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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw conceptrapporten bij het eerste 
jaarverslag EL&I en het Diergezondheidsfonds (DGF), die mij op 13 april 2012 zijn 
aangeboden. 

Hieronder treft u mijn reactie aan op uw conclusies en aanbevelingen aangaande 
de bovenstaande rapporten. Tevens treft u in de bijlagen een uitgebreidere reactie 
op het achtergronddocument behorende bij het Rapport bij het Jaarverslag 2011 
ministerie van EL&I en het themadocument Natuur. 

Beleidsinformatie 
U merkt de beleidsinformatie in het jaarverslag rond voedselveiligheid als 
'beperkt' aan (RJV EL&I p.5). U constateert dat objectieve gegevens over de 
veiligheid van voedsel grotendeels ontbreken in de begroting en het jaarverslag. 
Ten aanzien hiervan merk ik op dat de minister van VWS primair verantwoordelijk 
is voor de gehele Europese wetgeving voor voedselveiligheid met uitzondering van 
het slachten van dieren en het keuren en uitsnijden van vlees, waarvoor het 
ministerie van EL&I verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid heeft 
betrekking op de regels, de normstelling en op het toezicht op de naleving 
daarvan. De NVWA is belast met het toezicht en de naleving hiervan en dit 
onderdeel wordt gemeten door de prestatie-indicator'naleving Hazard Analysis 
and Critical Control Points (HACCP) verplichting'. 

U geeft op pagina 8 van uw rapport aan dat het jaarverslag weinig relevante 
informatie over de bereikte effecten en de daarvoor verrichte prestaties bevat. Ik 
wijs u er met nadruk op dat er o.a. in het kader van de gebruikelijke werkwijze 
rond de rijksbegrotingsvoorschriften vele andere pariementaire stukken en 
projectrapportages verschijnen met daarin opgenomen alle relevante 
prestatieresultaten. 
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Bedrijfsvoering: Toezicht Centraal Orgaan Voorraadvorming 
Aardolieproducten (COVA) 
Het toezichtkader van het ministerie van EL&I is gefocust op die taken die zich onze referentie 
juist onafhankelijk van het Rijk moeten bewegen. Voor het COVA ligt de Rijkstaak 270679 
juist meer genuanceerd om snel en adequaat in te kunnen grijpen tijdens een 
energiecrisis, bijv. om binnen enkele dagen over te kunnen gaan tot het inzetten 
van beschikbare olievoorraden. Er is hier sprake van strategisch landsbelang. 

In dit verband zal ook de betrokkenheid van het ministerie bij het COVA in termen 
van opdrachtgeverschap, toezicht en uitvoering opnieuw worden bezien. Daarbij 
zal balans gevonden moeten worden in een noodzakelijke intensieve 
wisselwerking tussen ministerie en het COVA en de eisen die daaraan gesteld 
worden uit oogpunt van onafhankelijk toezicht. 

Europees aanbesteden door AgNL 
U merkt de naleving van de Europese aanbestedingsregels door Agentschap NL 
(AgNL) aan als onvolkomenheid. De inkoopfunctie van AgNL is als gevolg van 
recente fusies de laatste jaren sterk in beweging geweest. AgNL heeft de 
afgelopen jaren een omvangrijk verbeterproces in gang gezet, dat in 2011 
significant effect begint te sorteren. Het aantal fouten loopt juist sterk terug, 
hetgeen de AR ook bevestigt. Ik onderken dat de werking van onderdelen van het 
inkoopbeheer nog niet over het gehele jaar was verbeterd. 

Tussentijdse afrekening van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG) 
De Algemene Rekenkamer wijst met betrekking tot het ILG op een aantal 
aandachtspunten. U geeft aan dat de bezuiniging van € 600 mln. zo goed als te 
niet gedaan wordt door de afspraken over de inzet van de rullgrond van het Rijk. 
Ik zie geen verband tussen de bezuiniging van € 600 mln. op de ILG middelen t /m 
2013, en het inzetten van ruilgronden t.b.v. realisatie van de herijkte EHS t/m 
2021. Ook in de oorspronkelijke ILG systematiek is grond altijd een instrument 
geweest om de EHS ambities te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruilgronden 
t.b.v. Staatsbosbeheer die in de ILG periode om niet zijn overgedragen. De 
bezuinigingen worden gerealiseerd, alleen de ambitie is met het herijken van de 
EHS naar beneden bijgesteld. 

