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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de voorlopige uitkomsten van uw 
verantwoordingsonderzoek 2014 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, begrotingshoofdstuk VII van de rijksbegroting. 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport. In uw rapport 
beschrijft u de beleidsresultaten, de bedrijfsvoering (één opgeloste 
onvolkomenheid, zes onvolkomenheden en één aandachtspunt) en de financiële 
informatie van het ministerie van BZK. In mijn, reactie ga ik hier achtereenvolgens 
op in. 

Op basis van de bevindingen en adviezen van de Algemene Rekenkamer en 
Auditdienst Rijk over het verantwoordingsjaar 2013 is in de eerste helft van 2014 
een uitgebreid programma verbetering financieel beheer gestart, inclusief een 
versterking van de directie FEZ en van de financiële kolom in het ministerie. 
Daarnaast is de sturing op (het management van) risico's, beheer, bedrijfsvoering, 
ICT (ClO-functie), en financiële en personele informatie versterkt. In 2014 heeft 
de uit de ambtelijke top van het ministerie gevormde regiegroep Financieel 
beheer, maandelijks overleg gevoerd en vanaf 2015 vindt wekelijks 
beheersoverleg plaats. Tijdens dit beheersoverleg wordt aandacht besteed aan de 
gesignaleerde risico's en benodigde beheersing binnen de bedrijfsvoering en 
binnen de beleidsvelden. 

Met bovengenoemde maatregelen is door mijn departement, in goede 
samenwerking met de Algemene Rekenkamer, in opzet veel bereikt. Over de opzet 
van het financieel beheer, in ruime zin des woords, is het ministerie aantoonbaar 
beter in control. De eerste resultaten van de werking zijn over de volle breedte 
bemoedigend. Het structureel verankeren en het aantonen van de werking van 
verbetermaatregelen is - in een complexe organisatie als het ministerie van BZK -
echter een werk van lange adem. Zoals hierna verder toegelicht zal ik mede op 
basis van uw aanbevelingen mijn aandacht hieraan blijven geven. 

Beleidsresultaten 
U benoemt in uw verantwoordingsonderzoek BZK een aantal bevindingen en 
aanbevelingen die samenhangen met de decentralisaties in het sociaal domein en 
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de daarmee samenhangende toename van medebewindstaken en middelen voor 
gemeenten. In onderstaande alinea's geef ik mijn reactie hierop. 

Bestuurlijke en financiële verhouding tussen bestuurslagen 

Oplossen verrommeling uitkeringsstelsel 
Zoals u al aangeeft zal ik in mei 2015 mijn beleidsconclusies kenbaar maken om 
te komen tot vereenvoudiging van het uitkeringenstelsel. Met deze inspanning 
bevorder ik de overzichtelijkheid en duidelijkheid van het systeeni en voorzie ik 
ministeries van een helder kader om in de toekomst geld via de juiste 
uitkeringsvorm en onder de juiste voorwaarden aan medeoverheden te kunnen 
verstrekken. 

De Algemene Rekenkamer dringt er bij het kabinet op aan de onrechtmatigheid 
van VWS bij de toekenning van de huishoudelijke hulp toelage (HHT) recht te 
zetten, bovendien stelt de Rekenkamer dat de minister van BZK onvoldoende de 
staatssecretaris van VWS heeft gecorrigeerd. Gezien de aanleiding voor de oproep 
van de Algemene Rekenkamer verwijs ik voor een reactie naar VWS. Ik heb het 
oordeel van de Algemene Rekenkamer bezien op zijn betekenis voor de toekomst. 
Met VWS is contact opgenomen over de uitwerking van de HHT. De conclusie is 
getrokken dat de bestaande samenwerkingspraktijk op zich niet te kort schiet en 
dat deze daarom geen aanpassing behoeft. Daarnaast is wederzijds onderkend dat 
een goede afstemming belangrijk is. 

Herziening belastingstelsel 
U doet de aanbeveling om de relatie tussen inning, besteding en verantwoording 
van belastinggeld op gemeentelijk niveau te versterken. In de brief over de 
herziening van het belastingstelsel van Prinsjesdag 2014 heeft het kabinet op dit 
thema gesignaleerd dat Nederland in 2010 het laagste aandeel decentrale 
belastingen van de OESO-landen had^ Bij de grotere rol die gemeenten na de drie 
decentralisaties spelen past meer ruimte om zelf belastingen te heffen. Een 
verruiming van het decentrale belastinggebied komt ook tegemoet aan een reeks 
van aanbevelingen op dit terrein^. Wanneer gemeenten meer eigen inkomsten 
hebben is een lagere uitkering uit het gemeentefonds mogelijk. Hierdoor krijgt het 
Rijk ruimte om de belasting op arbeid verder te verlagen. Het kabinet onderzoekt 
samen met de VNG hoe een verruiming van zo'n gemeentelijk belastinggebied 
vorm en draagvlak zou kunnen krijgen. 

