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Onder verwijzing naar uw brief van 13 april 2012 reageer ik op uw bevindingen uit 
het 'Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken' 
(RJv 2011). In de bijlage treft u mijn reactie met betrekking tot een aantal 
specifieke onderdelen van het achtergrondrapport 'Verantwoordingsonderzoek bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 (V)' aan. 

Zoals door u geconstateerd is de bedrijfsvoering van het ministerie in de 
afgelopen jaren serieus verbeterd. Dankzij actieve monitoring en toezicht is het 
aantal onvolkomenheden verder teruggebracht tot één. Voor het eerst sinds 2006 
zijn geen correcties nodig geweest om onder de tolerantiegrens te blijven. 

Ik ben verheugd dat de onvolkomenheid in de bedrijfsvoering op het gebied van 
huisvesting buitenland is opgelost. Ik deel de conclusie van de Algemene 
Rekenkamer dat een nieuw managementinformatiesysteem van groot belang is. 
Dit systeem zal het ministerie helpen bij het verwezenlijken van een vernieuwd 
vastgoedbeleid. De ambitie van een dergelijk beleid is om de Nederiandse 
vastgoedpositie in het buitenland beter in lijn te brengen met de (veranderingen 
in de) Nederiandse politieke ambitie ten aanzien van het postennet. Deze ambitie 
vormt de basis voor de vertaling van bijvoorbeeld economische diplomatie naar de 
bedrijfsvoering: de zogeheten differentiatie binnen het postennet. 

Uw positieve toon ten aanzien van dossier- en archiefbeheer op posten beschouw 
ik als een steun in de rug. In de afgelopen periode zijn diverse acties ter 
verbetering ondernomen. Het kwaliteitssysteem archief posten is inmiddels 
operationeel. Het systeem zal inzicht geven in de stand van zaken en mogelijke 
risico's op het vlak van archief- en dossierbeheer en biedt een solide basis voor 
correctieve acties richting posten. 

Ik deel uw mening dat het toezicht door het departement op het postennetwerk 
meer visie vereist en verbreding behoeft. Eerder dit jaar hebben hierover 
voorbereidende besprekingen plaatsgevonden. De ambitie is het toezicht voor alle 
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onderdelen van de bedrijfsvoering meer risico georiënteerd in te richten en het 
toezicht aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het terrein van de 
regionalisering en van de compacte rijksdienst. 

Onze referentie 
FEZ/FM-045/2012 

Onafhankelijkheid van het toezicht zal hierbij zeker ook aan de orde komen. Open 
is daarbij de vraag hoe hieraan invulling te geven. Het ministerie zal zich beraden 
op het advies van de Algemene Rekenkamer om voor toezicht op het 
Medefinancieringsstelsel over te gaan tot het formeel organisatorisch scheiden van 
beleid, uitvoering. Een andere mogelijkheid is functiescheiding binnen de afdeling, 
waarvoor de Algemene Rekenkamer in de handreiking 'Kaders voor toezicht en 
verantwoording' ook ruimte laat. 

Het jaarverslag 2011 is nog opgesteld conform het experiment format dat een 
aantal jaren op BZ van toepassing is geweest. Vanaf komend jaar zal toegewerkt 
worden naar de invoering van 'Verantwoord Begroten'. 

In het rapport worden verschillende door het ministerie ondernomen activiteiten 
op het vlak van consulaire dienstveriening genoemd die niet in het jaarverslag van 
het ministerie zijn opgenomen. Ik ben het met u eens dat hier meer zichtbaarheid 
aan gegeven kan worden. Bekeken zal worden op welke wijze ondernomen 
activiteiten op het vlak van consulaire dienstveriening explicieter in het 
jaarverslag opgenomen kunnen worden. Dat geldt ook voor activiteiten met 
betrekking tot het vreemdelingenbeleid. 

In het rapport wordt aangegeven dat de prestatie-indicatoren behorende bij 
operationele doelstellingen 7.1 en 7.2 niet voldoen aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Ik merk op dat de indicator'percentage schriftelijke 
klachten over reisdocumenten' in de praktijk niet goed bruikbaar is. Deze indicator 
zal om die reden met ingang van 2012 niet langer worden opgenomen. 
De indicator 'percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt 
afgehandeld' zal in het vervolg volgens de verslagleggingsvoorschriften 
opgenomen worden. Dat betekent dat het percentage voortaan in een tabel 
opgenomen zal worden waarin zowel de realisatiewaarde, de streefwaarde en de 
vergelijkende percentages van voorgaande jaren worden genoemd. 

Dr. U. Rosenthal 
Minister van Buitenlandse Zaken 
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Bijlage bij de bestuurlijke reactie op het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken (referentienr. FEZ/FM-045/2012) 

Reactie van de minister op een aantal onderdelen van het achtergronddocument 
'Verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 (V)" 

1. Beleidsinformatie: 'Veiligheid en stabiliteit' en 'Veiligheid van Nederlanders in het 
buitenland' 

Het jaarverslag 2011 is nog opgesteld conform het experiment format dat een aantal jaren op BZ van 
toepassing is geweest. Vanaf komend jaar zal toegewerkt worden naar de Invoering van 'Verantwoord 
Begroten'. 