De Staatssecretaris heeft in het onderhandelingsakkoord met de provincies 
afspraken gemaakt over de afrekening van het ILG. Uitgangspunt bij de 
afrekening is dat de uitgaven zijn te koppelen aan de geleverde prestaties. Het 
Comité van Toezicht heeft als opdracht te beoordelen of de prestaties 
daadwerkelijk geleverd zijn. Hierbij zal uiteraard het onderhanden werk worden 
betrokken, omdat het ILG tussentijds wordt afgerekend. 

De Algemene Rekenkamer constateert terecht dat 2011 een bijzonder ILG jaar is. 
Formeel heeft nog ILG bevoorschotting plaatsgevonden, maar bestuuriijk is met 
de provincies overeengekomen dat dit jaar onderdeel uitmaakt van de 
decentralisatie afspraken die met ingang van 2011 van kracht zijn. 
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Ik ben met de provincies in gesprek om 2011 zorgvuldig af te ronden, met in 
achtneming van de gemaakte decentralisatie afspraken en waarbij de borging van 
de rechtmatigheid vanzelfsprekend één van de uitgangspunten zal zijn. 

Ik ben wat betreft de vier begrotingsartikelen van mening dat ik op basis van 
gevalideerde prestaties een stevige basis heb voor vaststelling van de 
Rijksbijdrage per begrotingsartikel. 

Onze referentie 
270679 

Tot slot 
Zoals u weet staat het jaar 2012 in het teken van een verdere integratie van de 
bedrijfsvoeringsprocessen van de fusie tussen de voormalige ministeries van EZ 
en LNV. Uw rapport is voor mij een belangrijk signaal om de bedrijfsvoering 
verder te verbeteren. 
In deze context ben ik evenwel content met uw constatering dat de financiële 
informatie in het jaarverslag 2011 deugdelijk tot stand is gekomen en uw oordeel 
dat de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen. 

drs. M.J.M. Vee. 
Minister va e Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Bijlage 1. Rapport bij het Jaarverslag (achtergronddocument) 

Be le ids in fo rma t i e Onze referentie 

U merkt de informatie rond voedselveiligheid als 'beperkt' aan (p.5). U constateert 270679 
dat objectieve gegevens over de veiligheid van voedsel grotendeels ontbreken in 
de begroting en het jaarverslag. 
Ten aanzien hiervan merk ik op dat de minister van VWS primair verantwoordelijk 
is voor de gehele Europese wetgeving voor voedselveiligheid met uitzondering van 
het slachten van dieren en het keuren en uitsnijden van vlees, waarvoor EL&I 
verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op de regels, de 
normstelling en op het toezicht op de naleving daarvan. De NVWA is belast met 
het toezicht De naleving inzake het slachten van dieren en het keuren en 
uitsnijden van vlees wordt gemeten door de eerder genoemde prestatie-indicator 
'naleving HACCP verplichting'. 

U stelt dat de indicator het aantal gegeven smaaklessen weergeeft (pag. 6, tabel). 
Dit is echter niet het geval. Zowel in de begroting als in het jaarverslag geeft de 
indicator het aantal geregistreerde basisscholen weer die smaaklesssen verzorgen. 

U geeft aan dat de prestatie indicator'aantal basisscholen met smaaklessen' niet 
deugdelijk tot stand komt. Ik ben van mening dat er voor deze indicator 
voldoende waarborgen zijn in relatie tot de risico's. De scholen die zich aanmelden 
voor de smaaklessen ontvangen lesmateriaal, er wordt telefonisch contact gelegd 
of alles duidelijk is en meer dan 8 0 % schrijft zich in voor een workshop. 

U zet een vraagteken bij de informatie over de mate waarin slachterijen voldoen 
aan de veiligheidseisen. U stelt dat de wijze waarop en de mate waarin gemeten 
wordt of slachterijen voldoen aan de veiligheidseisen niet geschikt is om generieke 
uitspraken te doen. Ik deel uw conclusie niet dat de meting van de 
realisatiewaarde van prestatie-indicator'naleving Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP)-verplichting' niet is gebaseerd op een toetsing van het 
gehele HACCP-systeem. In de gekozen systematiek worden binnen een bepaalde 
tijdsperiode alle bedrijven en alle aspecten van het HACCP-systeem onderzocht. 
Op grond van een risicogebaseerde aanpak wordt in elk begrotingsjaar een deel 
van de bedrijven en aspecten geselecteerd. Aan de hand van die uitkomsten 
wordt door experts een schatting gemaakt van de gemiddelde naleving van alle 
aspecten van het HACCP-systeem. Op deze wijze komt de realisatiewaarde op een 
kosteneffectieve wijze tot stand. 

