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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de reactie op uw concept Rapport bij de 
Nationale Verklaring 2013 (hierna: de NV) aan. 

Namens het kabinet wil ik waardering uitspreken voor de inzet die de Algemene 
Rekenkamer ieder jaar doet om tijdig op verantwoordingsdag haar oordeel gereed 
te hebben. Met uw rapport wordt extra zekerheid gegeven bij het financieel beheer 
van, en de rechtmatigheid over EU-uitgaven in Nederland, zoals opgenomen in de 
NV. Deze zekerheid vergroot de waarde van de NV. 

Het kabinet is blij met het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de NV 2013 
dat over het geheel genomen positief is. U geeft daarbij wel verbeterpunten en 
aandachtspunten. Hierna wordt ingegaan op uw hoofdconclusies en de daaruit 
voortgekomen aanbevelingen tot een verdere verbetering van de Nationale 
Verklaring 2013 en het financieel beheer van EU subsidies in gedeeld beheer. 

Oordeel bij de Nationale Verklaring 2013 

Algemeen 
Uw oordeel luidt samenvattend: 

de NV en de deelverklaringen zijn over het geheel genomen deugdelijk 
tot stand gekomen; 
de AR kwalificeert het functioneren van de door Nederland opgezette 
beheers- en controlesystemen als deugdelijk met uitzondering van 
tekortkomingen bij het Europees Visserijfonds en de Migratiefondsen; 
de AR kwalificeert de wettigheid en regelmatigheid van de verantwoorde 
financiële transacties tot op het niveau van eindbegunstigden als 
deugdelijk. 

U rapporteert daarnaast zonder afbreuk te doen aan uw positieve oordeel een 
aantal aandachtspunten en doet aanbevelingen bij de onderstaande fondsen: 
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EFRO 
De door u geconstateerde onrechtmatigheden voor het EFRO in de in 2011 
ingediende betaalaanvragen zijn, zoals u aangeeft, conform de EU methodiek in 
2012 tijdig teruggebracht tot onder de 2%. De NV vermeldt transparant het 
foutpercentage in de ingediende betaalaanvragen vóór en na deze correcties. De 
foutenoverschrijdingen in de betaalaanvragen voor correctie zijn voor de minister 
van Economische Zaken (hierna: EZ) reden om een verklaring met beperking af te 
geven. Terzake herhaalt u een aantal aanbevelingen waaronder verbetering van 
de controle op betaalaanvragen door de management autoriteiten EFRO Noord en 
Zuid en het certificeringsproces door de Certificeringsautoriteit. 

Directie Begrot ingszaken 

Datum 

Ons kenmerk 
BZ/2013 / 196 M 

De staatssecretaris van EZ is met u van mening dat het beheer van het EFRO 
continue aandacht vraagt. Naar aanleiding van de tijdelijke betalingsonderbreking 
door de Europese Commissie hebben de Managementautoriteiten Noord en Zuid 
verbeteringen doorgevoerd. De werking daarvan kan, zoals u aangeeft, in 2013 
pas goed worden beoordeeld. Met betrekking tot de verbeteringen voor de 
Certificeringsautoriteit merkt de staatssecretaris van EZ op dat uw aanbevelingen 
inmiddels zijn overgenomen en grotendeels zijn geïmplementeerd in 2012. De 
Audit Autoriteit zal deze blj de komende systeemaudits beoordelen. Met de Audit 
Autoriteit zijn ook goede afspraken zijn gemaakt over de tijdige uitvoering van de 
audits, zodat in een vroeg stadium zichtbaar is of de doorgevoerde verbeteringen 
bij de Managementautoriteiten en de Certificeringsautoriteit in 2013 het gewenste 
resultaat opleveren en zodat eventueel nog in 2013 kan worden bijgestuurd. 

EVF 
U herhaalt uw aanbeveling uit 2011 om de controle op betaalaanvragen te 
verbeteren teneinde onrechtmatigheden In de betaalaanvragen te voorkomen. 
Naar aanleiding van deze aanbeveling zijn in 2012 al maatregelen genomen. Vorig 
jaar heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld met een aantal 
verbetermaatregelen. Deze zijn grotendeels In 2012 in gang gezet en door de 
Europese Commissie als voldoende aangemerkt. De rest wordt in 2013 
geïmplementeerd. De Audit Autoriteit verricht in de eerste helft van 2013 
systeemaudits waaruit moet blijken of de werking van de in 2012 genomen 
maatregelen ook voldoende zijn en adequaat invulling geven aan uw herhaalde 
aanbeveling. 

Landbouwfondsen 
Al sinds de aanvang van de programmaperiode wordt volgens u niet (geheel) 
voldaan aan de controle-eisen van de zogenoemde randvoorwaarden. Dit geldt ook 
voor het onvoldoende toepassen van kortingen op subsidiebetalingen bij niet 
naleving van de randvoorwaarden. Hoewel volgens u herstelmaatregelen zijn 
genomen en ook vooruitgang is geboekt, Is het gewenste niveau nog niet bereikt. 
De staatssecretaris van EZ Is positief over uw constatering dat tekortkomingen in 
het beheer van het Europees Plattelandsontwikkelingsfonds door de Dienst 
Landelijk Gebied zijn afgenomen. 

