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Uw referentie 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik uw conceptrapport bij het Jaarverslag 2011 van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gelezen. 

Met uw onderzoek ondersteunt u de Tweede Kamer bij het verienen van decharge 
aan de betrokken ministers. Dit jaar doet u dat door twee verschillende rapporten 
uit te brengen. Eén voor de Staten Generaal en één achtergronddocument dat u 
via het internet openbaar maakt. Met deze brief reageer ik conform het door u 
gevraagde format. Hierna treft u mijn bestuuriijke reactie per onderdeel in 
tekstblokken van maximaal een y^ A-4. 

1. Tekstblok bestuurlijke reactie OCW bij beleidsinformatie (pagina 6) 

OCW is verheugd met het oordeel van de Algemene Rekenkamer dat de 
beleidsinformatie deugdelijk tot stand is gekomen en met uitzondering van twee 
foutieve bronvermeldingen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Een 
grote hoeveelheid aanvullende informatie is te vinden in het tegelijk met het 
Jaarverslag uitgebrachte document "Kerncijfers 2007-2011". 
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2. Tekstblok bestuurlijke reactie bij bedrijfsvoering (pagina 8) 

OCW is verheugd van u te vernemen dat de vorig jaar door de Algemene 
Rekenkamer ervaren belemmering in de toegang tot informatie structureel 
en naar tevredenheid is opgelost. De Algemene Rekenkamer geeft verder 
aan dat op het bestuursdepartement een onvolkomenheid is opgelost. 
Tevens constateert de Algemene Rekenkamer dat het aantal 
onvolkomenheden evenwel is gestegen. Daarbij is een belangrijk punt dat 
de dossiervorming binnen OCW niet altijd volledig is. OCW is blij te 
vernemen dat de Algemene Rekenkamer, zei het beperkt, verbetering ziet 
in de al bestaande onvolkomenheden waaronder het inkoopbeheer. 

Drie van de onvolkomenheden hebben betrekking op het inkoopbeheer en 
de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Het oplossen van 
onvolkomenheden is voor OCW belangrijk. Het komende jaar wordt extra 
aandacht besteed aan het inkoopbeheer en de naleving van de Europese 
aanbestedingsregels. Voor de korte termijn is hiervoor centraal 
voorafgaand toezicht ingericht op alle aankopen boven de 10.000 euro 
(exclusief BTW) binnen het departement. Hiermee wil OCW voorkomen dat 
zich nieuwe onvolkomenheden voor doen. Tegelijk wil OCW hiermee de 
dossiervorming verbeteren. Voorde verdere uitwerking van de 
maatregelen die OCW het komende jaar neemt, verwijst OCW naar de 
bestuuriijke reactie op het achtergronddocument bij het 
verantwoordingsonderzoek 2011 van OCW. 

OCW handelt conform de wens van de Tweede Kamer dat de overheid meer 
gebruik maakt van open standaarden en open source software. OCW heeft 
geen inhuur van externen met een tarief van 225 euro (excl. BTW) per uur 
of hoger. Omdat OCW de instructies uit de rijksbegrotingsvoorschriften 
toepast, is er geen aanleiding om hiervan melding te maken in de 
bedrijfsvoeringsparagraaf. 
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3. Tekstblok bestuurlijke reactie bij Financiële informatie (bladzijde 9) 

Bij de controle op artikelniveau vermeldt de Algemene Rekenkamer een fout 
in de rechtmatigheid in artikel 4 'Beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie'. Deze fout staat reeds vermeld in het jaarverslag van 
OCW over 2011. Het wetsvoorstel om deze fout op te lossen, te weten 
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve 
van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het 
beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het 
beroepsonderwijs' (Kamerstukken II 2011/12, 33 200) ligt nu in de Tweede 
Kamer. In aansluiting hierop is het Uitvoeringsbesluit wet educatie 
beroepsonderwijs in voorbereiding. Verwacht wordt dat de wet in werking 
zal treden per 1 augustus 2013. 

