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Betreft Staat van de rijksverantwoording 2016

Uw brief (l<enmerk)

Geachte heer Visser,
Hierbij ontvangt u mijn reactie op uw conceptrapport Staat van de
rijksverantwoording 2016, dat ik met belangstelling heb gelezen. Het verheugt mij
dat nde in het Financieel Jaarverslag Rijk 2016 opgenomen financiële informatie
van het Rijk goedkeurt^
Hierna ga ik in op de belangrijkste rijksbrede onderwerpen uit uw rijksbreed
verantwoordingsonderzoek 2016 voor zover deze betrekking hebben op de
volgende onderdelen:
1. De financiële informatie van het Rijk, zoals de afdachten in de Nationale
Verklaring;
2. De ontwikkelingen in de rijksbrede financiële bedrijfsvoering;
3. De beleidsresultaten.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat in een
afzonderlijke reactie in op de niet-financiële aspecten van de rijksbrede
bedrijfsvoering^, aangezien hij hiervoor een coördinerende verantwoordelijkheid
heeft.
Voor een reactie op specifieke conclusies en aanbevelingen per departement
verwijs ik u naar de bestuurlijke reacties van de betreffende ministers op uw
rapporten bij de departementale verantwoordingsonderzoeken 2016.
1. Financiële informatie
Ontwikkeling reclitmatiglieid uitgaven Rijk
U constateert dat de uitgaven van het Rijk in 2016 voor 99,60% rechtmatig zijn
besteed. Het percentage fouten en onzekerheden bij de uitgaven in de
' De Rijksrel<ening en de Saldibalans zijn goedgekeurd onder voorbehoud dat de Staten-Generaal de
wetsvoorstellen van de bij de Rijksrekening behorende slotwetten aannemen.
^ De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft een systeemverantwoordelijkheid op het gebied van personeel, ICT,
organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging.
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Rijksrekening 2016 is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen van 0,31% in
2015 naar 0,40% in 2016. Desalniettemin blijft het totale aantal fouten en
onzekerheden voor 2016 wederom ruim onder de tolerantiegrens van 1 % . De
fiogé rechtmatigheid is volgens u in lijn met de afgelopen jaren. Eén van de
belangrijkste oorzaken van de fouten en onzekerheden is veroorzaakt door het
niet geheel voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels en
(contract)voorwaarden. De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaat in zijn bestuurlijke reactie in op de inkoopproblematiek.
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Beleidsmatige mutaties in de slotwet
Met betrekking tot de beleidsmatige mutaties na Najaarsnota meldt u dat sprake
is van een aanmerkelijke verbetering van het aantal gemelde mutaties. Ik deel
deze conclusie. Zoals ik heb toegezegd in het debat over het Financieel
Jaarverslag Rijk 2015, heeft het Ministerie van Financiën er strikt op toegezien dat
beleidsmatige uitgaven- en verplichtingenmutaties die zich na Najaarsnota hebben
voorgedaan aan de Tweede Kamer gemeld worden. Bij eventuele twijfel over het
al dan niet beleidsmatige karakter van individuele mutaties zijn departementen
ook nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om contact te zoeken met de
Algemene Rekenkamer. Desondanks is er over een aantal mutaties verschil van
inzicht met de Algemene Rekenkamer of deze daadwerkelijk als beleidsmatig
aangeduid zouden moeten worden. Mede daarom zal het proces over de
beoordeling van het beleidsmatige karakter van mutaties de komende tijd in
gezarnenlijkheid met de Algemene Rekenkamer worden geëvalueerd.
U constateert verder dat niet alle beleidsmatige mutaties na Najaarsnota aan de
Eerste Kamer zijn gemeld. Met ingang van volgend jaar en daarmee aansluitend
op de nieuwe Comptabiliteitswet die per Ijanuari 2018 in werking treedt, zal het
Ministerie van Financiën er op toezien dat departementen de beleidsmatige
mutaties na Najaarsnota niet alleen aan de Tweede Kamer maar ook aan de
Eerste Kamer melden.
Nationale Verklaring
Het kabinet is verheugd dat het oordeel van u over de Nationale Verklaring ook dit
jaar positief is. In overleg tussen de Algemene Rekenkamer en het ministerie van
Financiën is gezamenlijk geconcludeerd om de Nationale Verklaring als bijlage van
het Financieel Jaarverslag van het Rijk op te nemen en het Financieel Jaarverslag
van het Rijk van een toelichtende paragraaf op EU-middelen te voorzien. Dit
betreft zowel de middelen in gedeeld beheer tussen de Europese Commissie en de
lidstaat Nederland, als de EU-afdrachten.
De Algemene Rekenkamer geeft met haar rapport bij de Nationale Verklaring
aanvullende zekerheid bij het financieel beheer van en de rechtmatigheid over de
EU-uitgaven in gedeeld beheer. Voor de bestuurlijke reactie van het kabinet
verwijzen wij naar het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale
Verklaring 2017.
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2. De ontwil<kelingen in de rijksbrede financiële bedrijfsvoering
Onvolkomenheden
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U constateert dat in 2016 de zaken met overal goed georganiseerd waren en
hierdoor is het aantal onvolkomenheden ten opzichte van 2015 gestegen van 27 in
2015 naar 36 in 2016. Het aantal onvolkomenheden per ministerie wisselt per
jaar. Over 2016 is het aantal onvolkomenheden bij het Ministerie van Financiën
verdubbeld. In de bestuurlijke reactie die ik u, ook namens de staatssecretaris van
het Ministerie van Financiën heb gestuurd, op het Verantwoordingsonderzoek bij
het Ministerie van Financiën, ga ik in op uw bevindingen.
In het onderzoek over 2015 signaleerde u drie ernstige tekortkomingen in de
bedrijfsvoering bij de Belastingdienst en de Ministeries van Defensie en Veiligheid
en Justitie. Ik ben verheugd dat deze organisaties in 2016 voldoende maatregelen
hebben genomen en dat de kwalificatie 'ernstig' bij deze tekortkomingen is komen
te vervallen.
Duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden
U constateert op diverse plekken in de Staat van de Rijksverantwoording dat er
voor de uitvoering de nodige uitdagingen waren en zijn. Deze bevinden zich met
name op het gebied van governance (duidelijkheid over de rollen, taken en
verantwoordelijkheden), de impact van bezuinigingen en reorganisaties en ICT
ontwikkelingen.
Op dit moment bezie ik de mogelijkheden om de regelgeving voor
uitvoeringsorganisaties te harmoniseren opdat er duidelijkheid bestaat voor alle
betrokkenen over de rollen, taken en verantwoordelijkheden.
U noemt het veld van de uitvoering gevarieerd en stelt vast dat er geen overzicht
van is. De afgelopen jaren heeft mijn ministerie met infographics de uitvoering
door de agentschappen^ en de uit de rijksbegroting gefinancierde zelfstandige
bestuursorganen'' in beeld gebracht. Hiermee wordt reeds inzicht gegeven in een
belangrijk deel van de uitvoering. Het is mijn ambitie om dat verder te verbreden.
Een dergelijk overzicht en inzicht draagt ook bij aan de bewustwording over de
uitvoering.
Eén taal: harmonisatie en standaardisatie
U benoemt het belang van één taal. Dat belang onderschrijf ik. Zo kan in de
veelheid en variëteit aan financiële informatie meer overzicht, structuur en
samenhang worden aangebracht. De kwaliteit van de toelichting, analyse en
duiding bij de financiële informatie kan worden versterkt, en het inzicht in de
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid vergt blijvend aandacht. Ook de
aansturing van de diverse uitvoeringsorganisaties kan op meer gelijke wijze
waarbij de rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden belegd en
ingevuld.
U refereert tevens aan de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid.
Deze gezamenlijke adviescommissie heeft eind maart haar rapportage "Baten en
lasten geherwaardeerd" opgeleverd. Ik waardeer het zeer dat onze organisaties.
httD://aQentschaDDen. riiksacademie.nl/

