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Datum 8 mei 2012 
Onderwerp Verslag accountantscontrole 2011 Haïti aardbeving Oxfam Great 
Britain 
 
 
 
Geachte heer De Jong, 
 
Bijgesloten vindt u het verslag accountantscontrole 2011 Haïti aardbeving van Oxfam Great 
Britain (Oxfam GB). Dit verslag dient als aanvulling op het “Investigation report, FRN5 – Haïti”, 
dat u 18 april is toegestuurd.  
 
Op ons verzoek aan Oxfam GB heeft de accountant de werkzaamheden uitgebreid ten aanzien 
van de uitgaven van personeel beschuldigd van schendingen van de Oxfam GB Code of Conduct. 
De accountant heeft naast het rapporteren over de bevindingen van de reguliere controle, 
specifiek gerapporteerd over deze aanvullende werkzaamheden.  
 
Vanwege de Europese Privacywetgeving (EC Data Protection Directive 95/46/EC) zijn een aantal 
namen in het rapport onherkenbaar gemaakt. 
 
Zowel het onderzoek naar de beschuldigingen van schendingen van de Oxfam GB Code of 
Conduct, als de accountantscontrole, hebben geen fraude aangetoond.  
 
Daarnaast zijn ons naar aanleiding van het beoordelen van het verslag een tweetal zaken 
opgevallen, die als volgt door Oxfam GB zijn verklaard;  

1. Paragraaf 7.f spreekt over een bedrag dat aan bonus is uitgekeerd: “Bonus 2010 Jean 
Gérard Pierre”. Het betreft een bonus aan personeel, die is uitgekeerd volgens Oxfam GB 
procedures, waarbij de procedures de lokale wetgeving “Code du Travail de la République 
d’Haiti” in acht nemen. 

2. Paragraaf 7.g spreekt over een voorschot inzake zwangerschapsverlof: “Avance pour 18 
semaines de congé maternité”. Het betreft verlof uitgekeerd volgens Oxfam GB 
procedures, waarbij de procedures de lokale wetgeving “Code du Travail de la République 
d’Haiti” in acht nemen. 
 

De accountantsverklaring betreft een verklaring met beperking vanwege US$ 4.261,82 aan 
kosten die betrekking hebben op 2010 in plaats van 2011. Aangezien deze kosten in de SHO Haïti 
actie periode vallen, accepteert Oxfam Novib deze kosten. 
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen 
wij dat graag.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Farah Karimi 
Algemeen Directeur
 


