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Betreft: Reactie op het rapport AR bij de Nationale Verklaring 2014 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Op 11 april jl. heeft u het Rapport bij de Nationale Verklaring 2014 (hierna: NV) 
vooreen bestuurlijke reactie aangeboden. Mede namens de minister van Sociale 
Zaken en Wèrkgelegenheid en de staatssecretarissen van Economische Zaken, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie bied ik u de 
kabinetsreactie op dit rapport aan. 

Het kabinet vindt uw oordeel waardevol als extra zekerheid bij de NV 2014. Mede 
met beide stukken laat Nederland zien dat zij tot op het hoogste niveau politieke 
verantwoording over de EU-uitgaven wil afleggen aan zowel de Tweede Kamer als 
de Europese Commissie. 

Het kabinet is verheugd dat de AR concludeert dat de NV 2014 een goed beeld 
geeft van het beheer en de besteding van de Europese fondsen in gedeeld beheer 
in Nederland. Het kenmerk van de NV is dat er transparant verantwoord wordt 
over de rechtmatigheid van de uitgaven en de werking van de systemen, maar ook 
over zaken die niet conform EU-regels zijn verlopen en de daarbij behorende 
verbeterpunten daarvoor. Dit geldt ook voor de NV 2014. Voor zover fouten bij de 
EU-uitgaven boven de foutenmarge van 2% uitkomen, worden deze in de NV 2014 
nadrukkelijk benoemd alsmede de noodzakelijke verbeteringen. Dit wordt door uw 
rapport bevestigd. 

Afdrachten eigen middelen aan Europese Unie en NV 
U geeft aan het wenselijk te vinden de afdrachten eigen middelen aan de Europese 
Unie op te nemen in de NV om te kunnen beschikken over een integrale EU-
verantwoording op lidstaatniveau. Het kabinet verwijst voor haar reactie naar haar 
brief van 13 februari jl. (Kamerstuk 33523 nr. 12). In deze brief wordt uitgebreid 
ingegaan op onze overwegingen om de afdrachten eigen middelen - zonder een 
EU-verplichting - niet in de NV op te nemen. Het kabinet ziet geen aanleiding haar 
standpunt ten aanzien van de opname van de afdrachten van de de eigen 
middelen in de NV aan te passen. 

Ons l<enmerl< 
BZ/2014-184 M 

Uw brief (l<ennierk) 

Bij lagen 
1 
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BZ/2014-184 |V| 

Fraudebestrijding in de EU 
In het hoofdstuk 'Fraudebestrijding in de EU' hanteert u de term 'frauduleuze 
onregelmatigheden'. Deze term kan mogelijk tot misverstanden leiden, omdat dit 
kan worden opgevat als onregelmatigheden gepaard gaande met fraude. OLAF -
het antifraude bureau van de Europese Commissie - spreekt in haar eigen cijfers, 
van de term 'irregularities reported as fraudulent'. Dit zijn onregelmatigheden waar 
alleen sprake is van een vermoeden van fraude, dus niet fraude. Dit vermoeden 
van fraude is in artikel 27 van verordening (EC) No 1828/2006 als volgt verwoord: 
'een onregelmatigheid die aanleiding geeft tot het inleiden, op nationaal vlak, van 
een administratieve en/of gerechtelijke procedure om na te gaan of er sprake is 
van een opzettelijke handeling, in het bijzonder fraude'. Deze definitie geeft aan 
dat er nog geen sprake van fraude hoeft te zijn. Dit wordt bepaald door de rechter. 

Administratieve lasten kleinere fondsen 
De AR geeft voor de kleinere fondsen in overweging de verhouding tussen de 
administratieve lasten van kwalitatief voldoende beheers- en controlesystemen en 
de subsidies die Nederland ontvangt te onderzoeken. Het kabinet neemt deze 
overweging over. 

