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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw rapportage bij het Jaarverslag 
EZ 2013 en het Diergezondheidsfonds 2013 (DGF). Hierin gaat u in op het 
innovatiebeleid en de bedrijfsvoering van mijn ministerie. 

Met genoegen stel ik vast dat u constateert dat de informatie met betrekking tot 
financiën, beleid en bedrijfsvoering deugdelijk tot stand is gekomen. Uw rapport 
helpt mij bij het optimaliseren van het financieel en materieel beheer binnen EZ. 

Ook stel ik vast dat u aangeeft dat mijn ministerie het afgelopen jaar goede 
stappen heeft gezet in het oplossen van problemen inzake het inkoopbeheer en 
Europese aanbesteding. Op dit terrein is een onvolkomenheid bij DICTU inmiddels 
opgelost en werk ik eraan om de andere twee onvolkomenheden bij Agentschap NL 
en het kerndepartement zo snel mogelijk op te lossen. Dat geldt ook voor de 
onvolkomenheid op het gebied van vertrouwenspersonen, waar eveneens al flinke 
stappen zijn gezet in 2013 en die in 2014 zal zijn opgelost. U signaleert daarnaast 
twee nieuwe onvolkomenheden op het gebied van handhaving subsidieregeling 
duurzame energie en het proces jaarafsluiting DICTU. Tevens constateert u diverse 
aandachtspunten met mogelijke oplossingsrichtingen voor verdere verbetering van 
de bedrijfsvoering. 

Hieronder ga ik eerst in op uw opmerkingen over het innovatiebeleid. Daarna 
reageer ik onder Bedrijfsvoering op de onvolkomenheden en aandachtspunten 
waarop u een aanbeveling heeft geformuleerd. 

Innovatiebeleid 
U stelt vast dat de onderzochte beleidsinformatie in het jaar 2013 deugdelijk tot 
stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingvoorschriften. Ik ben het met u 
eens dat de werking van het innovatiebeleid goed beoordeeld moet worden. De 
wijze van evalueren van innovatie-instrumenten heb ik reeds eerder op basis van 
de aanbevelingen van de Commissie Theeuwes verbeterd. De evaluaties zijn, naast 
indicatoren in de begroting, het ijkpunt voor het bepalen of een instrument doet 
wat het moet doen en of eventuele bijstellingen nodig zijn. In uw rapport vermeldt 
u vier aanbevelingen waar ik hierna op in ga. 
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Eenduidige definitie van innovatie 
U beveelt aan om een rijksbrede en eenduidige definitie van 'innovatie' te 
waarborgen. Ik zal zorgdragen voor het hanteren van een eenduidig 
begrippenkader voor innovatie ten behoeve van de verschillende departementen. 

Totaaloverzicht innovatie-uitgaven 
Ook concludeert u dat ik, als minister van EZ die vanuit het kabinet coördinerend 
bewindspersoon is voor innovatie, geen volledig overzicht van 
innovatieonderwerpen en -uitgaven heb. Ik hecht waarde aan een goede 
informatievoorziening over de middelen die vanuit het Rijk besteed worden aan 
innovatie. Daarom heeft het Rathenau Instituut op verzoek van mij en de 
Staatssecretaris van OCW het overzicht Totale Onderzoekfinanciering (TOF)̂  
uitgebreid tot Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN)̂ . De 
meerwaarde hiervan is dat de reikwijdte verbreed is. Daarmee bestaat er nu een 
rijksbreed overzicht. 
Ten aanzien van de EU-middelen is op de website volginnovatie.nl reeds de 
Europese financiering vanuit het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek, 
Technologische Ontwikkeling en Demonstratie opgenomen. Van de bijdragen van 
decentrale overheden, inclusief de middelen vanuit de Europese structuurfondsen, 
bestaat nog geen totaaloverzicht. Ik zal onderzoeken of beschikbare informatie 
over de middelen voor innovatie vanuit de Europese Structuurfondsen op of via 
deze website beschikbaar kunnen komen. Bovendien zal ik met decentrale 
overheden bespreken of informatie beschikbaar kan komen over de 
innovatiemiddelen vanuit decentrale overheden en hoe deze informatie dan 
ontsloten kan worden. 

Verhogen actualiteit website innovatie.nl 
In uw rapport geeft u aan dat bij de website volginnovatie.nl een grotere actualiteit 
bereikt kan worden. Ik zal mij hiervoor inspannen. 

Informatie fiscale regelingen 
U geeft met betrekking tot volginnovatie.ni aan dat gegevens op het niveau van 
ondernemingen, clusters van ondernemingen voor fiscale regelingen opgenomen 
zouden moeten worden. Ik acht het onwenselijk de huidige via volginnovatie.ni 
geboden informatie over de fiscale regelingen op provinciaal niveau te detailleren 
tot op bedrijfsniveau. 

