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Geachte mevrouw Stuiveling, 

AR constateert flinke verbeteringen bij VenJ 
De VenJ-organisatie heeft zich in 2013 veel inspanning getroost om de 
bedrijfsvoering te verbeteren. Ik ben dan ook verheugd dat de Algemene 
Rekenkamer heeft geconstateerd dat deze inspanning tot resultaat 
hebben geleid en dat twee onvolkomenheden, vertrouwensfuncties en 
informatiebeveiliging kerndepartement, van de zes onvolkomenheden zijn 
opgelost. In 2014 blijven de inspanningen onverminderd om ook de 
resterende onvolkomenheden te verhelpen. 

Prioriteit aan structurele verbetering financieel beheer 
In 2013 zijn de werkzaamheden aan het financieel beheer fase I voor het 
merendeel afgerond. De prioriteiten lagen bij het orde brengen van de 
verplichtingenadministratie, het inhalen van achterstanden en een juiste 
en volledige verantwoording. Deze doelen zijn gehaald. 
In 2014 legt mijn ministerie de prioriteit bij de structurele verbetering 
van het financieel beheer. Prioriteiten zijn autorisaties, het correct 
gebruik van het systeem en het onderzoek naar de inrichting van de 
controlfunctie. 

Inkoopbeheer bestuursdepartement 
U adviseert verdere maatregelen te nemen om het contractenregister te 
verbeteren. Uw oordeel dat het contractenregister onvolledig is verdient 
echter enige nuancering. Inmiddels zijn alle actuele contracten uit het 
oude systeem overgezet naar Leonardo. In het tweede kwartaal 2014 zijn 
ook alle contracten toegevoegd, alsmede enkele ontbrekende contracten 
die bij de herschikking van departementale taken naar VenJ zijn 
overgekomen. 
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Daarnaast constateert u knelpunten in het gebruik van het instrument 
spendanalyse. De spendanalyse is binnen het ministerie van VenJ gericht op het 
inzichtelijk maken van de uitgaven aan specifieke inkoopcategorieën en niet op 
het detecteren van onrechtmatigheden. Bij het BD worden daarnaast ook 
maandelijkse analyses ter detectering van onrechtmatigheden uitgevoerd. Ten 
aanzien van dit punt zie ik verbetermogelijkheden. Deze worden in 2014 in 
samenhang met rapportagemogelijkheden in Leonardo opgepakt. 

Inkoopbeheer DJI 
Tot mijn genoegen constateert u dat de verbetering van het inkoopbeheer 
binnen DJI zich heeft doorgezet, echter de onvolkomenheid blijft 
gehandhaafd. Spendanalyses binnen DJI worden uitgevoerd met als doel 
de inkoopuitgaven naar categorieën zichtbaar te maken, niet om 
onrechtmatigheden te detecteren. Daarnaast voert DJI maandelijks een 
separate toets uit op rechtmatigheidsaspecten. 

Personeelsbeheer 
Ook voor verbetering van het personeelsbeheer zijn, zoals u constateert, 
in 2013 inspanningen verricht om dit op orde te krijgen. Ik onderschrijf 
daarnaast uw bevinding dat een ordelijk en controleerbaar 
personeelsbeheer voor wat betreft de werking nog niet overal binnen 
VenJ is gerealiseerd. Uw aanbevelingen neem ik dan ook over. De 
controlfunctie binnen VenJ op het personele domein is inmiddels 
versterkt. Het jaar 2013 stond in teken van het opstellen van kaders en 
werkwijze voor personele control voor geheel VenJ. Uit uw rapportage 
blijkt dat u deze aanpak en invulling ondersteunt. In nauwe 
samenwerking met de uitvoerende en meer onafhankelijke organisaties 
van VenJ zal 2014 in teken staan van het operationeel toepassen en 
werkend krijgen van deze kaders en werkwijze. Dit met als doelstelling 
om gezamenlijk binnen geheel VenJ de control op het personele domein 
in 2014 op orde te hebben. 

