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Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag van 
KR (hoofdstuk IV, rijksbegroting) 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2014 van Koninkrijksrelaties, hoofdstuk IV van de rijksbegroting. Tot 
mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële 
informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingvoorschriften en dat u geen onvolkomenheden constateert in de 
bedrijfsvoering. 

U vraagt aandacht voor de volgende punten: coördinatie Caribisch Nederland, 
waarborgfunctie binnen het Koninkrijk, effectiviteit Samenwerkingsmiddelen en 
het voorschottenbeheer Koninkrijksrelaties. Daarnaast oordeelt u dat één fout in 
de rechtmatigheid, vanwege niet gemelde beleidsmatige mutaties, heeft geleid tot 
een overschrijding van de tolerantiegrens voor de verplichtingen. Ik zal hieronder 
kort op deze punten ingaan. 

Aandachtspunten in de bedrijfsvoering van Koninkrijksrelaties 

Coördinatie Caribisch Nederland 
In uw verantwoordingsonderzoek wordt gesproken over "vier programmalijnen" 
ten aanzien van de coördinatie van het rijksbeleid op de BES-eilanden. Niet 
slechts voor Caribisch Nederland is sprake van "vier programmalijnen"; deze 
gelden voor het gehele domein van het beleid met betrekking tot 
Koninkrijksrelaties en vloeien voort uit de uitkomsten van het 
stakeholderonderzoek van de directie. De gestelde programmalijnen beogen onder 
meer een effectievere uitoefening van de coördinerende rol die de directie speelt. 

In het onderzoek wordt een aantal tekortkomingen en aandachtspunten 
geconstateerd in het financieel beheer op het gebied van Koninkrijksrelaties. Het 
gaat hier echter om zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van collega
vakministers. Het is dan ook aan die vakministers om verbetermaatregelen te 
treffen 

Waarborgfunctie binnen het Koninkrijk 
U doet de aanbeveling om de bevindingen over het begrotingsbeheer en de 
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signalen en onderzoeken over de kwaliteit van het openbaar bestuur vanuit mijn 
waarborgfunctie actief en blijvend te agenderen in de Raad van Ministers van het 
Koninkrijk. Ik beschouw dit als een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van mijn 
beleid en ik zie uw aanbeveling derhalve als een ondersteuning van mijn beleid. 

Effectiviteit Samenwerkingsmiddelen 
Uiteraard vormt de bij de stichtingen Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen 
(SONA) en Fondo Desaroyo Aruba (FDA) aanwezige informatie over de uitvoering 
en effecten van de projecten een belangrijk uitgangspunt voor de evaluatie. Door 
middel van interviews, literatuuronderzoek en dossieronderzoek zal een beeld op 
hoofdlijnen worden verkregen van de effectiviteit van de programma' s. 
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Voorschottenbeheer Koninkrijksrelaties 
Tot slot beveelt u aan blijvend aandacht te besteden aan het voorschotten- en 
verplichtingenbeheer en het vergroten van het financiële bewustzijn. Ik 
onderstreep de noodzaak van goed financieel beheer en ik zie uw aanbeveling 
derhalve als ondersteuning van mijn beleid. 

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 € 56,2 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 
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 
genomen besluiten ten grondslag, maar deze mutaties betreffen het correct 
administratief vastleggen van de uitvoering van de begroting 2015. Omwillen van 
boekhoudkundige regels slaan deze neer in 2014. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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