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Betreft: reactie Oxfam Novib op uw brief van 27 februari ji. m.b.t. Haïti onderzoek Oxfam Great Britain

Geachte heren Visser en Van der Werf,
Dank voor uw brief van 27 februari 2018 met als onderwerp 'Haïti onderzoek Oxfam Great Britain'. Wij
waarderen uw vragen en willen hier graag op antwoorden.
Laat ik beginnen met te zeggen dat wij de aanleiding van de commotie van afgelopen weken uiteraard
diep betreuren. Het Haïti-incident en de daaropvolgende gebeurtenissen en berichtgeving, hebben mij
en mijn collega's diep geraakt en ik denk dat velen met mij, zowel binnen als buiten de sector, dit
gevoel delen. Zoals ik afgelopen weken herhaaldelijk heb laten weten, is het onaanvaardbaar water
op Haïti is gebeurd en gaat het in tegen alle waarden waar Oxfam wereldwijd voor staat. Tevens
betreur ik het dat de Algemene Rekenkamer bij het incident betrokken wordt en u zieh genoodzaakt
ziet om ons deze brief te sturen.
Met u hebben wij ook geconstateerd dat het interne onderzoeksrapport dat Oxfam Groot-Brittannië
(hierna 0GB) op 17 februari ji op haar website openbaar maakte, verschillen vertoont met de versie
waar wij over beschikten en die wij met u en het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 18 aprii 2012
hebben gedeeld. lk heb onmiddellijk na de publicatie contact opgenomen met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (Buza), wetende dat de Kamervragen beantwoord moesten worden en hen
geattendeerd op de verschillen tussen het rapport dat zij hebben gezien in 2012 en het rapport dat nu
door 0GB op de website was gezet.
ln antwoord op uw eerste vraag kan ik u laten weten dat wij direct toen wij het interne
onderzoeksrapport van onze Britse collega's ontvingen in aprii 2012, wij deze met u en Buza hebben
gedeeld. Alle informatie waarover wij beschikten, is volledig en zonder terughoudendheid gedeeld met
u en Buza. Dit geldt ook voor het externe accountantsrapport dat wij op 8 mei 2012 met u en Buza
hebben gedeeld.
Ook op uw tweede vraag is het antwoord dat de versie die u heeft ontvangen in 2012 dezelfde is als
de versie die wij van onze Britse collega's hebben ontvangen. Daar is niets aan gewijzigd. Zoals u op
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de eerste pagina van het interne onderzoeksrapport, zoals 0GB het destijds heeft overhandigd aan
ans en wij met u hebben gedeeld, kunt lezen, gaat het om een samenvatting van het originele
onderzoeksrapport van 0GB. De reden voor het delen van dit onderzoeksrapport is om Oxfam Novib
en de Nederlandse overheid in staat te stellen de rechtmatigheid van de besteding van de Oxfam
Novib-gelden aan te tonen. De legal notice op pagina 1 vermeldt verder dat het rapport is geredigeerd

om referenties naar individuen die onderwerp zijn van het onderzoek te verwijderen, in verband met
privacywetgeving. Dit laat onverlet dat de kern van de misdragingen in deze versie van het rapport
expliciet staat genoemd in bijlage 1 zoals opgenomen in het originele rapport.
Voor wat betreft een inhoudelijk oordeel te verbinden aan het interne onderzoeksrapport van 0GB
zoals 17 februari ji openbaar is gemaakt: in de context van 201112012 was onze aandacht en dat van
de Algemene Rekenkamer en Buza geheel gericht op de rechtmatige besteding van de Giro555gelden. De misdragingen vaneen aantal medewerkers van 0GB waren in 2011 bij ans bekend, omdat
0GB daarover heeft gerapporteerd middels verschillende persberichten. ln 2012 kregen wij, net als de
Algemene Rekenkamer en Buza, meer inzicht in deze misstanden, maar toen waren deze zaken al
door 0GB onderzocht, afgehandeld en waren er maatregelen getroffen. Met de kennis van nu, zijn wij
het met onze Britse collega's eens dat de landendirecteur nooit zijn functie had mogen bekleden
gezien zijn verleden. Oak hadden er zwaardere maatregelen tegen hem getroffen moeten worden en
hadden er toentertijd meer details bekend gemaakt moeten worden. 0GB erkent deze fouten en deze
worden oak door mij volledig onderschreven.
Nogmaals wil ik benadrukken dat alle informatie die Oxfam Novib in haar bezit had, onmiddellijk en
volledig met u en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gedeeld. lk blijf daarom bij mijn - en dat
van Oxfam Novib - statement dat wij volledige openheid van zaken hebben gegeven, voor zover wij er
kennis van hadden.
Wij sturen een afschrift van deze brief aan de minister Kaag voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Hopend uw hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Farah Karimi
Algemeen Directeur
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