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4 oktober 2022

Aanleiding

Feitelijke vragen van de VKC BHOS gesteld op 4 oktober j l U wordt verzocht deze

antwoorden uiterlijk 21 oktober aan de Tweede Kamer te sturen

Geadviseerd besluit

Uw akkoord op bijgaande beantwoording

Kernpunten

• Voor uw speciale aandacht waren enkele vragen in de eerste versie geel

gearceerd De arceringen geven nu enkel de laatste aanpassingen weer op

basis van uw commentaar op enkele antwoorden

• In vraag 30 wordt gevraagd om meer informatie over een aantal

geanonimiseerde OS activiteiten in de Palestijnse Gebieden

Vertrouwelijke informatie in lATI wordt geanonimiseerd omdat het

partners hun medewerkers of eindgebruikers in gevaar kan brengen
wanneer openbaar gemaakt Of omdat het ministerie haar medewerkers

of de activiteit zelf in het gedrang kunnen komen door openbaarmaking
van onze betrokkenheid Om deze reden kunnen de gegevens ook niet

zomaar op verzoek openbaar gemaakt worden

♦ In het antwoord op vraag 36 is een overzicht wat er wordt besteedt aan

pleitbezorging in NL niet te maken Er worden geen specifieke activiteiten

in NL uit VMM partnerschappen gefinancierd Waar het gaat om

wereldwijde pleitbezorging betreft dit ook pleitbezorging in NL maar dit is

niet uit te specificeren

• De in vraag 66 gevraagde taskforce heeft niks met CEPI te maken en is

niet meer actief dus vandaar dat we voorstellen dit antwoord ongewijzigd
te laten

• Beantwoording vraag 184 was alleen van toepassing op Opvang in de

Regio DSH MO en streefwaarde daaronder In eerdere beantwoording
was echter rekening gehouden met resultaten van andere directies

Beantwoording is daarom aangepast op streefwaarde en resultaten uit

Opvang in de Regio budget
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Toelichting Datum

[datum]

Onze Referentie

[referentienummer]♦ BZ publiceert sinds 2011 open data over alle ODA activiteiten online via

het International Aid Transparency Initiative lATI Daarin staan details

zoals het type en naam van een activiteit uitvoerende partner

beschrijving financiele gegevens Het OS Portaal presenteert die

informatie ook www ontwikkelinQssamenwerkinQ nl

♦ lATI is onderdeel van de toenemende aandacht voor een Open Overheid

Zo volledig mogelijke openbare data over onder andere

implementatiepartners landen en budgetten is van belang voor

Kamervragen en andere informatieverstrekking aan bijv het publiek en

journalisten Ook andere vaak Internationale organisaties maken gebruik
van onze lATI data

♦ Wanneer partners of lokale medewerkers gevaar lopen door het openbaar
maken van informatie over BZ activiteiten bijv mensenrechten

activiteiten of LGBTQ is anonimisering noodzakelijk De activiteit kan

dan nog wel verschijnen in lATI maar

o zonder activiteiten titel de titel wordt dan bijv Project in China

o zonder partner naam

o zonder publieksbemo

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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