Een rijksbrede constatering van de Algemene Rekenkamer is de onzekerheid 
ten aanzien van de afgerekende voorschotten in het kader van de Specifieke 
uitkeringen (SiSa). OCW verwijst hierbij naar de bedrijfsvoeringsparagraaf 
in het Jaarverslag 2011 van OCW. De Algemene Rekenkamer heeft over 
SiSa bezwaar aangetekend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. OCW verwijst hier naar de reactie van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

OCW heeft vanaf 2004 sterk ingezet op het terugdringen van het aantal 
specifieke uitkeringen. In de periode van 2004 tot 2012 is OCW teruggegaan 
van zevenendertig naar drie specifieke uitkeringen. De totale onzekerheid in 
het kader van SiSa blijft hierdoor voor OCW beperkt tot 139,3 miljoen euro. 

Met dank voor het ontvangen van het conceptrapport met aanbevelingen, 
vertrouw ik erop met uw aanbevelingen en het treffen van de genoemde 
maatregelen de bedrijfsvoering in 2012 te kunnen verbeteren. 

Met vriend 

de mini 

groet, 

ndertwijs. Cultuur en Wetenschap, 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 

Bijlage: 
Bestuuriijke reactie op het achtergronddocument bij het 
verantwoordingsonderzoek 2011 
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Bestuurlijke reactie op het achtergronddocument bij het 
verantwoordingsonderzoek 2011 

1. Beleidsinformatie 

De Algemene Rekenkamer heeft de totstandkoming van de beleidsinformatie 
onderzocht en komt tot het oordeel dat de onderzochte prestatie-indicatoren 
deugdelijk tot stand zijn gekomen en voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften, 
met uitzonderingen van twee prestatie-indicatoren waarvoor de bronvermelding 
niet juist is. 

Reactie OCW 
OCW is verheugd met het oordeel van de Algemene Rekenkamer dat de 
beleidsinformatie deugdelijk tot stand is gekomen en met uitzondering van twee 
foutieve bronvermeldingen voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Een grote 
hoeveelheid aanvullende informatie is te vinden in het tegelijk met het 
Jaarverslag uitgebrachte document "Kerncijfers 2007-2011". 

2. Bedrijfsvoering 

Op basis van haar onderzoek komt de Algemene Rekenkamer tot de bevinding dat 
de onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering van OCW in 2011 voldoen aan 
de gestelde eisen. Hierop zijn een zestal uitzonderingen. Deze zijn te verdelen in 
onvolkomenheden met betrekking tot: 

- inkoop en naleving van de Europese aanbestedingsregels (bij drie 
organisatieonderdelen), 

- subsidiebeheer en 
- uitvoering informatiebeveiliging (bij twee organisatieonderdelen). 

Naast de onvolkomenheden vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor de 
volgende onderdelen in de bedrijfsvoering: 

- personeelsbeheer, 
- vertrouwensfuncties en 
- informatiebeveiliging. 

Tot slot geeft de Algemene Rekenkamer een oordeel over de totstandkoming van 
de informatie over de bedrijfsvoering. 

In de paragrafen hierna zal OCW eerst ingaan op de onvolkomenheden en de 
aandachtspunten. Tot slot wordt gereageerd op het oordeel over de 
totstandkoming van de informatie over de bedrijfsvoering. 