U geeft aan dat in de begroting 2012 drie prestatie-indicatoren zijn vervallen 
(p.7): eariy-warning bestrijdingsplichtige dierziekten, vaccinbanken en 
internationale capacity buildingsprojecten dierziektebestrijding. U geeft aan dat 
daarmee relevante informatie verioren gaat en adviseert daarom dat het goed zou 
zijn als de Staatssecretaris naar de beschikbare relevante informatie zou 
verwijzen. Deze indicatoren zijn in het kader van Verantwoord Begroten vanaf 
2012 niet meer opgenomen in de EL&I begroting. Voor de begroting 2013 zal de 
begrotingsopzet verder in lijn worden gebracht met Verantwoord Begroten. 
Daartoe zal worden onderzocht hoe de mate van crisisparaatheid in de begroting 
van 2013 zal worden opgenomen. 
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U geeft aan dat de prestatie-indicatoren "Aantal nieuwe technostarters dat 
voortkomt uit de SKE-regeling" en "Aantal participaties dat vanuit de Seed-
fondsen wordt gedaan in technostarters" uit artikel 3.2 niet deugdelijk tot stand Onze referentie 

gekomen, omdat de risico's in het totstandkomingsproces niet toereikend zijn 270679 
afgedekt (pag.8). Het zou hierbij specifiek gaan om: 

1. gebrek aan controle op de getallen die het ministerie aangeleverd krijgen 
van de SKE's (Subsidieprogramma Kennis Exploitatie) en de Seed-
fondsen; 

2. geen controle of de technostarters ook voldoen aan de definitie van 
technostarters. 

In beide gevallen ben ik dit niet met u eens, omdat er een gedegen traject van 
registratie, controle, verantwoording en rapportage plaatsvindt. 

Voor de SKE's gaat dat als volgt: 
• Definitie Technostarter: Een rechtspersoon die een onderneming drijft (die 

ten hoogste v i j f jaar geleden is ingeschreven in de handelsregistervan de 
KvK) of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische 
vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Het gaat 
hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten 
(geen adviezen); 

• Een SKE-consortium krijgt een subsidie van 4 jaar op basis van een plan 
en doelstellingen gericht op het oplossen van knelpunten die er zijn voor 
met als uiteindelijke einddoel dat er meer Technostarters komen in 
Nederiand; 

• Er is sprake van een jaariijks verplichte rapportage aan AgNL (voorheen 
TechnoPartner) die de regeling uitvoert; 

• Er is een adviescommissie die visitaties aflegt om de voortgang te 
bewaken, monitoort en de verantwoordelijke Minister kan adviseren; 

• Na 4 jaar vindt er een subsidievaststelling plaats, waarbij er een 
accountantscontrole plaatsvindt. De accountant controleert het aantal 
technostarters dat is voorzien van een pre-seed lening en de bijbehorende 
lening-voorwaarden (dat is een faciliteit dat een SKE-consortium kan 
aanbieden: een persoonlijke lening voor het opzetten van een bedrijf). 

Voor de Seed-fondsen gaat dat als volgt: 
• Er wordt via de Seed capital regeling een lening verstrekt aan 

participatiefondsen (Seed-fondsen) om participaties aan te gaan in 
technostarters die een onderneming hebben op basis van een technische 
vinding. Een fonds investeert via aandelenkapitaal of converteerdare 
achtergestelde lening in de technostarter; 

• Als een fonds investeert wordt er een melding gemaakt bij AgNL 
(voorheen TechnoPartner) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de regeling. Bij de melding wordt een stortingsverzoek (bedrag), uitreksel 
van de KvK en de overeenkomst, die gesloten is tussen de Seed-fonds en 
de technostarter, bijgesloten; 

• AgNL (voorheen TechnoPartner) toetst melding aan de randvoorwaarden 
van de regeling en gaat over tot betaling van 50% van de storting; 

• AgNL en de adviescommissie monitoort via visitaties de investeringen; 
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• De leningen die de Seed-fondsen hebben gekregen via TechnoPartner, de 
inkomsten van de fondsen en de terugbetalingen aan AgNL (voorheen 
TechnoPartner) worden door de accountant gecontroleerd en voorzien van onze referentie 
een controleverklaring; 270679 

• AgNL rapporteert structureel en op ad-hoc basis aan het Ministerie van 
EL&I; 

• Het Ministerie van EL&I rapporteert dit vervolgens weer in haar 
verantwoordingslijn naar o.a. de TK. 

