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Nr. 129  BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 september 2013 

Op 17 december jl. is de motie van de heer Sjoerdsma over een zo breed 
mogelijke verspreiding van ontwikkelingsrelevant onderzoek door Uw 
Kamer aangenomen. (motie sjoerdsma Kamerstuk 33 400 V, nr.36) 

De regering is gaarne bereid de motie uit te voeren en onderschrijft het 
evidente belang van het vrijelijk en gratis ter beschikking stellen van 
onderzoeksgegevens en resultaten. 

Een zo groot mogelijke verspreiding van de resultaten van onderzoek dat 
gefinancierd wordt lastens de OS-begroting en het vrijelijk ter beschikking 
stellen daarvan is staand beleid. Voor het ter beschikking stellen van de 
onderzoeksresultaten moest echter in het verleden in het algemeen de 
publicatie daarvan worden afgewacht. Met de huidige digitale middelen is 
het mogelijk geworden om op eenvoudige wijze meerdere «stakeholders» 
in het onderzoeksproces vroegtijdig te betrekken en de participatie en 
verscheidenheid van deelnemers bij het onderzoek te vergroten. Ook is 
het makkelijk geworden om tussentijdse resultaten in brede kring aan de 
orde te stellen. 

Om die mogelijkheden te benutten zijn vijf kennisplatforms op het terrein 
van OS opgezet waarin overheid, bedrijfsleven, denktanks, universiteiten, 
internationale instellingen en maatschappelijke organisaties samen-
werken. Naast een algemeen op «development issues» gericht platform 
zijn er platforms tot stand gekomen voor de vier speerpunten (water, 
voedselzekerheid, sexuele en reproductieve gezondheid en rechten en 
veiligheid en rechtsorde). De platforms zijn tevens belast met de formu-
lering van een onderzoeksagenda op de betreffende beleidsterreinen. Op 
basis van de bevindingen van de platforms worden onderzoeksvoorstellen 
gefinancierd waarbij NWO-WOTRO als intermediaire organisatie fungeert. 
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De faciliterende werking van de platforms voor kennisdeling en de 
formulering van onderzoekprogramma’s kan alleen maar slagen als 
transparant wordt gewerkt. De komende maanden worden de nodige 
voorzieningen getroffen om vrije en gratis digitale toegang te realiseren. 
Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van elders opgedane ervaringen 
met het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten zoals bijvoorbeeld 
die van DFID in Groot Britannië. Overigens zal met betrekking tot 
onderzoek dat niet via één van de platforms is geïnitieerd dezelfde 
beleidslijn worden gevolgd. 

Voor de uitvoering van die beleidslijn ten aanzien van de platforms zal ik 
de secretariaten en regiegroepen van de platforms verzoeken de 
webrechtlijnen (www.webrichtlijnen.nl) over het ontwerpen, bouwen en 
beheren van websites in acht te nemen. Die richtlijnen beogen immers de 
realisatie van websites, die gratis toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn 
en zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en 
toegankelijkheid. 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
E.M.J. Ploumen
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