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PERSBERICHT 

De wijze waarop de samenwerkende hulporganisaties (SHO) het Neder-

landse publiek informeren over de besteding van de giften aan het in 2010 

door een aardbeving getroffen Haïti verbetert elk jaar. Er wordt niet alleen 

uitleg gegeven waar het geld naartoe gaat – vooral voor onderdak, water 

en sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg -, ook wordt inmiddels het 

verschil aangegeven tussen wat hulporganisaties beloofd en gerealiseerd 

hebben. De hulporganisaties hebben afgesproken dat de apparaatskosten 

die buiten Haïti worden gemaakt maximaal 7 % bedragen. Daar zit SHO 

eind 2012 onder. Daarnaast rapporteren de hulporganisaties 11,5 % van 

de totale bestedingen uit te geven aan kosten voor programma-

management in Haïti. SHO verstrekt inmiddels hierover meer informatie. 

 

In het rapport Verantwoording van de hulpgelden 2012 voor Haïti, dat de Algemene 

Rekenkamer op 11 december 2013 publiceert, wordt geschetst hoe SHO stap voor 

stap de verantwoording aan het publiek verbetert. Deze ervaring met het Haïti-

programma dient volgens de Algemene Rekenkamer ook benut te worden bij de 

verantwoording over de jongste hulpacties voor Syrië (oorlogsgeweld) en de 

Filipijnen (na de tyfoon).  

In 2012 is € 22,3 miljoen aan het Midden-Amerikaanse Haïti uitgegeven, waarmee 

de uitgaven sinds het begin van de hulp zijn opgelopen tot € 96,1 miljoen. De 

nationale televisie-inzameling bracht in 2010 € 112 miljoen op, waarvan ruim       

€ 41 miljoen via de minister voor Ontwikkelingssamenwerking is toegezegd. Het 

ministerie heeft daarvan inmiddels € 33,8 miljoen beschikbaar gesteld. 

 

Nog meer transparantie mogelijk 

Transparant zijn over de besteding van hulp bevordert draagvlak onder het 

publiek. De transparantie in de SHO-rapportages kan verder verbeteren met  

  

Cordaid, Oxfam Novib en Terre des Hommes hebben in 2012 hun hulpactiviteiten in 

Haïti afgerond. De kleinere hulporganisaties Dorcas en Tear deden dat al in 2011. 

Het Nederlands wederopbouwprogramma loopt nog tot en met 2014 door. Deze vijf 

van de totaal 15 betrokken hulporganisaties hadden ruim € 50 miljoen beschikbaar 

uit de inzamelingsactie. De Algemene Rekenkamer beveelt aan om bij langlopende 

hulpacties eerder een afsluitende evaluatie op te maken voor die organisaties die 

tussentijds stoppen. Ook de voorwaarden voor subsidieverlening door het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken zouden hierop aangepast kunnen worden. 
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informatie over de aansluiting tussen de geplande en gerealiseerde resultaten met  

hulpverlening. De SHO geeft het publiek meer inzicht – dankzij grafieken en 

beeldmateriaal zowel aantrekkelijker als informatiever –, maar de uitleg is soms 

nog summier als er substantiële verschillen bestaan tussen voorgenomen 

hulpverlening en realisatie. In de volgende rapportage kan dit aspect, volgens de 

Algemene Rekenkamer, meer inhoud krijgen. Verder wordt SHO aanbevolen om het 

format over de financiële verantwoording ook inhoudelijk te laten controleren door 

de accountant van elke individuele hulporganisatie. 

 

Minister onderschrijft aanbevelingen 

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schrijft in 

haar reactie erop toe te zien dat de verantwoording door de hulporganisaties 

voldoet aan het vooraf afgesproken format. Zij zal overleggen met SHO hoe 

verschillen tussen geplande en gerealiseerde resultaten uitgelegd gaan worden. De 

SHO heeft toegezegd de deelnemende organisaties hierop aan te sturen en neemt 

ook het advies over om deelnemers in het jaar na afsluiting van hun 

hulpactiviteiten een evaluatie te laten uitvoeren.  

Verder verschillen de hulporganisaties, die vaak ook in groter internationaal 

verband functioneren, in wat zij verstaan onder kosten voor programma-

management ter plekke (uitgaven aan personeel, kantoor, transport en opslag van 

hulpgoederen, monitoring). Dit definitieverschil zal de minister in internationaal 

verband aankaarten, omdat een eenduidiger definitie tot een beter inzicht kan 

leiden. 
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