Inzake de randvoorwaarden constateert de staatssecretaris van EZ met u dat In 
alle gevallen het minimale percentage controles door medehandhavers helaas nog 
niet is bereikt. Hij zal zich blijven inspannen om hier verbetering in aan te 
brengen. Hieraan wordt nu al Invulling gegeven door het aanschrijven van 
medehandhavers door de NVWA en het geven van voorlichting over deze 
controles. Zo nodig zai de staatssecretaris van EZ bestuuriijk medehandhavers 
aanspreken op de controles. Met betrekking tot het toegepaste sanctiesysteem is 
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de staatssecretaris van EZ van mening, dat het systeem voldoet aan de vereisten Directie Begrotingszaken 
die Verordening (EG) nr: 1122/2009 daaraan steit, waarbij een kortingspercentage 
moet worden opgelegd van, in de regel, 3%. Binnen dit sanctiesysteem kan 
eveneens conform Europese vereisten, van de op te leggen 3% korting worden 
afgeweken op basis van ernst, omvang en het permanente karakter. De 
staatssecretaris van EZ merkt op dat tijdens een audit in 2011 door de Europese 
Commissie geen opmerkingen zijn gemaakt over de manier waarop de 
Nederlandse uitvoering hiermee omgaat. Het sanctiesysteem wordt als EU-conform 
beschouwd. 

Datum 

Ons kenmerk 
BZ/2013 / 196 M 

Migratiefondsen EBF, ETF, EVLF en EIF: 
U verwacht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (hierna: V&J) voor 
EBF, ETF, EVLF en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: 
SZW) voor het EIF: 

uitvoering van de toezegging uit 2012 om de problemen In de beheers- en 
controlesystemen bij de migratiefondsen op te lossen zodat verantwoording 
tijdig kan worden opgeleverd; 
een meer kritische houding bij de opstelling van de verantwoordingsstukken 
voor de Nationale Verklaring; 
aandacht voor de onderuitputting bij het ETF en EVLF 

De staatssecretaris van V&J en de minister van SZW hebben naar aanleiding van 
het oordeel en aanbeveling van u, vorig jaar maatregelen genomen. De personele 
situatie bij de Gedelegeerde Instantie, die een belangrijke taak heeft in de 
verantwoording, is sinds eind 2012 verbeterd. Daarmee zijn echter de in het 
verleden ontstane achterstanden nog niet geheel ingelopen. Tot spijt van de 
betrokken bewindspersonen zullen hierdoor de komende Jaarverslagen 2010 
helaas nog niet binnen de formeel daarvoor geldende termijn blj de Commissie 
worden ingediend, maar de termijnoverschrijding zal ten opzichte van vorig jaar 
worden teruggebracht van 19 naar maximaal vijf maanden. Zij nemen de 
herhaalde aanbeveling serieus en zullen de problemen in de beheers- en 
controlesystemen bij de migratiefondsen dit jaar oplossen, zodat volgende 
jaarverslagen binnen de door de Commissie gestelde termijn worden opgeleverd. 
De bewindspersonen wijzen erop dat de beschikbare doorlooptijd in relatie tot in 
de regelgeving gegeven termijn zeer krap Is wat een blijvend risico en dus 
aandachtspunt is om dit te voorkomen. Daarnaast zullen de ministeries V&J en 
SZW een meer kritische houding inzake de verantwoordingstukken aannemen. 

Wat betreft de onderuitputting van ETF en EVLF geldt dat dit sterk de aandacht 
van de staatssecretaris van V&J heeft. De verbeteringen in personele bezetting 
zullen ook de risico's op onderuitputting verkleinen. Daarnaast is de nodige 
inspanning geleverd in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten en informatie via 
de website. De uitputting van de afgesloten jaarprogramma's bedraagt 17,3 % 
(2007), 47,9 % (2008) en 79,1% (2009). Het jaarprogramma 2010 is nog niet 
gecontroleerd en afgerond; de vooriopige uitputting bedraagt circa 72%. Voorts 
wijst de staatssecretaris V&J erop dat de late goedkeuring van programma's door 
de Commissie, de late beschikbaarheid van definitieve regelgeving en het 
ontbreken van de bijbehorende richtlijnen van invloed Is geweest op de tragere 
start van deze fondsen en daarmee op de onderuitputting. Dit wordt bevestigd in 
een onderzoek van Europese Rekenkamer naar onder andere het EVLF. De soms 
forse onderbesteding was daarom deze periode niet steeds te vermijden. 
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Reikwijdte van de NV 
Om de toegevoegde waarde betreffende Europese Subsidies in gedeeld beheer te 
vergroten geeft u het kabinet in overweging om informatie over doeltreffendheid 
en doelmatigheid van EU subsidie uitgaven toe te voegen aan de NV. 

Directie Begrotingszaken 

Datum 

Ons kenmerk 
BZ/2013 / 196 M 

Het kabinet is voorstander van een goede verantwoording over de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van EU subsidies. Op grond van EU-regelgeving is het al 
verplicht periodiek de doeltreffendheid en doelmatigheid van EU-subsidies te 
evalueren en daarover te rapporten. De bewindspersonen van EZ, V&J en SZW zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluaties. Zij rapporteren daarover 
aan de Commissie en aan de Tweede Kamer, zodat hierover door de betrokken 
bewindslieden met de desbetreffende vakcommissies kan worden gesproken. 
Nagenoeg alle evaluatierapportages zijn openbaar en te raadplegen via internet. 
De ministeries zullen ontbrekende informatie alsnog beschikbaar stellen via 
openbare internetpagina's. Het aanvullend opnemen van deze informatie in de NV 
draagt niet bij aan het terugdringen van onnodige stukkenstromen en het 
beperken van 'bestuurlijke drukte' (op één plaats verantwoording afleggen). Vanuit 
die gedachten is er geen aanleiding de thans geldende informatie- en 
verantwoordingsstructuur voor evaluaties van EU-uitgaven te veranderen. 