In uw oordeel over de totstandkoming van de beleidsinformatie staat dat deze 
weliswaar deugdelijk tot stand gekomen is maar niet toereikend is afgedekt. 
Het instrumentarium voor de internationalisering van het bedrijfsleven wordt op 
dit moment herzien. De instrumenten Prepare2Start, 2g@there en 
Package4Growth zijn en worden omgevormd of vervangen. Bij het opstellen van 
nieuwe prestatie-indicatoren worden de opmerkingen van de Algemene 
Rekenkamer (AR) uit het Rapport bij het Jaarverslag meegenomen. 

Naleving van Europese aanbestedingsregels door Agentschap NL 
U merkt de naleving van de Europese aanbestedingsregels door Agentschap NL 
(AgNL) aan als onvolkomenheid. De inkoopfunctie van AgNL is als gevolg van 
recente fusies de laatste jaren sterk in beweging geweest. AgNL heeft de 
afgelopen jaren een omvangrijk verbeterproces in gang gezet, dat in 2011 
significant effect begint te sorteren. Het aantal fouten loopt terug, wat de AR ook 
bevestigt. In het licht van de in totaliteit van € 75 miljoen die AgNL in 2011 aan 
materiële uitgaven heeft gedaan, blijven de daadwerkelijke fouten binnen de 
toleranties die de Auditdienst Rijksbreed hanteert ('slechts' 1% fout, ofwel 99% is 
goed), 
AgNL heeft een derhalve een goedkeurende controleverklaring van de Auditdienst 
ontvangen. 
Ter toelichting. In 2011 heeft AgNL de volgende maatregelen in gang gezet: 

• De regelgeving over de volledigheid van het contractregister zal intensiever 
gecommuniceerd en gecontroleerd gaan worden; 

• Naast de al bestaande verplichting om het Inkoop Expertise Centrum (lEC) 
in te schakelen bij Europese aanbestedingen is onder meer een voorstel in 
voorbereiding tot verplichte betrokkenheid van het lEC voor inkopen boven 
de 3 offert:egrens (€25.000); 

• De interne controle is vanaf 2011 geïntensiveerd, waardoor de periodiciteit 
van de controles is vergroot; 

• Er is gewerkt aan bewustwording met behulp van een intranetpagina, waar 
informatie te vinden is over raamcontracten, contactpersonen en de 
administratieve organisatie (AO). Alle communicatiemiddelen worden 
ingezet:Yammer, presentaties, intranet, (telefonische) contacten; 

• De Administratieve Organisatie (AO) Inkopen is in 2011 vastgesteld; (elk 
kwartaal) een inkoopdiagnose (spendanalyse) opgesteld, d.w.z. de uitgaven 
aan kostensoorten en de benutting van raamovereenkomsten zijn in kaart 
gebracht. De bevindingen zijn naar de budgethouders gegaan. Deze 
diagnose wordt per kwartaal uitgevoerd; 

• De belangrijkste raamovereenkomsten (die AgNL-breed gelden) staan op 
het lEC-intranet; 
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• AgNL is gestart met een actie vooriichting over wat het lEC doet, de 
begeleiding en advisering en wat de gevolgen zijn van niet Europees 
aanbesteden; Onze referentie 

• Bekendmaking adviesrol van lEC o.a. via het houden van presentaties en via 270679 
het intranet; 

• lEC beschikt over een elektronische marktplaats, hierin kunnen 
aanbestedingen en/of offertetrajecten worden gestart en kan een traject 
worden gevolgd. 

• Sinds begin 2011 wordt gebruik gemaakt van een integrale Europese 
aanbestedingskalender (EL&I breed), waarin alle lopende en voorgenomen 
Europese aanbestedingen zijn gezet. 

Inkoopdossiervorming DICTU 
U merkt de naleving van de inkoop en aanbestedingsregels en de dossiervorming 
bij DICTU aan als onvolkomenheid. De financiële omvang van de geconstateerde 
problemen bleef echter ruimschoots binnen de geldende tolerantiegrenzen voor 
verslaglegging en accountantscontrole. DICTU heeft maatregelen genomen om de 
geconstateerde tekortkoming verder te verbeteren. Hiertoe lopen de volgende 
maatregelen: 

• De conclusies van de AR zijn gebaseerd op een extern onderzoek betrekking 
hebbend op dossiers uit 2009 en 2010 terwijl het hier gaat over het 
verslagjaar 2011; 

• Het onderzoek richtte zich op risicovolle dossiers, waardoor uitkomsten niet 
geëxtrapoleerd kunnen worden. Er kan dus niet gezegd worden dat het 
gehele systeem niet werkt. Het ging toen slechts om onderdelen van de 
gehele procedure. 

