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Verslag aan het federale parlement: Evaluatie van de interne controle van de
DGD van de FOD Buitenlandse Zaken

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van zijn audit van de interne
controle van de Directie‐Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire
Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken. Het heeft de organisatie, de procedures
en de middelen onderzocht die de DGD heeft ingezet om de risico’s te beheersen die
met haar opdrachten gepaard gaan. De DGD heeft naar aanleiding van deze audit
een actieplan 2015‐2017 opgesteld om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van
het Rekenhof.
De Directie‐Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de
FOD Buitenlandse Zaken beheert een budget van om en bij de 1,3 miljard euro, wat nagenoeg
overeenstemt met 60% van de totale Belgische overheidssteun aan ontwikkeling.
Om een spaarzaam en doeltreffend beheer van die middelen te waarborgen, moet de DGD
een internecontrolesysteem invoeren dat beantwoordt aan de hoge eisen die sinds 2007 aan
de hele federale overheid worden opgelegd.
Het Rekenhof heeft dat systeem onderzocht, om na te gaan in welke mate de risico’s worden
beheerst die gepaard gaan met de uitvoering van de opdrachten van de DGD. Daarnaast heeft
het ook de controleactiviteiten geëvalueerd die verband houden met de subsidiëring van de
ngo’s.
Het besluit dat de vooruitgang die werd geboekt sinds de hervorming van 2012 in de lijn ligt
van een dynamiek die tot verbetering leidt, maar dat die niet voldoende gestructureerd is.
Uit de reactie van de DGD op de audit van het Rekenhof en uit de managementplannen en
operationele plannen die in 2014 werden aangenomen, blijkt dat de DGD zich ertoe verbindt
de reeds geleverde inspanningen voort te zetten om het internecontrolesysteem en het
risicobeheer te versterken. De minister, van zijn kant, deelt mee dat hij initiatieven heeft
genomen om de ontwikkelingshulp doelmatiger te laten verlopen. Hij heeft het Rekenhof de
synthese en de richtsnoeren van het actieplan 2015‐2017 bezorgd die de DGD heeft
uitgewerkt om haar internecontrolesysteem te versterken en een antwoord te bieden op de
aanbevelingen van het Rekenhof.
De aanbevelingen van het Rekenhof en het door de DGD opgestelde actieplan liggen in de
lijn van de invoering van de nieuwe reglementering, die in 2017 in werking treedt. Die
reglementering vertrouwt de evaluatie van de hulpprojecten en –programma’s grotendeels
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toe aan de actoren van de niet‐gouvernementele samenwerking (ngo’s, universiteiten, lokale
overheden…) en aan de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking.
In die context zal de verantwoordelijkheid van de DGD als ordonnateur van subsidies, die
erin bestaat ervoor te zorgen dat de openbare gelden goed worden aangewend, een nieuwe
uitdaging betekenen voor haar organisatie.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Evaluatie van de interne controle van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken
werd aan het federale parlement bezorgd. Het is enkel in elektronische vorm gepubliceerd
en is samen met dit persbericht terug te vinden op www.rekenhof.be.
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