2.1 Onvolkomenheden 

2.1.1 Onvolkomenheid in het inkoopbeheer waaronder de naleving van de 
Europese aanbestedingsregels bij de directie FM/ICT, Dienst Uitvoering Onderwijs 
en het Nationaal Archief (paragraaf 3.1.1 en 3.1.2) 

De Algemene Rekenkamer constateert bij de directie FM/ICT, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs en het Nationaal Archief een onvolkomenheid in het inkoopbeheer en 
de naleving van de Europese aanbestedingsregels. De Algemene Rekenkamer is 
positief over de verbeteracties die het afgelopen jaar in gang zijn gezet, maar 
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constateert daarbij dat deze te laat zijn ingezet om in 2011 nog effect te sorteren. 
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer hebben betrekking op het 
ontbreken van centraal toezicht in het inkoopproces en de dossiervorming. 
Daarnaast wordt bij de directie FM/ICT voor het bestuursdepartement als risico 
aangemerkt dat beleidsdirecties zelf mogen inkopen tot de aanbestedingsgrens. 
Specifiek voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief wordt 
opgemerkt dat er onvoldoende concurrentiestelling heeft plaatsgevonden en dat 
contracten niet tijdig veriengd of tijdig opnieuw zijn aanbesteed. 

Reactie OCW 
OCW deelt de mening van de Algemene Rekenkamer dat verbeteracties te laat 
zijn gestart om de gewenste effecten te sorteren. De aanbeveling van de 
Algemene Rekenkamer om de dossiervorming te verbeteren neemt OCW over. 

Per 10 april 2012 is, naast de al genomen maatregelen, voor het gehele 
departement voorafgaand toezicht door FEZ ingevoerd om: 

- nieuwe onrechtmatigheden te vermijden, 
- de inkoopdossiers van nieuwe en al bestaande inkopen in 2012 te 

completeren en 
- zorg te dragen dat contracten juist, tijdig en volledig worden 

geregistreerd. 

Het voorafgaand toezicht van FEZ omvat alle inkopen boven de 10.000 euro 
(exclusief BTW) en vindt plaats op drie momenten in het proces: 

- voor het aanvragen van de offerte, 
- voor het communiceren over de gunning en 
- voor het ondertekenen van het contract. 

Op basis van de uitgevoerde controles zal periodiek bepaald worden of het 
noodzakelijk is het voorafgaand toezicht op onderdelen van de organisatie voort 
te zetten. 

Parallel aan het voorafgaand toezicht worden structurele oplossingen onderzocht 
voor: 

- verdere centralisatie van inkopen en centraal toezicht op inkopen, 
- tijdig en juist verlengen van contracten en 
- borging van concurrentiestelling binnen bestaande raamcontracten. 

OCW treedt hierbij graag in overieg met de Algemene Rekenkamer om de 
mogelijkheden te bespreken hoe contracten tijdig en juist veriengd kunnen 
worden conform de vigerende wet- en regelgeving zonder de continuïteit van de 
bedrijfsvoering in gevaar te brengen. Dit speelt met name bij grote en complexe 
ICT-contracten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. 

2.1.2 Onvolkomenheid in het subsidiebeheer bij Dienst Uitvoering Onderwijs 
(paragraaf 3.1.3) 

De Algemene Rekenkamer constateert fouten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 
als het gaat om het subsidiebeheer in: 

- de financiële verantwoording, 
- de beoordeling van de verantwoordingsstukken en 
- de administratieve verwerking. 
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Reactie OCW 
OCW onderkent de bevindingen van de Algemene Rekenkamer. Om de 
onvolkomenheid op te lossen wordt in 2012 een plan van aanpak uitgevoerd. 
Hierin zijn interne maatregelen voor het verder verscherpen van het toezicht 
nader uitgewerkt. Onderdeel van het plan van aanpak is dat bij de 
subsidievaststelling scherper wordt toegezien dat in het rechtmatigheidsoordeel 
een accountantsverklaring is opgenomen. Tevens wordt in het plan van aanpak 
uitgewerkt hoe het inzicht in de openstaande voorschotten kan worden verbeterd. 

Inmiddels is de Auditdienst van OCW gevraagd om een audit uit te voeren op de 
naleving van de taakverdeling tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs en het 
bestuursdepartement bij het toekennen van subsidies. 

