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Onder verwijzing naar uw brief van 11 april 2013, reageren wij op uw bevindingen 
uit het 'Rapport bij het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken' (RJv 2012). 

Wij zijn bijzonder verheugd met uw conclusie dat de bedrijfsvoering van het 
ministerie geen onvolkomenheden kent. Wij zien dit als erkenning van en 
waardering voor de bijzondere inzet van alle medewerkers van het ministerie. Het 
verbetertraject, dat begon in 2008, omvatte investeringen in de kennis en 
vaardigheden van management, beleids- en beheersmedewerkers, in 
informatiesystemen en in de organisatie van het interne toezicht. Het ministerie 
heeft een cultuurverandering ten aanzien van de aandacht voor de bedrijfsvoering 
weten door te voeren. De productieve samenwerking met de Aigemene 
Rekenkamer en de Auditdienst Rijk heeft hieraan eveneens bijgedragen. 

Resultaten uit het verieden, bieden geen garantie voor de toekomst. Wij zijn ons 
terdege bewust dat het behoud van de kwaliteit van de bedrijfsvoering geen 
vanzelfsprekendheid is. Achtereenvolgende financiële taakstellingen en 
hervormingen binnen de Rijksdienst en binnen het ministerie zetten druk op die 
kwaliteit. De recent opgerichte shared service organisatie voor de internationale 
functie, 3W (Wereldwijd Werken), en de voorgenomen vorming van een directie 
Bedrijfsvoering zuilen bijdragen aan het veriichten van de druk. 

Met de concentratie van de bedrijfsvoering van de posten in Regionale Service 
Organisaties (RSO's) is een belangrijke stap gezet in het behoud en bevorderen 
van de kwaliteit van de bedrijfsvoering voor alle posten. Zoals u ook aangeeft, 
heeft het ministerie goed zicht op de risico's van regionalisering. 
U vraagt ons aandacht te blijven schenken aan de regie op het proces van 
regionalisering, inclusief de rolverdeling tussen de verschillende actoren. 
De regioraad en de RSO dragen zorg voor de sturing van de bedrijfsvoering 
binnen de regio. De belangen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever 
(regioraad) en opdrachtnemer (HRSO) zijn beschreven in het Besluit 
Orgaanbeschrijving Regionale Service Organisaties. 
Hoewei de projectorganisatie ophoudt te bestaan, is de regie op het 
regionaiiseringsproces geborgd door het opdrachtgeversoverieg onder leiding van 
de directeur-generaal Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering. Het toezicht op de 
RSO's zal na de opheffing van de projectorganisatie worden belegd bij de 
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departementale lijnorganisatie. Hiertoe is de notitie 'Inrichting regie 
regionalisering, de overdracht van projectorganisatie naar lijnorganisatie' 
opgesteld, die ter besluitvorming vooriigt in het opdrachtgeversoverieg van 16 
mei 2013. 

Onze referentie 
FEZ-2013 

Hoewei de laatste overgebleven onvolkomenheid uit 2011 op het archief- en 
dossierbeheer is opgelost, is het werk nog niet af. De overgang van het papieren 
archief naar het digitale archief is in volle gang. Inmiddels is gestart met de 
ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor de gedigitaliseerde archiefomgeving. 
Wij zullen de bestaande systematiek van beheersing van het archief- en 
dossierbeheer handhaven tot het proces van digitalisering is afgerond en ingebed 
in de organisatie. 

Evenals vorige jaren worden fouten en onzekerheden geanalyseerd, waarbij het 
voorschottenbeheer onverminderd onze aandacht blijft houden. Daarnaast speelt 
de splitsing van de begroting in een begroting voor Buitenlandse Zaken en voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze splitsing wordt 
zorgvuldig voorbereid. 

Wij nemen uw overige aanbevelingen op het terrein van de informatiebeveiliging, 
de vertrouwensfuncties en de interne controle bij RSO's ter harte. In de bijiage 
gaan we nader in op de wijze waarop het ministerie invulling gaat geveD_aan die 
aanbevelingen. 

