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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Bij brief van 13 april 2012 hebt u mij het conceptrapport en het 
achtergronddocument met aanbevelingen bij het Jaarverslag 2011 van 
Begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden 
voor een bestuurlijke reactie. 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport en het 
achtergronddocument. Zoals u aangeeft in uw rapport is 2011 een bijzonder jaar 
geweest voor het ministerie van BZK. Dit kwam mede door de departementale 
herindelingen die ontstonden bij aanvang van het Kabinet Rutte-Verhagen. De in-
en ontvlechting van organisatieonderdelen resulteerden voor BZK in complexe en 
omvangrijke werkzaamheden. Ik ben daarom ingenomen met uw constatering dat 
de in- en ontvlechting van organisatieonderdelen succesvol is veriopen. 

Naast positieve bevindingen beschrijft u in uw rapport een aantal tekortkomingen 
en aandachtspunten waaraan BZK in 2012 extra aandacht zou moeten besteden. 
Mijn reactie hierop treft u hierna en heb ik conform uw verzoek onderverdeeld naar 
beleidsinformatie, bedrijfsvoering en financiële informatie. 
In het onderdeel bedrijfsvoering geef ik aan welk deel van mijn reactie betrekking 
heeft op uw rapport en welk deel betrekking heeft op uw achtergronddocument met 
daarin uw aanbevelingen. 

1. Beleidsinformatie 
In uw Rapport bij het Jaarverslag beoordeelt u de beleidsinformatie in het 
Jaarverslag op basis van relevantie en (een betrouwbare) totstandkoming. Ik 
constateer dat u de beleidsinformatie over het algemeen relevant en betrouwbaar 
acht. U ziet op zes punten tekortkomingen in de totstandkoming van de 
beleidsinformatie van BZK. Ik zeg u toe uw bevindingen mee te nemen bij de 
totstandkoming van de Ontwerpbegroting 2013. Ik zou betrokkenheid van de 
Algemene Rekenkamer daarbij zeer waarderen. 

Meer specifiek merk ik op dat de conclusie dat er informatie ontbreekt over "in 
hoeverre wonen betaalbaar is voor woningeigenaren met een laag inkomen" mij 
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bevreemdt. In lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften verantwoord ik in het 
jaarverslag mijn voornemens uit de begroting. Voor de genoemde informatie is 
geen doelstelling in de begroting 2011 opgenomen. De informatie die hierover 
beschikbaar is, is gebaseerd op het tweejaariijkse onderzoek naar woonuitgaven 
voor huurder en kopers. De meest recente onderzoeksbevindingen uit 2010 zijn 
uiteraard aan de Tweede Kamer beschikbaar gesteld. 

De constatering dat de Algemene Rekenkamer aanvullende informatie verwacht 
komt daarom, bij het jaarverslag, op een onverwacht moment. Uw 
beoordelingskader voor de beleidsinformatie in het Jaarverslag zou daarom mijns 
inziens niet moeten weergeven wat de Algemene Rekenkamer verwacht, maar wat 
de Tweede Kamer aan verantwoordingsinformatie toekomt op basis van de 
beleidsinformatie in de begroting. De begroting 2013 lijkt mij een gepast moment 
om met elkaar het gesprek te voeren over de beleidsinformatie die de Algemene 
Rekenkamer verwacht. 

2. Bedrijfsvoering 
De Algemene Rekenkamer constateert dit jaar zeven onvolkomenheden op het 
terrein van BZK. Hieronder geef ik per onvolkomenheid mijn reactie. 

Controlraamwerk P-Direkt 
Mijn onderstaande reactie heeft zowel betrekking op het rapport als op het 
achtergronddocument. 

Datum 

26 april 2012 

Kenmerk 
2012-0000253469 

In navolging van uw rapport over 2010 kent u voor het controlraamwerk bij P-
Direkt over 2011 een onvolkomenheid toe. Vooral in de eerste helft van 2011 was 
het controlraamwerk nog niet volledig ingericht voor de processen handmatig 
mutatieverwerking (betreft circa 5% van de op jaarbasis verwerkte mutaties), 
wijzigingenbeheer SAP-HR en autorisatiebeheer. Zoals uw rapport meldt, is voor 
deze processen in de tweede helft van 2011 goede vooruitgang gerealiseerd. Het 
stelsel van beheersmaatregelen is daarmee eind 2011 grotendeels op orde 
gebracht. In 2012 zal de afronding van de opzet en de werking van de 
beheersmaatregelen worden gemonitord en werkt P-Direkt waar nodig verder aan 
het op orde brengen van het beheerstelsel. 