Verder verbetering subsidiebeheer in 2014 
Hoewel ik van mening ben dat het niet altijd aanwezig zijn van 
risicoanalyses in subsidiedossiers niet automatisch betekent dat deze niet 
hebben plaats gehad, zal in 2014 verder uitvoering worden gegeven aan 
uw aanbeveling om deze dossiers te completeren. 

Informatiebeveiliging taakorganisaties 
Ik onderschrijf uw bevindingen met betrekking tot de stand van zaken op 
het gebied van informatiebeveiliging bij de taakorganisaties. De door u 
geformuleerde vijf aanbevelingen worden zonder voorbehoud 
overgenomen. 
Tevens heb ik met genoegen kennis genomen van uw constatering dat 
met het uitvoeren van het Verbeterplan informatiebeveiliging de kwaliteit 
van de informatiebeveiliging binnen het kerndepartement op een 
adequate wijze is ingericht. 
Uiteraard blijft het Ministerie toezien op de naleving/opvolging van de in 
het Verbeterplan geformuleerde activiteiten. 
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Integriteitsbeieid gevangenissen 
Om een goed integriteitsbeieid bij de DJI te kunnen blijven borgen zal ik 
uw aanbevelingen over mogelijke verbeterpunten overnemen. 

Vertrouwensfuncties 
De acties van mijn ministerie op het gebied van vertrouwensfuncties 
hebben hun vruchten afgeworpen en daarmee de eerdere 
onvolkomenheid is opgelost. De vertrouwensfuncties zullen voortdurend 
onder de aandacht blijven. 
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Nationale politie 

-Budgetrecht Tweede Kamer 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 
over de verdeling van de sterkte en middelen over de onderdelen van de 
politie. Omdat deze algemene maatregel van bestuur, net zoals de 
algemene maatregelen van bestuur ingevolge artikel 30, worden 
voorgehangen bij de Staten-Generaal ontstaat maximale invloed van de 
Staten-Generaal op de nadere invulling van deze regels. 

-Dubbelrol minister 
Mijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de politie zijn 
eenduidig neergelegd in de Politiewet 2012 en de daarop gebaseerde 
lagere regelgeving. Dat geldt ook voor de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de korpschef. Van een dubbelrol, waar een 
zekere strijdigheid uit lijkt te spreken, is geenszins sprake. 
De korpschef is wettelijk belast met de leiding en het beheer van de 
politie en legt over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden 
verantwoording aan mij af. De taken en de bevoegdheden van de 
korpschef worden ingekaderd door de Politiewet 2012 en de daarop 
gebaseerde regelgeving. 
Dat de korpschef aan de minister ondergeschikt is, is wettelijk bepaald en 
het gevolg van de algemene en bijzondere aanwijzingsbevoegdheid in de 
wet. Zoals ook aangegeven in mijn reactie op uw aandachtspunten bij de 
begroting 2013^ ben ik als minister dan ook verantwoordelijk voor het 
beheer van de politie en daarop volledig aanspreekbaar. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid rapporteer ik de kamer frequent over relevante 
ontwikkelingen op het terrein van het (financieel) beheer van de politie. 
De risico's, zoals benoemd in de openingsbalans, worden opgenomen in 
de begroting en de jaarrekening van de nationale politie die als bijlage bij 
de departementale begroting alsmede het departementale jaarverslag 
worden meegezonden. 

