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Onder verwijzing naar de brief van de Algemene Rekenkamer van 14 april 2013 
reageer ik op de bevindingen en aanbevelingen in het 'Rapport bij het jaarverslag 
2013 van het ministerie van Buitenlandse Zaken' (RJv 2013). 

Het doet mij deugd dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat het ministerie de 
bedrijfsvoering de afgelopen jaren sterk heeft verbeterd en dat er voor het tweede 
jaar op rij geen onvolkomenheden zijn. Ik ben trots op deze prestatie van het 
ministerie, zeker in het licht van de bezuinigingen en de hervorming van de 
Rijksdienst. Zoals de Algemene Rekenkamer opmerkt, biedt de staat van de 
bedrijfsvoering van het ministerie een solide basis voor het inmiddels ingezette, 
ingrijpende verandertraject. Ik ben me bewust van het feit dat het ministerie nog 
aan het begin van dit traject staat en dat hier risico's aan zijn verbonden. Met 
name de modernisering van de diplomatie vereist aandacht voor noodzakelijke 
aanpassingen waar ook de bedrijfsvoering van het ministerie in zal mee gaan. 

Het door de Algemene Rekenkamer aangegeven belang van een efficiënt en 
adequaat informatiesysteem onderken ik. De modernisering van de diplomatie 
beoogt mede een stroomlijning van de informatievoorziening ten behoeve van 
onder meer de aansturing van de posten en de Regionale Service Organisaties, en 
het beleid met betrekking tot de vastgoedportefeuille te bewerkstelligen. Aldus 
wordt de informatievoorziening gekoppeld aan de doelen waarop het ministerie 
wenst te sturen. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke aansturing van de posten zal worden 
belegd bij de directeur-generaal Politieke Zaken. Landen- en regiokennis zal 
worden gebundeld in een regiopool en de inhoudelijke samenwerking met de 
posten zal verder worden versterkt en vorm gegeven. Inzet hierbij is een heldere 
inhoudelijke aansturing op hoofdlijnen vanuit het departement. De Directie 
Bedrijfsvoering zal zorgdragen voor integrale ondersteuning van en 
dienstverlening aan de posten op het gebied van bedrijfsvoering, in nauw overleg 
met de regiopool. Dit moet leiden tot een verdere vermindering van de beleids- en 
beheerslast en tot meer manoeuvreerruimte op de posten. 

De mogelijkheden van beleidsmatige regionalisering worden verder onderzocht en 
hiervoor worden pilotprojecten opgezet. Daarbij wordt gekeken of door een 
postoverschrijdende schaalgrootte een bijdrage kan worden geleverd aan een 
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meer effectieve, dynamische en flexibele inzet van mensen, en hoe de sturing het 
meest optimaal ingericht dient te worden. Daarnaast wordt onderzocht of de 
regionaal thematische benadering (in casu een regionale focus op geselecteerde 
thema's) de Nederlandse inzet in de regio en internationale fora een 
kwaliteitsimpuls kan geven. 
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De aanbeveling over de aansturing van de vastgoedportefeuille sluit aan bij het 
meerjarige strategisch vastgoedbeleid. Het ministerie bezit een omvangrijke 
vastgoedportefeuille van bijna 400 panden in ongeveer 150 landen. Factoren als 
het nieuwe werken, bezuinigingen en hervormingen nopen tot continue 
aanpassingen van de portefeuille. Deze bevinden zich op dit moment in een 
stroomversnelling om optimaal aan te sluiten bij andere grote hervormingen, 
zowel binnen het ministerie als binnen het Rijk. In het kader van de modernisering 
van het vastgoed buitenland wordt de vastgoedportefeuille in lijn gebracht met de 
taken en samenstelling van de posten, de lokale omstandigheden en waar 
mogelijk wordt ingezet op co-locaties. 

De opmerkingen en aanbevelingen over het gebruik en ontwikkeling van het 
geautomatiseerde vastgoedsysteem PLANON onderschrijf ik. Hoewel dit systeem 
veel informatie bevat, is het aggregeren en opvragen van managementinformatie 
voor verbetering vatbaar. De volgende release van PLANON is voorzien voor juni 
2014 en daarin zijn de meeste van de door u geconstateerde componenten 
opgenomen. De geautomatiseerde koppeling met het financiële systeem blijkt 
technisch moeilijk, maar heeft mijn aandacht. 

Wat betreft de door de Algemene Rekenkamer aanbevolen invoering van een 
kwaliteitssysteem ten behoeve van de digitale archivering merk ik op dat hiertoe 
eind 2013 een eerste aanzet is gedaan door middel van een proef. Hieruit kwam 
naar voren dat het geteste systeem de basisonderdelen toetst, maar dat dit nog 
verder uitgewerkt dient te worden. Naar verwachting zal het complete 
kwaliteitssysteem in de zomer van 2014 gereed zijn. Tot die tijd wordt de eerste 
versie van het systeem reeds op regelmatige basis gebruikt om gegevens te 
verzamelen en een (weliswaar vereenvoudigde) controle op de archivering uit te 
voeren. Hierover wordt regelmatig met de ADR overlegd. 
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Frans Timmermans 
Minister van Buitenlandse Zaken 
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