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Uw kenmerk 

Geachte heer Visser, 

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de voorlopige uitkomsten van uw 
verantwoordingsonderzoek 2015 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, begrotingshoofdstuk VII van de rijksbegroting. Met belangstelling heb 
ik kennis genomen van uw conceptrapport waarin u de beleidsresultaten, de 
bedrijfsvoering en de financiële resultaten beschrijft. Graag ga ik in op uw aanbevelingen 
ten aanzien van de beleidsresultaten en de bedrijfsvoering. 

Beleidsresultaten 
Ten aanzien van de beleidsresultaten over 2015 doet u aanbevelingen die betrekking 
hebben op de financiële verantwoording van gemeenten over 2015, ontwikkelingen in de 
gemeentelijke accountantscontrole, toezicht op de kwaliteit van het sociaal domein en de 
herziening van het stelsel van financiële verhoudingen. 

Daar waar het gaat om de financiële verantwoording van gemeenten ga ik gezien mijn 
verantwoordelijkheid voor de Invulling van het openbaar bestuur met de staatssecretaris 
van VWS, door op de Ingeslagen weg om samen met gemeenten, zorgaanbieders en 
accountants bij te dragen aan oplossingen voor de huidige problematiek, die ook door u 
onderschreven wordt. Dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen 
primair bij de gemeenten en de zorgaanbieders ligt. 

Het doet mij deugd dat u constateert dat er voortgang is geboekt op het gebied van de 
gemeentelijke accountantscontrole. Met de door u beschreven acties die ik ben 
overeengekomen met de VNG en andere betrokkenen beoog ik de consistentie van de 
gemeentelijke accountantscontroles verder te verbeteren. 

Daarnaast constateert u dat een gezamenlijke visie met de daarbij horende 
capaclteltsanalyse ontbreekt over het toezicht op het sociaal domein. Het door mij aan de 
Tweede Kamer toegezegde onderzoek naar de mogelijkheden van het Integraal 
vormgeven van het inspectietoezicht in het sociaal domein (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2014-2015, 34 000 VII, nr. 56). kan hiertoe een eerste aanzet geven. 

Ten aanzien van het stelsel van financiële verhoudingen deel ik uw analyse en constateer 
ik na gesprekken met onder andere de VNG en de Raad voor Financiële verhoudingen dat 
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het stelsel momenteel naar behoren functioneert, maar dat er vragen zljn over de 
toekomstbestendigheid ervan mede als gevolg van de decentralisaties In het sociale 
domein. Zoals u ook aangeeft wordt hier inmiddels werk van gemaakt. In het 
eerstvolgende bestuurlijke overleg financiële verhoudingen tussen Rijk en 
medeoverheden, gepland op 28 april 2016, wordt gesproken over een verkenning naar de 
toekomstbestendigheid van het huidige stelsel. Ik zet, daar waar relevant, erop In uw 
aandachtspunten, direct of indirect, mee te nemen In deze verkenning. 

Bedrijfsvoering 
In de bedrijfsvoering van BZK constateert u vijf onvolkomenheden en vier 
aandachtspunten. 

Onvolkomenheid DioiP. Zoals gemeld In mijn brief aan de Kamer van 23 november 2015 
heb Ik In 2015 een project gestart om onder meer de eerder door u geconstateerde 
bevindingen op te lossen. Mede op basis van uw bevindingen stel Ik vast dat dit project 
grotendeels succesvol Is geweest. Ik heb de beheerorganisatie Logius, in lijn met uw 
aanbeveling over 2015, opdracht gegeven om In 2016 de nog resterende bevindingen op 
te lossen. Hierbij onderken Ik het belang van het aantoonbaar doorvoeren van de 
maatregelen. Hier zal Ik op toezien. 

Ik zal er consistent'en actief op blijven toezien dat overheidsorganisaties die DiglD 
afnemen voldoen, aan de vereiste normen. Bij het niet of niet tijdig voldoen aan de 
gestelde normen, zal Ik opdracht geven tot opschorting van de dienstverlening van de 
betreffende organisatie. Het Instrument DiglD assessments wordt tenminste jaarlijks 
geëvalueerd. Tevens laat ik onderzoeken of de DIglD assessments voor de gemeenten 
geïncorporeerd kunnen worden In de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA) systematiek. 

De (financiële) toekomst van DIglD wordt meegenomen bij de verkenning die de 
Digicommissaris doet naar een structurele en duurzame financiering van de Generieke 
Digitale Infrastructuur (GDI). Hierbij wordt, onder regie van de Digicommissaris, door 
diverse betrokken (publieke) partijen gekeken naar financiering voor alle GDI 
voorzieningen, waaronder DiglD. 

Onvolkomenheid sübsidiebeheer kerndepartement. Ik onderken de tekortkomingen die u 
constateert In het sübsidiebeheer. Begin 2015 heb ik de nadruk gelegd op de opzet van 
het subsidieproces. Vervolgens zljn per 1 mei 2015 de nieuwe processen in werking 
getreden en heb ik verschillende opleldingssessles georganiseerd. De werking van de 
nieuwe processen is, zoals u constateert, over 2015 echter nog niet voldoende gebleken. 
In 2016 ga Ik verder met het opleiden van financieel medewerkers, zullen hulpmiddelen 
als de checklists nog verder worden verbeterd en zal ik erop toezien dat het reviewbeleid 
volledig wordt uitgevoerd. 

