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Bij brief van 13 april 2015 hebt u mij in kennis gesteld van de vooriopige 
uitkomsten van het onderzoek 2014 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
begrotingshoofdstuk V van de Rijksbegroting. Graag maak ik van de geboden 
gelegenheid gebruik om op deze uitkomsten te reageren. 

Het doet mij deugd dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat in tijden van vele 
internationale crises en het veelomvattende verandertraject Modernisering 
Diplomatie een grote inzet door de medewerkers van het ministerie wordt 
geleverd om de dienstveriening op peil te houden. In dit verband kan ik me zeer 
wel vinden in de opmerking van de Algemene Rekenkamer dat de met de vele 
veranderingen samenhangende intensieve hervorming van het personeelsbeleid 
een zware wissel trekt op de organisatie. 

De Algemene Rekenkamer merkt terecht op dat het verandertraject Modernisering 
Diplomatie een veelomvattend en ambitieus programma is. Met 17 eindresultaten 
en meer dan 40 deelprojecten raakt het alle delen van het ministerie en het 
postennetwerk. Bovendien legt dit programma actieve verbindingen naar andere 
departementen en organisaties in de samenleving. Naast hervormingsgericht 
bezuinigen en reorganiseren zit de winst met name in vernieuwende projecten, 
zoals het professionaliseren van werkprocessen, waarbij samenwerken, resultaten 
boeken en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. Inmiddels kan, 1,5 jaar na 
de start van het programma, een aantal projecten worden afgerond, waarmee de 
organisatie vervolgens aan de slag kan. Andere projecten, die door 
systeemverandering voorwaarden scheppend zijn voor betere kwaliteit en 
dienstveriening, vragen meer tijd. Een en ander maakt dat de kenmerken van de 
flexibele netwerkorganisatie, die het ministerie wil zijn, langzaamaan ingebed en 
zichtbaar worden. 

Met de modernisering van de diplomatie is nauw verbonden het traject 
Stroomlijnen beleid en uitvoering. Dit richt zich in het bijzonder op de verdere 
professionalisering van de beleidscyclus bij het ministerie, inclusief de relatie 
tussen beleid en uitvoering. Daarbij is ervoor gekozen om vanuit een 'bottom-up' 
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benadering te werken aan het identificeren van mogelijke verbeteringen en het onze referentie 
vormgeven van de relatie tussen beleid en uitvoering. Naar verwachting FEZ-2015/I52 

presenteert het projectteam in de zomer 2015 de eerste voorstellen voor 
verbeteringen van de beleidscyclus en de contouren voor de nadere inrichting van 
beleid en uitvoering bij het ministerie. Deze voorstellen en contouren zullen 
vervolgens met de organisatie worden uitgewerkt. In de zomer van 2016 zal het 
project worden afgerond en zal de verdere implementatie in de lijn worden 
belegd. 

Ofschoon het verandertraject Modernisering Diplomatie volgens de Algemene 
Rekenkamer beheerst verioopt, is dit jaar helaas geoordeeld dat er sprake is van 
twee onvolkomenheden bij het ministerie, te weten ten aanzien van de digitale 
archivering en de informatiebeveiliging. 