Omdat de huidige programmaperiode over enkele jaren afloopt en in de komende 
programmaperiode 2014 - 2020 de voorwaarden, regels en systematiek ten 
aanzien van doeltreffendheid en de verantwoording daarover wijzigen en worden 
aangescherpt, staan de bewindspersonen van SZW, EZ, V&J samen met Financiën 
uiteraard open voor ideeën en gesprekken over hoe op basis van de normen en 
guidance van de Commissie te komen tot goede evaluaties in de nieuwe 
programmaperiode. Onderstaand is een overzicht gegeven van de beschikbare 
informatie ter zake. (zie ook de bijlage): 

Fonds Rapportage/evaluatie aan TK 
EFRO en ESF • nationaal strategisch referentiekader 

• mid term evaluaties 

• jaarverslagen MA's en Agentschap SZW 
• een ex-post evaluatie (art. 49 van 1083/2006) 

aan het eind van de programma periode (2007 -
2013) 

• Ja, 2006 
• ESF september 2010 

• Voortaan jaarlijks 
• Volgt 

ELGF • GLB-HeaIth check 2008 
• Specifieke evaluaties (door de Commissie) 
• Ex-post evaluaties aan het eind van de periode 

• Voortaan periodiek 
. Volqt 

Platteland 
ontwikkelingsfonds 

• mid term evaluatie 
• jaarverslagen Plattelandsontwikkeling 
• een ex-post evaluatie aan het eind van de 

programma penode (2007 - 2013) 

• 

• Voortaan jaarlijks 
. Volgt 

EVF • mid term evaluatie 
• Jaarverslagen EVF 
• een ex-post evaluatie aan het eind van de 

programma periode (2007 - 2013) 

• Voortaan jaarlijks 
. Volgt 

Migratiefondsen • Evaluatieverslag Jaren 2008 t /m 2010 
• Evaluatieverslag jaren 2011 t /m 2013 
• Evaluaties zijn gebaseerd op de artikelen 49 en 

50 van beschikking nr. 573/2007/EG van het 
Europees parlement en de raad van 23 mei 2007 
tot instelling van het Europees 
Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013) 
Per fonds, per jaartranche een Jaarverslag voor 
de Europese Commissie 

• Voortaan jaarlijks 
Volgt (2015) 
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Verantwoordelijkheid en verantwoording afdrachten aan de Europese 
Unie 
U beschouwt - zoals In eerdere jaren - de opname van de Eigen middelen In de 
Nationale Verklaring wenselijk om te kunnen beschikken over een integrale EU-
verantwoording met een sluitende keten van publieke verantwoording. U wijst 
daarnaast op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministers van BZ, EZ en 
Financiën. 

Directie Begrot ingszaken 

Datum 

Ons kenmerk 
BZ/2013 / 196 M 

Het kabinet constateert dat de Europese Rekenkamer reeds jaren een positief 
oordeel geeft over het systeem van Eigen Middelen en de supervisie door de 
Commissie. Het kabinet ziet geen aanleiding om, gelet op de verantwoordelijkheid 
van de Europese Commissie om de betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en juistheid 
van de Eigen Middelen te bewaken, haar eerdere besluit, te weten om de Eigen 
Middelen niet op te nemen in de Nederlandse Nationale Verklaring, te herzien. Dit 
is als volgt nader toegelicht: 

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het systeem voor de afdrachten 
van de Eigen Middelen door de lidstaten en baseert zich hierbij op het Besluit 
betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU. De Commissie werkt hierbij 
in de uitvoering samen met de in de lidstaat betrokken instanties. Zij geeft deze 
instellingen zo nodig aanwijzingen om de nationale uitvoering conform de 
communautaire voorschriften te maken. Ongeveer driekwart van de Eigen 
Middelen bestaat uit het BNI-middel. Er bestaat ten aanzien van het BNI Europese 
wetgeving waarin de berekeningswijze van het BNI is vastgelegd alsmede een 
controletoren op Europees niveau ter naleving daarvan. In Nederland voert het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de BNI-berekeningen van Nederland uit, 
die door Eurostat worden beoordeeld. 
Het Is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om via Europese 
regelgeving - zo nodig - aanvullende zekerheden te verlangen. In het geval van 
Nederland is daarvoor geen aanleiding. De kwaliteit van de cijfers van het CBS 
staat hoog aangeschreven in de EU. 
Tot slot is het van belang te constateren dat het kabinet geen bevoegdheden heeft 
en wil om (politieke) invloed uit te oefenen op de (totstandkoming van) de 
statistieken van het CBS; dit om de politiek onafhankelijke positie van deze 
instantie te waarborgen. 
Er is geen sprake van een hiërarchische relatie tussen het ministerie van EZ en het 
CBS, maar uitsluitend een systeemverantwoordeiijkheid. Dat wil zeggen dat de 
minister van EZ politiek verantwoordelijk Is voor relevante wetgeving en voor het 
budget van het CBS, alsmede voor het In stand houden van de voorwaarden voor 
een onafhankelijke en publieke productie van kwalitatief goede en betrouwbare 
statistieken. Deze onafhankelijkheid is voor het kabinet, zoals gezegd, een 
belangrijke pijler om te waarborgen dat de BNI-cIjfers zonder politieke beoordeling 
tot stand komen. Met opname van BNI-afdrachten in de NV zou dat wel gebeuren. 