Frans Timmermans 
Minister van Buitenlandse Zaken 

Lilianne Ploumen 
Minister voor Buitëniandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
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Bijlage bij de bestuurlijl<e reactie op het 'Rapport bij het Jaarverslag 2012 van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)' (referentienr. FEZ-2013/168) 

Reactie van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking op de aanbevelingen in het Rapport blj het Jaarverslag 2012 van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)' 

Aanbevelingen bedriifsvoerinq 
Voorschottenbeheer 

Het ministerie zet het strakke toezicht op de kwaliteit van het rapportagebeheer, waaronder tijdig 
rappelleren c.q. het tijdig beoordelen van rapportages alsmede de toepassing van het sanctiebeleid 
voort. Aantoonbare verbeteringen moeten verder worden gerealiseerd door een meer proactieve 
monitoring. In 2013 bewaakt de concerncontroller alle oude voorschotten door onder andere samen 
met de betreffende budgethouders concrete afspraken te maken over de afwikkeling. Verdere analyse 
op het ontstaan van deze oude voorschotten moet zo veel mogelijk het risico van nieuwe 'oude 
voorschotten' beperken. 

Informatiebeveiliging 
Wij nemen de aanbevelingen ten aanzien van de regie op informatiebeveiliging bij uitbesteding over. 
De uitvoering hiervan is reeds in gang gezet en wordt gecoördineerd door het Comité 
Risicomanagement en Compliance. 

Vertrouwensfuncties 
Wij nemen uw aanbeveling van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van het terugdringen van het 
aantal medewerkers in een vertrouwensfunctie zonder geldig VGB ter harte. De recentelijk gestarte 
projecten Herwaardering vertrouwensfuncties en Clustering vertrouwensfuncties zullen hiertoe een 
grote bijdrage leveren. Wij tekenen hierbij nog aan dat het overgrote deel van de genoemde 25 
medewerkers in het verieden reeds een veiligheidsonderzoek had ondergaan. 

Interne controle RSO's 
Voor de verbetering van het proces van interne controle door de RSO's zijn twee conceptmodelien 
ontwikkeld om tot een transparante, risico-georiënteerde invulling van het jaariijks voorgeschreven 
interne controleplan te komen. Een model voorziet in de analyse van risico's bij geregionaliseerde 
posten en in een gemotiveerde keuze van interne controle maatregelen. Het andere model voorziet in 
de risicoanalyse van de bedrijfsvoering van de RSO zelf. De conceptmodellen zijn uitgezet bij de 
potentiële gebruikers om ervaring op te doen en advies te geven voor eventuele verdere verbetering. 
Wij verwachten de modellen in de zomer van dit jaar definitief te introduceren. 
De hierboven genoemde maatregel laat onveriet dat in 2013 uw aanbevelingen om toezicht uit te 
voeren op de kwaliteit van interne controleplannen en de uitvoering daarvan wordt overgenomen. Net 
als in 2012 zal ook in 2013 weer extra aandacht worden besteed aan het uitvoeren van de controle op 
de voorraad liquide middelen. 

Aanbevelingen - Overschrildino van de tolerantiegrens 
De geconstateerde overschrijdingen van de rapporteringsgrens bij de beleidsartikelen 1 en 8 zijn 
gerelateerd aan het beheer van Kleine Programma Fondsen. Het toezicht op deze fondsen is 
verscherpt. Bezien wordt of het beheer van de fondsen kan worden geherstructureerd om de 
foutgevoeligheid en de noodzakelijk toezichtinspanningen te beperken. 
Budgethouders worden verplicht een verbijzonderde interne controle uit te voeren op de Kleine 
Programma Fondsen. Daarnaast voert de concerncontroller een themacontrole uit en zal hij In 
relatiegesprekken met de betreffende budgethouders aandacht vragen voor de problematiek. 
Ook wordt - op termijn - ingezet op het systeemtechnisch afdwingen van het invullen van een 
checklist voorafgaand aan de betalingen. 