Herinrichting begrotingen en informatiesysteem 
Er zijn belangrijke taken en middelen van het sociaal domein van het Rijk naar 
gemeenten gegaan. Ik onderschrijf het belang van een bepaalde mate van 
standaardisering van zowel uitgaven als resultaten. In het kader van het traject 
vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV) ben ik samen met onder 
anderen de VNG bezig om tot een standaardlijst te komen van circa 50 (groepen 
van) functies op basis waarvan de begroting met ingang van 2018 moet zijn 
ingedeeld. Wanneer iedere begroting is opgebouwd uit 50 identieke onderdelen, 
wordt de onderlinge vergelijkbaarheid verbeterd. Tevens wordt gewerkt aan een 
standaardlijst van 50 tot 60 beleidsindicatoren, die iedere gemeente minimaal in 
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^ Institutional and Financial Relations across Levels of Government, OECD Fiscal Ferderalism 
Studies (2012). 
^ Bijvoorbeeld; commissie Eenhoorn: Advies stuurgroep verkenning decentraal belastingge
bied (2005), OESO, Territorial Reviews: Netherlands (2014) en CPB, Vervolgrapportage 
decentralisaties in het sociale domein (2014). 
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haar begroting zal opnemen. Hierdoor worden begrotingen ook beleidsmatig beter 
vergelijkbaar. De website www.waarstaatieqemeente.nl die door de VNG wordt 
beheerd, is een platform waar veel indicatoren van en benchmarks tussen 
gemeenten worden ontsloten. Deze informatie is daarmee voor 
gemeenteraadsleden, bestuurders, maatschappelijke organisaties en burgers 
toegankelijk. 

Datum 
24 april 2015 

Kenmerk 
2015-0000247174 

Financieel toezicht door provincies 
Alle provincies beoordelen op basis van een gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader of er sprake is van structureel en reëel begrotingsevenwicht. Het 
klopt dat er provincies zijn die gedurende het jaar al een verdiepend onderzoek 
uitvoeren waardoor ze de begroting sneller kunnen beoordelen. Welke 
werkzaamheden ze gedurende het jaar verrichten om bij de begroting tot hun 
oordeel te komen, is niet voorgeschreven. 

Voor het toezicht op gemeenschappelijke regelingen gelden dezelfde regels als 
voor provincies en gemeenten. Een aantal jaren geleden is overwogen om dit 
toezicht af te schaffen omdat door het toezicht op provincies en gemeenten 
indirect al toezicht wordt gehouden op gemeenschappelijke regelingen. Risico's bij 
gemeenschappelijke regelingen komen namelijk terug in de begrotingen en 
rekeningen van hun deelnemers. Omdat het takenveld van gemeenschappelijke 
regelingen zeer verschillend is en de risico's ook, wordt het toezicht risicogericht 
en proportioneel ingericht. Dat proportioneel en risicogericht toezicht is een 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke toezichthouders. Nu de afschaffing van 
het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen niet is doorgegaan en steeds 
meer activiteiten via gemeenschappelijke regelingen verlopen, gaan provincies 
hun toezichthoudende rol intensiever invullen. Daarbij zal extra aandacht worden 
besteed aan de gemeenschappelijke regelingen op het terrein van de drie 
decentralisaties. 

Met ingang van het begrotingsjaar 2016 is daarom afgesproken dat in het verslag 
aan de Tweede Kamer meer aandacht zal worden geschonken aan het toezicht op 
de gemeenschappelijke regelingen. 

Aandacht nodig voor coördinatie in het sociaal domein 

Gemeenschappelijke taal nodig voor inzicht in effecten voor de burger 
U merkt in uw verantwoordingsonderzoek terecht op dat gemeenten en Rijk nog 
volop bezig zijn met het inrichten van hun informatievoorziening en het bepalen 
waarop ze willen sturen en welke gegevens ze daarvoor nodig hebben. Reflectie op 
en afstemming van indicatoren vergroot de mogelijkheden van samenvallende 
indicatoren en onderlinge vergelijkbaarheid van resultaten waar de Algemene 
Rekenkamer belang aan hecht. Wanneer aanvullende uitvraag van het Rijk nodig 
is ten opzichte van de reeds bestaande uitvraag, zal waar mogelijk gebruik 
gemaakt worden van de huidige technische mogelijkheden. Het door u 
gesuggereerde gebruik van open data is een van die mogelijkheden. 

Daarnaast ziet u beperkingen bij de betrouwbaarheid en volledigheid van het 
beeld over 2015 dat ik in mei 2016 aan de Kamer wil presenteren en merkt u op 
dat het beeld voornamelijk gericht zal zijn op het inzichtelijk maken van meetbare 
prestaties en er geen inzicht zal zijn in de effecten van decentralisaties voor de 
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burgers. Voor de overall rapportage-' sociaal domein (Kamerstukken II 2013/14, 
33 750 VII nr. 67) is bewust ingezet op een ontwikkelingsmodel waarbij de 
informatievoorziening de komende jaren door de gemeenten, de VNG en het Rijk 
gezamenlijk wordt doorontwikkeld. De informatievoorziening wordt de komende 
jaren stapsgewijs verder geïntegreerd en aangescherpt en waar mogelijk 
vereenvoudigd. Onderdeel van de overall rapportage socjaal domein vormt de 
sociaal domein index: hierin staat centraal wat de effecten van de decentralisaties 
zijn voor (kwetsbare) burgers. 
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Naast de ontwikkeling van de overall rapportage sociaal domein wordt onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK interdepartementaal bezien op 
welke wijze de mionitorlasten voor gemeenten teruggedrongen kunnen worden, 
waarbij onder meer wordt ingezet op het creëren van één gegevensverzamelpunt. 
Langs deze route zal de door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde eigen 
gegevensverzamelingen van de diverse onderdelen van het Rijk steeds verder 
teruggedrongen worden en sluit het kabinet zich aan bij het belang dat de 
Algemene Rekenkamer hecht aan het ontwikkelen van een 'gemeenschappelijke 
taal' rondom monitoring en informatievoorziening. 