Wat betreft de door u genoemde gedeelde verantwoordelijkheden tussen de 
minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken merkt het kabinet 
het volgende op: 
De onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Ministerie van Financiën 
en het ministerie van Buitenlandse Zaken is vastgelegd in het begrotingsartikel 3 
(versterkte Europese samenwerking), paragraaf 3.1 (Nederlandse afdrachten aan 
de EU) op Begrotingshoofdstuk V Buitenlandse Zaken. Om de Tweede Kamer 
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duidelijk inzicht te geven in het totaal aan de verschillende afdrachten aan de EU 
en hun samenhang heeft de minister van Financiën met ingang van 2002 juist 
besloten de netto-afdrachten binnen Begrotingshoofdstuk V Buitenlandse Zaken 
overzichtelijk te groeperen onder één begrotingsartikel. Tegelijkertijd heeft de 
minister, om een sluitend verband binnen de Rijksbegroting te handhaven, 
besloten de invoerrechten en het BTW aandeel EU op IXB Financiën binnen 
begrotingsverband te brengen. De begrotingsverantwoordelijkheid van de minister 
van Buitenlandse Zaken beperkt zich tot het tijdig afdragen van de op 
begrotingshoofdstuk IXB Financiën verantwoorde (en door de Audit Dienst Rijk 
gecertificeerde) bedragen aan de Commissie en de verantwoording hierover op 
begrotingshoofdstuk V Buitenlandse Zaken. De minister van Financiën was en is 
daarmee eindverantwoordelijk voor de heffing en inning van de invoerrechten en 
de BTW en verantwoordt zich hierover op begroting IXB Financiën. De 
accountantscontroles van de Audit Dienst Rijk sluit hierop aan. 

Directie Begrot ingszaken 

Datum 

Ons kenmerk 
BZ/2013 / 196 M 

De gekozen Nederlandse verantwoordelijkheidsverdeling is gebaseerd op het 
systeem van de afdrachten aan de Europese Unie en de taken die daarbij horen. 
Dit is naar de mening van het kabinet een sluitend en goed werkbaar systeem 
waaraan een NV niets kan toevoegen. 

Onze reactie op de aanbevelingen treft u aan in de bijlage 'aanbevelingen'. 

Hoogachtend, 

de minister van Financiën, 
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Bijlage bij kabinetsreactie op Rapport bij de Nationale verklaring 2013 

Informatie evaluaties EU subsidies: 

EFRO en ESF: 

Op grond van art. 27 van verordening 1083/2006 stellen de programma's een 'nationaal 
strategisch referentiekader' op met daarin de keuzes inzake de doelstellingen. Tijdens de 
programmeringsperiode verrichten de lidstaten aansluitend hierop evaluaties die gerelateerd zijn 
aan het toezicht op de operationele programma's. De mid term evaluaties voor ESF (september 
2010) en EFRO (februari 2011) zijn uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksbureaus waarvan de 
resultaten openbaar zijn en te raadplegen zijn via de Internetpagina's van de Europese Commissie 
of het Rijk. De mid-term evaluatie ESF is in februari 2011 aan de Tweede Kamer gezonden. 
Jaarlijks publiceren de programma's een jaarverslag met daarin resultaten en voortgangsanalyses. 
Het ministerie van SZW stuurt dit aan de Tweede Kamer. De jaarverslagen zijn openbaar en te 
raadplegen via het internet. 
Ten slotte zal de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten op basis van art. 49 van 
1083/2006 een ex-post evaluatie uitvoeren. In deze evaluatie, die betrekking heeft op alle 
operationele programma's die voor een doelstelling zijn opgesteld, worden de mate waarin de 
middelen zijn besteed, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de programmering van de fondsen 
en de sociaal-economische Impact onderzocht. Deze evaluatie wordt verricht voor elke doelstelling 
en heeft tot doel conclusies te trekken voor het beleid inzake economische en sociale cohesie. De 
staatssecretaris van EZ en de minister van SZW zullen de resultaten van toekomstige evaluaties 
aan de Tweede Kamer zenden. 

ELGF/ELFPO 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bestaat uit 2 pijlers. Onder pijler 1 vallen de 
Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. De uitvoering wordt gefinancierd uit het 
Europees Landbouw Garantie Fonds (ELGF). Onder pijler 2 valt het Plattelandsontwikkelingsbeleid 
(POP). Het nationale POP-programma wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en nationale publieke middelen. De door de Europese Commissie 
in 2008 uitgevoerde evaluatie "Health Check" en de specifieke evaluaties vanaf 2008, vormen de 
basis voor de toekomst van het GLB. Informatie hierover aan de Tweede Kamer is te vinden op 
www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/europees-landbouwbeleid-en-visseri1beleid. Informatie over de 
door de Europese Commissie uitgevoerde evaluaties is te vinden op 
ec.europa.eu/aqriculture/evaluation/index en.htm 

POP 
In de periode 2007-2013 hanteren de lidstaten van de Europese Unie een Gemeenschappelijk 
Toezicht- en Evaluatiekader voor alle interventies op het gebied van plattelandsontwikkeling. De 
evaluaties worden opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau en zijn openbaar en 
gepubliceerd op de internetpagina's van de Europese Commissie. Het laatste rapport betreft de mid 
term evaluatie en dateert van december 2010. Relevante regelgeving is opgenomen in verordening 
de artikelen 84-87 van verordening 1698/2005. 

Ten slotte zal de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten een ex-post evaluatie 
uitvoeren. De staatssecretaris van EZ zal de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer zenden. 

Europees Visserij Fonds 
Voor het EVF is een interim-evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (mei 
2011) . Het doel van de interim evaluatie is het bevorderen van de relevantie en effectiviteit van 
het programma. De evaluator heeft beoordeeld: de relevantie van de uitvoering van het EVF, de 
kwaliteit en efficiëntie van de implementatie en het management van het fonds, en de effectiviteit 
en voortgang van het programma. Dit rapport is openbaar gemaakt via de Internet pagina: DR 
loket van Dienst Regelingen. 
Ten slotte zal de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten een ex-post evaluatie 
uitvoeren. De staatssecretaris van EZ zal de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer zenden. De 
uitvoering Is gebaseerd op de artikelen 48-50 van Verordening 1198/2006. 