Met betrekking tot de digitale archivering is de Algemene Rekenkamer met name 
van oordeel dat het gebruik van het systeem Sophia onvoldoende is, hetgeen in 
2014 tot vermindering van de kwaliteit van de dossiers heeft geleid. Tevens wordt 
geconstateerd dat er inmiddels wel maatregelen ter verbetering in gang zijn 
gezet. 
In dit verband merk ik allereerst op dat de reeds geïmplementeerde onderdelen 
van de digitalisering het ministerie steeds meer de mogelijkheid bieden om als 
één netwerkorganisatie te functioneren. Hiervan worden thans reeds de vruchten 
geplukt. 
Tegelijkertijd bestaan er op dit gebied ook nog fricties die tijd en inspanning van 
de organisatie vergen. Dienaangaande wil ik erop wijzen dat de problemen 
omtrent het digitaal archiveren in 2014 doelgericht zijn aangepakt, hetgeen 
inmiddels onder meer heeft geleid tot de formele vervanging van de papieren door 
digitale archieven, een reorganisatie van de archieffunctie, het naar Nederiand 
overbrengen van de papieren archieven van de posten en de opzet van een 
systeem voor kwaliteitsbewaking. Deze inzet wordt in 2015 voortgezet, onder 
andere in de vorm van een bewustwordingscampagne om kennis en discipline 
omtrent (digitale) archivering te versterken en door middel van de verdere 
ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De directeuren-generaal worden periodiek 
geïnformeerd over de staat van de archieven van de onder hun 
verantwoordelijkheid vallende directies en posten. 

Ten aanzien van informatiebeveiliging heeft de Algemene Rekenkamer onder 
andere de zorg uitgesproken dat dit onderwerp onvoldoende prioriteit krijgt ten 
gevolge van de vele veranderingen, met name in verband met de modernisering 
van de diplomatie en de vele personele mutaties. Tevens is de Algemene 
Rekenkamer van oordeel dat de afhankelijkheid van externe medewerkers bij de 
(regie op) informatiebeveiliging te groot is en dat het integrale beveiligingsbeleid 
actualisering behoeft. 
Ik kan me vinden in de bevindingen van de Algemene Rekenkamer ten aanzien 
van informatiebeveiliging. De afhankelijkheid van externe medewerkers is 
inmiddels verminderd en de uitvoering van de reeds in het kader van de In 
Control Verklaring voor de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) geïnitieerde 
maatregelen wordt in 2015 gecontinueerd. De inzet zal hierbij met name gericht 
zijn op actualisering van het beleid voor informatievoorziening en -beveiliging en 
op het bevorderen van een breed gedragen bewustzijn van ieders 
verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging. 
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Wat betreft het, eveneens tot het verandertraject Modernisering Diplomatie Onze referentie 

behorende, programma excellente consulaire dienstveriening betreur ik het dat de FEZ-ZOIS/ISZ 

grote voortgang die is geboekt bij de uitvoering van dit programma grotendeels 
buiten beschouwing is gelaten en slechts is vermeld dat het geautomatiseerde 
systeem voor visumaanvragen nog niet is opgeleverd. Hoewel ik me ervan bewust 
ben dat het onderzoek van de Algemene Rekenkamer een 
uitzonderingsrapportage betreft, meen ik dat aldus geen compleet en evenwichtig 
beeld van de werkelijke situatie op dit gebied wordt geschetst. 
In dit kader wijs ik met betrekking tot genoemd geautomatiseerde systeem voor 
visumaanvragen erop dat het ministerie, vanuit een oogpunt van professioneel 
opdrachtgeverschap en adequate IT-governance, in 2014 het contract met de 
betrokken leverancier heeft opgezegd vanwege onvoldoende vertrouwen in een 
oplevering conform de gestelde eisen. Dit is in lijn met een van de aanbevelingen 
van de door de Algemene Rekenkamer aangehaalde Tijdelijke commissie ICT-
projecten bij de overheid. 

De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de 
vastgoedportefeuille van het ministerie neem ik graag over. De strategische 
sturing op deze portefeuille en het inzicht in de structurele kosten van het 
vastgoed hebben en houden de komende jaren de uitdrukkelijke aandacht van het 
ministerie. Ter bevordering van het beschikken over adequate sturingsinformatie 
ten behoeve van de strategische vastgoedagenda zijn inmiddels maatregelen 
getroffen in de vorm van informatieprojecten. Daarnaast past het ministerie 
stapsgewijs de werkprocessen aan met het oog op borging van de vergaring en de 
kwaliteit van de vastgoedinformatie. Wat betreft het financieel sturen op vastgoed 
binnen een kasverplichtingenstelsel ligt er nog een uitdaging voor het ministerie. 
Bij het vinden van goede en werkbare oplossingen wordt aansluiting gezocht bij 
met name het Rijksvastgoedbedrijf. 