Inrichten toezicht op kwaliteit nodig 
U spreekt uw zorgen uit over het toezicht op de kwaliteit van zorg, ondersteuning 
en arbeidsparticipatie in het overgangsjaar 2015. Hierbij wijst u op de noodzaak 
om de inspanningen van hét Rijk en de gemeenten op het gebied van het toezicht 
goed op elkaar af te stemmen. De gesprekken die gevoerd zijn tussen kabinet, 
rijksinspecties en gemeenten, met het doel om tot die benodigde afstemming te 
komen, hebben inmiddels geleid tot overeenstemming tussen alle betrokkenen. 
Op de terreinen van de grote decentralisaties in het sociaal domein zijn vijf 
rijksinspecties actief. Die zullen hun inspanningen bundelen, en als gezamenlijk 
toezicht uitoefenen. Daarbij zullen ze de samenwerking zoeken met gemeenten 
c.q. gemeentelijke toezichthouders. De VNG wordt betrokken bij de 
programmering van het rijkstoezicht. Met deze werkwijze wordt voortgebouwd op 
het reeds enkele jaren functionerende 'samenwerkend toezicht jeugd', waarbij de 
blik verruimd wordt naar het volledige sociaal domein. 

Proces totstandkoming beleidsinformatie 

U geeft aan dat de onderzochte onderdelen van de beleidinformatie in het 
jaarverslag 2014 deugdelijk tot stand zijn gekomen en voldoen aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Als het gaat om de niet financiële informatie zijn er 
twee aandachtpunten. Het totstandkomingsproces van de niet financiële 
informatie bij de directie FEZ is nog steeds op hoofdlijnen beschreven en niet 
geactualiseerd naar de situatie 2014 en de totstandkoming van de kwalitatieve 
uitspraken in de beleidstekst is beperkt reconstrueerbaar omdat eenduidige 
omschrijvingen en kwaliteitsafspraken soms ontbreken. 

De aandachtspunten die u signaleert zijn terecht. Na een uitgebreide aanschrijving 
voor het jaarverslag 2013 is er voor gekozen deze aanschrijving niet In zijn geheel 
te actualiseren, maar alleen de belangrijkste wijzigingen in een addendum met de 
nieuwe uitgebreide planning mee te sturen. Hierin waren ook de relevante 
wijzigen voor de niet financiële informatie meegenomen. De beperkte 
reconstrueerbaarheid van de totstandkoming van de kwalitatieve uitspraken in de 

Ook wel "overall monitor" genoemd. 
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beleidstekst is gelegen in het feit dat bij het opstellen van de ontwerpbegroting 
2014 geen rekening mee was gehouden dat deze zouden meelopen in het 
controlebereik van de ADR. Met terugwerkende kracht is getracht zo goed als 
mogelijk de benodigde dossiers op te bouwen. 

Ik ben voornemens tijdig de aanschrijving voor het jaarverslag 2015 alsook de 
specifieke werkinstructie voor de niet financiële informatie geheel te laten 
actualiseren. Ook de uitgebreidere reconstrueerbaarheid en bijbehorende 
dossiervorming wordt hierin meegnomen. Omdat ook bij het opstellen van de 
ontwerpbegroting 2015 nog geen rekening was gehouden met de uitgebreidere 
reconstrueerbaarheid wordt van de zomer al gestart met de vorming van de 
dossiers voor het jaarverslag 2015. In de recent intern verstuurde aanschrijving 
voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 is hier uiteraard al wel aandacht 
voor gevraagd. 
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Bedrijfsvoering 

Opgeloste onvolkomenheden in de bedrijfsvoering 

Beheer van regels en toezicht op de WNT 
Het doet mij genoegen dat het beheer van regels en toezicht op de WNT dit jaar is 
aangemerkt als een opgeloste onvolkomenheid. BZK zal de in 2014 ingezette 
koers van het verbeterplan m.b.t. de WNT vasthouden. U wijst op het belang van 
additionele maatregelen voor het risico van misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit 
belang wordt onderkend en krijgt binnen het interdepartementale programma 
normering topinkomens veel aandacht, dankzij' het feit dat er binnen dat 
programma een goede verbinding bestaat tussen beleid, uitvoering en toezicht. 
Daarmee is geborgd dat signalen van misbruik of oneigenlijk gebruik snel worden 
gesignaleerd, onderzocht en - voor zover nodig - vertaald in nieuw beleid, 
aangescherpte procedures, regelgeving of een aangevuld risicoprofiel. 