Migratiefondsen: 
Voor de vier migratiefondsen geldt dat in de instellingsbeschikkingen Is geregeld dat in 2012 over 
de jaren 2008 t/m 2010 en in 2015 over de jaren 2011 t/m 2013 een evaluatieverslag moet 
worden ingediend. Dat is onderdeel van evaluaties van de Europese Commissie in samenwerking 
met de lidstaten, waarbij de relevantie, de doeltreffendheid en het effect van de uitgevoerde 
maatregelen worden getoetst aan de geformuleerde algemene doelstelling van het fonds 
(artikelen 49 en 50 van beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees parlement en de raad van 
23 mei 2007 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013). Voor 
de overige fondsen gelden identieke bepalingen. 

Daarnaast moeten de lidstaten per fonds per jaartranche een eindverslag (Jaarverslag) indienen 
(artikel 51 van voornoemde beschikking) waarin - naast de financiële en de operationele uitvoering 
van het jaarprogramma - aan de orde komen: 

de vorderingen die bij de uitvoering van het meerjarenprogramma en de prioriteiten zijn 
gemaakt in het licht van de specifieke, controleerbare doelstellingen ervan door middel van een 
kwantificering, voor zover mogelijk en wanneer zij zich daartoe lenen, van de Indicatoren; 
de maatregelen die de verantwoordelijke Instantie heeft genomen om de kwaliteit en de 
doeltreffendheid van de uitvoering te waarborgen, en met name: 

O de maatregelen op het gebied van toezicht en evaluatie, met inbegrip van regelingen 
voor gegevensverzameling, 

O een samenvatting van eventuele belangrijke problemen die bij de uitvoering van het 
programma zijn ondervonden, en de maatregelen die eventueel zijn genomen, 

O de maatregelen om informatie te verstrekken over en bekendheid te geven aan de 
meerjaren- en de jaarprogramma's. 

De minister van SZW en de staatssecretaris van V&J zullen eerdere rapportages openbaar maken 
via de Rijksinternet pagina's voor de Migratiefondsen. Toekomstige evaluaties worden aan de 
Tweede Kamer gezonden. 



Bijiage aanbevelingen 

NATIONALE VERKLARING MINISTER VAN FINANCIEN (NAMENS KABINET) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

Nieuw in 2012: Bredere 

invulling instrument 

lidstaatverklaring 

l .Geef het instrument 

lidstaatverklaring een bredere 

invulling door informatie toe te 

voegen over de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van de Europese 

fondsen in gedeeld beheer. 

Evaluaties en 

rapportages over EU 

subsidies vormen reeds 

een verplichting en de 

informatie daaruit is al 

openbaar of zal openbaar 

gemaakt worden. De 

betrokken 

bewindspersonen zullen 

nieuwe evaluaties aan de 

Tweede Kamer zenden. 

Vanuit die gedachte is er 

geen aanleiding de thans 

geldende informatie- en 

verantwoordingsstructuur 

voor evaluaties van EU-

uitgaven te veranderen. 

Bovendien, deze 

informatie ook opnemen 

in de NV draagt niet bij 

aan het terugdringen van 

onnodige stukken-

stromen en het beperken 

van "bestuurlijke drukte' 

(op één plaats 

verantwoording 

afleggen). Het kabinet 

neemt deze aanbeveling 

niet over maar staat 

open voor ideeën en 

gesprekken met de AR 

over hoe - op basis van 

EU normen - te komen 

tot goede evaluaties in 

de nieuwe programma

periode^ 

Uit 2010: Opnemen eigen 

middelen in Nationale 

verklaring 

2.Geef invulling aan het 

oorspronkelijk voornemen om ook 

de afdrachten aan de EU op te 

nemen in de Nationale verklaring. 

Over de traditionele eigen 

middelen (landbouwrechten en 

douanerechten) zou naar de 

mening van de Algemene 

Rekenkamer op korte termijn 

verantwoording in de Nationale 

verklaring kunnen plaatsvinden. 

Wij bevelen aan om over te gaan 

tot een stapsgewijze invoering. 

Het kabinet heeft deze 

aanbeveling niet 

overgenomen. 

Het kabinet neemt deze 

aanbeveling niet over 

(zie verder de toelichting 

in de bestuurlijke reactie 

van het kabinet op het 

AR concept rapport). 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (ELGF en ELFPO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Uit 2007: Betrouwbaarheid 

controiestatlstieken 

Er zijn verbeteringen in het 

proces van opstellen van de 

De staatssecretaris 

van EZ geeft aan dat 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (ELGF en ELFPO) 

Aanbevelingen stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

3. Verbeter de betrouwbaarheid 

van inspectieresultaten. De manier 

waarop gegevens worden 

vastgelegd heeft consequenties 

voor de informatie die op de 

gegevens wordt gebaseerd. 

controlestatistieken 

aangebracht. De werking 

moet zich nog bewijzen. 

voldoende 

maatregelen zijn 

genomen die de 

betrouwbaarheid 

borgen en in 2013 op 

hun effect zullen 

worden beoordeeld. 

Uit 2008: Beschikbaarheid 

inspectieresultaten 

4. Versnel de beschikbaarheid 

inspectieresultaten, in het 

bijzonder over de naleving van 

randvoorwaarden, zodat deze 

informatie gebruikt kan worden 

voor de Nationale verklaring. 

Zorg ervoor dat in de nieuwe 

landbouwperiode afspraken 

worden gemaakt voor het 

tijdig opleveren van de 

controlestatistieken en 

inspectieresultaten (uiterlijk 

februari t+1) zodat wij deze 

in onze oordeelsvorming 

kunnen meenemen. 

De staatssecretaris 

van EZ geeft aan dat 

de beschikbaarheid 

aan de door de 

Europese Commissie 

gestelde eisen 

voldoet. 