2.1.3 Onvolkomenheid uitvoering informatiebeveiliging directie FM/ICT en Dienst 
Uitvoering Onderwijs (paragraaf 3.1.4 en 3.1.5) 

De Algemene Rekenkamer constateert twee onvolkomenheden in de uitvoering 
van het informatiebeveiligingsbeleid bij OCW. Zowel bij de Dienst Uitvoering 
Onderwijs als bij de directie FM/ICT zijn niet voor alle systemen de 
veiligheidsrisico's in beeld. Bij DUO stelt de Algemene Rekenkamer dat het 
infomatiebeveiligingsbeleid niet periodiek wordt geëvalueerd. Bij de directie 
FMICT geldt dat voor een onderdeel van het financiële systeem de vereiste 
risicoanalyse niet navolgbaar is gedocumenteerd. 

Reactie OCW 
OCW onderkent de bevindingen van de Algemene Rekenkamer en neemt de 
aanbevelingen over. 

2.2 Aandachtpunten 

2.2.1 Aandachtspunt personeelsbeheer (paragraaf 3.2.1) 
De Algemene Rekenkamer komt tot de conclusie dat OCW onvoldoende interne 
controle maatregelen heeft uitgewerkt rond de verwerking van de P-
Direktmutaties. Daarnaast geeft de Algemene Rekenkamer aan een aantal 
aspecten niet goed te hebben kunnen controleren, omdat de dossierstukken niet 
(tijdig) zijn ontvangen. 

Reactie OCW 
OCW neemt de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer over aangaande de 
beheersmaatregelen rond de verwerking van de P-Direktmutaties. Dit zal onder 
andere gebeuren door een duidelijke en tijdige communicatie richting managers 
en medewerkers te organiseren rond de kritische P-Direktmutaties. 
Naar aanleiding van de opmerking van de AR over het onvoldoende op orde zijn 
van de dossiervorming op het gebied van personeelsbeheer heeft OCW reeds 
maatregelen genomen om de dossiers op orde te krijgen. Deze maatregelen 
maken onderdeel uit van de reguliere activiteiten. 

2.2.2 Aandachtspunt vertrouwensfuncties (paragraaf 3.2.2) 
De Algemene Rekenkamer benadrukt het belang van de screening van 
medewerkers in vertrouwensfuncties. Uit het onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer is gebleken dat OCW in een viertal gevallen medewerkers in 
vertouwensfuncties zijn begonnen voordat de screening was afgerond. 
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Reactie OCW 
OCW houdt zich aan de regels rondom het aanstellen van personen in 
vertrouwensfuncties. Zoals ook in het onderzoek is aangegeven, kan het in 
uitzonderiijke gevallen voorkomen dat het onderzoek van de AIVD nog niet geheel 
is uitgevoerd en een medewerker snel moet worden benoemd. Zoals uit het 
onderzoek van de Algemene Rekenkamer ook blijkt, neemt OCW in zulke gevallen 
de volgende beveiligingsmaatregelen om de risico's te beperken: 

een gesprek vindt plaats tussen de betrokken medewerker en de 
beveiligingsambtenaar van OCW, 
een kopie van het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - Bijzondere 
informatie wordt aan de betrokken medewerker uitgereikt, 
op basis van het gesprek tussen de beveiligingsambtenaar en de betrokken 
medewerker wordt een verklaring opgesteld die door de secretaris-generaal 
ondertekend wordt om met deze alternatieve maatregel in te stemmen en 
tot slot wordt er rekening gehouden met de uitvoering van de 
werkzaamheden door staatsgeheime werkzaamheden zoveel mogelijk uit te 
sluiten. 

2.2.5 Aandachtspunt toezicht informatiebeveiliging directie Bestuursondersteuning 
en Advies (paragraaf 3.2.3) 
Naar aanleiding van het door de Algemene Rekenkamer uitgevoerde rijksbrede 
onderzoek naar informatiebeveiliging constateert de Algemene Rekenkamer dat 
OCW in 2011 stappen heeft gezet om het toezicht op informatiebeveiliging te 
intensiveren. Hiermee is de onvolkomenheid opgelost. Dit heeft volgens 
Algemene Rekenkamer evenwel nog niet voldoende toezichtsinformatie 
opgeleverd. De Algemene Rekenkamer adviseert OCW om meer informatie over 
de verantwoordelijkheden van het lijnmanagement op te vragen en het beleid 
periodiek te evalueren. 