• In 2011 was er geen sprake van fouten van dusdanige grootte. DICTU heeft 
een goedkeurende accountantsverklaring over haar financiële maatregelen 
en beheer; 

• Uit de spendanalyse van DICTU over de volledige aanbestedingsdossiers van 
de afgelopen 4 jaar is gebleken dat de dossiers ten aanzien van 2011 ruim 
binnen de tollerantiegrenzen zijn gebleven voor rechtmatigheid; 

• Begin 2011 heeft DICTU een eigen evaluatie uitgevoerd om de stand van 
zaken te bezien. Daaruit bleek dat het inkoop- en contractmanagement 
verder aangescherpt kon worden. DICTU heeft daartoe een verbeterplan 
opgesteld; 

• Tevens is begin 2012 een chief financial officer (CFO) benoemd die o.a. tot 
taak heeft concrete verbeteringen te implementeren op het gebied van 
volledigheid dossiers, richtlijnen voor vastlegging, inkoopfacturen en 
overeenstemmende administraties. 

Opbrengstenverantwoording Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
(NVWA) 
De geconstateerde omissie met betrekking tot de opbrengstverantwoording 2011 
is niet eerder als probleem geduid. Het bestaande systeem voor de 
productieverantwoording bij de voormalige VWA (Fatijdec) wordt al ruim 10 jaar 
gebruikt. Ten gevolge van de afronding van de fusie van de NVWA is de aandacht 
voor de urenregistratie in het tijdschrijfsysteem Fatijdec tijdelijk onvoldoende 
geweest. 
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Hierop zijn in 2011 acties ondernomen om de juistheid en de volledigheid achteraf 
alsnog vast te stellen. Deze extra acties worden in 2012 indien nodig 
g e c o n t i n u e e r d . onze referentie 

• Daarnaast heeft de NVWA extra audits uitgevoerd wat heeft geleid tot extra 270679 
interne controles en structurele veranderingen. Hierbij zijn AD en AR 
geraadpleegd. De NVWA heeft bij een aselecte steekproef slechts 0 ,1% aan 
fouten gevonden; 

• De NVWA heeft een actieplan productieverantwoording, een actieplan inkoop 
en een actieplan betaalorganisatie opgesteld; 

• In de maandelijkse gesprekken tussen control met de divisies is tijdschrijven 
een gespreksonderwerp in de planning en controlcyclus; 

• Periodiek worden planning en realisatie vergeleken en verschillen worden 
verklaard; 

• Met betrekking tot de volledigheid van opbrengsten derden (retributies) 
worden er periodiek factureringsonderzoeken uitgevoerd om de volledigheid 
van deze opbrengsten te borgen. 

Uit de administratie kon (achteraf) de juistheid en volledigheid van de geschreven 
uren wél worden vastgesteld. Dit heeft geleid tot een goedkeurende 
accountantsverklaring over 2011. 

De werkwijze is niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Door 
aanvullende maatregelen is het beheer op dit punt verbeterd. Ondanks 
organisatieveranderingen, krimp en nieuwe invoering productencatalogus worden 
productieafspraken gehaald. 

Met de invoering per eind 2012 van een nieuw tijdschrijfsysteem (Spin) is het 
probleem opgelost omdat het tijdschrijven dan door middel van een dubbele 
controle beter geborgd is. 

Contractenregister Dienst Regelingen (DR) 
In de periode van de "tijdelijke werkorganisatie", het gehele jaar 2011, heeft DR 
haar inkoopactiviteiten gebundeld. Binnen DR is er met de reorganisatie 1 centrale 
inkoopfunctie gecreëerd. Binnen deze afdeling is een centrale registratie 
aanwezig. Door de centralisatie van de Inkoopfunctie is er ook centraal zicht op 
naleving van voorwaarden. Hierdoor kan er nu eenvoudiger gestuurd worden op 
een centraal contractenregister en kwalitatief goede inkoopdossiers. Op dit 
moment werkt DR aan een spendanalyse over 2011. Tevens werkt DR aan het 
verder optimaliseren en digitaliseren van de Inkoopdossiers. 