Uit 2010: Perceelsregistratie 

5. Bewaak de kwaliteit van de 

systemen voor de oppervlakte 

gerelateerde subsidies: 

Houdt het 

perceelsregistratiesysteem 

actueel en de mutaties 

navolgbaar. 

• Merk niet subsidiabele 

percelen als zodanig in het 

perceelsregistratiesysteem 

aan. 

• Verbeter de kwaliteit van 

satellietcontroles en laat de 

AID bij twijfel controles ter 

plaatse uitvoeren {rapid field 

visits). 

• Waarborg de kwaliteit van 

deze satellietcontroles door 

deze te laten beoordelen door 

steekproefsgewijs controles 

ter plaatse uit te voeren. 

De werking van de 

maatregelen en daarmee het 

perceelsregistratiesysteem 

was in 2012 nog niet 

zodanig dat het systeem op 

alle onderdelen de gewenste 

kwaliteit en actualiteit had. 

Opgevolgd. 

Opgevolgd. 

De staatssecretaris 

van EZ geeft aan dat 

verbeteringen zijn 

doorgevoerd maar dat 

ook uit een interne 

evaluatie (ETS) blijkt 

dat in 2013 op 

onderdelen nog 

verbeteringen nodig 

zijn. Die zullen in 

2013 worden 

doorgevoerd. 

Opgevolgd. 

Uit 2011: EU-conformiteit 

6. Neem in de toelichting op de 

deelverklaring de uitkomsten van 

de uitgevoerde analyses en de 

naar aanleiding daarvan getroffen 

maatregelen op. 

Benoem heldere en concreet 

uitgewerkte doelen per 

verbeterpunt om het beoogde 

effect op termijn te bereiken. 

Vorder onrechtmatige uitgaven 

terug bij de eindbegunstigden. 

In 2012 hebben wij 

geconstateerd dat door 

versterking van het 

coördinatiemodel verdere 

invulling is gegeven om aan 

de EU-conformiteit te 

voldoen. Wij vragen 

aandacht om het bereikte 

niveau te handhaven. 

Afgerond. 

De staatssecretaris 

van EZ zal aandacht 

houden voor de EU-

conformiteit van de 

uitvoering. 

Uit 2011: Beheer Dienst 

Landelijk Gebied 

7. Breng verbeteringen aan in het 

beheer met betrekking tot: 

• De getrouwe en betrouwbare 

weergave van de tabellen III 

en I l lbis. 

• Het voldoen aan de 

sanctiebepaling. 

• Het voldoen aan de vereiste 

om bankafschriften als bewijs 

Opgevolgd. 

Opgevolgd. 

Ook bij de overheden dienen 

bankafschriften als bewijs te 

De staatssecretaris 

van EZ neemt deze 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (ELGF en ELFPO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

van betaling toe te voegen. 

Het uitbreiden van 

administratieve controles met 

procedures ter voorkoming 

van onregelmatige dubbele 

financiering. 

worden overgelegd. 

Ondanks de genomen 

maatregelen wordt niet 

volledig voldaan aan de EC-

vereiste. 

aanbeveling niet over. 

Op een andere wijze 

wordt borging gegeven 

als bewijs van 

betaling. Via 

administratieve 

controles en inspecties 

ter plaatse zijn 

voldoende 

maatregelen ingezet 

ter voorkoming van 

dubbele betalingen. 

Uit 2011: Randvoorwaarden 

controles (cross compliance) 

8. Toets bij alle controles ter 

plaatse aan de 

baselinevoorwaarden. 

Voldoe aan de randvoorwaarden 

controles door de 

medehandhavers. 

Weliswaar is voldaan aan de 

EU-eis om minimaal 1%-

randvoorwaarden-controles 

uit te voeren, echter de 

medehandhavers hebben 

niet alle verplicht gestelde 

controles uitgevoerd. 

De staatssecretaris 

van EZ geeft aan dat 

hieraan voortdurend 

aandacht wordt 

besteed door het doen 

van aanschrijvingen 

aan de mede

handhavers en het 

geven van voorlichting 

over deze controles. 

Zo nodig zal de 

staatssecretaris van 

EZ medehandhavers 

bestuurlijk aanspreken 

op de controles. 

Hiermee is naar de 

mening van de 

staatssecretaris van 

EZ aan deze 

aanbeveling invulling 

gegeven. 

Opnieuw opgevoerd In 2011: 

Informatiebeveiliging 2008 

9. Tekortkoming in de 

informatiebeveiliging 

bij beide betaalorganen 

geconstateerd. Voer het plan 

van aanpak ter verbetering van 

informatiebeveiliging bij beide 

betaalorganen tijdig uit. 

Resterende verbeterpunten 

en door de ADR 

geconstateerde 

tekortkomingen zo snel 

mogelijk oplossen. 

De staatssecretaris 

van EZ geeft aan dat 

er een actueel inzicht 

bestaat in de 

bestaande 

maatregelen van 

informatiebeveiliging 

en dat hiermee wordt 

voldaan aan de 

internationale norm 

(ISO 27001). 

Resterende 

verbeterpunten 

worden zo snel 

mogelijk opgelost. 

Nieuw in 2012: Vorderingen 

ELFPO 

10. Zorg ervoor dat de provincies 

een actief terugvorderingsbeleid 

voeren bij het niet voldoen aan de 

EU-conformiteit bij de ELFPO-

gelden; 

De staatssecretaris 

van EZ neemt de 

aanbeveling over. 