Oordeel bij de NV 2014 

Algemeen 
Het oordeel van de Algemene Rekenkamer luidt samenvattend: 

De NV is over het geheel deugdelijk tot stand gekomen; 
De door Nederland opgezette beheers- en controlesystemen functioneren 
deugdelijk; 
Een deugdelijke kwalificatie van de wettigheid en regelmatigheid van de 
verantwoorde financiële transacties tot op het niveau van 
eindbegunstigden onder voorbehoud van de openstaande vorderingen van 
EFRO, EVF, ESF en de migratiefondsen waarover de AR een beperkte mate 
van zekerheid heeft kunnen verkrijgen. 

Voorbehoud openstaande vorderingen 
In uw oordeel over de kwalificatie van de financiële transacties in de NV neemt u 
een voorbehoud op over de volledigheid van de openstaande vorderingen van 
EFRO, ESF, EVF en de migratiefondsen. De AR heeft hierover een beperkte mate 
van zekerheid kunnen krijgen. De AR beveelt aan de in de deelverklaringen 
opgenomen vorderingen volledig door de ADR te laten controleren. 
Het kabinet neemt uw aanbeveling over, maar merkt tegelijkertijd op dat de 
gehanteerde werkwijze voor het opnemen van de openstaande vorderingen in de 
NV al een aantal jaren plaatsvindt. Voorts maakt het kabinet graag een nuancering 
bij dit voorbehoud. Het voorbehoud, waarbij sprake is van een beperkte mate van 
zekerheid, heeft betrekking op € 2,3 min. van In totaal € 97,3 min. aan 
opgenomen openstaande vorderingen. Op de totaal gedeclareerde subsidie bij de 
Europese Commissie van € 1.286 min. in 2014 gaat het voorbehoud om minder 
dan 0,2% van dit bedrag. Het gaat om een zeer klein financieel belang. 
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Beoordeling systemen landbouwfondsen en migratiefondsen 
In uw oordeel past de AR de beoordelingswijze van de systemen voor de 
structuurfondsen toe op de landbouwfondsen en de migratiefondsen. 
Voor de beoordeling van de systemen voor de landbouwfondsen en 
migratiefondsen geiden echter andere EU-regeis dan voor de structuurfondsen. 
Uiteraard kan de AR een eigen wegingssystematiek hanteren, maar zij volgt 
daarmee niet één-op-één de EU regels en de systematiek zoals de Europese 
Commissie voorschrijft aan de auditautoriteit ter beoordeling van de systemen en 
waarop de NV zich baseert. Uw Rekenkamer geeft daarmee een afwijkend en ook 
negatiever beeld. Tot nu toe zijn in goed overleg met de Rekenkamer de EU-regels 
voor de opzet van de NV leidend geweest; dit ook ter voorkoming van nationale 
top-ups. Het kabinet hecht er dan ook aan dat de beoordeling van de systemen 
van de fondsen volgens EU-normatiek plaatsvindt. Het hanteren van verschillende 
wijzen van beoordelingen maakt het bovendien voor externen verwarrend. In de 
NV 2014 heeft het kabinet de EU-conforme beoordelingen van de systemen 
opgenomen. 

Directie Begrot ingszaken 

Ons kenmerk 
BZ/2014-184 M 

Landbouwfondsen 
Bij het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) overtreffen de 
geconstateerde foutpercentages de norm van 2%. U beveelt aan te monitoren of 
de verbetermaatregelen voldoende effectief zijn om de fouten terug te dringen. 
Daarnaast doet u een aanbeveling voor wat betreft verbetering van 
betrouwbaarheid van de controlestatistieken en vastlegging van de aansluiting 
tussen controlestatistieken en de financiële administratie voor het ELFPO. De 
staatssecretaris van Economische Zaken neemt beide aanbevelingen over. 

