00       
                1960S00     0610S03         
                7006S00     0610S08         
                      0610S21         
                      0610S23         
                      0610S31         
                      0610S33         
                      0612S03         
                      0612S04         
                      1926S00         
                      1956S00         
                      1962S00         
                      1976S00         
                      1983S00         
                      1985S00         
                      7007S00         
                      7013S00         

 

 