Het doet mij deugd vast te stellen dat de Algemene Rekenkamer heeft 
geconstateerd dat de eerdere onduidelijkheden wat betreft het de aansturing van 
de Regionale Service Organisaties (RSO's) per 1 januari 2015 zijn opgelost met de 
inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Orgaanbeschrijving RSO's 2015 (BOR 
2015). Echter, anders dan de Algemene Rekenkamer meent, houdt deze oplossing 
niet in dat de ambassadeurs geen lid meer zijn van de Regioraad. Integendeel, zij 
blijven lid van de Regioraad, maar deze is omgevormd tot een klantenraad. De 
aansturing van de RSO's is in de BOR 2015 belegd bij de functioneel 
verantwoordelijke directies van het ministerie, te weten DCV, FEZ, HDPO en DBV, 
met het PSG-MT als strategisch regie-orgaan. Verder zijn de door de RSO's te 
leveren diensten per 1 januari 2015 vastgelegd in een producten- en 
dienstencatalogus waarvan de PSG eigenaar is. 

Met betrekking tot de personele vergoedingen die worden verstrekt aan personen 
die naar posten in het buitenland worden uitgezonden wil ik graag benadrukken 
dat het ministerie het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 
(DBZV 2007) integraal naleeft en derhalve niet 'gunstiger' toepast ten aanzien van 
de eigen medewerkers. Andere ministeries hebben er daarentegen voor gekozen 
om op enkele punten ten opzichte van het DBZV 2007 minder gunstige 
vergoedingen aan hun medewerkers te verstrekken, bijvoorbeeld bij terugkeer 
van een plaatsing in het buitenland. Daarvoor bestaan redenen die voortkomen uit 
de, door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde, verschillen tussen de 
loopbaandienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de andere 
ministeries. Zo is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken de terugkerende 

Pagina 3 van 4 



mogelijkheid van een verplichte plaatsing in het buitenland (met specifieke Onze referentie 

consequenties, in het bijzonder voor de scholing van kinderen en de huisvesting) FEz-2015/152 
een gegeven, terwijl dit elders bij de Rijksoverheid eerder uitzondering is en de 
betrokken ambtenaren doorgaans vrijer zijn om te kiezen voor een - veelal 
eenmalige - plaatsing in het buitenland. 

Wat betreft het personeelsbestand van het ministerie wil ik nog opmerken dat het 
verioop van het aantal fte's in de periode 2012-2014 wellicht enige toelichting 
behoeft. In 2013 is immers het directoraat-generaal Buitenlandse Economische 
Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken overgegaan naar het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. De in vooriopige uitkomsten van het 
onderzoek van de Algemene Rekenkamer opgenomen aantallen fte's omvatten 
vanaf dat jaar dus tevens de medewerkers van dit nieuwe directoraat-generaal, 
zodat het verioop in het oorspronkelijke personeelsbestand van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken hierin niet zichtbaar is. 

Tot slot constateert de Algemene Rekenkamer tot mijn tevredenheid dat de 
afdrachten aan de Europese Unie rechtmatig zijn geweest. De Algemene 
Rekenkamer verwijst naar de eerdere aanbeveling om deze afdrachten in de 
Nationale Verklaring (NV) te verantwoorden en beveelt aan tijdig financiële 
reserveringen te doen indien sprake is van wijzigingen in de statistische gegevens 
die aan de berekening van de afdrachten ten grondslag liggen. Voor mijn reactie 
op deze aanbeveling verwijs ik naar de kabinetsreactie op het rapport bij de 
Nationale Verklaring, waarin deze aanbeveling eveneens aan de orde komt. 

Bert Koenders 
Minister van Buitenlandse Zaken 
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