
Minister ie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkri jksrelaties 

De president van de Algemene Rekenkamer 
Postbus 20015 
2500EA Den Haag 

BZK 

Contactpersoon 
Wieke Tonies 

T 06 46912335 
wieke.tonies@minbzk.nl 

Sander Hulshof 

T 06 46825990 
sander.hulshofgiminbzk.nl 

Kenmerk 
2016-0000237405 

Uw kenmerk 

Datum 25 april 2016 

Betreft Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag 
Koninkrijksrelaties 

Geachte heer Visser, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2015 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 constateert u geen onvolkomenheden in de 
bedrijfsvoering. Graag reageer Ik op uw aanbevelingen ten aanzien van de 
beleidsresultaten. 

Riiksbeleld BES-eilanden 
U beveelt aan om mede aan de hand van het rapport van de commissie Spies na 
te gaan welke factoren ervoor zorgen dat gewenste maatschappelijke effecten zljn 
bereikt en op basis hiervan te bepalen welke nadere acties nodig zijn. 

In de kabinetsreactie op het evaluatierapport zal in lijn met deze aanbeveling de 
nadruk op concrete maatregelen en acties liggen. Op basis van beschikbare 
onderzoeken, zoals het "cost of doing buslness"-onderzoek en CBS-statlstieken 
(bijvoorbeeld de Inkomensstatistieken) zal worden gekozen voor acties die lelden 
tot de gewenste maatschappelijke effecten. Deze liggen vooral op 
sociaaleconomisch terrein. 

Lokale rekenkamers op de BES-eilanden 
U beveelt aan dat ik met prioriteit stimuleer dat een gezamenlijke rekenkamer 
voor Caribisch Nederland tot stand komt ter vergroting van een transparante 
publieke verantwoording en controle op de eilanden. 

Het In het leven roepen van instituties en In het bijzonder bemensen hiervan Is 
gelet op de schaal, het insulaire karakter en de omvang van deze 
gemeenschappen niet eenvoudig. Enkele lokale bestuurders hebben mij hierop 
gewezen. Het College Financieel Toezicht BES vervult overigens een belangrijke 
signalerende rol als het gaat om het financieel beheer van de openbare lichamen. 
Waar sprake Is van onvoldoende kwaliteit van het financieel beheer heb Ik op 
grond van de FInBES voldoende mogelijkheden om in te grijpen, zoals blijkt uit 
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maatregelen die ik daar samen met het bestuurscollege in gang heb gezet om het 
financieel beheer te verbeteren. 

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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