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Aanleiding

Op 23 december 22 stuurde lOB u de evaluatie inzake humanitaire hulp Trust

Risk and Learn Humanitarian Assistance Given by The Netheriands Funding and

Diplomacy 2015 2021^ Min BuZa 2022 14783 7 over artikel 4 1 Humanitaire

hulp van de BHOS begroting

Op 9 februari 2023 stuurde DSH u de draft versies van de kabinetsreactie en bijiage

bij de kabinetsreactie Op 13 februari 2023 ontvingen wij uw suggesties Hierbij een

overzicht van de gewijzigde tekst in beide documenten

Geadviseerd besluit

Graag akkoord op bijgevoegde herziene kabinetsreactie op de lOB

beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2015 t m 2021

De inhoud van deze reactie is ook afgestemd op de Kamerbrief Humanitaire Hulp
en Diplomatie 2023 beschrijving beleid en inzet financien humanitaire hulp Min

BuZa 2023 761 die ook voor akkoord aan u is voorgelegd

Wijzigingen

Kamerbrief

• P 2 Desgevraagd ook in Kamerbrief meer verwerkt hoe het kabinet een

meer zichtbare rol voor Nederland als belangrijke donor kan opetsen

Het grotendeels ongeoormerkte en meerjarige karakter van de Nederlandse

financiering bleek een belangrijke factor te zijn voor deze tijdige levering van hulp
Het kabinet waardeert de opmerking van lOB over Nederland als betrouwbare donor

en het hieraan gekoppelde belang van meerjarige en flexibele financiering Het

afgelopen jaar is gemvesteerd in nieuwe meerjarige partnerschappen met de DRA

en het Nederlandse Rode Kruis NRK Daarmee wordt tijdige en efficiente hulp over

het algemeen gerealiseerd Het kabinet onderschrijft tegelijkertijd dat Nederland

^ NB De opdracht voor deze evaluatie betrof de perlode 2015 t m 2020 Bij het schrijven van het rapport heeft de

lOB besloten de periode uit te breiden met het jaar 2021 DSH hanteert in het verlengde van de lOB

benadering de periode 2015 2021
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een meer zichtbare rol als belangrijke donor kan opeisen en heeft in het afgelopen

jaar reeds ingezet op het beter uitdragen van de Nederlandse bijdragen en

inspanningen op humanitair terrein in bilaterale contacten op multilateraal niveau

en met humanitaire partners en zal hier in blijven investeren
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Onze Referentie
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• p 2 inzake lokalisering het woordje verder toegevoegd bij onze

inspanningen om te benadrukken dat het kabinet sinds het einde van de

onderzoeksperiode in 2021 al verdere stappen heeft gezet om tegemoet te

komen aan de uitdagingen

Er is verder ruimte voor verbetering t a v het betrekken van de lokale bevolking
en organisaties lokalisering innovatie humanitaire diplomatie en de relatie tussen

humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking nexus

• p 4 desgevraagd het woordje en geschrapt en vervangen door een

komma

Het kabinet onderkent dat er mogelijkheden zijn om de impact op specifieke
thema s te vergroten Binnen de beschikbare capaciteit zal daarbij scherpe

prioriteitstelling goede samenwerking en taakverdeling met gelijkgezinde partners

nodig zijn zeker in het licht van het groeiende aantal steeds complexer wordende

crises

Bijiage
♦ p 2 Op verzoek meer ingegaan op hoe Nederland een meer zichtbare rol

kan opeisen als belanohike donor En op welke manier het kabinet daar

invullino aan wil oeven Zowel i h k v van onze partnerschappen als op

bilateraal en multilateraal niveau

Wei stelt lOB dat Nederland als belangrijke donor een meer zichtbare rol kan

opeisen ook op ambassadeniveau Het kabinet onderschrijft deze conclusie Het

kabinet heeft in het afgelopen jaar reeds ingezet op het beter uitdragen van de

Nederlandse bijdragen en inspanningen op humanitair terrein in bilaterale

contacten op multilateraal niveau en met humanitaire partners en zal hier in blijven
investeren Zo is de afgelopen jaren de dialoog met de humanitaire partners

gemtensiveerd

• p 3 inzake meerjarige flexibele ondersteuning Op verzoek de link naar

lokale partnerschappen duidelijker naar voren gebracht

Zoals de lOB concludeert leidt meeigarige flexibele ondersteuning aan een

beperkt aantal vertrouwde

waaronder uit de VN familie tot efficiente en effectieve daadwerkelijke hulp die

beter kan inspelen op veranderende noden^ Ook constateert de lOB terecht dat de

mogelijkheden voor het ministerie beperkt zijn om zelf direct humanitaire

professionele en grote humanitaire partners
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financiering te verstrekken aan lokale organisaties^ Dit geldt ook voor lokale

partners van door Nederland gesteunde Internationale humanitaire organisaties
Tenslotte deelt het kabinet het oordeel van de lOB dat het bij lokalisering

nadrukkelijk niet alleen gaat om financiering van lokale organisaties maar vooral

ook om medezeggenschap van getroffen bevolking over te bieden hulp en om

verantwoording over geboden hulp aan die bevolking
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♦ p 9 inzake artikel 4 beleidsdoorlichting Duideliiker aanoeaeven hoe het

ministerie oaat bi|draQen aan de beleidsdoorlichtinQ zijnde door

onderzoeksvragen mee te geven hoe de synergie versterkt kan worden

naast bestaande initiatieven om de nexus verder vorm te geven

Omdat het werk op het snijvlak van noodhulp stabiliteit en structurele

ontwikkeling van groot belang is kijkt het kabinet uit naar het aanstaande

strategische evaluatie rapport van de lOB over heel begrotingsartikel dat begin
2024 gepresenteerd zal worden aan de Tweede Kamer Dit artikel 4 betreft zowel

het humanitaire beleid als het beleid op het gebied van veiligheid en

rechtsstaatontwikkeling en opvang en bescherming in de regio en

migratiesamenwerking Het ministerie heeft de lOB voor deze overkoepelende

doorlichting gericht onderzoeksvragen meegegeven over hoe de synergie versterkt

kan worden van de Nederlandse inspanningen gericht op stabiliteit opvang en

bescherming in de regio en humanitaire hulp

^
“Due to capacity constraints and prevaiiing risk management strategies MFA is limited in its ability to directly

fund local organisations p 42 Hoofdstuk Effectiveness of Humanitarian Partners lOB Evaluatierapport
“

Due to capacity constraints and prevailing risk management strategies MFA is limited in its ability to directly
fund local organisations p 42 Hoofdstuk Effectiveness of Humanitarian Partners lOB Evaluatierapport
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