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Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw conceptrapporten bij het
Jaarverslag 2012 en het Diergezondheidsfonds (DGF). Hierbij ontvangt u mijn
reactie op uw oordelen en aanbevelingen.

Ik ben tevreden met uw positieve constatering dat vier van de zes
onvolkomenheden van vorig jaar door inspanningen van mijn ministerie nu zijn
opgelost. Zo is het beheer van de opbrengsten van de NVWA en het inkoopbeheer
van Dienst Regelingen verbeterd. Ook is de informatiebeveiliging op orde gebracht
en zijn er afspraken gemaakt omtrent de beëindiging van de betrokkenheid van
EZ-ambtenaren in het bestuur van de COVA.

U heeft waardering voor het feit dat het complexe fusieproces van het ministerie
beheerst is verlopen en dat met goed gevolg de werkprocessen en de ICT
systemen van beide departementen zijn samengevoegd. Daar ben ik blij om.
Daarnaast is ook de overstap in 2012 naar één systeem voor de financiële
administratie succesvol verlopen.

U heeft een aantal opmerkingen en aanbevelingen waar ik graag op in wil gaan.

Beleidsi nformatie
U heeft onderzoek gedaan naar de besteding van gelden voor duurzame energie
en de informatieverstrekking ter zake. U concludeert dat het ministerie van
Economische Zaken op dit moment nog geen informatie geeft over hoe en in
welke mate de uitgaven nu en in de toekomst bijdragen aan duurzame
energieproductie. Daarom doet u de aanbeveling in meerjarenprognoses te
rapporteren over verwachte uitgaven en productie, alsmede de onderuitputting.

U ziet het als een positieve ontwikkeling dat ik de Tweede Kamer heb toegezegd
om jaarlijks voor de begrotingsbehandeling te rapporteren over de voortgang van
de duurzame energieproductie. Dat doet mij deugd en ik ga er van uit dat deze
rapportage zal bijdragen aan het inzicht in de besteding van publieke middelen.
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Ik ben er geen voorstander van om extra middelen uit te trekken in de jaren 2013
— 2016, zoals u voorstelt. U oppert deze suggestie op basis van onderzoek dat
ECN in opdracht van belanghebbende partijen heeft uitgevoerd. Het uittrekken
van extra middelen in de eerste jaren is mogelijk doeltreffend, maar hoeft niet per
se ook doelmatig te zijn. Zo heeft de offshore windsector zich in een Green Deal
vastgelegd op een kostenreductie van 40 procent in 2020. Ook doe ik samen met
mijn collega van Infrastructuur & Milieu onderzoek naar het bouwen van offshore
windparken binnen de 12 mijlszone en lopen er trajecten om de vereiste wet- en
regelgeving op orde brengen. Deze elementen kunnen de uitrol van deze
technologieën veel goedkoper maken. Naast doeltreffendheid, vind ik de
doelmatigheid van de uitgaven een belangrijke overweging in het beleid. Te snelle
uitrol van nochtans te dure technologieën wringt met deze doelmatigheid. Ik heb
dit ook al eerder dit jaar tijdens de behandeling van de begroting van EZ
aangegeven. Ik ga mij juist inspannen om waar mogelijk met minder uitgaven tot
hetzelfde resultaat te komen. Dat is van belang omdat burgers en bedrijven de
rekening betalen. Ik verwacht dat de Sociaal Economische Raad (SER) in dit
opzicht ook met verstandige adviezen zal komen.

Uw aanbeveling om jaarlijks te rapporteren acht ik zeer nuttig. Ik zal daar dan ook
naar handelen conform mijn toezegging aan de Tweede Kamer.

