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Geachte heer Visser,
Op 10 april 2018 heeft u mij het rapport "Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017” toegezonden met het verzoek hierop te
reageren. Met belangstelling heb ik kennis genomen van dit rapport waarin u
achtereenvolgens ingaat op de financiële informatie, de bedrijfsvoering en de
beleidsresultaten van mijn ministerie in 2017.
Het verheugt mij dat u positief oordeelt over het algemene beeld over de
bedrijfsvoering en de resultaten van het gevoerde beleid van mijn ministerie. Dat
geldt ook voor uw constatering dat de financiële informatie in het jaarverslag
rechtmatig is en deugdelijk is weergegeven en dat de bedrijfsvoeringsinformatie
en de informatie over het gevoerde beleid deugdelijk tot stand is gekomen en
voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. In deze brief ga ik, mede namens de
staatssecretaris, eerst in op uw opmerkingen over de bedrijfsvoering. Daarbij
reageer ik op de onvolkomenheid op het financieel beheer van de uitkeringen in
Caribisch Nederland die u gehandhaafd heeft en uw aanbeveling omtrent het
toezicht op de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Vervolgens ga ik in op uw
aanbevelingen over de beleidsresultaten.
Bedrijfsvoeringsonderwerpen
Financieel beheer uitkeringen Caribisch Nederland
In uw rapport handhaaft u de onvolkomenheid uit 2016 op het financieel beheer
van de uitkeringen in Caribisch Nederland. U constateert dat het financieel beheer
in 2017 is verbeterd, maar dat het structureel op orde brengen van het financieel
beheer meer tijd nodig heeft. Om op dit punt risico’s te ondervangen vraagt u mij
om na te gaan wat nodig is aan mensen en middelen om ervoor te zorgen dat de
verbeteringen van het financieel beheer structureel zullen zijn en hiervoor ook te
zorgen.
Deze aanbeveling onderschrijf ik. In 2017 is er een start gemaakt om het
financieel beheer structureel op orde te brengen. Hiertoe is een verbeterplan
opgesteld, dat zich onder andere richt op het verbeteren van de verificatie en
controle, de borging van capaciteit en deskundigheid en het verbeteren van het
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betaalproces. Hiervoor heb ik middelen vrijgemaakt op mijn begroting. In 2018
wordt verder gegaan met de uitvoering van dit verbeterplan. Het structurele
karakter van de verbeteringen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ondanks
de vooruitgang die al geboekt is, wijzen de ervaringen uit dat het tijdsbeslag een
kritische factor is in het verbetertraject. Dit wordt voor een belangrijk deel
bepaald door personele aspecten. Ik heb moeten constateren dat het lokale
personeelspotentieel beperkt is. Bovendien zijn er geen gerichte opleidingen,
waardoor het tijd kost voordat nieuw personeel is ingewerkt. Op dit moment zet ik
daarom menskracht vanuit mijn ministerie in en wordt ingezet op een adequate
bemensing van de coördinatorenfuncties binnen de RCN-unit SZW, zodat er
voldoende capaciteit en deskundigheid is om het financieel beheer in 2018 op
orde krijgen.
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De aansluiting op het betaalsysteem van de Belastingdienst Caribisch Nederland
neemt echter meer tijd in beslag dan aanvankelijk gepland. In verband met de
doorlooptijd van een aanbestedingstraject zijn er geen mogelijkheden om het
proces te versnellen. Daarom zal dit onderdeel na 2018 worden afgerond.
Toezichtbeleid ZBO’s en dechargeverlening
In uw onderzoek naar het toezichtbeleid op de ZBO’s beveelt u mij aan het
oordeel over de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van publieke
middelen door de SVB en UWV te betrekken in mijn brief bij het aanbieden van de
jaarverslagen van deze ZBO’s.
Uw aanbeveling neem ik ter harte en sluit aan bij de huidige werkwijze binnen
mijn departement. Die bestaat er ten eerste uit dat ik in mijn brief van 14
december 2017 over de SUWI-jaarplannen 2018 al de belangrijkste
bevindingen/risico’s vanuit het toezicht heb gemeld. Verder zullen de
staatssecretaris en ik zoals gebruikelijk bij de aanbieding van de SUWIjaarverslagen 2017 ons oordeel geven over deze verslagen. Hierbij zullen we
ingaan op het doelbereik aan de hand van de prestaties van de reguliere
uitvoering en de rechtmatige besteding van de publieke middelen. Vanuit mijn
integrale verantwoordelijkheid voor het beleidsdomein van SZW betrek ik de
bevindingen/risico’s vanuit het toezicht hierbij. Ten slotte zal ik u, conform de
kaderwet ZBO, elke vijf jaar informeren over doelmatigheid en doeltreffendheid
van het functioneren van de ZBO’s.
Beleidsonderwerpen
Re-integratiebudget UWV
U heeft onderzoek gedaan naar het re-integratiebudget van het UWV en geeft
hierbij aan dat de verantwoording op dit budget over het algemeen goed geregeld
is. Om de informatiepositie van het parlement over de uitgaven voor en resultaten
van beleid met betrekking tot de sociale zekerheid en arbeidsmarkt te versterken
geeft u de aanbeveling om vooraf in de ontwerpbegroting de relatie te leggen
tussen de uitgaven voor re-integratie, de verdeling daarvan tussen
begrotingsgefinancierde- en premiegefinancierde uitgaven en de doelstellingen die
hiermee gerealiseerd moeten worden en achteraf in het departementale
jaarverslag de relatie te leggen tussen de uitgaven aan re-integratie en de
resultaten die daarmee behaald zijn door het UWV.
In antwoord hierop stel ik ten eerste vast dat het doel van re-integratie en
bijbehorende ondersteuning via het re-integratiebudget UWV het verkleinen van
de afstand tot de arbeidsmarkt is, het (weer) aan het werk helpen van
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arbeidsgehandicapten en het aan het werk houden van mensen met een
arbeidsbeperking.
Ik ben het met u eens dat het inzicht van het parlement in de benutting van de
beschikbare re-integratiemiddelen verbeterd kan worden. De verdeling van het
re-integratiebudget in premiegefinancierde- en begrotingsgefinancierde uitgaven
wordt in zowel de ontwerpbegroting als in het departementale jaarverslag
vermeld. Ik zal bezien of deze informatie in samenhang kan worden
gepresenteerd, waardoor ook de totale (begrote) uitgaven aan re-integratie beter
inzichtelijk zijn.
Daarnaast vind ik het van belang dat onderzoek plaatsvindt naar de effectiviteit
van instrumenten gericht op re-integratie. In dit kader werk ik samen met het
UWV aan een breed onderzoeksprogramma.
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Tot slot
SZW streeft een hoge kwaliteit van beleid en bedrijfsvoering na. Ik ben daarom
verheugd met het verantwoordingsonderzoek 2017 en wil u hierbij bedanken voor
de goede samenwerking.

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees
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