' Het TOF-overzIcht 2011-2017 presenteert de uitgaven voor Research & Development (R&D) van de rijksoverheid 
op basis van de begrotingen van de departementen. Publieke middelen van de Europese Unie en decentrale 
overheden en middelen van het bedrijfsleven vallen bulten het bestek van het TOF. 
^ Het TWIN-overzicht 2012-2018 wordt jaarlijks gemaakt door het Rathenau Instituut. Het vraagt alle ministeries 
naar hun gerealiseerde begrotingsuitgaven en uitgaven voor de komende jaren. Eerdere edities heetten "Totale 
Onderzoek Financiering" (TOF). Die naam is gewijzigd in "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie" 
(TWIN), vanwege de uitbreiding van het overzicht met de innovatiecijfers. Het Rathenau Instituut stelt de cijfers 
samen op verzoek van het het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
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Bij de fiscale regelingen vermelden bedrijven hun totale inspanningen van speur
en ontwikkelingswerk hetgeen privacy- en concurrentiegevoelig is. De Tweede 
Kamer is geïnformeerd over de beperkingen t.a.v. de WBSO en RDA bij TK 33240 
XIII 21. 

Bedrijfsvoering 
Ik ga in dit onderdeel eerst in op de door u gesignaleerde onvolkomenheden. 
Vervolgens reageer ik op de aandachtspunten waarbij u een aanbeveling heeft 
geformuleerd. 

Onvolkomenheden 
Toezicht naleving subsidie duurzame energie 
U kwalificeert het toezicht op de naleving op de SDE-regeling bij co-vergisters als 
onvolkomenheid omdat in de huidige handhavingsituatie nog juridische 
belemmeringen voor de toezichthouder NVWA bestaan. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens mogen gegevens die 
voor een bepaald doel zijn ingewonnen enkel voor dat doel worden gebruikt. Dit 
betekent dat de NVWA gegevens die ze heeft verworven in het kader van het 
toezicht op de Meststoffenwet niet mag gebruiken voor het toezicht op de naleving 
van de SDE regeling. 

Ik heb inmiddels maatregelen genomen die het juridisch mogelijk maken om op 
reguliere basis informatie uit te wisselen. Zo is het Besluit aanwijzing 
toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies zodanig aangepast dat de NVWA ook wordt 
aangewezen als toezichthouder in het kader van de Kaderwet EZ subsidies. 
Ambtenaren van de NVWA worden dan net als ambtenaren van RVO.nl belast met 
het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies 
bepaalde. Zij kunnen dan bij inspecties van biomassa installaties in het kader van 
de Meststoffenwet tevens toezien op de naleving van de Subsidieregeling 
Duurzame Energie en mogelijk andere regelingen. 

U beveelt daarnaast aan om de Auditdienst Rijk te vragen om periodiek reviews uit 
te laten voeren naar de werkzaamheden die accountants verrichten voor de 
biomassaverklaring (regeling Garanties van Oorsprong). Ik zal de Auditdienst Rijk 
opdracht geven reviews uit te voeren. 

Vertrouwensfuncties 
U beveelt aan er voor te zorgen dat in 2014 een Verklaring van Geen Bezwaar 
(VGB) aanwezig is voor alle medewerkers die werkzaam zijn in een 
vertrouwensfunctie. De daartoe benodigde werkzaamheden worden binnen de 
EZ-organisatie en door de AIVD inmiddels uitgevoerd. Hierdoor is medio 2014, voor 
alle medewerkers waarvoor dat vereist is, een VGB beschikbaar. Ik vertrouw erop 
dat daarmee deze onvolkomenheid in 2014 is opgelost. 
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Inkoopbeheer 
U constateert dat in 2013 opnieuw een aantal verbeteringen in het inkoopbeheer is 
doorgevoerd. Ik heb ingezet op onder andere het oprichten van het 
Inkoopuitvoeringscentrum (lUC) en beschouw dat als een belangrijke maatregel 
om het inkoopbeheer structureel op orde te brengen. Omdat de beleidsinkopen in 
2013 nog geen deel uitmaakten van de inkopen en contracten bij het hele 
kerndepartement, bent u van mening dat het inkoopbeheer nog niet op orde is. 
Ik heb deze bundeling in 2014 ter hand genomen en geef hiermee uitvoering aan 
uw aanbeveling. 

Met betrekking tot inkopen bij Agentschap NL constateert u dat, ondanks ingezette 
verbetermaatregelen, in 2013 nog fouten en onzekerheden zijn geconstateerd. 
Voor een groot deel betreft het uitgaven aan contracten die in het verleden niet 
goed zijn aanbesteed. Ik zal deze contracten op korte termijn opzeggen. Om het 
effect van de verbeteracties goed te monitoren, zal ik alle verbetermaatregelen ook 
opnemen in het interne monitoringsysteem van RVO.nl. Vanwege de fusie tussen 
Agentschap NL en Dienst Regelingen is vanaf 1 januari 2014 een nieuw financieel 
systeem Oracle EBS geïmplementeerd conform de standaard inrichtingseisen van 
EZ. De in Oracle EBS opgenomen controles en de aanwezige interne inkoop-
procedures ondersteunen rechtmatig inkopen. Gelijktijdig zijn de inkoopprocessen 
en -procedures geharmoniseerd en aangescherpt. 