EFRO 
U beveelt aan de effectiviteit van verbeteracties door de managementautoriteit 
West te bewaken en zorg te dragen voor verdere verbeteringen in de 
managementverificaties, ICT-systemen en opvolging van auditbevindingen. 
Daarnaast beveelt u aan zorg te dragen voor voldoende capaciteit en voorzichtig 
declaratiebeleid en verdere verbeteringen in uitvoering van 
certificeringswerkzaamheden. Tenslotte beveelt u aan terughoudend en vroegtijdig 
gebruik te maken van het mediation-instrument en te overwegen om de 
onafhankelijkheid optimaal te borgen door een externe deskundige in het proces te 
betrekken of mediation buiten het betrokken ministerie te positioneren. 

Managementautoriteit West heeft in het Comité van Toezicht een aantal 
verbetermaatregelen toegezegd. Zo worden managementverificaties waar nodig 
verbeterd. Het declaratiebeleid wordt zodanig uitgevoerd dat er voldoende 
capaciteit zal zijn en de voorzichtigheid betracht dat alleen nog die uitgaven 
worden gedeclareerd waarover zekerheid bestaat dat deze bij declaratie rechtmatig 
zijn. Tevens intensiveert het ministerie het toezicht op het tijdig signaleren van 
problemen in de uitvoering, het tijdig nemen van maatregelen en indien nodig 
escaleren. Met de auditautoriteit zullen afspraken gemaakt worden gericht op de 
tijdige afronding van controles. Tenslotte zijn voor de nieuwe programmaperiode 
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afspraken gemaakt over de uniformering van de werkwijze van de MA's en de 
invoering van één ICT-systeem dat zal zijn geïmplementeerd in 2015. 

De staatssecretaris onderschrijft de aanbevelingen voor terughoudend gebruik van 
mediation en borging van de onafhankelijkheid van het instrument. Het ministerie 
zal in een terugblik met betrokken partijen de aanbevelingen bezien. De 
staatssecretaris neemt de aanbeveling van vroegtijdige inzet van mediation niet 
over. Deze sluit namelijk niet aan bij de aanbeveling om mediation terughoudend 
toe te passen, waarbij eerst de procesgang voorafgaand aan de mediation wordt 
doorlopen, zoals het traject van hoor en wederhoor. 

Positie auditautoriteit 
Conform de verordening 1083/2006, art 59 lid Ic Is de auditautoriteit: een 
nationale, regionale of plaatselijke openbare autoriteit of overheidsinstantie die 
functioneel onafhankelijk is van de managementautoriteit en van de 
certificeringsautoriteit, door de lidstaat is aangewezen voor elk operationeel 
programma en verantwoordelijk is voor het verifiëren van de goede werking van 
het beheers- en controlesysteem. 

Directie Begrot ingszaken 

Ons kenmerk 
BZ/2014-184 M 

EVF 
U beveelt aan de effectiviteit van het verbeterplan te bewaken en zorg te dragen 
voor snelle invoering van de noodzakelijke verbeteringen in alle onderdelen van 
het beheers- en controlesysteem van de MA. Daarnaast beveelt u aan zorg te 
dragen voor verdere verbeteringen in de functiescheiding en in met name de 
certificeringwerkzaamheden. Tenslotte beveelt u aan zorg te dragen voor 
terughoudend en vroegtijdig gebruik te maken van het mediation-instrument en 
dezelfde werkwijze bij bepaling van het foutpercentage als bij structuurfondsen toe 
te passen. 

De staatssecretaris van Economische Zaken neemt uw aanbeveling met betrekking 
tot de bewaking van de effectiviteit van het verbeterplan over. 
De managementautoriteit heeft een verbeterplan met de noodzakelijke 
verbeteringen opgesteld en aan DG MARE verzonden. De verbeteringen bij de 
managementautoriteit/bemiddelende instantie zullen grotendeels voor 31 mei 
2014 zijn gerealiseerd. De auditautoriteit beoordeelt de werking in haar 
systeemaudit over 2013/2014. De aanbeveling over de verbetering in de 
functiescheiding in certificeringwerkzaamheden door de certificeringsautoriteit 
komt geheel voort uit een eenmalige aanpassing van de uitgavenstaat in december 
2012 door de certificeringsautoriteit om automatische decommittering te 
voorkomen. 