Het ontsluiten van informatie kon niet in alle gevallen direct bij de eerste vraag 
geleverd worden. Gezien het feit dat de informatie in het desbetreffende geval in 
tweede instantie wel geleverd is en er geen onrechtmatigheden zijn 
geconstateerd, voldoet het financieel beheer aan de norm. 

Formaliseren informatiebeveiligingsbeleid kerndepartement EL&I 
U constateert dat het informatiebeveiligingsbeleid mede vanwege de fusie, op een 
aantal punten tekort schiet. Door harmonisatie van de ICT-organisatie en -
middelen van oud-LNV en EZ, is inderdaad tijdelijk minder aandacht geweest voor 
het formaliseren van het informatiebeveiligingsbeleid. De harmonisatie van de ICT 
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van 2 ministeries is complex en moet onder hoge tijdsdruk gerealiseerd worden. 
Om die reden is er voor gekozen de bestaande afzonderiijke 
informatiebeveiligingseisen van de voormalige departementen te blijven gebruiken Onze referentie 

en evaluaties van het beleid tijdelijk aan te houden. Er is voor 2011 gekozen voor 270679 
een baseline benadering. Deze reduceert het aantal risicoanalyses dat gedaan 
moet worden doordat 70 a 80 % van de processen voldoende beveiligd zijn. 

Het ministerie van EL&I liep geen risico's, immers deze baselinebenadering leidt 
namelijk niet onmiddellijk tot verminderde bescherming van informatiesystemen 
tegen misbruik, inbraak en uitval. Verder hebben zich in 2011 geen 
noemenswaardige incidenten gemanifesteerd. 

Het doet mij deugd dat u de informatiebeveiliging en het informatiesysteem APM 
van DICTU benoemd als goed praktijkvoorbeeld in uw rijksbrede 
informatiebeveiligingsonderzoek. 

Ik onderschrijf ten volle het belang van een goede verdeling van de 
verantwoordelijkheden, periodieke evaluatie van het beleid en een jaariijkse 
rapportage over de naleving ervan. In 2012 zal als één van de uit te voeren 
fusiewerkzaamheden de organisatie van de informatiebeveiliging van EL&I 
opnieuw ingericht worden. 

Beheer vertrouwensfuncties 
U doet de aanbeveling om het beheer van vertrouwensfuncties op orde te brengen 
en geen medewerkers op een vertrouwensfunctie te plaatsen zonder dat de 
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is afgegeven. 

De AR is tot deze conclusie gekomen op basis van een beperkte steekproef. Het 
door de AR genoemde aantal van 47 medewerkers is een extrapolatie. Dit wordt 
er echter niet bij vermeld. 

Vanwege de recente fusie tussen de twee departementen zijn we vanaf begin 
2011 bezig de lijst met vertrouwensfuncties te actualiseren. De AIVD heeft een 
service level agreement met departementen waarin staat dat er max. 3 
onderzoeken per maand verricht worden. AIVD kan niet meer aan i.v.m. 
capaciteitsproblemen. De dienstverieningsovereenkomst met de AIVD wordt 
geactualiseerd en de planning met hen afgestemd. 

Aan deze aanbeveling zal ik gevolg geven. Bij het plaatsen van personen op 
vertrouwensfuncties zonder een afgegeven VGB zal ik zoveel mogelijk voorkomen 
dat zij - in afwachting van de af te geven VGB - structureel met staatsgeheime 
informatie in aanraking komen. 

Rijksverantwoordelijkheid COVA 
Ik onderken het belang van onafhankelijk toezicht op een organisatie als het 
COVA. Vanwege de fusie van departementen wordt het toezichtkader van EL&I 
herzien. 

• Conclusie is dat wegens de wettelijke taak van de stichting COVA, die van 
nationaal en internationaal belang is, bestuuriijke betrokkenheid bij de 
stichting COVA gewenst blijft; Met de zitting van EL&I in het bestuur van 
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COVA kan EL&I/de ELI beleidsdirectie Energiemarkt direct aansturen hoe 
COVA de voorraadplicht invult. EL&I is immers verantwoordelijk en neemt 
deel aan internationale gremia, waar een groot deel van het COVA-beleid onze referentie 
bepaald wordt; 2̂ 0679 