Jaarafsluiting DICTU 
U stelt vast dat het proces van de jaarafsluiting DICTU moeizaam verlopen is. 
Hieraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. Zo is DICTU in 2013 overgegaan 
naar een nieuw financieel systeem waarbij implementatieproblemen ontstonden. 
Dit leidde tot een cumulatie van werkzaamheden die voor vertraging bij de 
oplevering van de jaarrekening en de onderliggende dossiers en analyses zorgden. 
Het uitvoeren van proefafsluitingen is van groot belang om vroegtijdig problemen 
in de financiële administratie te signaleren. Ik heb DICTU verzocht met ingang van 
2014 periodieke afsluitingen uit te gaan uitvoeren. 

Aandachtspunten 
ILG 
U adviseert om regels op te stellen waarin is vastgelegd welke consequenties ik 
verbind aan de (mogelijke) bevindingen van het Comité van Toezicht 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de Auditdienst Rijk bij de afrekening 
van de ILG-voorschotten 2007-2010. Ik zal een kader opstellen waarbij op een 
transparante wijze vastgelegd wordt langs welke lijnen en criteria beoordeling van 
de afrekening van de voorschotten zal plaatsvinden. 

Risicoanalyses bij subsidieverlening 
U beveelt aan om voor subsidieregelingen een risicoanalyse op te stellen en vast te 
leggen, die voldoet aan alle voorwaarden uit de 'Aanwijzingen voor subsidie
verstrekking'. 
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Binnen EZ bestaat een standaardprocedure om ervoor te zorgen dat voor nieuwe 
en significant gewijzigde regelingen een afdoende risicoanalyse opgesteld wordt. 
Deze voldoet aan de in de 'Aanwijzing voor subsidieverstrekking' genoemde 
aspecten. In 2013 is hier een start mee gemaakt en dit wordt in 2014 voortgezet. 
Beleidsopdrachtgevers hebben een belangrijke rol bij het vastleggen van risico's. 
De uitvoerende instantie brengt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van 
subsidies in kaart. In 2013 heeft een analyse plaatsgevonden voor welke 
regelingen nog aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Eersteklasabonnementen AT 
In het kader van de woon/werkverkeerregeling bij Agentschap Telecom ziet u 
graag een plan tegemoet om de situatie in overeenstemming met het 
Verplaatsingskostenbesluit te brengen. Omdat sprake is van juridisch complexe 
afspraken, o.a. gebaseerd op toezeggingen uit het verleden, vraagt dit om 
zorgvuldige afhandeling/afbouw. Dit wordt momenteel nader onderzocht. 

BMKB 
Met betrekking tot de BMKB-regeling stelt u dat ik expliciet moet maken dat het 
structureel beschikbare bedrag voor de Borgstellingskrediet Middden- en Klein 
Bedrijf (BMKB) niet voldoende is om de verliezen bij langdurige recessies te dekken 
en dat dat ook niet de bedoeling is. Tot en met 2008 was de BMKB licht 
verlieslatend, waarbij de uitgaven gemiddeld overeenkwamen met de beschikbare 
bedragen op de rijksbegroting. Een recessie van de huidige omvang en duur, met 
daaruit voortvloeiende faillissementen was niet voorzienbaar. Het treffen van een 
begrotingsvoorziening of een veel ruimere dekking lag tot aan de recessie daarom 
ook niet voor de hand. Daarbij geldt bovendien dat het verloop van de huidige 
recessie niet te voorspellen is, zowel de hoogte als de looptijd van de schades. EZ 
past daarom jaarlijks op basis van de meest recente inzichten de raming van de 
schades aan. 

Met betrekking tot de begrotingsreserve beveelt u mij aan om duidelijk te maken 
wat het doel is van de begrotingsreserve, nu deze niet gebruikt wordt om de extra 
verliezen van 2013 te dekken. De begrotingsreserve bij de BMKB is, zoals ook is 
beschreven in de TK-brief van 24 oktober 2013, ingesteld zodat "per saldo 
meevallende premieopbrengsten worden gereserveerd en [...] de conjunctuur
gevoeligheid van de uitgaven over de tijd budgettair [kan] worden 
opgevangen". Daarmee is de reserve niet vanzelfsprekend de eerste bron die wordt 
aangesproken als er meer schades zijn dan geraamd. De reserve wordt pas 
aangesproken indien de schades van de BMKB de draagkracht van de EZ-begroting 
te boven gaan. Aanvankelijk leek in 2013 de reserve daarvoor ingezet te moeten 
worden, maar naderhand kon alsnog dekking binnen de reguliere begroting worden 
gevonden. 
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Zodoende kon de reserve in tact blijven ten behoeve van tegenvallers in latere 
jaren. Naar het zich nu laat aanzien zal de begrotingsreserve BMKB worden 
ingezet om tegenvallers in de schades van de BMKB in de jaren 2014-2016 op te 
vangen. 

Diergezondheidsfonds 2013 
U stelt vqslf^at het Diergezondheidsfonds voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 

H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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