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Reactie op de resultaten van het verantwoordingsonderzoek
2017 HIV en H

Geachte heer Visser,
Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het
jaarverslag 2017 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
verslaggevingsvoorschriften. Graag reageer ik, mede namens de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de onvolkomenheid en op uw
aanbevelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Informatiebeveiliging Rijksdienst Caribisch Nederland
Ik heb kennis genomen van het bezwaar van de Algemene Rekenkamer tegen de
informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De zorgen die de
Algemene Rekenkamer zich maakt, deel ik. De maatregelen die nodig zijn om
deze zorgen weg te nemen zijn opgenomen in een verbeterplan dat uiterlijk op 3
mei 2018 aan de Algemene Rekenkamer wordt aangeboden.
Financiële situatie en financieel toezicht
Uw advies om het financieel toezicht voor de BES-eilanden en de landen binnen
het Koninkrijk te evalueren, om zodoende de effectiviteit van het toezicht te
vergroten, kan ik plaatsen. De ervaring leert dat de eilanden veel moeite hebben
met het vormgeven en implementeren van goed financieel beheer, zeker als er
sprake is van frequente bestuurswisselingen. Financieel toezicht vormt het
sluitstuk, de basis is goed financieel beheer. Daar is veel ruimte voor verbetering
en dat vraagt constant aandacht.
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Met Aruba ben ik momenteel in het gesprek over de toekomst van het financieel
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toezicht na het lopende kalenderjaar. De zorgwekkende financiële situatie van
Aruba en de hoge staatsschuld (90% bbp) onderstrepen de urgentie van dit
overleg. Ik heb het College (Arubaans) financieel toezicht gevraagd bij al hun
activiteiten nadrukkelijk aandacht te besteden aan financieel beheer en aan
transparante publieke verantwoording. Het financieel toezicht op St Maarten en
Curaçao heeft de permanente aandacht van het College Financieel Toezicht en de
Rijksministerraad.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren
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