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Algemene Rekenkamer         
Dhr. G. de Jong 
Postbus 20015 
2500 EA Den Haag 
 
Datum:  17 april 2012  
Onderwerp: SHO Haiti Rapportage Oxfam Great Britain  
 
 
Geachte heer de Jong,  
 
Tijdens uw bezoek aan Haiti heeft u ons gevraagd om openheid te verschaffen over het 
onderzoek dat door Oxfam GB is verricht n.a.v. misdragingen van personeel (Code of Conduct) 
en beschuldigingen van fraude. 
 
Bijgesloten vindt u de rapportage  van het interne onderzoek, dat in juli en augustus 2011 door 
de Internal Audit afdeling en HR afdeling van Oxfam Great Britain (Oxfam GB) is uitgevoerd.  
 
Het rapport bestaat uit een management samenvatting, een overzicht welke disciplinaire 
maatregelen per individu zijn getroffen en een uitleg van de aanpak van het onderzoek.  
 
Tijdens dit onderzoek zijn voor een drietal personeelsleden beschuldigingen van fraude 
onderzocht. Dit betrof beschuldigingen van inkoopfraude en nepotisme. De Internal audit 
afdeling van Oxfam GB heeft ons hierover de volgende aanvullende informatie verstrekt. Zie 
Bijlage 2. 
  
De conclusie is dat deze beschuldigingen ongegrond zijn gebleken. 
 
Ten tijde van het openbaren van de misdragingen evenals na het onderzoek heeft Oxfam GB in 
de pers bericht over de incidenten.  
 
Gezien de Europese Privacywetgeving (EC Data Protection Directive 95/46/EC) vragen wij u  
dit rapport vertrouwelijk te behandelen. 
 
Op dit moment vindt op Haiti de externe accountantscontrole plaats van de bestedingen, die 
door Oxfam GB in 2011 met SHO fondsen zijn gedaan. In verband met de bovengenoemde 
zaak hebben wij de  externe accountant verzocht om tijdens de controle extra aandacht te 
besteden aan specifieke risico gebieden, die uit bovengenoemde zaak voortvloeien.  
 
Wij zullen u het externe accountantsrapport toesturen, zodra wij dat hebben ontvangen.  
 
Deze brief met bijlagen hebben wij ook rechtstreeks aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
verzonden. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 
horen wij dat graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Farah Karimi 
Algemeen directeur Oxfam Novib 
 
 