Interne controle op personeelsbeheer IND en Rgd 
Reactie op rapport 
Het personeelsbeheer bij de baten-lastendiensten Rgd en IND is naar uw mening 
ontoereikend. U constateert dat een aantal controlemaatregelen in 2011 nog moest 
worden ingevoerd. Zoals reeds hiervoor vermeld heeft P-Direkt eind 2011 het 
stelsel van beheersmaatregelen grotendeels op orde gebracht. De controlsheets 
voor de inrichting van en controle op het personeelsbeheer zijn daar een belangrijk 
onderdeel van. Omdat de informatievoorziening vanuit P-Direkt over de 
controlsheets pas eind 2011 beschikbaar was, moesten IND en Rgd vervangende 
maatregelen nemen. De IND heeft haar bestaande IC-plan uitgevoerd, maar kon 
daarbij geen gebruik maken van de controlsheets. Bij de Rgd is voor 2011 een 
Controle- en Auditplan opgesteld op basis van een risicoanalyse. In februari 2011 is 
dit plan goedgekeurd door het Audit Comité Rgd. In dit plan zijn ook de interne 
controleonderzoeken opgenomen, waaronder een onderzoek naar de 
veriofregistratie in P-Direkt. De Rijksauditdienst heeft over 2011 niet geconstateerd 
dat de interne controle bij de IND en Rgd onvoldoende zou zijn geweest en ook niet 
dat significante fouten en/of onzekerheden in het personeelsbeheer zijn 
opgetreden. Ik deel daarmee niet uw conclusie dat het personeelsbeheer 
ontoereikend is geweest. 
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Datum 

Reactie achtergronddocument 26aprii 2012 
Ten aanzien van uw aanbevelingen volsta ik door te melden dat Rgd en IND op Kenmerk 
korte termijn de benodigde controlemaatregelen in kaart brengen die voortvloeien 2012-0000253469 
uit het P-Direkt zelfbedieningsconcept en de wijze van invoeren daarvan. Zodoende 
voldoet het personeelsbeheer in 2012 weer aan de eisen. 

Financieel beheer bij De Werkmaatschappij 
Reactie op rapport 
In uw rapport concludeert u dat het financieel beheer bij de Werkmaatschappij over 
2011 niet op orde is geweest. Daarom kent u een onvolkomenheid toe. U stelt dat 
De Werkmaatschappij in 2011: 
• slechts beperkt inzicht heeft in de omzet en resultaatontwikkeling van de 

individuele bedrijfseenheden; 
• tekortkomingen in het financieel beheer veelal pas bij het opmaken van de 

jaarrekening werden ontdekt; 
• facturen in 2011 niet tijdig heeft verzonden; 
• pas na afloop van het jaar de kosten, de omzet en de onderbouwing daarvan 

inzichtelijk werden. 

U projecteert deze bevindingen op alle 18 bedrijfseenheden van De 
Werkmaatschappij. Dat is echter niet de bevinding van de Rijksauditdienst. De 
Rijksauditdienst heeft bij 4 van de 18 bedrijfseenheden bevindingen bij de 
volledigheid van de omzet. 

Bij deze 4 bedrijfseenheden heeft het de Rijksauditdienst en De Werkmaatschappij 
extra inspanning gekost om voldoende zekerheid over de volledigheid van de 
omzetverantwoording te verkrijgen. De door de Rijksauditdienst uiteindelijk 
geconstateerde onzekerheid bij de volledigheid van de omzetverantwoording is 
ruim onder de daarvoor geldende tolerantiegrens gebleven. Ik deel daarmee niet 
uw conclusie dat het financieel beheer van De Werkmaatschappij in 2011 niet op 
orde was en ben van mening dat deze conclusie geen recht doet aan de feitelijke 
situatie in 2011. 

Reactie op achtergronddocument 
Dat het financieel beheer bij 4 bedrijfseenheden van de Werkmaatschappij verder 
verbeterd kan worden, onderken ik. De voor deze 4 bedrijfseenheden noodzakelijke 
verbeteringen worden in 2012 gerealiseerd. 

Informatiebeveiliging 
Mijn onderstaande reactie heeft zowel betrekking op het rapport als op het 
achtergronddocument. 

Uw constatering dat de informatiebeveiligingsplannen bij het kerndepartement zijn 
verouderd, herken ik. Ook is de Planning- en Controlcyclus eind 2011 nog niet 
volledig ingevoerd. In de interne werkafspraken 2012 is daarom vastgelegd dat de 
informatiebeveiligingsplannen dit jaar geactualiseerd worden. Op het gebied van de 
Planning- en Controlcyclus zijn in 2011 reeds concrete stappen gezet, zoals het 
benoemen van een vaste contactpersoon informatiebeveiliging per dienstonderdeel. 
Ook is gestart met het opzetten van een beleidsdocument Integrale beveiliging. 
Deze is uiteriijk eind 2012 gereed. 

Over uw bevindingen ten aanzien van vertrouwensfuncties merk ik het volgende op. 
Uit artikel 6 lid 2 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (zowel 

Pagina 3 van 5 



2012-0000253469 

uit de wetstekst als uit de toelichting) volgt niet dat de AIVD erop moet toezien dat Datum 
het systeem zodanig functioneert dat vertrouwensfuncties alleen worden vervuld 26aprii2oi2 
door werknemers voor wie een verklaring van geen bezwaar is afgegeven. Vanuit Kenmerk 
de Wet Veiligheidsonderzoeken (Wvo) is iedere minister afzonderiijk 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wvo in diens sector. De AIVD voert 
vervolgens de aangevraagde veiligheidsonderzoeken uit. 

