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v€
Graag wil ik u bedanken voor uw brief van 4 februari 2016 en het daarbij
gevoegde conceptrapport ‘Verantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor
Haïti’.
Het doet mij deugd te constateren dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat
de hulpgelden door de SHO-partners volgens de afgesproken regels en
voorwaarden zijn besteed en dat belangrijke resultaten zijn geboekt in Haïti.
Daarbij stelt de Algemene Rekenkamer vast dat over deze resultaten gedetailleerd
werd gerapporteerd en dat de rapportages ieder jaar vollediger en eenduidiger
werden, hoewel de SHO-partners er niet altijd in slaagden om een eenduidig beeld
te geven van de resultaten en van de gemaakte (programmamanagement)kosten.
Naar mijn overtuiging zijn de SHO-partners op deze punten echter zo ver gegaan
als voor hen in redelijkheid mogelijk was, gegeven de aard en context van hun
werk in Haïti en het feit dat een aantal SHO-leden lid is van een internationale
koepel, die bepaalde aspecten van hun handelswijze dicteert.
Uw aanbevelingen om de efficiëntie en transparantie van SHO-hulpacties nog
verder te verbeteren zal ik meenemen in de voorbereiding van de World
Humanitarian Summit, die eind mei 2016 georganiseerd wordt. Uw aanbevelingen
kunnen immers pas echt impact hebben, indien zij in een breder, internationaal
verband worden besproken. Nederland spant zich actief in om te bewerkstelligen
dat op deze top onder andere de aanbevelingen worden omarmd van het HighLevel Panel on Humanitarian Financing. Eén van die aanbevelingen betreft het
realiseren van een zogenaamde ‘grand bargain’tussen donoren en uitvoerders
van humanitaire hulp, waarbij uitvoerders, in ruil voor flexibele financiële steun
voor langere termijnen, maximale efficiëntie en transparantie bij de implementatie
van hun plannen laten zien transparantie over kosten(definities) is daar
onderdeel van.
—

Ik deel de constatering van de Algemene Rekenkamer dat het gebruik van open
data volgens de IATI-standaard de transparantie over de inzet van hulpgelden
verbetert; het bevordert eveneens resultaatgericht werken op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Om die reden heeft het ministerie rapportage
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volgens IATI met ingang van 1 januari 2016 verplicht gesteld aan zijn
uitvoeringspartners. Tevens deel ik uw mening dat het gebruik van de IATI
standaard een goed middel is om te verantwoorden welke resultaten bereikt zijn
met welke middelen. Ik wil voor de goede orde wel benadrukken dat IATI
vooralsnog niet bedoeld of geschikt is voor de formele financiële verantwoording
van bestedingen naar donoren. Zo kan de begroting van een project of
programma op dit moment niet in IATI worden opgenomen.
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Zoals ik in mijn reacties op voorgaande rapporten met betrekking tot onderhavige
hulpactie aangaf, waardeer ik het feit dat diverse betrokken partijen thans de
vruchten plukken van deze bijzondere samenwerking tussen de Algemene
Rekenkamer, dit ministerie en betrokken hulporganisaties. Ook latere hulpacties
van de SHO, waarbij dit ministerie niet betrokken was, lijken van deze
samenwerking te hebben geprofiteerd. De constructieve en open uitwisseling van
informatie en visies tussen de SHO, de SHO-partners, het ministerie en de
Algemene Rekenkamer is bevorderlijk geweest voor deze resultaten. Ik wil uw
medewerkers hartelijk danken voor hun inzet in dit kader.
De minister voor BuitenlaÇse Handel
en Ontwikkelingsamev/erk\ng,

Lii ia n n e
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