• Deze situatie bestaat al zo'n 25 jaar. Dit was bij ook bij de Rekenkamer 
bekend maar nimmer als een onvolkomenheid aangemerkt. Directe 
betrokkenheid is daarnaast noodzakelijk om te borgen dat de "l i jnen" kort 
zijn om snel en adequaat te kunnen handelen tijdens een oliecrisis, bijv. om 
binnen enkele dagen over te kunnen gaan tot het inzetten van beschikbare 
voorraden. Er is hier sprake van strategisch landsbelang; 

Ik zal de betrokkenheid van het ministerie van EL&I bij het COVA in termen van 
opdrachtgeverschap, toezicht en uitvoering opnieuw bezien. Balans zal daarbij 
moeten worden gevonden ten aanzien van een noodzakelijke intensieve 
wisselwerking tussen ministerie en het COVA en de eisen die daaraan gesteld 
moeten worden uit oogpunt van onafhankelijk toezicht. 

Aandachtspunt overdrachtsprotocollen 
U acht het van belang dat het protocol van de Kernfysische Dienst vanuit het 
ministerie van I&M en het toezicht op TNO vanuit het ministerie van OCW zo 
spoedig mogelijk worden getekend. Hierbij merk ik op dat het protocol voor de 
Kernfysische dienst wel degelijk door beide partijen is getekend en waarvan u een 
kopie heeft ontvangen waarbij alleen de getekende versie van het bijbehorende 
addendum niet overiegt kon worden. De overdracht van taken van het ministerie 
van voormalig VROM naar het ministerie van EL&I op het gebied van 
stralingsbescherming is namelijk geregeld in het protocol ter ontmanteling van het 
ministerie van voormalig VROM. Daar staan de handtekeningen van alle betrokken 
secretarissen-generaal onder. Het stuk waar de AR op doelt is het addendum 
waarin deze afspraken nog wat nader worden uitgewerkt. 
Wat betreft het protocol voor de overdracht van TNO heb ik de minister van OCW 
reeds voorgesteld om dit protocol alsnog te ondertekenen. 

Aandachtspunt FES 
Ik constateer dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat er bij de afwikkeling 
van het FES geen sprake is geweest van onvolkomenheden maar de afwikkeling 
van FES wel een punt van aandacht vindt. In mijn bestuuriijke reactie op het 
rapport bij het Rijksjaarverslag over 2010 ben ik reeds inhoudelijk ingegaan op de 
stappen die ik samen met de minister van Financiën heb ondernomen om de 
afwikkeling van het FES op een zorgvuldige wijze te laten plaats vinden. Hierover 
is de Tweede Kamer tijdig en adequaat geïnformeerd. 

Aandachtspunt Beheer van het investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
De Algemene Rekenkamer wijst met betrekking tot het ILG op een aantal 
aandachtspunten. U geeft aan dat de bezuiniging van € 600 mln. zo goed als te 
niet gedaan wordt door de afspraken over de inzet van de rullgrond van het Rijk. 
Ik zie geen verband tussen de bezuiniging van € 600 mln. op de ILG middelen t/m 
2013, en het inzetten van ruilgronden t.b.v. realisatie van de herijkte EHS t/m 
2021. Ook in de oorspronkelijke ILG systematiek is grond altijd een instrument 
geweest om de EHS ambities te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruilgronden 
t.b.v. Staatsbosbeheer die in de ILG periode om niet zijn overgedragen. De 
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bezuinigingen worden gerealiseerd, de ambitie is met het herijken van de EHS 
naar beneden bijgesteld. 

Onze referentie 

De Staatssecretaris heeft in het onderhandelingsakkoord met de provincies 270679 
afspraken gemaakt over de afrekening van het ILG. Uitgangspunt bij de 
afrekening is dat de uitgaven zijn te koppelen aan de geleverde prestaties. Het 
Comité van Toezicht heeft als opdracht om te beoordelen of de prestaties 
daadwerkelijk geleverd zijn. 

De Algemene Rekenkamer constateert dat 2011 een bijzonder ILG jaar is. Formeel 
heeft nog ILG-bevoorschotting plaatsgevonden, maar bestuuriijk is met de 
provincies overeengekomen dit jaar onderdeel te laten uitmaken van de 
decentralisatie afspraken die met ingang van 2011 van kracht geworden zijn. Ik 
ben met de provincies in gesprek om 2011 zorgvuldig af te ronden, met in 
achtneming van de gemaakte decentralisatie afspraken en waarbij de borging van 
de rechtmatigheid vanzelfsprekend één van de 
uitgangspunten zal zijn. 