Het.concrete voorbeeld dat u geeft - het risico dat de WNT kan worden omzeild 
door interim topfunctionai-issen aan te merken als interim niet-topfunctionarissen -
wordt reeds ondervangen in de formele wetgeving. Het begrip 'topfunctionaris' is 
in de WNT immers een materieel begrip. Dat betekent dat iemand die feitelijk als 
topfunctionaris optreedt, maar formeel of in de functieomschrijving niet als 
bestuurder/topfunctionaris is aangemerkt, toch als topfunctionaris in de zin van de 
WNT kwalificeert en derhalve aan de in de WNT neergelegde bezoldigingsnorm 
moet voldoen. In 2014 is dit ook zo aan de Tweede Kamer bericht bij de 
beantwoording van Kamervragen (TK 2013-2014, Aanhangselnurnmers 2942 en 
2957). U doet voorts de aanbeveling om - gelet op de korte invoeringstermijn van 
de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) - voldoende aandacht te 
houden voor de uitvoerbaarheid van de regelgeving van de WNT. Aan deze 
aanbeveling wordt toepassing gegeven door de uitvoerbaarheid van nieuwe 
regelgeving ex ante te laten toetsen. Dit was in 2014 het geval en zal in 2015 
gecontinueerd worden. Verder zal aan de uitvoerbaarheid van de regelgeving 
aandacht besteed worden in de wetsevaluatie WNT, die eind 2015 wordt 
opgeleverd. Tenslotte blijft voor het Rijk zelf de coördinatiegroep Uitvoering WNT 
sector Rijk in 2015 bestaan. Evenals in 2014 kan door deze coördinatiegroep tijdig 
worden geanticipeerd op de wijzigingen in de verantwoordingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de WNT-2. 

Doorlopende onvolkomenheden in de bedrijfsvoering 
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Beveiliging DIglD niet op orde 
Uw Rekenkamer acht de beveiliging van DigiD onvoldoende op orde vanwege het 
niet tijdig wegwerken van de beveiligingsbevindingen. Ik deel de urgentie van de 
beveiliging van DigiD ten zeerste en wil er geen misverstand over laten bestaan 
dat deze optimaal moet zijn. Logius heeft in de eerste maanden van 2015, mede 
om die reden, externe audits laten uitvoeren op de door haar doorgevoerde 
oplossingen en ook op de onderdelen die nog niet volledig waren afgerond. Ik 
hecht eraan dat met de grootst mogelijke urgentie de verbeteracties verder 
worden doorgevoerd en daarvoor heb ik de benodigde middelen ter beschikking 
gesteld. Het Actieplan Normen zal, conform uw aanbeveling, met voortvarendheid 
verder tot uitvoering worden gebracht. 
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U constateert dat de DigiD-assessments effect sorteren: er zijn wederom stappen 
gezet in beveiliging en bewustwording. De assessments hebben ook geleid tot 
afsluitingen als gevolg van handhavend optreden door BZK. Zoals in 2014 is 
gebleken zijn incidenten bij organisaties, die op DigiD zijn aangesloten, nooit 
geheel te voorkomen. Dit wordt ook niet gewaarborgd door het behalen van een 
succesvol assessment. Om dit risico verder te mitigeren heeft NOREA, de 
beroepsorganisatie van IT auditors, op verzoek van BZK, in februari 2015 de 
guidance voor de auditors ten behoeve van de toetsing inzake de ICT-
beveiligingsassessments verder aangescherpt. 

Uiterlijk 1 mei aanstaande moeten alle afnemers van DigiD wederom een 
assessmentrapport indienen waarin door een auditor is vastgesteld of aan de 
beveiligingseisen wordt voldaan. Voor de grote afnemers van DigiD is dat dan de 
derde keer. Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 9 juli 2014 is aangegeven 
is de verwachting dat dan een groter deel van aangesloten organisaties direct 
volledig kan voldoen aan de assessmenteisen, omdat zij daarvoor een 
verbetertraject hebben doorlopen. Voor de organisaties die dan nog niet voldoen 
komt nadrukkelijk de vraag aan de orde of er sprake is van een situatie waarbij 
structureel niet wordt voldaan aan de assessmentnormen, zodat bestuurlijk zal 
worden opgetreden. De afnemers hebben wel nadrukkelijk verzocht meer 
afstemming te realiseren tussen de verschillende normenkaders waar zij aan 
moeten voldoen. Ik heb toegezegd dit te zullen doen. 