Nieuw in 2012: Sanctiebeleid 

11. Breng het sanctiebeleid, bij 

het niet voldoen aan de 

randvoorwaarden, in 

De staatssecretaris 

van EZ merkt op dat 

het toegepaste 

sanctiesysteem 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (ELGF en ELFPO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

overeenstemming met de eisen 

van de Europese Commissie. 

voldoet aan de 

vereisten Verordening 

(EG) nr 1122/2009, 

die stelt dat een 

kortingspercentage 

van in de regel 3% 

moet worden 

opgelegd. Daarnaast 

wordt binnen dit 

sanctiesysteem 

conform Europese 

vereisten op basis van 

ernst, omvang en het 

permanente karakter 

afgeweken van de op 

te leggen korting van 

3%. Tijdens een audit 

in 2011 is door de 

Europese Commissie is 

hierover geen 

opmerking gemaakt. 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (EFRO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

Uit 2008: Complexiteit 

structuur EFRO 

12. Wij plaatsen een 

kanttekening bij de ingewikkelde 

structuren die zijn ontstaan en 

bevelen de minister aan de 

kwaliteit van de uitvoering extra 

kritisch te volgen, te bewaken en 

indien nodig corrigerende 

maatregelen te treffen. 

De risico's blijven bestaan. 

De onrechtmatigheden en 

blijvende verbeterpunten in 

het beheer en de controle, 

met name inzake EFRO 

Noord en Zuid, blijven de 

aandacht vragen. Een 

positieve ontwikkeling is het 

streven naar meer 

harmonisering tussen de 

operationele programma's in 

de komende 

programmaperiode 2014-

2020. 

De staatssecretaris van EZ 

is met de AR van mening dat 

het beheer van EFRO 

continue aandacht vraagt. 

Voor de volgende 

programmaperiode zijn 

afspraken gemaakt over 

uniformering, gericht op 

rechtmatige en doelmatige 

besteding van de middelen. 

Deze afspraken zijn 

vastgelegd in een convenant 

" uitvoeringsorganisatie 

2014-2020' en worden 

nader uitgewerkt. De 

minister uniformeert zo de 

ingewikkelde uitvoerings

structuur zonder de 

regionale verantwoordelijk

heden te wijzigen. Voorts zal 

de minister in het bijzonder 

blijvende aandacht geven 

aan de uitvoering van de 

verbeteringen die door de 

betreffende 

Managementautoriteiten 

Noord en Zuid zijn 

opgesteld. 

Uit 2009: 

Certificeringsautoriteit 
De overname van onze 

aanbeveling door de 

De staatssecretaris van EZ 

stelt vast dat de 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (EFRO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

13. Gezien het voorbehoud in de 

verklaring, vragen we aandacht 

voor de geconstateerde 

tekortkomingen bij de 

certificeringsautoriteit, 

waaronder: 

• het toereikend vastleggen 

en onderbouwen van 

verrichte 

controlewerkzaamheden; 

• het aanscherpen en 

vervolmaken van de 

checklists; 

• het bewaken van reactie-

en beslistermijnen. 

minister heeft geleid tot 

verbetering van de 

werkzaamheden van de CA 

vooral inzake EFRO Oost en 

West. Het controlespoor 

blijft een aandachtspunt bij 

de 

certificeringswerkzaamheden 

inzake EFRO Noord en Zuid. 

De uitvoering van het 

certificeringsproces inzake 

EFRO Zuid schoot nog 

tekort; de CA heeft 

aangegeven inmiddels de 

noodzakelijke verbeteringen 

te hebben geïmplementeerd. 

Certificeringsautoriteit de 

noodzakelijke verbeteringen 

inmiddels heeft 

geïmplementeerd en zal 

erop toezien dat de 

Certificeringsautoriteit de 

certificeringswerkzaamheden 

adequaat uitvoert. 

Uit 2011: Onrechtmatigheden 

in betaalaanvragen 

14. Verbeter de controle op 

betaalaanvragen door 

managementautoriteit EFRO 

Noord en Zuid en 

certificeringsautoriteit, teneinde 

onrechtmatigheden in de 

ingediende betaalaanvragen te 

voorkomen. 

De aanbeveling is nog 

actueel. De betaalaanvragen 

EFRO Noord en Zuid 

bevatten in eerste instantie 

te hoge (bruto) 

foutpercentages. 

Verbetering van 

managementverificaties en 

certificeringswerkzaamheden 

draagt bij aan vermindering 

van het aantal fouten in 

betaalaanvragen. Na de 

tijdelijke betaalonderbreking 

door de Commissie hebben 

de managementautoriteiten 

EFRO Noord en Zuid, 

verbeteringen in de 

managementverificaties 

aangebracht, waarvan het 

resultaat in 2013 zal blijken. 

Naar aanleiding van de 

tijdelijke 

betalingsonderbreking door 

de Europese Commissie 

hebben de Management

autoriteiten Noord en Zuid 

verbeteringen ontwikkeld en 

doorgevoerd, die in 2013 

zullen worden beoordeeld. 

Voorts heeft de 

Certificeringsautoriteit de 

aanbevelingen van de 

Auditautoriteit inmiddels 

overgenomen en 

grotendeels in 2012 

geïmplementeerd. 

Met de Auditautoriteit zijn 

goede afspraken gemaakt 

over de tijdige uitvoering 

van de audits, zodat er in 

een vroeg stadium inzicht is 

of de doorgevoerde 

verbeteringen bij de 

Managementautoriteiten en 

de Certificeringsautoriteit in 

2013 het gewenste resultaat 

opleveren zodat in 2013 

eventueel nog kan worden 

bijgestuurd. 

Nieuw in 2012: Aanscherpen 

normatiek noodzakelijkheid 

(proportionaliteit en 

doelmatigheid) kosten 

15. Ontwikkel met de 

managementautoriteiten, in 

samenspraak met Audit- en 

Certificeringsautoriteit, 

concretere normen hoe om te 

gaan met het beoordelen van de 

mate waarin gedeclareerde 

kosten noodzakelijk 

De staatssecretaris van EZ 

neemt de aanbeveling over 

en zal in overleg met de 

betrokken partijen deze 

aanbeveling uitwerken. 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (EFRO) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene 

Rekenkamer 

(proportioneel en doelmatig) 

zijn, teneinde een consistente en 

uniforme werkwijze te realiseren. 