Ik ben wat betreft de vier begrotingsartikelen van mening dat ik op basis van 
gevalideerde prestaties een stevige basis heb voor vaststelling van de 
Rijksbijdrage per begrotingsartikel. 

Single Information Single audit (SiSa) 
Op grond van de uitkomst van de single review 2011 heeft u geconcludeerd dat 
het systeem van de single audit rijksbreed onvoldoende functioneert. In verband 
met deze conclusie stelt de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in overieg met haar collega van Financiën een plan van aanpak 
op ter verbetering van SiSa. Overigens zijn al enkele maatregelen genomen. In 
het plan van aanpak 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. 

Afrekening Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) 
U stelt dat er niet jaariijks afgerekend wordt met het Bureau Beheer 
Landbouwgronden (BBL) en beveelt aan om hetzij jaariijks af te rekenen, hetzij op 
dit punt de Wet agrarisch grondverkeer (Wag) aan te passen. 
Ik ben van opvatting dat het niet mogelijk is jaariijks af te rekenen zoals de 
Algemene Rekenkamer voorstelt. Sinds 2007 verstrekt het ministerie van EL&I 
geen voorschotten meer aan BBL voor aankopen ten behoeve van de realisatie 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ten aanzien van voorschotten die door 
EL&I in het verieden aan BBL zijn verstrekt, geldt het 'Revolving Fund' principe. 
Dat wil zeggen dat opbrengsten uit verkopen direct weer worden benut voor 
nieuwe aankopen. Beslissingen over aan- en verkopen worden genomen door de 
provincies. 

Beheer van Europese fondsen 
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Wat betreft de opvolging van uw aandachtspunten in het beheer van de Europese 
fondsen verwijs ik u naar de kabinetsreactie op het Rapport bij de EU-
lidstaatverklaring waar ik op al deze punten uitgebreid inga. onze referentie 

270679 

Diergezondheidsfonds 
U stelt vast dat het DGF voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 
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Bijlage 2 Reactie op Thema Natuur RJV 2011 

T h e m a N a t u u r onze referentie 
270679 

In 2011 zijn grote stappen gezet in de modernisering van het natuurbeleid met als 
doel een betere balans tussen economie en ecologie en natuur dichter bij de 
mensen. Hierin staat het decentraliseren van bevoegdheden centraal. Het 
onderhandelingsakkoord natuur met de provincies, de ontwikkeling van de 
Programmatische Aanpak Stikstof, de herziening van natuurwetgeving en green 
deals biodiversiteit passen in deze benadering. 

De wenselijkheid van de omslag van het natuurbeleid van verwerving van gronden 
naar inrichting en beheer blijkt uit de realisatiecijfers van de ILG. 
De hoge uitvoeringskosten van de Subsidieregeling voor natuurbeheer zijn 
aanleiding geweest de Commisie Blauw en Korff te vragen voorstellen te doen om 
deze kosten drastisch te veriagen. Hun aanbevelingen zijn opgenomen in het 
rapport " DR tot uw dienst'. 
De AR vraagt aandacht voor drie punten die ondanks de decentralisatie van het 
natuurbeleid relevant blijven voor de Tweede Kamer: internationale 
verplichtingen, informatiepositie minister en Tweede Kamer en realisatie EHS. Ik 
onderschrijf het belang van deze drie punten. In het akkoord is aan alle drie deze 
punten aandacht besteed. Bij de uitvoering van het akkoord in 2012 zullen deze 
punten worden geconcretiseerd. 

Voor het Kabinet is het voldoen aan de internationale verplichtingen het 
uitgangspunt. Met dit akkoord wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan het 
bereiken hiervan. In het akkoord is vastgelegd dat de prioriteit ligt bij de 
internationale verplichtingen. In de bestuuriijke verhoudingen tussen rijk en 
provincies heeft het rijk voldoende mogelijkheden tot bijsturen als provincies de 
afspraken niet zouden nakomen. Van belang hiervoor zijn de nog uit te werken 
afspraken over monitoring. De aanbevelingen om te komen tot betrouwbare en 
onderiing vergelijkbare informatie onderschrijf ik. De AR vraagt speciale aandacht 
voor de inzet van gronden van de terreinbeherende instanties. Voor de provincies 
is dit een opgave om in goed overieg met deze organisaties tot een betere 
natuurkwaliteit te komen. Dit vraagt bij uitstek kennis van het gebied. Ik heb er 
vertrouwen in dat partijen gezamenlijk tot slimme oplossingen zullen komen. 
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