Reactie OCW 
OCW is verheugd dat de onvolkomenheid toezicht op informatiebeveiliging bij de 
directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) is opgelost. OCW neemt de 
aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over en zal in 2012 na het 
gereedkomen van het Baseline informatiebeveiliging rijksoverheid en het 
geactualiseerde Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - Bijzondere 
informatie op basis van een gedegen risicoanalyse het 
(informatie)beveiligingsbeleid evalueren en actualiseren. Tot slot wordt de 
toezichthoudende rol in 2012 versterkt. 

2.3 Oordeel over totstandkoming van de informatie over de 
bedrijfsvoering (paragraaf 3.4) 
De Algemene Rekenkamer constateert dat de informatie over de bedrijfsvoering in 
het Jaarverslag 2011 op een deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet 
aan de verslaggevingsvoorschriften. 

De Algemene Rekenkamer geeft aan dat de Tweede Kamer wil dat de overheid 
gebruik maakt van open standaarden en open source software. In dit verband 
dient in de bedrijfsvoeringsparagraaf conform de rijksbegrotingsvoorschriften 
expliciet te worden vermeld of wordt afgeweken van dit uitgangspunt. Daarnaast 
wordt door de Tweede Kamer afzonderiijk inzicht gevraagd in de inhuur van 
externen met een tarief van 225 euro (excl. BTW) per uur of hoger. 

Reactie OCW 
OCW handelt conform de wens van de Tweede Kamer dat de overheid meer 
gebruik maakt van open standaarden en open source software en heeft geen 
inhuur van externen met een tarief van 225 euro (excl. BTW) per uur of hoger. 
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Omdat OCW de instructies uit de rijksbegrotingsvoorschriften toepast, is er geen 
aanleiding om hierover melding te maken in de bedrijfsvoeringsparagraaf. 

3. Financiële informatie 

De Algemene Rekenkamer komt tot oordeel dat de in de financiële overzichten 
opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast wordt door de Algemene Rekenkamer 
ingegaan op fouten en onzekerheden op artikelniveau en onzekerheden bij 
afgerekende voorschotten. OCW wil graag op deze punten reageren. 

3.1 Belangrijke fouten en onzekerheden op artikelniveau (paragraaf 4.1) 

Bij de controle op artikelniveau vermeldt de Algemene Rekenkamer een fout in de 
rechtmatigheid in artikel 4 'Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie'. Deze fout 
is vermeld in het jaarverslag van OCW over 2011. Het wetsvoorstel om deze fout 
op te lossen, te weten Wijziging van onder meer de Wet educatie en 
beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige 
leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van 
het beroepsonderwijs' (Kamerstukken II 2011/12, 33 200) ligt nu in de Tweede 
Kamer. In aansluiting hierop is het Uitvoeringsbesluit wet educatie 
beroepsonderwijs in voorbereiding. Verwacht wordt dat de wet in werking zal 
treden per 1 augustus 2013. 

3.2 Single Information, Single Audit (paragraaf 4.1) 

De Algemene Rekenkamer heeft in verband met de teleurstellende uitkomst van 
de single review 2011 geconcludeerd "... dat het systeem van de single audit 
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. 

OCW heeft vanaf 2004 sterk ingezet op het terugdringen van het aantal specifieke 
uitkeringen. In de periode van 2004 tot 2012 is OCW teruggegaan van 
zevenendertig naar drie specifieke uitkeringen. De totale onzekerheid in het kader 
van SiSa blijft hierdoor voor OCW beperkt tot 139,3 miljoen euro. 
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