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DATUM 27 februari 2018 
aar aar r Haïti onderzoek Oxfam Great Britain 

Geachte mevrouw Karimi, 

Op 18 aprii 2012 heeft u op ons verzoek de "rapportage van het interne 
onderzoek" toegestuurd gericht op schendingen van de gedragscode door 
personeel van Oxfam in Haïti in 2011. Dit onderzoek was in julien augustus 2011 
door de Internal Audit afdeling en HR afdeling van Oxfam GB uitgevoerd. 

Op 19 februari 2018 is het interne onderzoeksrapport openbaar gemaakt, onder 
meer op uw website. Bij nalezing van dit rapport zien wij thans dat de nu 
openbaargemaakte versie veel uitgebreider is dan de rapportage die u ons 7 jaar 
geleden heeft gestuurd. In het rapport dat wij ontvingen op 18 aprii 2012 is 
vermeid dat "The report has been edited to remove references to the indivudua/s 
subject to the investigation". Wij zien echter bij vergelijking van de rapporten, dat 
meerdere passages over de country director en de afhandeling van zijn ontslag niet 
aanwezig zijn in onze versie uit 2012, net als het onderdeel ].Lessons Learned en 
bijbehorende appendix 2. 

Op de website van Oxfam Novib en in diverse interviews geeft u steeds aan dat u 
indertijd volledige openheid van zaken heeft gegeven aan de Algemene 
Rekenkamer. Wij constateren nu dat dit niet klopt. Wij verwachten en krijgen 
graag bevestigd dat u en Oxfam Novib de term 'volledige openheid van zaken' in 
publieke uitingen niet meer gebruiken. Wij zien ons anders gedwongen dit openlijk 
te corrigeren. 

Tevens vernemen wij graag zo snel mogelijk antwoord op 3 vragen. 
1. Waarom heeft Oxfam Novib de Algemene Rekenkamer op 18 aprii 2012 een 

onvolledige versie van het interne onderzoeksrapport gestuurd? 
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2. Op wiens initiatief is dit "opschonen" gebeurd? 2;2 

3. Welk inhoudelijk oordeel verbindt u aan het volledige rapport anders dan de 
versie die u ons indertijd stuurde? 

Wij sturen een afschrift van deze brief naar mevrouw S.A.M. Kaag, de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 


