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Verantwoordingsonderzoek 2015 Buitenlandse Zaken (V)

Bij brief van 11 april 2016 hebt u mij doen toekomen het concept-rapport
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 Buitenlandse Zaken (V). Graag maak
ik gebruik van de geboden gelegenheid om te reageren op de daarin vervatte
bevindingen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Zoals in het concept-rapport wordt opmerkt, is het ministerie volop in beweging,
waarbij met name in het kader van het programma Modernisering Diplomatie
aandacht wordt gegeven aan de gewenste gedrags- en cultuurveranderingen en
innovatie van werkprocessen. Het doet mij deugd dat de Algemene Rekenkamer
vaststelt dat deze veranderingen reeds op vele plekken een integraal onderdeel
vormen van de verandertrajecten binnen het ministerie, bijvoorbeeld bij de
trajecten iDiplomatie en Vernieuwing personeelsbeleid, alsmede bij de reguliere
activiteiten informatiebeveiliging en digitale archivering. Ik ben het eens met de
constatering dat het hier een ambitieuze en complexe veranderopgave betreft en
dat de in dat kader geleverde inspanningen voelbaar zijn op alle niveaus van de
organisatie.

Met het programma Modernisering Diplomatie wordt in de eerste plaats beoogd
het ministerie te equiperen voor een rol in een sterk veranderende wereld en om
te vormen tot een flexibele netwerkorganisatie, toonaangevend in de diplomatie,
waarmee iedereen graag samenwerkt. De daarvoor noodzakelijke
randvoorwaarden worden geschapen in 17 deelprogramma’s met daaronder meer
dan 40 projecten. Inmiddels zijn, 2,5 jaar na aanvang van het programma, veel
van die randvoorwaarden gecreëerd; de meeste projecten kunnen in de zomer
van 2016 dan ook worden afgerond en daar waar nodig in de lijn worden
voortgezet.
Ik onderschrijf de aandacht die de Algemene Rekenkamer vraagt voor een
consequente en consistente uitvoering van de plannen en voor beheersing en
evaluatie ervan. Terwijl de afronding van het programma in zicht komt en er flinke
vorderingen zijn gemaakt, zijn nog niet alle doelstellingen volledig gerealiseerd.
Veel gestarte activiteiten vormen belangrijke voorwaarden voor de
kwaliteitsverbetering waarop is ingezet; de beoogde impact zal de komende tijd
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merkbaar worden en deze zal gemonitord en gemeten dienen te worden. Onze referentie

Daarnaast zullen enkele onderdelen nog langere tijd doorlopen. Dit betreft met MINBUZA-2016,230146

name de vernieuwing van het personeelsbeleid, digitalisering/iDiplomatie,
consulaire diplomatie en de verankering van de kernwaarden resultaten behalen,
verantwoordelijkheid geven/nemen en samenwerken (de gedrags-en
cultuurverandering). De departementsleiding zal, zowel binnen het
moderniseringsprogramma als in de lijn, actief blijven sturen op deze punten.

Wat betreft het consulaire onderdeel van het moderniseringsprogramma wil ik
opmerken dat 2015 vooral was te karakteriseren als een jaar van uitvoering en
niet zo zeer van planvorming en herbezinning. Die uitvoering verloopt volgens de
oorspronkelijke planning van 2013 en is thans ongeveer halverwege. Naast de
door de Algemene Rekenkamer genoemde opening van het 24/7 contact center
werd nog een groot aantal andere beoogde resultaten behaald. Zo kwam er een
reisadvies app beschikbaar waarmee reizigers op de hoogte kunnen blijven van de
actuele situatie in een land. Deze app verbindt de reiziger tevens rechtstreeks met
het 24/7 contact center. Andere voorbeelden van concrete resultaten zijn de
bundeling van de Haagse backofficetaken van het visumproces, inclusief formatie
en personele bezetting, bij de IND en de centralisatie van de backofficetaken voor
reisdocumenten bij de regionale service Organisatie West-Europa (RSO-WEU).
Aldus wordt expertise samengebracht op één plaats.