In het rapport worden verschillende door het ministerie ondernomen activiteiten op het vlak van 
consulaire dienstveriening genoemd die niet in het jaarverslag van het ministerie zljn opgenomen. Ik 
ben het met u eens dat hier meer zichtbaarheid aan gegeven kan worden. Bekeken zal worden op 
welke wijze ondernomen activiteiten op het vlak van consulaire dienstveriening explicieter In het 
jaarverslag opgenomen zouden kunnen worden. Dat geldt ook voor activiteiten met betrekking tot het 
vreemdelingenbeleid. 

Volgens het rapport zouden de prestatie-indicatoren behorende bij operationele doelstellingen 7.1 en 
7.2 niet voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften. Ik merk op dat de indicator'percentage 
schriftelijke klachten over reisdocumenten' in de praktijk niet goed bruikbaar Is. Deze Indicator zal om 
die reden met ingang van 2012 niet langer worden opgenomen. De Indicator'percentage 
visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld' zal in het vervolg volgens de 
verslagleggingsvoorschriften opgenomen worden. Dat betekent dat het percentage voortaan In een 
tabel opgenomen zal worden waarin zowel de realisatiewaarde, de streefwaarde en de vergelijkende 
percentages van voorgaande jaren worden genoemd. 

2. Bedrijfsvoering 

Eén onvolkomenheid: Archief- en dossierbeheer posten 

Met betrekking tot de thans resterende onvolkomenheid op het vlak van archief- en dossierbeheer 
merk Ik het volgende op. 

In 2011 Is een managementinformatiesysteem voor het monitoren van de kwaliteit van het 
archiefbeheer op de posten ontwikkeld en aan de Algemene Rekenkamer gepresenteerd. Het 
kwaliteitssysteem is Inmiddels doorde departementale accountantsdienst (ACD) geijkt en volledig 
operationeel. 

De eerste kwartaalrapportage 2012 aan het Audit Committee (AC) Is te beschouwen als een 
nulmeting. Gedurende de ontwikkeling van het systeem Is voortschrijdend Inzicht ontstaan In de 
status van de archieven van de posten. Vla de kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen met 
betrekking tot Ingezette verbeteringen per post op de voet gevolgd. 

Ik verwacht dat de directie Informatiediensten (DID) met behulp van dit systeem een goede, 
transparante en oplossingsgerichte toezichtsfunctie kan uitoefenen en correctieve acties richting 
posten kan uitvoeren. 



Aandachtspunten bedrijfsvoering 

Ten aanzien van de door u genoemde aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering merk Ik 
graag het volgende op: 

- Voorschottenbeheer 

Het streven Is om de voorschotten uitbetaald tot en met 2007 in 2012 volledig te verantwoorden en 
te kunnen afboeken. FEZ volgt de voortgang daarvan op de voet en Is daarover in overieg met de 
betreffende budgethouders. 

-Toezicht postennetwerk 

Ik deel uw mening dat het toezicht door het departement op het postennetwerk meer visie vereist en 
verbreding behoeft. Eerder dit jaar hebben hierover voorbereidende besprekingen plaatsgevonden. De 
ambitie is het toezicht voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering meer risico georiënteerd in te 
richten en het toezicht aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het terrein van de regionalisering 
en van de compacte rijksdienst. 

-Medefinancieringsstelsel (MFS) 

Het beleid waarop het huidige medefinancieringsstelsel Is gestoeld, ligt vast In de beleidsnotitie 
maatschappelijke organisaties 'Samenwerken, maatwerk en meerwaarde' uit 2009 en het 
subsldlebeleldskader dat voor het medefinancieringsstelsel (MFS II) Is ontwikkeld. Dit beleid is van 
kracht voor de subsidieperiode 2011-2015. De allianties die zich met een programmavoorstel hebben 
gekwalificeerd voor MFS Il-subsldie, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma. Het 
ministerie heeft geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering, maar wel voor het toezicht op de 
uitvoering van de programma's die In het kader van het medefinancieringsstelsel worden uitgevoerd. 

Daarom ben ik van mening dat op toereikende wijze de onafhankelijkheid van het toezicht op de 
uitvoering wordt gewaarborgd. Bij dit toezicht zijn In alle gevallen twee directies betrokken (duo-
dossierhouderschap) per alliantie en ligt het financieel toezicht bij de controller-unit van de 
verantwoordelijke directie. 

-Informatiebeveiliging 

Ten aanzien van Informatiebeveiliging breng Ik graag onder uw aandacht dat het totaalpakket aan 
maatregelen wel degelijk is opgepakt. Enkele maatregelen van dit totaalpakket moeten nog afgerond 
worden. Ik onderschrijf uw risico-inschatting aangaande de nog lopende Implementatie van enkele 
maatregelen. 

Ten aanzien van uw opmerking met betrekking de wijze van belegging van verantwoordelijkheden bij 
uitbesteding merk ik op dat het informatiebeveiligingsaspect in de aanbestedingen van ICT-diensten 
inmiddels adequaat is geadresseerd. 

- Vertrouwensfuncties 

Ik ben blij met uw constatering dat het ministerie op het vlak van vertrouwensfuncties In de afgelopen 
jaren aanzienlijke verbeteringen heeft gerealiseerd en het proces goed heeft Ingericht. In nauwe 
samenwerking met de AIVD streef Ik naar verdere optimalisering van dit proces. 


