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Betreft Aanpassing planning 2017 IOB – uitstel van twee beleidsdoorlichtingen 

 
Geachte voorzitter, 
 
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 (RPE 2015). 
 
Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over een 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: 
BZ-begroting - 2.3 Ontwapening, 
wapenbeheersing en wapenexportbeleid   

2017 voorjaar 2018 

BZ-begroting – 3.2 en 2.5 Europees 
Nabuurschap (ENB) 

2017 voorjaar 2018 

 
Beleidsdoorlichting operationele doelstelling 2.3 - Ontwapening, wapenbeheersing 
en wapenexportbeleid   
Het rapport van de beleidsdoorlichting bevindt zich volgens planning in een 
afrondende fase. Het is in de periode september t/m november 2017 echter niet 
mogelijk een beroep te doen op de ambtelijke ontwapeningsexperts van de 
referentiegroep, aangezien zij in deze periode prioriteit moeten geven aan hun 
werkzaamheden voor de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties.  
 
Het gevolg is dat uw Kamer het eindrapport van deze beleidsdoorlichting niet eind 
2017 maar in het voorjaar van 2018 kan verwachten.  
 
Beleidsdoorlichting operationele doelstelling 3.2 en 2.5 - Europees Nabuurschap 
Het concepteindrapport dient na overleg met de externe referentiegroep grondig 
aangepast te worden. De analyse van de verzamelde informatie vergt meer tijd 
dan voorzien, mede doordat de gevolgen van de herziening van het 
Nabuurschapsbeleid in 2015 daarin explicieter worden meegenomen. Hiernaast 
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bleek er meer tijd gemoeid met het voltooien van de door IOB uitgezette 
synthesestudie over het Europees Nabuurschap en de landenstudies.   
 
De verwachting is dat het eindrapport met de beleidsreactie in het voorjaar van 
2018 naar uw Kamer verstuurd kan worden. 
 
Planning IOB 
Deze verschuivingen in de planning van 2017 naar de eerste helft van 2018 heeft 
verder geen gevolgen voor de overige geplande evaluaties van IOB. 
 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken,   
 
 
 
 
Halbe Zijlstra 
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