Inzake het verplichtend opleggen van de normen voot- gebruik DigiD verwijst de 
Algemene Rekenkamer naar de oproep van BZK aan dienstaanbieders om aan het 
juiste authenticatieniveau te voldoen. In 2014 is de handreiking authenticatie bij 
alle afnemers onder de aandacht gebracht. Hun bereidheid hieraan te voldoen is 
groot, maar zij hechten tevens aan laagdrempelige toegang tot hun 
dienstverlening. Dat is een afweging die ten principale thuishoort bij de 
dienstaanbieders en niet bij de minister van BZK. De kosten van het huidige DigiD 
midden-authenticatieniveau zijn dermate hoog dat partijen BZK hebben verzocht 
te werken aan een goedkopere, maar net zo effectieve oplossing. Hierover is de 
Tweede Kamer geïnformeerd d.d. 24-2-2015. BZK zal bekijken welk 
instrumentarium in de volgende fase passender is om de veiligheid en 
betrouwbaarheid van de DigiD-omgevingen te blijven waarborgen. BZK voert een 
analyse uit of het normenkader voor de ICT-assessments moet worden aangepast 
of aangevuld. Daarnaast wordt in consultatie met NOREA geanalyseerd of ook de 
werking van (enkele van) de normen moet worden getoetst. Een belangrijke stap 
hierin is de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging voor het Rijk en 
voor gemeenten. Deze ontwikkeling is een nieuwe stap in de noodzakelijke 
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versteviging van de informatieveiligheid binnen de overheid. 
Datum 

Het Ministerie van BZK is actief in het bestrijden en voorkomen van misbruik van 24 aprii 2015 
DigiD, bijvoorbeeld om fraude te plegen bij uitvoeringsorganisaties. De aanpak Kenmerk 

bestaat onder meer uit de inzet van een antifraudeteam dat misbruik met DigiD 2015-0000247174 
bestrijdt en dat op basis van patronen en signalen potentiële gevallen van 
misbruik opspoort. Ook aan de voorkant wordt de mogelijkheid om fraude met 
DigiD-accounts te plegen verkleind. Een voorbeeld is het versterken van het 
wachtwoord en het bevestigen van een DigiD-aanvraag via email. Mocht toch 
sprake zijn van misbruik, dan wordt ingezet op een snelle en adequate 
afhandeling. Zoals de Algemene Rekenkamer constateert kunnen door snel 
handelen acties worden teruggedraaid en/of gecompenseerd. Zo wordt wanneer er 
sprake is van mogelijke compromittering van een DigiD-account, het account 
preventief verwijderd om te voorkomen dat de burger slachtoffer wordt of het 
misbruik voortduurt. Dat is in het verslagjaar 2014 ongeveer 8.000 keer gebeurd. 
De burger kan vervolgens snel een nieuw DigiD-account laten aanmaken en zijn 
digitale relatie met de overheid veilig hervatten. De Algemene Rekenkamer 
refereert in dit verband ook aan de meldingen die het CMI ontvangt en die met 
DigiD verband houden. Het CMI heeft als doel om slachtoffers van 
identiteitsfraude hulp te bieden bij het oplossen van de problemen. De 
Rekenkamer stelt dat de bewijslast te vaak bij de burger wordt neergelegd. In 
2015 worden in dat kader twee onderzoeken uitgevoerd om beter in kaart te 
brengen welke problemen slachtoffers van identiteitsfraude en - fouten ervaren en 
hoe overheidsorganen hen behandelen. In die onderzoeken komt ook de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en overheid aan de orde, in het 
bijzonder de wijze waarop de regierol nu is ingevuld en de wijze waarop de 
overheid inhoud geeft aan haar verantwoordelijkheid. 

Verbetering financiële functie levert resultaten op, maar behoeft blijvende 
aandacht 
U constateert zichtbare verbeteringen binnen de financiële functie die hebben 
geleid tot een verbeterd proces van de totstandkoming van het jaarverslag en 
minder fouten. Voorbeelden van verbetermaatregelen zijn actualisatie van 
procesbeschrijvingen en werkinstructies, versterking van de financiële kolom, 
verzorging van opleidingen en workshops, uitvoer van interne controles op de 
juistheid en volledigheid van boekingen, vraaggestuurd onderzoek door de ADR 
naar verplichtingen en voorschotten, uitvoer van tussentijdse afsluitingen en 
aandacht van de ambtelijke top voor financieel beheer. Tegelijkertijd constateert u 
dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Zaken die in 2015 nog 
aandacht behoeven zijn het vastleggen van verplichtingen en het borgen van 
rechtmatigheid. 

