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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2012Z08805
Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken over open data en ontwikkelingssamenwerking
(ingezonden 24 april 2012).
Vraag 1
Kent u het rapport van Civicus «2011 Status of Civil Society Rapport» en het
commentaar van de directeur van Publish What You Fund, Karin Christiansen,
over wat open data betekenen voor de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking?
Vraag 2
Deelt u de mening dat, als belangrijke donoren gezamenlijk streven naar
transparantie over ontwikkelingshulp, dit bijdraagt aan de effectiviteit?
Vraag 3
Wat is de voortgang op het gebied van de implementatie van de IATI
standaard in Denemarken, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk?1
Vraag 4
Deelt u mijn mening dat planning en sturing vanuit partnerlanden gebaat is
wanneer zoveel mogelijk donoren, waaronder Europese donoren, ontwikkelingsdata openbaar maken en voldoen aan de IATI standaard?
Vraag 5
Is het waar dat een aantal landen die zich gecommitteerd hebben aan het
«Framework for Implementation» stil staan en nog geen maatregelen hebben
genomen?
Vraag 6
Is het waar dat bijvoorbeeld Duitsland IATI nog niet toepast? Zo ja, waarom
niet. Zo neen, is Duitsland net zo ver op dit gebied als Nederland?
Vraag 7
Daar in 2011 Nederland en Duitsland zijn overeengekomen nauw samen te
werken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, welke maatregelen op
het gebied van de toepassing van IATI standaarden zijn daarbij afgesproken?
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Vraag 8
Bent u bereid op de volgende bijeenkomst van de IATI Steering Committee
op 24 april 2012, deelnemende landen die achterblijven op het gebied van
transparantie over ontwikkelingshulp en de toepassing van de IATI standaarden aan te spreken? Zo neen, waarom niet?
Vraag 9
Bent u bereid met deze landen nadere afspraken te maken over de implementatie en daarbij deadlines te stellen? Zo neen, waarom niet?
Vraag 10
Hoe heeft u tot nu toe uitvoering gegeven aan de motie-El Fassed/De Caluwé
over het publiceren van actuele gegevens?2
Vraag 11
Deelt u de mening dat de implementatie van de IATI standaard op termijn kan
leiden tot vermindering van administratieve lastendruk, zowel aan de kant
van het ministerie van Buitenlandse Zaken als aan de kant van organisaties,
bedrijven en kennisinstellingen die subsidies krijgen voor ontwikkelingssamenwerking door een afname van huidige rapportageverplichtingen? Zo
neen, waarom niet?
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