Inkoopbeheer BZK Kerndepartement 
Reactie op rapport 
De Algemene Rekenkamer constateert tekortkomingen in de volledigheid van de 
inkoopdossiers en de volledige registratie van contracten in het contractregister. Ik 
constateer dat het ministerie in 2011 goede vooruitgang heeft geboekt om de 
tekortkomingen weg te nemen. 

In het laatste kwartaal van 2011 is bij het kerndepartement onderzoek gedaan om 
het contractbeheer optimaal in te richten en de tekortkomingen van onvolledige 
contractendossiers op orde te krijgen. Overheveling van andere rijksonderdelen 
naar BZK en uitplaatsing van onderdelen was mede aanleiding voor dit 
onderzoek. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot diverse maatregelen om het 
inkoopproces verder te verbeteren. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor de 
werking van het gehele inkoopsysteem belegd bij de Coördinerend Directeur Inkoop 
(CDI). Deze maatregel bewerkstelligt een strakke regierol, monitoring op de 
kwaliteit van de inkoopdossiers, een betere naleving van Europese 
aanbestedingsregels bij het veriengen van contracten en het optimaliseren van 
de contractenregistratie. 

Reactie op achtergronddocument 
De reeds genomen maatregelen voor het inkoopbeheer worden in 2012 
geëffectueerd en resulteren in: een centrale registratie van contracten bij de 
Haagse Inkoop Samenwerking (HIS), kwartaalanalyses van de inkoopuitgaven, een 
jaariijkse aanbestedingskalender per januari 2012, het optimaliseren van 
inkoopdossiers en een Planning & Control in samenwerking met directie FEZ voor 
(Europese) aanbestedingen. 

Inkoopbeheer FM Haaglanden 
Reactie op rapport 
U constateert dat bij FM Haaglanden in 2011 een aantal onrechtmatigheden te 
onderkennen is. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat in 2011 een aantal 
contracten onrechtmatig veriengd moest worden doordat er vertraging ontstond in 
het aanbestedingsproces en de dienstveriening gelijktijdig door moest gaan. 

FM Haaglanden wordt steeds vaker geconfronteerd met situaties die buiten de 
beïnvloedingssfeer van de dienst liggen. De aansluiting van nieuwe departementen 
bij de dienstveriening van FM Haaglanden zorgt voor de nodige risico's op dit 
gebied. Ik kan daarom niet uitsluiten dat maatregelen (zie ook hieronder) niet 
afdoende zijn om aanbestedingsfouten altijd te voorkomen. Los van deze 
bijzondere situaties, ben ik van mening dat het inkoopbeheer bij FM Haaglanden 
over het algemeen op orde is. 

Reactie op achtergronddocument 
FM Haaglanden heeft de aanbestedingskalender voor 2012 aangepast. De 
dooriooptijd voor de Europese aanbestedingen is verruimd, zodat eventuele 
vertraging door bijvoorbeeld juridische procedures kan worden opgevangen. Ook is 
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begin 2012 een spendanalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de Datum 
inkoopuitgaven en tijdig een aanbestedingstraject te starten. 26aprii 2012 

Kenmerk 

Single Information Single Audit (SiSa) 2012-0000253469 
Naar aanleiding van de teleurstellende uitkomst van de single review 2011 (zie 
kader) concludeert u "... dat het systeem van de single audit onvoldoende 
functioneert". U kent aan BZK een ernstige onvolkomenheid toe voor de 
systematiek van SiSa. Daarom werk ik op dit moment met de minister van 
Financiën aan een plan van aanpak ter verbetering van SiSa. In dit plan wordt van 
alle betrokken partijen (departementen, medeoverheden en accountants) een 
krachtige inzet gevraagd om SiSa meer robuust te maken. De eigen bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de genoemde partijen blijven onveriet, maar worden 
in een samenhangend kader geplaatst om meerwaarde te bereiken en de kracht 
van SiSa beter te benutten. Ik zou verdere betrokkenheid van de Algemene 
Rekenkamer bij de implementatie van het verbeterplan in 2012 zeer waarderen. 

Voor mijn uitgebreide reactie op de ernstige onvolkomenheid voor SiSa verwijs ik 
naar het verbeterplan dat ik opstel als reactie op uw brief van 5 april 2012 waarin u 
bezwaar aantekent tegen de uitvoering van SiSa. U ontvangt mijn reactie uiteriijk 4 
mei 2012. 

3. Financiële informatie 

Ik heb kennis genomen van uw bevinding dat u onvoldoende zekerheid heeft over 
de vaststellingen van verstrekte specifieke uitkeringen uit 2010 en eerder voor de 
tijdelijke stimuleringsregeling 3^ tranche woningbouwprojecten. 

Uw verdere positieve oordeel over de financiële informatie geeft geen aanleiding tot 
een nadere reactie. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies 
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