De constatering van de Algemene Rekenkamer dat, ook wat betreft het
programma iDiplomatie, meer tijd en aandacht nodig is voor programma- en
projectmanagement, beheersing en evaluatie, onderschrijf ik. Het betreft hier een
complex veranderprogramma dat door de jaren heen, in de verschillende
opeenvolgende fasen, is getransformeerd van initiatie naar uitvoering naar
beheer. Daartoe is de programmavorm gaandeweg verbeterd en aangepast,
waarbij de focus is aangescherpt en de gebruiker nog meer centraal is gesteld. Dit
is geschied op geleidelijke wijze met bijhorende programmaplannen, zonder
vooraf ingeroosterde evaluatiemomenten maar wel ondersteund met onderzoek,
rapportages en overleg. Op deze wijze is het programma door voortschrijdend
inzicht en aanpassingen onder andere in staat geweest om de effecten van de
overgang naar het shareci service centre ICT (SSC-ICT) goed op te vangen.
De laatste implementatiefase van het programma is in het bijzonder gericht op
het realiseren van de beoogde resultaten, waarbij nauw wordt samengewerkt met
de directie Bedrijfsvoering en het SSC-ICT, onder andere met het oog op het
overdragen van de resultaten aan het beheer.
Het inmiddels hoger geraamde budget van EUR 45 miljoen is onderbouwd door
met name een aantal scopewijzigingen (bijvoorbeeld, onder andere rekening
houdend met de nieuwe huisvesting aan de Rijnstraat, de vervanging van de
volledige in plaats van alleen de mobiele werkplek, compartimentering en
redesigns), de effecten van de overgang naar het SSC-ICT en de daarmee
samenhangende langere doorlooptijd.
Met betrekking tot de informatie op het Rijks-ICT dashboard kan nog vermeld
worden dat deze eind 2015 inhoudelijk is aangescherpt en dat de voor begin 2016
voorziene herijking inmiddels is afgerond en de komende maanden
gecommuniceerd zal worden.

Met betrekking tot de huisvesting en het vastgoed van het ministerie constateert
de Algemene Rekenkamer dat in 2015 het beleid voor de komende periode is
vastgelegd en beter zicht is verkregen op de uitgaven voor huisvesting en op de
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kosten en de waarde van de vastgoedportefeuille, waarbij maatregelen zijn Onze referentie

genomen om beter te kunnen sturen op vastgoed. MINBUZA2O16,230146

In dit verband merk ik op dat de veranderende organisatie van het ministerie met
zich brengt dat ook de behoefte aan ruimte van het postennet voortdurend
wijzigt. Mede met gebruikmaking van de aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer blijf ik inzetten op een functionele en doelmatige invulling van deze
behoefte.
Voorts zijn de afgelopen periode grote inspanningen geleverd ter verbetering van
de managementinformatie met betrekking tot vastgoed. De Algemene
Rekenkamer merkt terecht op dat in de transitie van de vastgoedportefeuille
rekening gehouden zal moeten worden met zowel bezuinigingen als veranderingen
op de posten door onder andere het nieuwe werken en een veranderend aantal
medewerkers.
Daarbij zal het ministerie, conform de aanbevelingen, de managementinformatie
met betrekking tot de kosten van vastgoed verder verbeteren. Ook zal een nadere
invulling worden gegeven aan de planning, de benodigde capaciteit en concrete
acties die hieruit voortvloeien voor de vastgoedportefeuille. Het inmiddels
vastgestelde masterplan, dat jaarlijks geactualiseerd zal worden, vormt de basis
voor het uitvoeren van de strategische visie op de vastgoedportefeuille.
Het doet mij deugd dat de Algemene Rekenkamer van oordeel is dat, met het in
beeld brengen van de kosten van vastgoed en het opstellen van een financiële
meerjarenplanning, ook inzicht is verkregen in de invulling van de opgelegde
bezuinigingen voor huisvesting van EUR 20 miljoen en dat deze naar verwachting
in 2021 vrijwel geheel gerealiseerd zullen worden.
Tot slot stelt de Algemene Rekenkamer zich wat betreft de vastgoedportefeuille op
het standpunt dat de middelen die vrijkomen uit de verkoop van vastgoed, en die
in de periode 2013 t/m 2021 worden gebruikt voor het financieren van
investeringen in vastgoed, een begrotingsinstrument vormen. Om die reden wordt
aanbevolen om jaarlijks te rapporteren conform de aanbevelingen in het rapport
Begrotingsreserves van 24 maart 2016.
Aangezien er wat vastgoed betreft geen sprake is van een fonds, noch van een
begrotingsreserve neem ik deze aanbeveling niet over. Met de minister van
Financiën is bij de start van het kabinet Rutte/Asscher een middelenafspraak
gemaakt om ontvangsten uit de verkoop van vastgoed in een bepaald jaar, met
behoud van de financiële middelen, indien nodig via de Rijksbegroting en met
aanvullende randvoorwaarden, over meerdere jaren te kunnen spreiden.