Ik herken het door u geschetste beeld en de door u genoemde maatregelen. 
Daarnaast heb ik de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het 
financieel beheer geformaliseerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat voor alle 
betrokkenen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht en waarop zij kunnen 
worden aangesproken. De maatregelen die in 2014 zijn getroffen hebben ertoe 
geleid dat de jaarrekening op een gecontroleerde wijze tot stand is gekomen en 
dat fouten worden voorkomen of in een vroeg stadium worden geconstateerd en 
gecorrigeerd. De interne controles en het onderzoek door de ADR hebben 
waardevolle informatie opgeleverd voor een verdere verbetering van de financiële 
functie. 
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In 2015 zullen de inspanningen nog meer gericht zijn op het voorkomen van 
fouten. Naast de specifieke maatregelen die organisatieonderdelen doorvoeren, 
worden opleidingen georganiseerd gericht op het gehele proces van het aangaan 
tot de afwikkeling van een financiële transactie. Het vastleggen van de verplichting 
maakt hier onderdeel Van uit. Daarnaast vindt er een intensivering plaats van de 
interne controle om de werking van de opzet te monitoren waarbij de 
terugkoppeling aan de lijndirectie en DG directer zal zijn. Hiermee streef ik ernaar 
het leereffect binnen de organisatie te vergroten. Er zal bovendien een koppeling 
worden gelegd tussen de geconstateerde fouten en de implementatie van de 
verbeterplannen per organisatieonderdeel. Tevens heb ik besloten de frequentie 
van het uitvoeren van tussentijdse afsluitingen te verhogen. Tot slot merk ik op 
dat de aandacht van de ambtelijke top voor het financieel beheer in 2015 is 
geborgd door de introductie van periodieke gesprekken tussen SG en DG in het 
kader van de planning- en controlcyclus. 
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Subsidies nog onvoldoende gecontroleerd 
U constateert dat mijn departement in 2014 maatregelen heeft genomen om het 
subsidiebeheer beter op orde te brengen. Zo zijn voor alle 11 subsidieregelingen 
risicoanalyses opgesteld, procesbeschrijvingen zijn geactualiseerd en beleidsregels 
zijn uitgewerkt. De implementatie van deze maatregelen heeft plaatsgevonden in 
het laatste kwartaal van 2014 waardoor u de werking niet heeft kunnen 
vaststellen. Verder heeft u een aantal bevindingen gedaan in de opzet van het 
subsidiebeheer. Zo ontbreekt in de subsidieregeling een expliciete verwijzing naar 
de sanctiemaatregelen en bij een aantal dossiers was de inhoudelijke beoordeling 
onvoldoende zichtbaar. Tot slot merkt u op dat er geen beleidsdooriichting is 
uitgevoerd naar de doelmatigheid op het beleid van startersleningen. 

In 2015 zal scherp worden toegezien op de implementatie van de genomen 
verbetermaatregelen in het subsidiebeheer, zodat u de werking hiervan kunt 
vaststellen. In het subsidieproces is opgenomen dat er een inhoudelijke 
beoordeling moet plaatsvinden. Bij de opleidingsbijeenkomsten zal aan deze 
inhoudelijke beoordeling expliciet aandacht worden gegeven en zal nogmaals 
worden benadrukt dat de checklist 'inhoudelijke beoordeling' zichtbaar in het 
dossier moet worden opgenomen. In de standaardsubsidiebeschikkingen wordt op 
korte termijn een verwijzing naar de sanctiemaatregelen opgenomen. Dit gaan wij 
structureel borgen door een verwijzing naar de sanctiemaatregelen op te nemen in 
de nieuwe subsidieregeling die per 1 januari 2017 in werking treedt. Ook zal in 
2015 gestart worden met de evaluatie van het Kaderbesluit BZK-subsidies. 

De constatering dat er geen beleidsevaluatie heeft plaatsgevonden naar de 
doelmatigheid op het beleid van startersleningen verdient nuancering. Er zijn de 
afgelopen jaren diverse rapporten verschenen over eh onderzoeken gedaan naar 
de startersleningen vanuit diverse disciplines. Deze rapporten en onderzoeken 
hebben waardevolle informatie opgeleverd die is gebruikt voor het nemen van 
beleidsbeslissingen. Als onderdeel van het onderzoek 'koopstarters op de 
woningmarkt' uit 2012 is het instrument startersleningen geëvalueerd. 
Daarnaast zijn over hetzelfde onderwerp in de periode 2007-2014 de volgende 
rapportages verschenen: Vergelijking kosteneffectiviteit Starterslening en 
koopsubsidie (2008), Analyse woningmarkt en overheidsinstrumentarium (2009), 
Atlas koop- en financieringsvarianten (2012), Verkenning Effecten op 
bouwproductie en werkgelegenheid (2013) en Gebruik en Effecten van de 
Starterslening (2014). 
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Inkoopbeheer kerndepartement beter op orde, maar behoeft blijvende aandacht 
In 2013 heeft u een onvolkomenheid vastgesteld omdat de interne beheersing 
inkoopbeheer kerndepartement nog niet op orde was. Hieraan lagen de 
constateringen ten grondslag dat het contractenregister niet volledig was, het 
overzicht van de afwijkingen van Europese aanbestedingsprocedures niet volledig 
was geregistreerd en dat niet in alle gevallen het juiste offertetraject was 

•doorlopen. 
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Om dit te verbeteren heb ik een verbeterplan opgesteld aan de hand waarvan in 
2014 diverse acties zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van 
een inkoop- en aanbestedingskalender, het uitvoeren van een inkoopanalyse en 
het uitvoeren van interne controles. Per juli 2014 zijn nieuwe werkinstructies voor 
het inkoopproces opgesteld, het controleplan inkoop is verbeterd en de regels voor 
het betrekken van de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) zijn verscherpt. In het 
laatste kwartaal van 2014 zijn inkoopworkshops gehouden. In 2014 is een 
maandelijkse monitor voor het registreren van contracten opgezet. De opzet van 
de registratie van contracten biedt voldoende waarborgen voor het realiseren van 
een volledig contractenregister. In 2014 is het inkoopbeheer meer onder de 
aandacht gebracht van de ambtelijke leiding van het departement. Zo is het 
inkoopbeheer opgenomen als terugkerend onderwerp in de planing- en 
controlcyclus van BZK en de eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming 
rondom het afwijken van aanbestedingsregels ligt per 15 augustus jl. bij de SG. 
Het is nu zaak dat een duurzame verankering plaatsvindt van de verbeterplannen. 
De werking moet in 2015 worden aangetoond. 

