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Bij brief van 13 april 2015 hebt u mij in kennis gesteld van de vooHopige 
uitkomsten van het onderzoek 2014 met betrekking tot het begrotingshoofdstuk 
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Graag maak 
ik van de geboden gelegenheid gebruik om op deze uitkomsten te reageren. 

Het doet mij veel deugd te constateren dat de Algemene Rekenkamer wederom 
van oordeel is dat de bedrijfsvoering van BH&OS geen onvolkomenheden bevat. 

Ik waardeer tevens uw oordeel dat BH&OS binnen het Rijk voorop loopt in het 
beschikbaar stellen van open data. Uw constatering dat ik mij met BH&OS actief 
inzet voor verbetering van het inzicht in resultaten, beschouw ik als aanmoediging 
om mijn beleid van transparantie voort te zetten. Zoals u ook stelt, is BH&OS op 
de goede weg, maar is de gestelde opgave niet eenvoudig. Niet alle beleidsdoelen 
zijn kwantitatief uit te drukken en behaalde resultaten kunnen niet altijd worden 
toegeschreven aan de NedeHandse inzet in het bijzonder. 

Bij de beleidsdooriichting SRGR (seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten) constateert u dit laatste ook, maar is het desondanks mogelijk gebleken 
om een beeld van de effectiviteit van het gevoerde beleid te vormen. Ik zal uw 
overige opmerkingen over de beleidsdooHichting SRGR doorgeleiden naar de 
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, die, zoals u weet, haar 
onderzoek onafhankelijk uitvoert en publiceert. 



Ik ga graag de uitdaging aan om de BH&OS-activiteiten nog inzichtelijker te maken 
en aldus een completer beeld te geven van de daarmee behaalde resultaten. 
Dit vereist een voortdurende inzet op het gebruik van door data gedreven monitoring en 
sturing. De suggesties die de Algemene Rekenkamer in dit kader doet ter verdere 
verbetering zal ik daar zeker bij gebruiken. 
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