-Vertraging uitvoering Aanvalsprogramma Informatievoorziening 
Sinds het advies van de Review Board is hard gewerkt aan de verbetering 
van de governance, het financieel management en de rapportage over 
het Aanvalsprogramma. De komende tijd wordt het sturingsmodel in de 
praktijk beproefd en volgend jaar op zijn werking geëvalueerd. 
Zoals aangekondigd in haar advies heeft de Review Board een expert 
opdracht gegeven een analyse te verrichten op het financieel 

Brief d.d. 8 november 2013 met kenmerk 449168. 
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management van het Aanvalsprogramma. Op basis van deze analyse 
constateer ik dat er sinds de aanvang van het Aanvals-programma veel is 
verbeterd op het gebied van de financiële beheersing. Tegelijkertijd zijn 
er nog belangrijke verbeteringen nodig om het financieel management 
van het Aanvalsprogramma op het juiste niveau te brengen, zoals het 
invoeren van een mijlpalenplanning en een financiële en 
capaciteitsplanning. 
De voortgangsrapportage voor het Aanvalsprogramma is in zijn nieuwe 
opzet een sterke verbetering ten opzichte van de eerdere 
voortgangsrapportages. De voortgangsrapportage is, volgens de Review 
Board, een doordachte systematiek waarmee de realisatie van het AVP 
gerelateerd wordt aan de outcome, middelen, en de voortgang van de 
output deelprogramma's. Op basis van de nog verder door te voeren 
aanbevelingen uit de hierboven vermelde financiële analyse krijgt ik 
hiermee een goed stuurmiddel in handen. 

Directie Financieei-
Economische Zaken 
DFEZ 

Datum 
8 mei 2014 

Ons kenmerk 
516334 

-Verbetering rechtmatigheid nodig 
Ik onderken met u de noodzaak het aantal onrechtmatige inkopen bij de 
politie te verminderen. De onrechtmatigheden zijn voor een deel het 
gevolg van de schaalvergroting die is opgetreden met de integratie van 
de voormalige regiokorpsen tot één nationale politieorganisatie. Hierdoor 
wordt de politie als één aanbestedende dienst aangemerkt en het 
grensbedrag voor Europese aanbestedingen sneller overschreden. Bij de 
aanbieding van het jaarverslag en de jaarrekening van de nationale 
politie aan de Tweede Kamer ga ik nader in op de door politie getroffen 
maatregelen, welke zijn gericht op het in control komen op een 
rechtmatig verloop van aanbestedingsprocedures en een rechtmatig 
bestelproces, om het aantal onrechtmatigheden terug te dringen naar het 
niveau zoals vastgelegd in het Controleprotocol. 

-Aanbeveling governance nationale politie 
Uw aanbeveling om de governance op het beheer verder in te richten 
neem ik zeer ter harte. Daartoe zijn het afgelopen jaar de nodige 
investeringen gedaan. De uitkomsten van de nulmeting financieel beheer, 
de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en medetoezichthouders 
van de politie, zoals de op korte termijn door mij in te stellen commissie 
van toezicht op het beheer politie, vormen belangrijke input en zullen 
uitdrukkelijk betrokken worden bij de doorontwikkeling van het 
(financieel) beheer. Ik zal de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer 
vanzelfsprekend op de hoogte houden van de voortgang van de 
ontwikkelingen op het terrein van het (financieel) beheer. 

Beleidsinformatie 

-Rechtsbijstand 

Zicht op niet-gebruik : 
Zicht op het niet-gebruik door rechtzoekenden die voldoen aan de criteria 
voor gesubsidieerde rechtsbijstand (laag inkomen, geen of weinig 
vermogen, juridisch geschil), er geen gebruik van maken, maar dat wel 
nodig hadden, kan meer inzicht geven in de mate van toegankelijkheid 
van het recht via de gesubsidieerde rechtsbijstand. 
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In het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand 
wordt voorzien in een systeem van monitoring. Na invoering van de 
versterkte eerste lijn en de daarin voorziene verplichte gang daar naar 
toe om voor een toevoeging in aanmerking te kunnen komen (onderdeel 
van het nieuwe stelsel) zal daarom ook inzichtelijk worden gemaakt 
hoeveel geschillen van rechtzoekenden die zich bij de versterkte eerste 
lijn hebben gemeld, uiteindelijk via een andere manier dan een 
toevoeging worden afgehandeld. 