" http;//^bg.rijk?9cademig,n|/
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met vertegenwoordigers vanuit andere ministeries en de wetenschap, de voor- en
nadelen van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie hebben verkend. Een
inhoudelijk standpunt over het advies van de Adviescommissie
Verslaggevingsstelsel rijksoverheid laat ik aan een volgend kabinet.
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Verder digitaliseert de overheid en werkt steeds meer datagedreven. Dat vergt
vergaande uniformering, harmonisatie en standaardisatie van financiële
informatie, die met inzet van moderne technieken steeds sneller en op
transparante en herkenbare wijze beschikbaar moet komen. Het is dan ook zaak
voortdurend te blijven verbeteren, bijvoorbeeld door alert te zijn op de opties tot
modernisering van de financiële informatievoorziening, de informatiesystemen én
de financiële functie zelf. Mijn ministerie werkt in dat kader met andere
departementen samen aan het programma "Naar een digitale begroting".
3. Beleidsresultaten
Beleidsinformatie
U constateert dat het ontbreekt aan goede evaluaties. U geeft aan dat de
Studiegroep Begrotingsruimte adviseert om een operatie 'Inzicht in kwaliteit' te
starten, die moet leiden tot betere beleidsinformatie.
Ik deel de conclusie dat het belangrijk is om meer inzicht te verkrijgen in
doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de uitvoering en
bruikbaarheid van de doorlichtingen te vergroten. Hierover heb ik namens het
kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer^. De Studiegroep
Begrotingsruimte brengt haar advies uit voor een nieuwe kabinetsperiode. De
Studiegroep formuleert echter ook no-regret adviezen die het huidige kabinet in
de volgende concrete maatregelen heeft vertaald en bezig is te implementeren:
1.