DEELVERKLARING MINISTER VAN Economische Zaken (EVF) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Uit 2011: Onrechtmatigheden 

in betaalaanvragen 

16. Verbeter de controle op 

betaalaanvragen door 

managementautoriteit en 

certificeringsautoriteit, teneinde 

onrechtmatigheden in de 

ingediende betaalaanvragen te 

voorkomen. 

Er is sprake van 

onvoldoende beheer en 

controle. Het risico op 

onrechtmatigheden is 

daardoor hoog. 

Aanbeveling is 

overgenomen en 

maatregelen zijn 

genomen. 

In 2012 heeft de 

Europese Commissie 

een actieplan 

opgesteld met een 

aantal 

verbetermaatregelen. 

Deze zijn grotendeels 

in 2012 in gang 

gezet en door de 

Europese Commissie 

als voldoende 

aangemerkt. De 

Auditdienst Rijk 

verricht in de eerste 

helft van 2013 

systeemaudits 

waaruit moet blijken 

of de werking van de 

genomen 

maatregelen ook 

voldoende is. 

DEELVERKLARING MINISTER VAN SZW (ESF) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Geen. Het beheer en de controle is 

op voldoende niveau. Er zijn 

slechts enkele kleine 

aandachtspunten. 

Geen 

DEELVERKLARING MINISTER van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EIF) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Uit 2011: Beheer EIF 

17. Verbeter het beheer bij het 

EIF; los vooral de organisatorische 

en personele problemen op, zodat 

tijdige kan worden voldaan aan de 

vereisten inzake verantwoording 

en controle. 

Het jaarprogramma 2008 is 

inmiddels verantwoord. Dat 

geldt ook voor het 

jaarprogramma 2009, maar 

de deadline voor indiening 

van het jaarverslag bij de EC 

is niet gehaald. 

De staatssecretaris 

van V&J en de 

minister van SZW, 

beiden betrokken bij 

de Migratiefondsen 

nemen de 

aanbevelingen ter 

zake over. 

DEELVERKLARING Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (EUROPEES VLUCHTELINGEFONDS, EBF en ETF) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Uit 2011: Beheer EIF 

18. Zie vorige punt. 

Net als het jaarverslag 

betreffende het EIF zijn de 

termijnen voor het indienen 

van de jaarverslagen bij de 

EC niet gehaald. 

De staatssecretaris 

van V&J en de 

minister van SZW, 

beiden betrokken bij 

de vier 

Migratiefondsen 



Bijlage aanbevelingen 

DEELVERKLARING Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (EUROPEES VLUCHTELINGEFONDS, EBF en ETF) 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

nemen de 

aanbevelingen ter 

zake over. 

OVERIGE PUNTEN 

Aanbevelingen Stand van zaken Toezegging minister Nawoord Algemene Rekenkamer 

Uit 2010: Werkzaamheden In 2012 wederom De aanbevelingen 

auditautoriteit vooruitgang. Uniformering worden overgenomen. 

19. Auditdienst Rijk (in rol als van auditwerkzaamheden 

Auditautoriteit EFRO, ESF en EVF); voor vergelijkbare De AA werkt 

• Waarborg voldoende auditobjecten blijft een voortdurend aan 

capaciteit en zorg voor aanbeveling voor alle verbetering van de 

interventiemogelijkheden bij fondsen. Inzake ESF hebben planning en tijdige 

problemen in de uitvoering wij verder geen uitvoering van de 

van audits zodat aanbevelingen. Inzake EFRO projectaudits; terzake 

noodzakelijke vragen wij nog aandacht daarvan zijn wederom 

werkzaamheden uitgevoerd voor diverse verbeterpunten afspraken gemaakt 

kunnen worden. (zie toelichting rapport), met met het ministerie van 

• Uniformeer de name inzake planning en EZ, de management 

auditwerkzaamheden voor tijdige afronding van de autoriteiten en de 

vergelijkbare auditobjecten. controles, interne eindbegunstigden. 

• Voorkom beperking van de kwaliteitsborging (reviews) 

reikwijdte gedurende de en verdere optimalisering 

uitvoering van de audits. van de vastlegging en 

• Beoordeel jaarlijks alle rapportage van 

relevante essentiële vereisten controlebevindingen. Inzake Inzake EVF merkt de 

inzake beheersings- en EVF zijn enkele AA op dat uitgebreid 

controlesystemen. aanbevelingen inzake de hoor en wederhoor 

• Bewaak een zorgvuldige uitvoering van met de MA en CA heeft 

evaluatie van alle systeemaudits (vastlegging plaatsgevonden. Dit is 

auditbevindingen. hoor-wederhoor) en expliciet in de 

projectaudits (review. audltrapporten van de 

vastlegging bevindingen en systeemaudits 

werkzaamheden) vastgelegd. 

geformuleerd (zie toelichting 

rapport). 

Uit 2011: Controle fondsdeel De AA geeft thans in haar Geen 

TSK controleverklaring Assurance 

20. Controleer in het kader van de over het fondsaandeel. 

controleverklaring bij de financiële Opgevolgd. 

gegevens EFRO, ESF en EVF, naast 

de totaal gedeclareerde 

subsidiabele kosten ook het 

aandeel van de kosten dat uit het 

Europese Fonds wordt 

gefinancierd. 

De bijbehorende consolidatiestaat 

kan daarbij aan waarde toenemen 

als de besteding van het voor de 

programmaperiode (2007-2013) 

beschikbare budget zichtbaar is. 