Vertrouwensfu ncties
Voor het op orde houden van het beheer van vertrouwensfuncties vraagt u om
(tijdig) screenings aan te vragen bij nieuwe medewerkers op dergelijke functies.
Door de fusie heeft EZ een herijking van vertrouwensfuncties uitgevoerd.
Inmiddels is over de nieuwe lijst van vertrouwensfuncties bij het kerndepartement
door de AIVD positief geadviseerd en is de lijst formeel vastgesteld. Het beheer
wordt vervolgens op orde gehouden conform de ‘procedure aanwijzen en
aanvragen vertrouwensfuncties’. Hierin is onder andere vastgelegd dat wijzigingen
in het personeelsbestand door de HRM-adviseurs aan de beveiligingsambtenaar
gemeld worden zodat tijdig veiligheidsonderzoeken aangevraagd kunnen worden.
De ontbrekende verklaringen van geen bezwaar worden in samenwerking met de
AIVD aangevuld. Een dergelijke lijst voor vertrouwensfuncties bij agentschappen
en diensten wordt nu ook geactualiseerd.

Inkoopbeheer
U constateert dat in 2012 de nodige verbetermaatregelen voor inkoopbeheer zijn
doorgevoerd. Ondanks de doorgevoerde verbeteringen in de afgelopen jaren heeft
dit bij het inkoopbeheer nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Inkoopbeheer
heeft mijn blijvende aandacht. Ik heb daarom zowel generieke als specifieke
maatregelen genomen. Zo gaat het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) alle
aanbestedingen boven de € 25.000 verplicht uitvoeren. In het IUC wordt alle
departementale expertise op het gebied van inkoop gebundeld. Hiermee wordt
geborgd dat offertetrajecten in opzet rechtmatig verlopen.

Naast deze generieke verbeteringen treffen het Agentschap NL, DICTU en het
kerndepartement specifieke maatregelen om het inkoopbeheer te verbeteren.
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Agentschap NL
Agentschap NL heeft een verbeterplan Inkoop opgesteld naar aanleiding van uw
aanbevelingen ten aanzien van juistheid en volledigheid van het
contractenregister en de tijdigheid van offerteaanvragen voor raamcontracten.
Zo zijn in het inkoopproces verbeteringen aangebracht die zorgen dat alle
contracten juist en volledig in het contractenregister worden opgenomen. Dit
betreft onder andere centrale inkoop voor opdrachten > € 25000 en
standaardisatie van prestatieverklaringen. Dit moet zorgen voor een gedegen
contractbeheer en moet ervoor zorgen dat offertetrajecten rechtmatig verlopen.
Het tijdig aanvragen van offertes bij raamcontracten zal worden geborgd door de
communicatie tussen de Organisatie en de inkopers te verbeteren. Ook worden
aflopende raamcontracten tijdig vervangen door nieuwe raamcontracten.
Voor wat betreft de aanbeveling op het gebied van volledigheid van de
inkoopkalender houdt AgNL strikter toezicht op de tijdige aanlevering van de
informatie over aanbestedingen.

Inkoopbeheer DICTU
In 2012 zijn maatregelen genomen om het inkoopbeheer bij DICTU te verbeteren.
Deze maatregelen hebben betrekking op het op orde brengen van het
contractenregister, het naleven van interne inkoopprocedures en het opvolgen van
Europese aanbestedingsregels.
Zo zijn overgedragen contracten inmiddels opnieuw in de markt gezet conform
nieuwe mantelafspraken. Voor lopende contracten die in de loop van 2013
worden overgenomen zal afstemming met de overdragende partij plaatsvinden.
Er worden trainingen Inkopen en Aanbesteden georganiseerd en in het tweede
kwartaal 2013 wordt ook het contractenregister in EBS’ in gebruik genomen.
Voor al deze maatregelen is de interne controle verder geïntensiveerd, waardoor
de periodiciteit en diepgang van de controles is vergroot.

Kerndepartement
Een van de onderdelen in de complexe operatie van het fusieproces was de
ingebruikname van het inkoopsysteem (EBS). Een onderdeel hiervan was het
vullen van het contractenregister. Inmiddels is het contractenregister op
volledigheid gecontroleerd en aangevuld. Ik heb uw aanbeveling om het
contractenregister op orde te brengen hiermee opgevolgd en voor het actueel
houden van het register zal het toezicht hierop worden geïntensiveerd. Dit betreft
onder andere verbijzonderde controles.
Op dit moment wordt een nieuwe functionaliteit getest in het inkoopsysteem
waarmee inkoopanalyses kunnen worden uitgevoerd. Hiermee geef ik opvolging
aan uw aanbeveling om inkoopanalyses uit te voeren.

