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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
Jaarverslag 2011 van Koninkrijksrelaties, dat mij bij brief van 13 april 2012 is 
aangeboden. 

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

Voor de bedrijfsvoering constateert u dat er geen onvolkomenheden zijn, maar 
signaleert u wel enkele aandachtspunten. Daarop ga in onderstaand in. 

In uw rapport constateert u dat er tot voor kort onvoldoende aandacht is besteed 
aan de resultaten en effecten van de subsidieprogramma's. In 2011 heeft BZK zich 
met name op SONA gericht en in mindere mate op FDA en AMFO. Daarvoor heb ik 
de volgende argumenten: 

• Bij SONA gaat het om de grootste subsidiebedragen (circa 60 % van het totale 
subsidiebudget tussen 2000 en 2013); 

• Tot en met 2012 kon een substantieel bedrag aan subsidievoorschotten aan 
SONA verstrekt worden in het kader van de lopende programma's; 

• Er was een verhoogd risico ten opzichte van de andere twee stichtingen 
(voornamelijk met betrekking tot de rechtmatigheid van de bestedingen). 

Om de informatievoorzieningen ten aanzien van de resultaten van de 
subsidieprogramma's te verbeteren heb ik een aantal maatregelen getroffen. Met 
SONA zijn er afspraken gemaakt om in 2012 de resultaten van projecten beter in 
kaart te brengen. Voor het FDA en AMFO vindt er in 2012 een inhaalslag plaats aan 
de hand van de bij SONA opgedane kennis. Het geplande evaluatieonderzoek naar 
de werking en resultaten van FDA wordt naar verwachting deze zomer opgeleverd. 
De evaluatie beoordeelt voornamelijk de doelmatigheid van de programma's. Op 
basis van de evaluatie maken we met Aruba en FDA een reëel ambitieniveau van de 
subsidieprogramma's voor de resterende jaren en maken we afspraken over een 
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afdoende (tussen- en eind-) oordeel over de doelmatigheid. Een andere 
rapportagestructuur moet de inzichtelijkheid van de projecten verbeteren. Voor 
AMFO geldt hetzelfde en worden afspraken gemaakt over een gewijzigde 
rapportagestructuur, hoe de definitieve eindafrekening in 2013 gestalte krijgt en zal 
er een evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid van de subsidies plaatsvinden. De 
Tweede Kamer wordt na afloop daarvan geïnformeerd over de bereikte resultaten 
en in staat gesteld een oordeel te vellen over de doelmatigheid van dit 
beleidsinstrument. 
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Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

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