De staatssecretaris van Economische Zaken onderschrijft de aanbeveling voor 
terughoudend gebruik van mediation en de borging van de onafhankelijkheid. Het 
proces van mediation levert een positieve bijdrage aan de rechtmatigheid van de 
verantwoording en de financiële belangen van de lidstaat. Over de wijze van 
bepaling van het foutpercentage door de auditautoriteit heeft afstemming 
plaatsgevonden met DG MARE. 
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Directie Begrot ingszaken 

Migratiefondsen 
Voor de migratiefondsen worden door de AR drie aanbevelingen gedaan. 0"s kenmerk 

BZ/2014-184 M 

Ten eerste beveelt de AR aan de effecten van de verbetermaatregelen die in gang 
zijn gezet te monitoren en indien nodig toe te zien op het uitvoeren van nadere 
maatregelen. Ten tweede beveelt u aan toe te zien op het tijdig halen van de 
planning voor de totstandkoming van de jaarverslagen en zo nodig nadere 
maatregelen te treffen. Ten derde beveelt u aan zorg te dragen voor een goede 
overdracht van het vorderingenbeheer aan het Agentschap SZW en voor de tijdige 
afwikkeling van vorderingen. 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voor het Europees 
Buitengrenzenfonds (EBF), het Europees Vluchtelingenfonds (EVLF) en het 
Europees Terugkeerfonds (ETF) en de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor het Europees Integratiefonds (EIF) hebben naar aanleiding 
van de ervaringen uit eerdere jaartranches voor de migratiefondsen maatregelen 
genomen. 

De effecten van de genomen verbetermaatregelen zoals het in gebruik nemen van 
planningstool in gebruik voor het plannen van monitorbezoeken op de projecten, 
het aantrekken van extra personeel en daarmee ondermeer het versterken van de 
interne controle, zijn met enige vertraging zichtbaar in het oordeel van de 
auditautoriteit over de fondsen. Het monitoren van deze effecten heeft de continue 
aandacht van de Verantwoordelijke Autoriteit van de fondsen. Tussen de 
autoriteiten vindt voor dat doel maandelijks overleg plaats. Uit de eerste 
projectcontroles van de auditautoriteit over de jaartranche 2011 blijkt een 
positieve ontwikkeling. 

De door de Europese Commissie gestelde termijnen voor de jaarverslagen over de 
migratiefondsen zijn voor de jaartranche 2010 niet gehaald. Wel is de 
termijnoverschrijving teruggebracht van 19 maanden naar 5 maanden over de 
jaartranche 2010. Over de jaartranche 2011 zal de overschrijving verder worden 
teruggedrongen tot maximaal 3 maanden. In Europees verband hebben veel 
landen moeite om de formele termijn te halen omdat deze termijn erg krap gesteld 
is door de Europese Commissie. Waar mogelijk worden alle 
versnellingsmogelijkheden benut met als doel de jaarverslagen 2012 niet later dan 
een maand na het verstrijken van de officiële termijn bij de Commissie aan te 
leveren. Dit wordt nog met de Commissie afgestemd. 
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De openstaande vorderingen zijn in kaart gebracht en overgedragen aan het Directie Begrot ingszaken 

Agentschap SZW. Hierbij zal ook het incassobeleid dat Agentschap SZW voert voor 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) gehanteerd worden. ons kenmerk 

BZ/2014-184 M 

Onze reactie op de aanbevelingen treft u aan in de bijlage bij deze reactie op het 
rapport van de AR bij de NV 2014. 