Met tevredenheid stel ik vast dat de Algemene Rekenkamer van oordeel is dat er
thans geen sprake meer is van een onvolkomenheid wat betreft (de regie op)
informatiebeveiliging. Dit beschouw ik als waardering voor de grote inzet die de
Organisatie de afgelopen periode heeft geleverd teneinde de in het rapport bij het
Jaarverslag 2014 aanbevolen maatregelen ter verbetering te realiseren.
De Algemene Rekenkamer heeft daarbij terecht als resterende aandachtpunten
genoemd de verdere uitvoering van het verbeterplan Baseline
Informatiebeveiliging Rijksdienst, inclusief het actualiseren van de Baseline
Informatiebeveiliging BZ, en het verder actualiseren van de risicoanalyses met
betrekking tot de IT-systemen.

Wat betreft digitale archivering is de Algemene Rekenkamer van oordeel dat de
inmiddels getroffen maatregelen nog niet effectief zijn en dat er in 2015
onvoldoende sprake was van verbeteringen. Om die reden wordt de
onvolkomenheid op dit punt gehandhaafd met de aanbevelingen om voort te gaan
met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor digitale archivering, met het
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voorlichten en trainen van de medewerkers en met het verbeteren van de Onze referentie

communicatieverbindingen tussen het departement en de posten. Tevens wordt MINBUZA-2016.230146

aanbevolen om de beschikbaar komende informatie over de kwantiteit en kwaliteit
van de digitale archivering te gebruiken bij het periodiek aanspreken van alle
medewerkers én lijnmanagers op hun verantwoordelijkheid op dit gebied.
In dit kader merk ik op dat het ministerie in 2014, mede op basis van de
constateringen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer, is gestart met
een meerjarig traject ter verbetering van de digitale archivering, waarbij speciale
aandacht is besteed aan posten met een tragere internetverbinding. De daarvoor
geleverde inspanningen laten helaas niet altijd op korte termijn meteen resultaat
zien. Verder is ook in 2015 geïnvesteerd in het actief bevorderen van de
bewustwording van het belang van goede dossiervorming en in het vergroten van
de daartoe vereiste kennis en vaardigheden bij alle medewerkers. De in februari
2015 gestarte bewustwordingscampagne zal tot de zomer van 2016 voortduren,
waarna diverse instrumenten in de reguliere archiefdienstverlening zullen worden
ingebed. Deze inspanningen hebben inmiddels geleid tot een toename van het
aantal gearchiveerde documenten.
Voorts is parallel hieraan in 2015 een kwaliteitssysteem opgezet voor het
monitoren van de kwaliteit van de digitale archieven en het waar nodig doen van
verbetervoorstellen. Het ministerie heeft dit innovatieve traject vorm gegeven
samen met de Auditdienst Rijk en het Nationaal Archief en loopt daarmee voorop
onder de kerndepartementen. In lijn met de aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer is reeds gestart met de operationalisering van dit systeem en met de
gefaseerde implementatie per dienstonderdeel. Op basis hiervan worden
departementsleiding en lijnmanagement periodiek geïnformeerd over de stand
van zaken, knelpunten en verbeteracties voor de Organisatie dan wel het eigen
dienstonderdeel. Op deze manier worden de kwartaalrapportages over de stand
van de archivering gedetailleerder en kan het lijnmanagement meer gericht sturen
op dossiervorming en het oplossen van knelpunten.

