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Onder verwijzing naar de brief van de Algemene Rekenkamer van 14 april 2013, 
reageer ik op de bevindingen en aanbevelingen in het 'Rapport bij het jaarverslag 
2013 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking' 
(RJv 2013). 

Ik ben zeer verheugd met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de 
bedrijfsvoering van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS) 
geen onvolkomenheden kent. 

Aan open data ten behoeve van het publiekelijk verantwoorden van de besteding 
van middelen hecht ik groot belang. Het doet mij deugd dat de Algemene 
Rekenkamer constateert dat het ministerie wat dit betreft een koploper is. Ik zal 
mij hiervoor blijven inzetten, niet alleen door de verdere verrijking van de open 
data over ontwikkelingssamenwerking, maar ook door het optimaliseren en 
onderhouden van een webpagina waarop inzicht wordt gegeven in de begroting en 
het verloop van de uitgaven van BH&OS. 

Ik streef ernaar de uitvoering van financiële programma's optimaal te organiseren. 
Inzet is daarbij de aansturing van uitvoeringsorganisaties eenduidig te beleggen, 
het opdrachtgeverschap te professionaliseren en processen te stroomlijnen. Deze 
maatregelen passen binnen de ambitie om de beleids- en beheerslast bij het 
ministerie te verminderen. Dit is een expliciete doelstelling in het kader van de 
modernisering van de diplomatie en omvat maatregelen om de beleidsvorming 
verder te verbeteren, het toezicht meer in te richten op basis van risicoanalyse, 
het aantal activiteiten te beperken en het gebruik van open data te stimuleren bij 
het afleggen van verantwoording door subsidieontvangers. 

De door de Algemene Rekenkamer aanbevolen eenduidige aansturing van de 
economische attachés heeft mijn aandacht. In dit verband merk ik op dat deze 
aanbeveling ook is opgenomen in het tussenrapport van de Adviescommissie 
Modernisering Diplomatie van 29 mei 2013. 

Met de Algemene Rekenkamer ben ik van mening dat het nieuwe, eind vorig jaar 
vastgestelde. Integrated Financial Accountability Framework (IFAF) een geschikt 
format biedt voor een meer inzichtelijke rapportage over geldstromen bij 
internationale hulpacties na grote rampen. Nederland heeft de totstandkoming 
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van het IFAF gedurende de afgelopen periode dan ook actief gesteund in diverse 
internationale fora, onder andere de Good Humanitarian Donorship donorgroep, 
de International Aid Transparency Initiative (lATI) en de donordialoog over de 
lASC Transformative Agenda. Naar mijn mening is het voor een succesvolle 
implementatie essentieel dat IFAF zelf door humanitaire actoren, zoals de VN, 
wordt opgepakt en niet alleen van buitenaf wordt opgelegd door donoren. 
Nederland zal zich in de dialoog met deze actoren daarvoor (blijven) inzetten. 
Een voorstel van INTOSAI om IFAF te integreren in de standaard van lATI is in 
maart van dit jaar in de steering committee van lATI besproken. Ik beoog te 
komen tot de implementatie van de bredere lATI-standaarden ten behoeve van 
inhoudelijk OS- voortgangsrapportages en ben er voorstander van dat de 
IFAF-standaarden van noodhulp in lATI worden opgenomen, met name voor de 
financiële verantwoording. Het bredere gevoelen onder de leden van de 
lATI-steering committee is dat de incorporatie van de IFAF-standaard, onder 
andere met het oog op de wijze waarop monitoring kan plaatsvinden, nader 
uitgewerkt moet worden, evenals de verantwoordlijkheden van lATI en INTOSAI. 
Gesprekken hierover tussen lATI en INTOSAI zullen naar verwachting in de nabije 
toekomst plaatsvinden. 
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In mijn reactie op het rapport 'Verantwoording hulpgelden 2012 voor Haïti' heb ik 
destijds onder andere aangegeven erop toe te zullen toezien dat het 
voorgeschreven format in de verantwoording wordt gebruikt, zoals door de 
Algemene Rekenkamer aanbevolen. Goedkeuring van rapportages die niet aan het 
format voldoen, zal worden aangehouden totdat deze zijn aangepast. In die 
gevallen waar het gebruik van het format niet mogelijk is, zullen alternatieven 
worden bezien die een vergelijkbaar zekerheidsniveau bieden. 

De Algemene Rekenkamer constateert één incidentele fout in de verplichtingen. 
De overschrijding op het artikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve 
humanitaire hulpverlening en goed bestuur had inderdaad eerder door het 
ministerie kunnen worden gemeld. Zoals de Algemene Rekenkamer ook aangeeft, 
zijn de kasramingen verwerkt in de door de Tweede Kamer goedgekeurde 
begroting 2014. Ik ben dan ook van mening dat sprake is van een administratieve 
fout, die verder geen invloed heeft op het beleid. 

Lillianne Ploumen 
minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
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