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Vragen van het lid Karimi
(GroenLinks) aan de ministers voor
Ontwikkelingssamenwerking en van
Buitenlandse Zaken over het niet
accepteren van verantwoordelijkheid
voor de veiligheidssituatie van
medewerkers van NGO’s bij het
uitvoeren van hulpactiviteiten.
(Ingezonden 20 februari 2006)

1
Klopt het dat u bij het toekennen van
subsidie aan hulporganisaties er
tegenwoordig standaard op wijst dat
het ministerie van Buitenlandse
Zaken geen verantwoordelijkheid
draagt, of daarmee gemoeide risico’s
aanvaardt, bij het uitvoeren van de
gesubsidieerde activiteiten, conform
de in de voetnoot opgenomen
standaardformulering?1

2
Sinds wanneer vermeldt u deze
disclaimer standaard bij uw
subsidietoekenningen en waarom?

3
Waar ligt, gezien uw schrijven aan
hulporganisaties dat de
verantwoordelijkheid allereerst bij de
autoriteiten van de betreffende
landen ligt en vervolgens bij de
organisaties zelf, uw
verantwoordelijkheid?

4
Betekent uw schrijven aan
hulporganisaties dat het ministerie
van Buitenlandse Zaken geen enkele
bijstand zal verlenen aan het

oplossen van noodsituaties waarin
medewerkers van NGO’s kunnen
komen te verkeren? Zo ja, waarom
bent u daar niet toe bereid?

5
Deelt u de constatering dat u wel
subsidie verleent voor het uitvoeren
van projecten en programma’s die
het ministerie van Buitenlandse
Zaken belangrijk acht, maar geen
verantwoordelijkheid neemt voor de
veiligheid van de medewerkers bij het
uitvoeren van de bijbehorende
werkzaamheden? Zo neen, wat is dan
uw interpretatie?

6
Acht u, gezien het feit dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken
zelf geen of nauwelijks projecten en
programma’s uitvoert, en vrijwel alle
door haar relevant bevonden
activiteiten laat uitvoeren door
externe organisaties, het niet terecht
dat u ook deelt in de
verantwoordelijkheid voor de
veiligheidssituatie en de risico’s bij
het uitvoeren van die taken? Wilt u
uw antwoord toelichten?

7
Bent u bereid om af te zien van deze
aan hulporganisaties

gecommuniceerde disclaimer? Zo
neen, waarom niet?

1 «Ter voorkoming van misverstand wijs ik u
er voorts op dat subsidieverlening, waarvan
de bijgevoegde subsidiebeschikking de
neerslag vormt, geenszins meebrengt dat
subsidieverlener verantwoordelijkheid draagt,
of de daarmee gemoeide risico’s aanvaardt,
voor de wijze waarop en de middelen
waarmee de subsidieontvanger uitvoering
geeft aan de gesubsidieerde activiteiten. Dit
uitgangspunt, dat ten overvloede is verwoord
in artikel 1 van de bijgevoegde beschikking,
brengt onder andere mee dat de
subsidieontvanger – indien de
veiligheidssituatie in haar werkgebied daartoe
aanleiding biedt – zelf zorgdraagt voor een
adequate risicoafweging en een daarbij
passend niveau van beveiliging en verzekering
van de personen die door subsidieontvanger
met de uitvoering van haar activiteiten zullen
worden belast. De zorg voor de veiligheid van
het personeel van NGO’s berust allereerst bij
de autoriteiten van de landen waar de
organisaties hun werkzaamheden ontplooien
en – indien die autoriteiten niet of
onvoldoende veiligheidswaarborgen kunnen
bieden – daarnaast bij de organisaties die als
werkgever een afweging moeten maken ten
aanzien van de inzet van hun medewerkers in
het licht van de risicosituatie.» (etcetera).
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