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Bijlage(n) 

Geen Datum 16 november 2017 
Betreft  Aanpassing planning 2017 IOB – uitstel van twee beleidsdoorlichtingen 

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de directie Internationaal 
Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) de beleidsdoorlichtingen uit. De 
programmering hiervan is dynamisch en wordt jaarlijks aangepast om te kunnen 
voldoen aan de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE2015). 
 
Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de bijstelling van de planning 
voor 2017. De oplevering van de eindrapporten (inclusief beleidsreactie) van twee 
beleidsdoorlichtingen is vertraagd. Het gaat om: 
 
Operationele doelstelling:  Was voorzien voor: Uitgesteld naar: 
BHOS-begroting – artikel 2.1 
Voedselzekerheid 

2017 Voorjaar 2018 

BHOS-begroting – artikel 2.2 
Waterbeheer 

2017 Voorjaar 2018 

 

Beleidsdoorlichting operationele doelstelling 2.1 – Voedselzekerheid  

De beleidsdoorlichting voor Voedselzekerheid is grotendeels afgerond. De laatste 
hand wordt gelegd aan de afronding van de 4 onderhavige landenstudies voor 
Bangladesh, Ethiopië, Rwanda en Uganda, alsook aan het publicatie-klaar maken 
van het eindrapport. De beleidsreactie, inclusief de paragraaf voor de optie van -
20% financiële middelen, is in voorbereiding. De realistische bijstelling van de 
planning voor aanbieding van de beleidsevaluatie, inclusief de beleidsreactie 
is voorjaar 2018. 

Beleidsdoorlichting operationele doelstelling 2.2 - Waterbeheer 

De beleidsdoorlichting voor Waterbeheer nadert de afrondende fase. In de 
komende periode zal de referentiegroep het rapport voorzien van commentaar, 
waarna mogelijk nog een bijstelling volgt. Na deze fase zal de beleidsreactie, 
inclusief een paragraaf voor de invulling van -20% financiële middelen, ter hand 
worden genomen. Redenen voor de bijstelling van de planning zijn de uitbreiding 
van het aantal landenstudies van 3 naar 4, teneinde naast landen waarvoor een 
overgangsrelatie van hulp naar handel wordt beoogd (Bangladesh, Indonesië en 
Mozambique) ook een land met een hulprelatie toe te voegen (Mali). De herziene 
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planning voor aanbieding van de beleidsevaluatie, inclusief de beleidsreactie is 
voorjaar 2018.  

Planning IOB 

Deze verschuivingen in de planning van 2017 naar voorjaar 2018 heeft geen 
gevolgen voor de overige geplande evaluaties van IOB voor de begroting van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.  
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