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de inkoopprocessen aangepast aan de 
herijking van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het financieel 
beheer. Deze vernieuwde processen worden in 2015 geïmplementeerd. Rondom 
deze implementatie wordt in het kerndepartement opnieuw veel aandacht 
geschonken aan de werking en de naleving van de afgesproken procedures. Ook 
zal in 2015 op bestuursraadniveau aandacht zijn voor het verbeteren van het 
inkoopbeheer en het naleven van gemaakte afspraken. In samenwerking met lUC-
RVB en lUC-HIS worden procesafspraken gemaakt over de registratie van de 
waiver- en managementbesluiten. In 2015 wordt de maandelijkse monitor voor de 
volledigheid van het contractenregister voortgezet en worden (eventuele) herstel 
acties meteen ondernomen. Er wordt scherper aangestuurd op het opvolgen van 
het verplicht inschakelen van de HIS. Met het verplicht inschakelen van de HIS, 
het scherper sturen hierop in combinatie met de aangepaste procedures en 
werkinstructies wordt tegelijkertijd uw aanbeveling om specifiek aandacht te 
schenken aan de uitvoering van het offerte traject opgepakt en bewaakt. 

Beveiligingsnormen nog niet bij alle onderdelen nageleefd 
Uw constatering dat de beveiligingsnormen nog niet bij alle onderdelen zijn 
geïmplementeerd, is feitelijk juist. De aanbeveling dat er per organisatieonderdeel 
gerichte acties moeten worden getroffen en dat een verdere borging van opzet, 
bestaan en werking van maatregelen moet worden gerealiseerd, ondersteunt de 
door de CIO BZK ingezette sturing. Ook de bestuursraad van het ministerie wordt 
hierbij nauw betrokken. 

Informatiebeveiliging is, zoals in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 
(VIR 2007) staat omschreven, het resultaat van risicobeheersing. BZK heeft dit in 
2014 verder vormgegeven door de meest risicovolle processen en 
informatiesystemen te identificeren en de beheersing van de informatiebeveiliging 

Pagina 9 van 12 



hierop in te richten. 

Een verantwoorde inzet van mensen en middelen is alleen mogelijk door die te 
richten op die processen waar de te beschermen belangen groot zijn. 
Ter illustratie: het ministerie van BZK dient verschillende belangen: zowel externe 
(burger, veiligheid) als interne (bedrijfsvoering Rijk). Binnen de bedrijfsvoering 
Rijk zijn er onderling grote verschillen in gevoeligheid van, en risico's aan, de 
verschillende processen. Zo heeft de personele dienstverlening aan de ambtenaar 
of de toegangsverlening tot gebouwen en ICT een ander belang dan, bijvoorbeeld, 
een proces waarin vergaderzalen worden geboekt. 

Deze inventarisatie van 'te beschermen belangen' (TBB) heeft in 2014 haar 
weerslag gekregen in de Risicokaart: een lijst van processen die dusdanig 
belangrijk zijn dat hier op het gebied van beschikbaarheid, exclusiviteit en 
integriteit op concernniveau moet worden gestuurd. Het zijn deze processen waar 
de in control verklaring (ICV) van BZK over 2014 op is gebaseerd. 

Ter borging van deze aanpak heeft BZK in 2013 en 2014 een concernbrede sturing 
op informatiebeveiliging ingericht. Alle onderdelen zijn met mandaat 
vertegenwoordigd in een BZK breed overleg over informatiebeveiliging namens de 
CIO BZK geleid door het CIO office. Via dit overleg wordt de verdere inrichting van 
de PDCA-cyclus op het gebied van informatiebeveiliging vorm gegeven en wordt 
gestuurd op de realisatie van verbeterplannen. 

Eveneens wordt via dit overleg de eerdergenoemde inventarisatie van te 
beschermen belangen vanaf 2015 jaarlijks (gepland in mei) geactualiseerd zodat 
de risicokaart een geactualiseerd middel blijft voor de concernbrede sturing op 
informatiebeveiliging en de basis zal zijn voor de in control verklaring van het 
departement. 

Nieuwe onvolkomenheden in de bedrijfsvoering 

Informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch NedeHand niet op orde 
Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) moeten gerichte acties worden 
getroffen en moet een verdere borging van opzet, bestaan en werking van 
maatregelen worden gerealiseerd teneinde de ICT infrastructuur conform de 
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR 2012) te. beveiligen en daarmee 
onder meer privacygevoelige gegevens te beschermen. De RCN heeft in 2013 en 
2014 forse stappen gezet op het terrein van bewustwording en tijd en geld 
geïnvesteerd in het realiseren van technische maatregelen om de betrouwbaarheid 
en de veiligheid van de infrastructuur te versterken. Zo is een gedragscode 
vastgesteld en onder alle medewerkers bekend gemaakt. Ook is de redundantie 
van datacenters, netwerken en verbindingen gerealiseerd en zijn maatregelen 
getroffen voor encryptie, monitoring en logging van de lokale netwerkén. De 
infrastructuur is aangepast aan de èisen die de Rijksdienst voor Identeitsgegevens 
voorafgaand aan de ingebruikname van de gegevensverstrekking PIVA-V stelt aan 
de verstrekkingen. 