Ofschoon de afdrachten aan de Europese Unie naar het oordeel van de Algemene
Rekenkamer rechtmatig zijn geweest en bovendien de toelichting op de in 2015
aangebrachte mutaties is verbeterd, wordt aanbevolen om, teneinde de
begrotingsverantwoordelijkheid beter te laten aansluiten op de taakverdeling
tussen de ministeries, de begroting en verantwoording van deze afdrachten te
laten plaatsvinden via de begroting van het ministerie van Financiën.
Voor de reactie op deze aanbeveling verwijs ik naar het verslag bij de Najaarsnota
2014 van 17 december 2014 (TK 34085 V). Daarin is vermeld dat, teneinde de
Tweede Kamer een duidelijk inzicht te geven in het totaal aan de verschillende
afdrachten aan de EU en hun samenhang, het toenmalige kabinet met ingang van
de begroting voor het jaar 2002 heeft besloten deze afdrachten, inclusief
inningskosten, invoerrechten en BTW-middelen, overzichtelijk te groeperen onder
één artikel van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op die
manier wordt een integrale verantwoording over de Nederlandse bijdragen aan de
Europese samenwerking bewerkstelligd via de begroting van het coördinerende
departement. Het huidige kabinet zal dit handhaven. Dat laat onverlet dat een
volgend kabinet dit nader kan onderzoeken.

Voorts constateert de Algemene Rekenkamer dat bij het ministerie geen controle
plaatsvindt of steunmaatregelen (in het bijzonder de gelden die gekoppeld zijn
aan Nederlandse bedrijven en andere Nederlandse organisaties) zouden moeten
worden gemeld aan de Europese Commissie. Om die reden wordt de aanbeveling
gedaan om, wat evengenoemde gelden betreft, met de coördinerende minister
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van Economische Zaken te bezien of het zinvol is de processen rond beoordeling
van mogelijke staatssteun aan te passen aan de gemoderniseerde
staatsteunregels en daarbij te beoordelen of staatssteunmaatregelen onder een
van de vrijstellingsverordeningen en -besluiten kunnen worden gebracht.
In dit verband merk ik op dat het ministerie bekend is met de modernisering van
de staatssteunregels en met de vrijstellingsmogelijkheden. De beoordeling van
eventuele staatssteun is onderdeel van de departementale processen en indien
mogelijk wordt gebruik gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden. Enkel wat
betreft uitgaven die als gebonden CDA-middelen kunnen worden gekwalificeerd is,
mede in aanmerking genomen de praktijk van de Europese Commissie, besloten
om deze niet te toetsen aan de staatssteunregels. Niettemin zal ik in overleg
treden met mijn ambtsgenoot van Economische Zaken, teneinde te bezien of een
verdere verdiepingsslag is aangewezen.

Tot slot heb ik kennis genomen van de conclusie van de Algemene Rekenkamer
dat de beleidsinformatie in het jaarverslag 2015 van Buitenlandse Zaken niet
geheel deugdelijk tot stand is gekomen.
Deze constatering deel ik niet. Het jaarverslag Buitenlandse Zaken is een breed
binnen de Organisatie afgestemd product dat op zorgvuldige wijze is gerealiseerd.

Onze referentie
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