Onvolkomenheid financiële functie kerndepartement. U geeft aan dat het financieel 
beheer In 2015 verder is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Ik zet erop In deze 
stijgende lijn In 2016 voort te zetten en de financiële functie van het kerndepartement In 
2016 verder op orde te brengen. Hierbij geef ik, in lijn met uw opmerking, speciale 
aandacht aan het beheer van de intra-comptabele vorderingen en schulden, de verklaring 
van aanslultingsverschillen en de doorlooptijd voor de afwikkeling van openstaande 
voorschotten. 

Onvolkomenheid Inkoopbeheer kerndepartement. Naar mijn mening is het algemene 
beeld over de naleving van de inkoopregels en -kaders In 2015 verder verbeterd. Dit laat 
onverlet dat ook In 2016 het inkoopbeheer, in lijn met uw aanbevelingen, nadere 
aandacht behoeft. Ik zet in op een verdere duurzame werking van het inkoopproces, 
inclusief de keuze van het juiste inkooploket en het naleven van de aanbestedingsregels 
bij de onderdelen Haagse Inkoopsamenwerking (HIS) en bij het Expertisecentrum 
Organisatie en Personeel (EC O&P). Met deze organisatieonderdelen maak Ik afspraken 
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over de werking van maatregelen om aanbestedingsrisico's te mitigeren. De 
steekproefsgewijze Interne controle op inkoopdossiers blijft gehandhaafd voor 2016. Bij 
de directies waar blijkt dat de resultaten achterblijven, zet ik specifiek in op het 
verbeteren van de Inkoopdossiers. 

Onvolkomenheid informatiebeveiliging RCN. Ik herken de door u gedane constateringen 
en zal uitvoering geven aan uw aanbevelingen. Een implementatiemanager Is gestart om 
de beoogde verbeteringen door te voeren. 

Aandachtspunt informatiebeveiliging. U constateert dat nog niet alle onderdelen van het 
ministerie de beveiligingsnormen volledig hebben geïmplementeerd. De CIO BZK heeft de 
opdracht om te zorgen voor een adequate BZK-brede PDCA-cyclus op het gebied van 
informatieveiligheid, waarbij het aanbrengen van verdere verbeteringen in deze cyclus 
centraal staat. Uiteraard zal ik, indien nodig, gerichte acties treffen bij 
organisatieonderdelen waar zich resterende beveiligingsrisico's voordoen. 

Aandachtspunt WNT. Aangaande uw opmerking over de WNT merk ik op dat uw bevinding 
slechts geldt voor een bepaald type afvloeiingsregeling. Het betreft hier de gevallen 
w/aarln het dienstverband van een medewerker werd beëindigd In samenhang met 
contractovername door een moblllteltsbureau. Het door u geschetste probleem werd door 
mij geconstateerd op een moment dat het doorvoeren van een structurele oplossing zou 
hebben geleid tot stagnatie in het jaarverantwoordingsproces. Om toch tot een oplossing 
te komen heb ik de Beleidsregels WNT 2016 aangepast In overeenstemming met alle 
betrokken bewindspersonen. U stelt terecht dat hiermee het probleem van een formele 
oplossing Is voorzien, maar dat het vraagstuk van feitelijke verantwoording nog niet is 
opgelost. Ik zal in overleg met de desbetreffende departementen bewerkstelligen dat hun 
administraties spoedig dusdanig worden Ingericht dat In de verantwoording over 2016 wel 
voldaan kan worden aan de WNT-verplichtingen omtrent afvloeiingsregelingen. 

Aandachtspunt BRP. Ik onderken dat een goed functionerend BRP-stelsel essentieel is en 
begint met de invoer van de juiste gegevens. In lijn met uw aanbeveling heb ik met de 
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken een correcte invoer tot speerpunt gemaakt in 
het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens. 

Door de voortschrijdende digitalisering van overheidsdienstverlening Is de noodzaak om 
betere inzage- en correctlefacllltelten te bieden toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de 
BRP, maar voor alle basisregistraties. In de tweede helft van 2016 zal een test worden 
gedaan met een 'correctlepunt' voor alle basisregistraties en een daarop aansluitend 
onderzoek naar de functionaliteltenbehoefte voor zo'n punt. 

Aandachtspunt AIVD. In mijn opdracht heeft de AIVD, conform de eerdere toezegging, 
een aanvang gemaakt met het opstarten van het visiedocument, dat op korte termijn kan 
worden vastgesteld. Daarnaast Is nog in 2015 een aanvang gemaakt met de verdere 
verbeteringen om te komen tot resultaatgerichte sturing bij de AIVD. Dit traject zal de 
komende jaren verder worden gerealiseerd. Ook de aanbevelingen met betrekking tot 
financieel én materieel beheer neem Ik over en verbeteringen zullen nog in 2016 Ingezet 
worden. 

Ik kijk uit naar de briefing van uw rekenkamer om nader van gedachten te wisselen. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R.H.A. Plasterk 
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