De uitgewerkte meerjarenplanning, waarbij de inzet van verschillende
evaluatie-instrumenten in samenhang en in de tijd wordt bezien. Het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start hiertoe een pilot.
2. Een verbeterparagraaf in de beleidsdoorlichtingen, met aandacht voor de
manier waarop inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid kan worden
vergroot.
3. Betere uitwisseling van kennis tussen ministeries bevorderen en de externe
betrokkenheid vergroten. Bij wijze van experiment gaan hiertoe acht
directeuren een beleidsdoorlichting op het terrein van een ander ministerie
begeleiden.
4. Ten slotte is een nieuwe opleiding ontwikkeld om medewerkers die een
beleidsdoorlichting moeten begeleiden, actief te scholen op het terrein van
evaluatieonderzoek

Breed welvaartsbegrip
U constateert dat het jaarlijks publiceren van brede welvaartsindicatoren kansen
biedt om beleidsevaluaties en de verantwoording van overheidsbeleid te verrijken.
^ https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/23/kamerbrief-focusonderwerD-en-aanpakbeleidsdoorlichtingen
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Ik onderschrijf het belang van het gebruik van verschillende indicatoren om de
brede welvaart in Nederland goed in beeld te krijgen. Mede naar aanleiding van
het rapport van de commissie Breed welvaartsbegrip heeft het kabinet het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de huidige Monitor
Duurzaam Nederland door te ontwikkelen tot een Monitor Brede Welvaart. Deze
zal voor het eerst verschijnen in 2018. Om ook dit jaar dit onderwerp te kunnen
behandelen, zal het CBS een beknopte versie van de Monitor Duurzaam Nederland
publiceren. Ook heeft het kabinet de drie planbureaus (Centraal Planbureau,
Sociaal en Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving) om een
gezamenlijke Verkenning Brede Welvaart gevraagd. De eerste Verkenning Brede
Welvaart van de planbureaus zal ook in 2018 verschijnen. Bij het meten van brede
welvaart past de kanttekening dat overheidsbeleid duidelijk invloed heeft op de
verschillende aspecten hiervan, maar dat het specifieke effect van overheidsbeleid
op welvaartsuitkomsten niet eenduidig is vast te stellen. Voor een degelijke
beleidsevaluatie zijn daarom altijd nader onderzoek en analyse nodig. Daartoe
verwijs ik naar evaluaties van specifieke instrumenten en de beleidsdoorlichtingen,
die ik van groot belang acht voor de verantwoording van beleid en het lerend
vermogen van de overheid. De Monitor Brede Welvaart is bedoeld om voor heel
Nederland een beeld te schetsen van de stand en ontwikkeling van brede
welvaart. Dat betekent dat slechts de welvaartsuitkomsten worden gepresenteerd,
terwijl die ook worden beïnvloed door exogene factoren, zoals de conjunctuur en
internationale economische ontwikkelingen.
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Tevens constateert u een nauwe verwantschap tussen brede welvaart en de
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Om die reden
zullen de SDGs worden geïntegreerd in de nieuwe Monitor Brede Welvaart.

Hoogachtend,
De minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsy^blbem

/
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