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Bestuurlijke reactie op het verantwoordingsonderzoek OCW 2019

Geachte heer Visser,
Ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we momenteel werken, is het een
compliment waard dat u allen in deze bijzondere tijd ook dit jaar weer een
verantwoordingsonderzoek hebt opgesteld. Ik heb met belangstelling kennis
genomen van uw conceptrapportage Verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Hierbij ontvangt u mijn reactie,
mede namens de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Ik ben verheugd met de constatering van de Algemene Rekenkamer dat de
minister voor BVOM goed op weg is met zijn aandeel in de versterking van de
voorschoolse educatie. Het is ook goed om te zien dat onze inspanningen hebben
geleid tot het oplossen van de onvolkomenheden bij inkoopbeheer en
voorschottenbeheer en het aandachtspunt lerarenbeurs. Helaas hebben we de
onvolkomenheden autorisatiebeheer en informatiebeveiliging niet kunnen
oplossen en is er een onvolkomenheid ten aanzien van het begrotingsbeheer op
de verplichtingen ontstaan. Ik zal hieronder op de verschillende onvolkomenheden
ingaan.
Autorisatiebeheer
Op het gebied van autorisatiebeheer hebben afgelopen jaar verschillende
verbeteracties plaats gevonden, waarbij er onder andere controles op autorisaties
zijn geweest en rechten van medewerkers zijn aangepast. Dit is een belangrijke
stap in de goede richting, maar we zijn ons bewust dat het autorisatiebeheer ook
in 2020 nog een belangrijk aandachtspunt is. Het is goed te zien dat de
verbeteracties die we in 2019 hebben uitgevoerd, door de Algemene Rekenkamer
worden onderkend.
Informatiebeveiliging
Ondanks dat we het afgelopen jaar veel inspanningen hebben gepleegd op
informatiebeveiliging en de ingezette koers uit 2018 verder hebben uitgewerkt,
heeft dat helaas niet kunnen leiden tot het oplossen van de onvolkomenheid. Ik
onderken het belang van informatiebeveiliging voor de Rijksoverheid en specifiek
OCW en we gaan ook in 2020 verder met de uitwerking en verankering van de
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visie op de informatiebeveiliging en gaan hierbij ook gebruik maken van de
interdepartementale ervaringen.
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Begrotingsbeheer op verplichtingen
Het belang van het tijdig en volledig informeren van de Kamer onderschrijf ik
volledig. Op de OCW-begroting zijn echter begrotingsonrechtmatigheden
geconstateerd, omdat enkele verplichtingen in het verkeerde jaar zijn geboekt en
enkele verplichtingenmutaties onterecht en abusievelijk niet tijdig aan de Kamer
zijn gemeld. Er zal daarom meer nadruk komen op het versterken van de kennis
over het verplichtingenbeheer en in de tweede helft van het jaar zal vaker een
aansluiting worden gemaakt tussen de begroting en de financiële administratie,
zodat de kans op verrassingen wordt beperkt.
Daarnaast constateert de Algemene Rekenkamer twee aandachtspunten, te weten
staatssteun en de aanbestedingsregels in de controleprotocollen.
Staatssteun
Afgelopen jaar is een specifiek programma opgesteld om geldstromen die
mogelijk zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde staatssteun expliciet te maken.
Dit heeft mede geleid tot een check op ongeoorloofde staatssteun bij alle
substantiële subsidiestromen, dat onderdeel is geworden van de standaard
procedure bij subsidieverleningen. We hebben afgelopen jaar hier grote stappen
gezet, die steeds verder in de standaard procedures verwerkt worden.
Ook voor komend jaar is het voorkomen van staatssteun een belangrijk onderdeel
van de bedrijfsvoering, waarbij ik wel meegeef dat we met de huidige Coronasituatie maximaal gebruik proberen te maken van de versoepelde regelgeving van
de EU om problemen in de maatschappij zoveel mogelijk te voorkomen.
Controleprotocollen
De Algemene Rekenkamer constateert dat de aanbestedingsregels in de
(onderwijs-) controleprotocollen, die de accountants hanteren bij het controleren
van de jaarrekeningen, voor bepaalde aanbestedingen niet goed zijn opgenomen.
Op verzoek van de accountants zijn deze aanbestedingsregels een aantal jaren
geleden aangepast. Ik zal dit punt onder de aandacht van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) brengen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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