
Kantoor van de eerste minister 

 

 

 

Betreft: Gevolg dat is gegeven aan de aanbevelingen van de Auditeur-Generaal, tijdvak 2005-
2017 

Geachte mevrouw, 

 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van het rapport over het gevolg dat is gegeven aan de 
aanbevelingen van de Auditeur-Generaal met betrekking tot het tijdvak 2005-2017. Ik dank u, 
alsmede de technische en financiële partners, voor het opstellen van dit document dat een blijk is 
van uw wens om ons land te begeleiden bij onze ontwikkelingsinspanningen. 

De verbetering van het bestuur door de bestrijding van alle vormen van ongeoorloofde verrijking 
blijft een van de prioriteiten van de regering. Ik kan u verzekeren dat, in overeenstemming met de 
beleidslijnen van de President van de Republiek, de noodzakelijke maatregelen getroffen zullen 
worden om de relevante aanbevelingen uit dit rapport te implementeren. 

Met het oog op het behalen van de resultaten die op grond van dit rapport verwacht worden, dient 
er echter overeenstemming te zijn over de bevindingen. In dat opzicht heeft de belangrijkste 
opmerking die uit de bestudering van het voorgelegde document naar voren komt betrekking op 
moeilijkheden bij het toegang krijgen tot de informatie die nodig is voor het opmaken van een 
nauwkeurige balans. Deze moeilijkheden, die de goede trouw van de diverse betrokken structuren 
niet in twijfel zouden kunnen trekken, kunnen worden uitgelegd door: 

• Tekortkomingen bij het archiveren bij de overheden die betrokken zijn bij de follow-up van 
de aanbevelingen; 

• Het beperkte aantal follow-up opdrachten voor de aanbevelingen uitgevoerd door de 
Auditeur-Generaal; 

• Het niet-gecentraliseerd zijn van de rapporten, de voorgestelde sancties en de uit te 
voeren of uitgevoerde terugvorderingen ten gunste van de staat. 
 

Tevens voerde het bureau van de Auditeur-Generaal dergelijke opdrachten, in overeenstemming 
met de richtsnoeren voor de verificatie van follow-up van aanbevelingen, uit voor een tijdvak van 
3 jaar. Deze relatief lange periode verklaart deels de terugval in de follow-up. Deze onafhankelijke 
administratieve autoriteit heeft inmiddels de noodzakelijke maatregelen getroffen om deze 
tekortkoming te verhelpen door het tijdvak te beperken tot een jaar en voert sinds 2018 meer van 
dergelijke opdrachten uit. 
 
De vermelde moeilijke toegang tot informatie ligt ten grondslag aan bepaalde afwijkingen tussen 
de statistische gegevens in het rapport en de gegevens die beschikbaar zijn bij de diverse 
betrokken diensten: het aantal aangiften is toegenomen, de opgegeven bedragen voor de 
onregelmatigheden zijn verminderd en de aanhangigmakingen van de economische eenheid zijn 
niet afgesplitst van de geregistreerde onregelmatigheden. 
 
Hoe dan ook kan dit rapport, ondanks deze onvolkomenheden, worden beschouwd als een eerste 
werkdocument waarvoor ik u met het oog op de voltooiing ervan voorstel een onderzoek uit te 
voeren. Dit onderzoek zal, onder andere, als doelstelling hebben de huidige mechanismen voor 
follow-up van aanbevelingen van controle-opdrachten te peilen om zo tot een instrument te komen 
waarmee een nauwkeurige follow-up gewaarborgd is. Dit voorstel, alsmede elk ander gevolg dat u 
aan dit dossier wenst te geven, kan worden besproken tijdens onze volgende periodieke 
bijeenkomst. 
 
Ik dank u nogmaals voor uw begeleiding van de Regering van Mali bij onze inspanningen voor de 
bestrijding van corruptie. Hoogachtend, 
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