Financieel inkoop-systeem (E-Business Suite) van Oracle
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Aandachtspunten

Beheer opbrengsten NVWA
Door de in 2012 ingezette maatregelen is, zoals in het AR rapport aangegeven, de
volledigheid, juistheid en tijdigheid van de tijdverantwoording beduidend
verbeterd. Deze maatregelen worden in 2013 verder aangescherpt. De NVWA
streeft ernaar om de overgang naar één tijdschrijfsysteem in 2013 af te ronden en
het aantal tijdschrijfcodes terug te dringen. Tot dat moment blijft een voortzetting
van de interne controle op het juiste gebruik van de tijdschrijfcodes vooralsnog
nodig.

Informatiebeveiliging
Ik ben tevreden met de positieve constatering dat het ministerie in 2012
voldoende stappen heeft ondernomen om deze onvolkomenheid op te heffen. Het
beleid zoals vastgesteld in 2012 zal worden uitgevoerd. Ik neem uw aanbeveling
om een risicoafweging uit te voeren voor de resterende processen binnen het
kerndepartement ter harte.

Garantieregelingen BMKB en GO
Ik ben content met de constatering van de AR dat de uitvoering van de
Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en de Garantieregeling
Ondernemingsfinanciering (GO) deskundig en conform de voorwaarden
plaatsvindt. Ik beschouw deze constatering als een ondersteuning van mijn beleid
waardoor, met de inzet van doorgaans beperkte middelen die beide regelingen
vergen, een zeer groot bedrag aan financiering voor kansrijk ondernemerschap
mogelijk wordt gemaakt.

BMKB
De AR doet met betrekking tot de Borgstelling MKB (BMKB) de aanbeveling om de
raming van de verliesdeclaraties te verhogen en hiervoor dekking te zoeken
binnen de EZ-begroting. Voor het toekomstbestendig maken van de BMKB heb ik
recent diverse maatregelen getroffen. Zo heb ik per 1 januari 2012 een aantal
verruimingen van de BMKB, die in het kader van de crisis waren doorgevoerd,
teruggedraaid. Ook heb ik per 1 april 2013 de provisie voor de BMKB met 20%
verhoogd en is in 2012 een begrotingsreserve gevormd, waarin € 30 mln is
gestort. Hiermee zijn naar mijn mening voor de lange termijn afdoende
maatregelen getroffen om de verliesdeclaraties en de gewenste dekking binnen de
EZ-begroting in evenwicht te brengen. Ik volg de ontwikkelingen in de schades
samen met het ministerie van Financiën nauwgezet en zal, zodra de inzichten
daartoe nopen, de schaderaming hierop aanpassen.
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GO
De AR doet voor de GO de aanbeveling om bij de reeds door mij geplande
evaluatie van de GO nut en noodzaak en effectiviteit te betrekken. Ik beschouw
deze aanbeveling als een ondersteuning van mijn voornemens ten aanzien van de
evaluatie van de GO. Nut, noodzaak en effectiviteit vormen namelijk de kern van
de vraagstelling van de door mij geplande evaluatie. De evaluatie van de GO zal in
2013 plaatsvinden. De resultaten hiervan zullen in het najaar beschikbaar komen.

Agentschappen
In de afgelopen jaren zijn de budgetten van Dienst Regelingen (DR) en
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks in de loop van het jaar
bijgesteld. De redenen voor deze bijstellingen zijn toegelicht in de brief aan de
Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Jacobi2.
De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd de budgetten structureel op orde te
brengen. In de begroting 2013 is de aansluiting gemaakt tussen de door baten
lastendiensten geraamde benodigde middelen en de door de opdrachtgevers
beschikbaar gestelde budgetten. Zoals daarbij is aangegeven wordt de
besluitvorming naar een volledig sluitende begroting verwerkt bij de le suppletoire
begroting 2013. Het blijft daarnaast echter mogelijk dat er gedurende het jaar
onvoorziene extra werkzaamheden moeten worden verricht (bijvoorbeeld door de
uitbraak van een plant- of dierziekte of door EU eisen) en dat de begroting
daarvoor toch moet worden bijgesteld.
Naast dergelijke extra werkzaamheden zullen de agentschappen de komende
jaren ook hun taakstellingen moeten realiseren. Deze taakstellingen zijn verwerkt
in de meerjarenraming door middel van een dalende lijn van uitgaven aan de
agentschappen. De taakstellingen worden ingevuld door een combinatie van
taakreductie en efficiencymaatregelen.
Deze acties leiden ertoe dat de begroting en de realisatie in overeenstemming
worden gebracht.