Hoogachtend, 
de minister van Financiën, 

J.R.V.A. Dijsselbloem 
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Bijlage aanbevelingen bij bestuurlijke reactie Algemene Rekenkamer bij de 
NV 2014 

Overzlciit conclusies, aanbevelingen, reacties bewindslieden en nawoord 

Conclusie Aanbeveling Reactie bewindslieden Nawoord Algemene Rekenkamer 

Functioneren beheers- en controlesystemen 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

Totstandkoming 

betrouwbaarheid 

controlestatistieken 

ELFPO niet geheel op orde 

(zie § 2.1.2) - 2007.* 

Verbeter betrouwbaarheid 

controlestatistieken door in 

basissystemen niet-GBCS-regelingen 

alle onregelmatigheden en sancties 

op te nemen. Leg voor de GBCS-

regelingen de aansluiting tussen de 

controlestatistieken en de financiële 

administratie vast. 

De staatssecretaris van EZ 

neemt deze aanbeveling over. 

EFRO 

Tekortkomingen werking 

managementverificaties 

EFRO West naast enkele 

overige verbeterpunten 

bij 

managementautoriteiten 

en certificeringsautoriteit 

(zie § 2.1.3). 

Bewaak effectiviteit van 

verbeteracties managementautoriteit 

EFRO West. Draag zorg voor verdere 

verbeteringen 

managementverificaties, ICT-

systemen en opvolging 

auditbevindingen. 

Draag zorg voor voldoende capaciteit 

en voorzichtig declaratiebeleid. 

Draag zorg voor verdere verbetering 

uitvoering 

certificeringswerkzaamheden. 

De staatssecretaris van EZ 

neemt deze aanbeveling over. 

Managementautoriteit West 

heeft in het Comité van 

Toezicht een aantal 

verbetermaatregelen met 

betrekking tot de 

managementverificaties 

toegezegd. 

Tevens intensiveert het 

ministerie het toezicht. 

Met de auditautoriteit zullen 

afspraken gemaakt worden 

gericht op de tijdige afronding 

van controles. 

EVF 

Tekortkomingen beheers

en controlesystemen, met 

name in 

managementverificaties 

en 

certificeringswerkzaamhe 

den (zie § 2.1.4) -

2011.* 

Bewaak effectiviteit verbeterplan en 

draag zorg voor snelle invoering 

noodzakelijke verbeteringen in alle 

onderdelen beheers- en 

controlesysteem 

managementautoriteit. 

Draag zorg voor verdere 

verbeteringen functiescheiding en in 

met name 

certificeringswerkzaamheden 

certificeringsautoriteit. 

De staatssecretaris van EZ 

neemt deze aanbeveling over. 

Migratiefondsen 

Substantiële 

verbeteringen in 

toezichts- en 

vaststellingswerkzaamhed 

en nodig met name voor 

EBF, (zie § 2.1.6) -

2011.» 

Monitor effecten verbetermaatregelen 

die in gang zijn gezet en zie toe op 

uitvoeren nadere maatregelen indien 

nodig. 

De staatssecretaris van V&J 

neemt deze aanbeveling over. 

Er zijn periodieke overleggen 

tussen de betrokken partijen 

die hierin voorzien. Daarnaast 

wordt er met planningen en 

rapportages gewerkt. Op basis 

van risicoanalyses wordt 

beoordeeld of het noodzakelijk 



is om aanvullende maatregelen 

te treffen. 

Achterstand indiening 

jaarverslagen deels 

ingelopen, maar nog niet 

ingehaald (zie § 2.1.6) -

2011.* 

Zie toe op tijdig halen planning 

totstandkoming jaarverslagen en tref 

zo nodig nadere maatregelen. 

De staatssecretaris van V&J 

neemt deze aanbeveling over. 

De effecten van de genomen 

verbetermaatregelen zullen 

met enige vertraging weerslag 

hebben in het oordeel van de 

auditautoriteit over de 

fondsen. Het monitoren van 

deze effecten heeft de continue 

aandacht van de 

verantwoordelijke autoriteit 

van de fondsen. Tussen de 

verschillende autoriteiten vindt 

voor dat doel maandelijks 

overleg plaats. Uit de eerste 

projectcontroles van de 

auditautoriteit over de 

jaartranche 2011 blijkt een 

positieve ontwikkeling. 

De staatssecretaris van V&J 

neemt deze aanbeveling over. 

