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Bestuurlijke reactie rapport AR bij de NV 2019

Geachte heer Visser,
Op 5 april jongstleden ontving ik van u het conceptrapport bij de Nationale
Verklaring 2019. Namens het kabinet bied ik u de bestuurlijke reactie aan op de
gedane aanbevelingen in uw conceptrapport.
Het kabinet publiceert jaarlijks op Verantwoordingsdag, dit jaar op 15 mei, de
Nationale Verklaring (NV) over EU subsidies. Gelijktijdig publiceert de Algemene
Rekenkamer haar rapport bij de NV. Uw rapport geeft aanvullende zekerheid bij
het financieel beheer van, en de rechtmatigheid over de EU-uitgaven in gedeeld
beheer in Nederland, zoals deze zijn opgenomen in de NV. Dit is erg waardevol,
en namens het kabinet dank ik u voor uw inspanningen die leidden tot de
publicatie van dit rapport.
Het kabinet is verheugd dat het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de
afgelopen jaren positief is geweest. Ook dit jaar is uw oordeel positief. In deze
brief ga ik in op de door u genoemde aanbevelingen en hoe het kabinet
voornemens is deze op te pakken tot verdere verbetering van het financieel
beheer van EU-subsidies in gedeeld beheer.
Oordeel van de Algemene Rekenkamer bij de NV 2019
De Algemene Rekenkamer oordeelt concluderend dat de NV 2019:
over het geheel genomen deugdelijk tot stand is gekomen;
-

-

een deugdelijke kwalificatie geeft van het functioneren van de beheer- en
controlesystemen die Nederland heeft opgezet voor de in de Nationale
verklaring 2019 verantwoorde financiële transacties ten laste van de
Europese fondsen;
een deugdelijke kwalificatie geeft van (a) de getrouwheid van de
rekeningen die door Nederland zijn ingediend bij de Europese Commissie
en (b) de rechtmatigheid tot op het niveau van eindbegunstigden van de
financiële transacties ten laste van de Europese fondsen.
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Effectiviteit van EU-inkomenssubsidies aan boeren
Het kabinet spreekt haar dank uit voor het onderzoek van de Algemene
Rekenkamer naar de EU-inkomenssteun voor boeren. De minister van LNV zal u
en de Tweede Kamer een reactie sturen op dit onderzoek.
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Reactie kabinet op aanbevelingen Algemene Rekenkamer
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
Aanbeveling: de controle op de redelijkheid van de kosten is onvoldoende bij een
deel van de voor subsidie ingediende kosten. Wij bevelen de minister van LNV
aan erop toe te zien dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verder
invulling geeft aan deze controle.
Reactie
Het kabinet neemt de aanbeveling over. De Minister van LNV ziet erop toe dat de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de toets op de redelijkheid van kosten
verder verbetert. Bij de beoordeling van de redelijkheid van kosten van de premie
Brede Weersverzekering wordt gewerkt aan een beoordeling op basis van de loss
ratio (een kerngegeven in het verzekeringswezen). Bij de Kwaliteitsregeling Vitaal
Kalf en de realisatie van natuurvriendelijke oevers wordt verder bezien op welke
wijze de kosten voor het certificaat en de investeringen geobjectiveerd,
vergeleken en getoetst kunnen worden.
Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
Aanbeveling: Een bestaande administratieve controle kan worden omzeild door
misbruik van open data. Wij bevelen de minister van LNV aan erop toe te zien dat
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tijdig aanvullende controles uitvoert
ter voorkoming onterechte betalingen bij misbruik van open data.
Reactie
Het kabinet neemt de aanbeveling over. Deze aanbeveling heeft betrekking op de
opgave van landbouwpercelen. De minister van LNV gaat in overleg met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland na op welke wijze er aanvullende
controles verricht kunnen worden om misbruik van open data te voorkomen.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra
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