Investeringsbudget Landelijk Gebied
U vraagt aandacht voor de afwikkeling van het ILG. Het gegeven dat het ILG als
gevolg van afspraken in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen
tussentijds is beëindigd — de looptijd van het ILG is teruggebracht van zeven naar
vier jaar — stelt de afrekening van de reeds verstrekte voorschotten in een
bijzonder daglicht.

U geeft aan dat voor een rechtmatige afrekening van de ILG-voorschotten
voldoende zekerheid moet bestaan over de besteding van de rijksbijdrage aan de
ILG-doelen. U stelt dat voor een rechtmatige afwikkeling van het ILG een controle
nodig is met een grotere diepgang dan de diepgang van de jaarrekeningcontrole
(bij de provincies) en de verklaring bij de voortgangsrapportage, die in 2009 met
de provincies zijn overeengekomen.

2 zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europees-Iandbouwbeleid-en-visserijbeleid/documenten-en

publicaties/kamerstukken/20 13/01/2 1/kamerbrief-met-reactie-op-motie-jacobi.html
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Ik constateer dat sprake is van rechtmatig comptabel handelen overeenkomstig
de in 2006 gemaakte afspraken. Met de afrekening van het ILG is echter een zeer
groot bedrag gemoeid. Ik ben van mening dat, waar binnen de afspraken met
provincies over de opzet van de verantwoording en de controle meer zekerheid
kan worden gegeven, dit niet nagelaten moet worden. Daarom wordt nader
onderzoek gedaan naar de niet goedkeurende (de zogenaamde ontleend aan-)
verklaringen afgegeven bij de voortgangsrapportages ILG. Ook heb ik de
Auditdienst Rijk verzocht om de bereikte mate van zekerheid en nauwkeurigheid
te duiden van de door haar over de jaren 2007 tot en met 2010 uitgevoerde
controles bij Dienst Regelingen en Dienst Landelijk Gebied (die in totaal circa 85
% van de rijksbijdrage op dit terrein besteden). De Auditdienst Rijk zal mij dit
voorjaar deze verklaring doen toekomen. Uw aanbeveling hierover is dan ook
reeds in uitvoering.

Risicoanalyse subsidieregelingen
U doet de aanbeveling om voor alle subsidieregelingen (alsnog) een risicoanalyse
op te stellen en deze vast te leggen. Ik zal ervoor zorgen dat dit voor de EZ
regelingen,voor zover aan de orde, alsnog gebeurt.

Jaarlijkse afrekening met Bureau Beheer Landbouwgronden
U geeft aan dat aanpassing van de Wet agrarisch grondverkeer (Wag)
noodzakelijk is ten aanzien van het punt jaarlijks afrekenen tussen BBL en het
Ministerie. Als gevolg van afronding en implementatie van de stelselwijziging van
het natuurbeleid en de inzet van Dienst Landelijk Gebied/Bureau Beheer
Landbouwgronden zullen ook andere aanpassingen in de Wag noodzakelijk
zijn. Naar verwachting kan op korte termijn (medio 2013) een totaalbeeld van de
aanpassingen worden opgemaakt en kan de WAG vervolgens integraal worden
aangepast. Mocht er vertraging op dit punt ontstaan dan zal separaat een traject
worden gestart om dit punt in de WAG aan te passen.

Diergezondheidsfonds 2012
U stelt vast dat het Diergezondheidsfonds voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Tot slot
Ik ben tevreden met uw constatering dat de financiële informatie en de
totstandkotning van informatie over beleid en over bedrijfsvoering in het
jaarverslag 2012 deugdelijk tot stand is gekomen. Uw rapport ondersteunt mij bij
het vef1er verbeteren van het financieel en materieel beheer binnen EZ.
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