Daarnaast zal deze onderzoeksvraag worden meegenomen in de 
Geschilbeslechtingsdelta. Dit is een periodiek onderzoek van het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar 
het gedrag van burgers en bedrijven die worden geconfronteerd met 
(potentieel) juridische geschillen. 

Open data : 
Er is veel informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze informatie 
biedt interessant analysemateriaal. In overleg met het CBS, het WODC en 
de Raad voor Rechtsbijstand zal worden besproken in hoeverre en op 
welke wijze deze gegevens als open data beschikbaar kunnen worden 
gesteld. 

Aantallen gebruikers per soort toevoeging : 
De Raad voor Rechtsbijstand zal ook de aantallen gebruikers per soort 
toevoeging en rechtsgebied in de jaarlijkse monitor gesubsidieerde 
rechtsbijstand vermelden. 

Internationaal onderzoek : 
Het departement beschikt reeds over informatie waarmee de kosten van 
rechtsbijstand in Nederland te vergelijken zijn met die in andere landen, 
te weten het tweejaarlijkse evaluatierapport van de Raad van Europa 
over de juridische systemen van de 46 lidstaten (Raad van Europa, 
CEPEJ, 2012) en het rapport van HüL (The Hague Institute for the 
Internationalisation of Law, 2014) in opdracht van het WODC, over de 
vergelijking van het systeem van rechtsbijstand in 9 landen. Beide 
rapporten bevatten informatie over onder meer de overheidsuitgaven en 
de kenmerken van de stelsels van rechtsbijstand. 

Het is zinvol om ook aan de hand van een vergelijking met een of meer 
stelsels van ons omringende landen, te onderzoeken in hoeverre 
Nederland, de kosten van toevoegingen^ doelmatig besteedt. In overleg 
met het WODC zal worden besproken in hoeverre het mogelijk is of, 
mede op basis van deze twee rapporten, een nadere internationale 
verkenning mogelijk is van de uitgaven per toevoeging. 

-Investering in afpakken leidt tot duidelijke resultaten 
Aan de investering oplopend tot € 20 miljoen vanaf 2013 in de keten is 
een jaarlijks oplopende doelstelling verbonden. De Rekenkamer heeft 
gelijk dat geen directe link kan worden gelegd tussen welke 
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^ De In het onderzoek van de Algemene Rekenkamer genoemde kosten omvatten de kosten 
van toevoegingen (exclusief vergoedingen voor piketdiensten). De kosten van het stelsel 
van gesubsidieerde rechtsbijstand waren in 2013 in totaal circa € 498 miljoen. 
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afpakinkomsten precies samenhangen met concrete extra investeringen. 
Er is namelijk op grond van doelmatigheidsoverwegingen van afgezien 
om een separate subadministratie in te richten waarbij onderscheid zou 
worden aangebracht tussen "afpakresultaten samenhangend met 
bestaande middelen" en "afpakresultaten samenhangend met extra 
investeringen". Wel wijzen wij er nadrukkelijk op dat de beoogde extra
ontvangsten taakstellend in de VenJ begroting verwerkt zijn. Hierdoor kan 
ook in toekomstige jaren exact worden nagegaan of de doelstelling wordt 
gehaald. 

Vanaf de eerste suppletoire begrotingswet 2013 is een afpakdoelstelling 
opgenomen. Het werken met verschillende doelstellingen per 
afpakinstrument zou contraproductief kunnen werken. Immers het gaat 
er niet alleen om met welk instrument het crimineel vermogen wordt 
afgepakt maar vooral dat het wordt afgepakt. De realisatie van de 
doelstellingen wordt lopende het jaar gemonitord en in het jaarverslag 
wordt verantwoording afgelegd over het behaalde resultaat afgezet tegen 
de doelstelling. De met de investering in de keten beoogde doelstellingen 
zijn in de eerste twee jaren - 2012 en 2013- gehaald. Voor 2013 gold een 
doelstelling van ruim € 59 miljoen. Het resultaat bedroeg € 90 miljoen. 
De resultaten over 2012 en 2013 laten zien dat de beoogde versterking 
(driemaal meer binnenhalen) van het afpakken op koers ligt. 