Eind 2014 is de laatste stand van zaken onderzocht. Het onderzoek wees uit dat er 
nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van soft controls en met betrekking 
tot organisatorische maatregelen. De resultaten van het onderzoek zijn 
opgenomen in éen In het eerste kwartaal van 2015 vastgesteld verbeterplan voor 
de tijdspanne 2015 en 2016, opgesteld door de a.i. beveiligingscoördinator. De 
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speerpunten van dit verbeterplan zijn: 
• Het vaststellen van een specifiek beleidsdocument voor de RCN, binnen de 

kaders van het algemene beveiligingsbeleid van BZK, inclusief de 
managementcyclus en uitwerkingen in procedures en richtsnoeren, 
bijvoorbeeld ten aanzien van functiewisselingen; 

• Het versterken van de fysieke beveiliging door het versneld digitaliseren 
en verplaatsen van het Centraal Archief, kwaliteitsverbetering van de 
bewakingsdiensten en bouwtechnische aanpassingen aan server- en 
netwerkruimtes; 

• De beveiliging van werkplekapparatuur, gegevensdragers en verbindingen 
onder meer door migratie naar de Rijksstandaard Digitale Werkplek Rijk 
en aansluiting op de Rijks Mail Relay; 

• Vanwege de moeite die het in Caribisch Nederland kost om bepaalde 
functies opgevuld te krijgen, wordt extra inspanning gepleegd om tijdig de 
specialistische functies van beveiligingscoördinator, ICT security specialist 
en medewerker integriteit te bemensen. 

De uitvoering van het verbeterplan wordt intensief gemonitord op voortgang en 
eventuele knelpunten. Over de vorderingen wordt regelmatig gerapporteerd aan 
de eigenaar en de CIO BZK. 

Aandachtspunten in de bedrijfsvoering 
Controle Kwaliteit gegevens BRP verbeterd, maar nog niet voldoende 
De Basisregistratie Personen (BRP) omvat meerdere gegevens, zoals de 
burgerlijke staat gegevens en adresgegevens. De gegevens van ingezetenen die 
niet frequent veranderen - de burgerlijke staat gegevens bijvoorbeeld - zijn 
nagenoeg 100% betrouwbaar. Daarmee is de norm van 99% betrouwbaarheid van 
alle gegevens in de BRP gehaald (Motie Heijnen-Bilder, 29 november 2007 , 
Kamerstuk 31 200 VII, nr. 34). Echter, de kwaliteit van de adresgegevens ligt 
lager. Omdat deze gegevens wel regelmatig veranderen, lijkt een score van 98% 
voor deze gegevens het maximaal haalbare. Adreskwaliteit is voor de Minister van 
BZK een speerpunt. Daarom wordt in 2015 en volgende jaren het aantal 
huisbezoeken geïntensiveerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van risicogestuurd 
adresonderzoek: op basis van signalen van de afnemers van de BRP wordt 
nagegaan welke adressen het meest in aanmerking komen voor nader onderzoek. 
Door deze intensieve samenwerking met de afnemers van de BRP wordt de 
kwaliteit van de BRP op peil gehouden en waar mogelijk verhoogd en wordt 
adresgerelateerde fraude aangepakt. 

Financiële informatie 

Fout In rechtmatigheid vanwege niet gemelde beleidsmatige mutaties 
U geeft aan dat de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie in 
het jaarverslag 2014 rechtmatig is, met uitzondering van 1 fout met een bedrag 
van € 15,1 min. U bent van mening dat een tweetal beleidsmatige mutaties in de 
aangegane verplichtingen in de ontwerp-slotwet niet zijn opgenomen in de nota 
van wijziging van de tweede suppletoire wet en niet eerder bij brief aan de Tweede 
Kamer zijn medegedeeld. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de van 
toepassing zijnde tolerantie voor het totaal aan aangegane verplichtingen. 

Deze verplichtingen worden bij de ontwerp-slotwet gemeld aan de Tweede Kamer. 
Voor de versterking van het budgetrecht van de Tweede Kamer is afgesproken dat 
de beleidsmatige mutaties, die plaatsvinden na de najaarsnota, met een veegbrief 
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gemeld worden aan de Tweede Kamer. Ik deel uw oordeel niet dat hier sprake is 
van een beleidsmatige mutatie. Aan deze mutaties liggen namelijk geen nieuw Datum 
genomen besluiten ten grondslag, maar betreffen het correct administratief 24 apni 2015 
vastleggen van de uitvoering van de begroting 2015. Omwillen van Kenmerk 
boekhoudkundige regels slaan deze neer in 2014. 2015-0000247174 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Jr. R.H.A. Plasterk 
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