De openstaande vorderingen 

zijn in kaart gebracht en 

overgedragen aan het 

Agentschap SZW. Hierbij zal 

ook het incassobeleid dat 

Agentschap SZW voert voor 

het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) gehanteerd worden. 

Te weinig aandacht voor 

vorderingenbeheer (zie § 

2.1.6). 

Draag zorg voor goede overdracht 

vorderingenbeheer aan Agentschap 

SZW en voor tijdige afwikkeling 

vorderingen. 

Wettiglieid, regeimatigiieid, juistlieid en volledigheid van de financiële transacties 

Algemeen 

Openstaande vorderingen 

niet voldoende 

gecontroleerd (zie § 2.2). 

Draag zorg voor jaarlijkse controle 

vorderingen in deelverklaring door 

ADR, en rapportage in 

controleverklaring bij 

consolidatiestaat. 

Het kabinet neemt deze 

aanbeveling over. Van de in 

de NV 2014 opgenomen 

openstaande vorderingen is 

98% gecontroleerd, en 2 % 

niet. De in de NV 2015 

opgenomen openstaande 

vorderingen worden volledig 

gecontroleerd door de ADR. 

Landbouwfondsen (ELGF en ELFPO) 

Hoog foutpercentage bij 

ELFPO (zie § 2.2.1). 

Monitor of de verbetermaatregelen 

voldoende effectief zijn om de fouten 

terug te dringen. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. 

EFRO 

Foutpercentage op 

lidstaatniveau boven 2% 

door hoog foutpercentage 

EFRO West (zie § 2.2.2). 

Zie aanbeveling bij beheers- en 

controlesystemen. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. Zie 

aanbeveling beheers- en 

controlesystemen. 

Proces van mediation 

voor verbetering vatbaar 

(zie § 2.2.2). 

Draag zorg voor goede evaluatie 

afgelopen periode, terughoudend en 

vroegtijdig gebruik mediation-

instrument, en overweeg om 

onafhankelijkheid optimaal te borgen 

De staatssecretaris van EZ 

onderschrijft deze aanbeveling, 

de vroegtijdige inzet van 

mediation uitgezonderd. Bij de 

evaluatie wordt de overweging 



door externe deskundige in proces te 

betrekken of mediation buiten 

betrokken ministerie te positioneren. 

die de AR meegeeft 

meegenomen. 

EVF 

Foutpercentage boven 

2%, met veel resterende 

onzekerheden (zie § 

2.2.3). 

Zie aanbeveling bij beheers- en 

controlesystemen. 

De staatssecretaris van EZ neemt 

deze aanbeveling over. Zie 

aanbeveling beheers- en 

controlesystemen. 

Proces van mediation 

voor verbetering vatbaar 

(zie § 2.2.3). 

Draag zorg voor goede evaluatie 

afgelopen periode en terughoudend 

en vroegtijdig gebruik van mediation-

instrument. Draag zorg voor 

toepassing van dezelfde werkwijze bij 

bepaling van foutpercentage als bij 

structuurfondsen. Bespreek dit met 

DG Mare. 

De staatssecretaris van EZ 

onderschrijft de aanbeveling 

voor terughoudend gebruik van 

mediation en de borging van 

de onafhankelijkheid. Het 

proces van mediation levert een 

positieve bijdrage aan de 

rechtmatigheid.van de 

verantwoording en de financiële 

belangen van de lidstaat. Over de 

wijze van verantwoording door 

de AA heeft afstemming 

plaatsgevonden met DG MARE. 

Migratiefondsen 

Foutpercentage EBF ruim 

boven de 2% (zie § 

2.2.4). 

Zie aanbeveling bij beheers- en 

controlesystemen. 

De staatssecretaris van V&J 

neemt deze aanbeveling over. 

Zie de reactie bij beheers- en 

controlesystemen. 

* jaartal geeft aan wanneer wij deze of een soortgelijke conclusie eerder hebben getrokken. 