-Prestaties in de strafketen 
Zoals in eerdere brieven aan de Tweede Kamer is gemeld zijn diverse 
maatregelen genomen om ongewenste uitstroom tegen te gaan: zo zijn 
maatregelen genomen om het aangifteproces te verbeteren, is een 
nieuwe Aanwijzing voor de opsporing vastgesteld, is ZSM landelijk 
uitgevoerd en is het Administratie- en Informatiecentrum voor de 
Executieketen gestart. Om het zicht op de (ongewenste) uitstroom en 
doorstroom in de keten te vergroten wordt in de eerste helft van 2014 
het kwantitatieve onderzoek van het WODC naar uitstroom in de 
strafrechtketen voltooid en is inmiddels het zogenaamde BOSZ-systeem 
bij zowel politie als OM ingevoerd. Ook is inmiddels de 
strafrechtketenmonitor ontwikkeld die steeds meer (beleids-)informatie 
levert over de zaakstromen binnen de strafrechtketen. Door middel van 
audits wordt de betrouwbaarheid van de informatiesystemen getest. 
De visie op de informatievoorziening is in 2014 gereed. 
In een medio 2014 te sturen brief aan de Tweede Kamer wordt nader 
ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot VPS. 

-Percentage afdoening strafzaken binnen één maand 
Het verzamelen van gegevens t.b.v. de meting van het percentage 
standaard strafzaken dat binnen één maand wordt afgedaan is belegd bij 
het WODC. In de eerstvolgende voortgangsrapportage aan de Tweede 
Kamer (juli 2014) worden de uitkomsten van de over het jaar 2013 
uitgevoerde nulmeting gepresenteerd. Daarbij wordt ook nader ingegaan 
op de vastgestelde definities. 

-Behandeling verblijfsaanvragen 
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In 2013 heeft de IND ervoor gekozen om oude voorraden weg te werken. 
Hierdoor was het tijdigheidspercentage bij regulier in 2013 iets lager dan 
in 2012. 
Inmiddels zijn deze oude zaken grotendeels weggewerkt, is de 
gemiddelde behandelduur weer korter en is het aantal zaken dat beslist 
wordt binnen de wettelijke termijn weer gestegen. 
Uw aanbevelingen neem ik beide over. 
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-Bestrijding witwassen: Meer aandacht voor effectiviteit en 
risico's 
De beleidsverantwoordelijke ministeries delen de visie over het belang 
van meer inzicht in de resultaten van de witwasbestrijding. Dit inzicht is 
nodig om de witwasbestrijding zo effectief mogelijk in te richten. Hier is 
reeds op in gespeeld door bijvoorbeeld een nieuwe Beleidsmonitor 
Witwassen te (laten) ontwikkelen die eind 2014 gereed zal zijn. Het 
verbeteren van het inzicht in de effectiviteit van beleid is een belangrijk 
punt dat tevens past in de wereldwijde consensus dat na modernisering 
van wetgeving en beleid nu prioriteit moet worden gegeven aan 
effectiviteit en risico-analyse. Ook ten aanzien van het in beeld brengen 
van de risico's zijn de afgelopen jaren al verschillende instrumenten 
ingezet en deze zullen verder worden ontwikkeld en uitgebouwd. Doel 
van het anti-witwasbeleid is uiteindelijk in de eerste plaats het 
voorkomen van witwassen en de strafbare feiten waarmee criminele 
winsten worden vergaard. 

2014: aanpak resterende onvolkomenheden 

Alle onvolkomenheden worden in 2014 aangepakt. De motivatie bij VenJ 
om de bedrijfsvoering te verbeteren is groot. Dit vanuit het besef dat 
belastinggeld doelmatig besteed dient te worden. 
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