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Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek
2021

Geachte heer Visser,
Op 12 april 2022 heeft u mij het onderzoek "Rapport bij het jaarverslag 2021”
toegezonden met het verzoek hierop te reageren. Met belangstelling heb ik
kennisgenomen van dit rapport. Ik waardeer uw positieve toon in het rapport. In
deze brief ga ik, mede namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen, in op de door u gesignaleerde onvolkomenheid en op uw
aanbevelingen voor de bedrijfsvoering.
Onvolkomenheid in financieel beheer
U constateert dat de Rijkschoonmaakorganisatie (RSO) in 2021 de laatste
tekortkomingen in het financieel beheer succesvol heeft weten op te lossen.
Ik ben content met die conclusie.
Er resteert dan nog een onvolkomenheid in het financieel beheer van de
Rijksdienst Caribisch Nederland SZW. Ik reken het oplossen van deze
onvolkomenheid nadrukkelijk tot mijn verantwoordelijkheid en ben doordrongen
van de urgentie. Dit heeft ook de aandacht van mijn Audit Committee.
Uw drie aanbevelingen neem ik mee in het lopende verbeterprogramma. Het
structureel oplossen van deze onvolkomenheid kost echter tijd. De
tekortkomingen in het financieel beheer hangen onder andere samen met een
ICT-traject, dat een doorlooptijd kent tot 2025. Conform uw tweede aanbeveling is
ook een goede administratieve organisatie en interne controle van belang. Ook
onderschrijf ik uw aanbeveling om de RCN-unit SZW met voldoende mensen en
middelen te faciliteren. Hier zijn ook in 2021 stappen in gezet, wat onder andere
heeft geresulteerd in een extra IC-functionaris.
Toezicht en sturing op het Inlichtingenbureau (IB)
Ik onderschrijf het belang om goed zicht te hebben op de gevolgen van beleid in
de praktijk, bijvoorbeeld hoe de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole voor
een bijstandsgerechtigde uitpakt. Dit betekent ook dat ik goed zicht nodig heb op
hoe informatie, geleverd door het IB aan de gemeenten, wordt ingezet. Ik merk
op, net als u, dat er steeds meer afhankelijkheden zijn tussen verschillende
uitvoeringsorganisaties en overheidslagen bij het behalen van
beleidsdoelstellingen. Op basis van een verkenning in 2021 ga ik stappen nemen
om de sturing op en de samenwerking tussen partijen die samen in een keten
werken, te versterken. Ook deel ik de aanbeveling van u om verder te verkennen
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hoe niet-gebruik tegengegaan kan worden. Hierover blijf ik met betrokken
partijen, zoals gemeenten, UWV, SVB en het IB, in gesprek. Ik breng hierbij ook
in kaart wat er aan wetswijzigingen nodig is om een meer proactieve
dienstverlening mogelijk te maken.
Crisismaatregelen
Het is fijn om te lezen dat de AR een compliment uitdeelt over het geheel van
M&O-maatregelen en uitvoerbaarheid van de NOW-1 en dat dit vertrouwen geeft
ten aanzien van de overige NOW-tranches. Er is samen met het UWV hard
gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ik vind het van groot belang om deze lijn
ook bij de vaststelling van de volgende tranches vast te houden.
Ik deel de visie dat het belangrijk is om aandacht te houden voor de
accountantscontroles. Hierover worden regelmatig gesprekken gevoerd met de
NBA en dit zal de komende periode o.a. naar aanleiding van de reviews plaats
blijven vinden. Ook deel ik het beeld dat het kunnen uitwisselen van gegevens
tussen UWV en RVO de controle van de steunmaatregelen en het samenwerken op
het gebied van terugbetalingsmogelijkheden voor ondernemers kan verbeteren. Er
wordt gewerkt aan juridische grondslagen om dit waar nodig te faciliteren.
In het rapport schrijft u dat een goede evaluatie van de Tozo belangrijk is. Ik
onderschrijf dat. Ik heb over de evaluatieaanpak van het steunpakket, inclusief de
Tozo, de Tweede Kamer (TK) geïnformeerd1. Ook worden de lessen uit de
invoering van de Tozo betrokken bij het uitwerken van opties voor een verbeterd
vangnet voor zzp’ers (motie Maatoug-Grinwis) en het aanpakken van hardheden
of vereenvoudiging van de sociale zekerheid. De aandachtspunten die u meegeeft
zullen we in deze processen betrekken.
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Wettelijke grondslag kwijtschelding Toeslagenvorderingen
U concludeert in het rapport dat de wettelijke grondslag voor de kwijtschelding
van openstaande vorderingen kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
ontbreekt en dat daarmee kwijtschelding onrechtmatig is. Het besluit tot
kwijtschelding is betrokken in het commissiedebat Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag van 27 mei 2021, voordat het gepubliceerd was. De TK is
uitdrukkelijk meegenomen in hoe het besluit2 van dekking zou worden voorzien.
Ik begrijp uw oordeel. Gezien de situatie zag ik mij genoodzaakt om deze stappen
te nemen, om zo voldoende vaart te kunnen maken met het benodigde herstel.
Het kabinet streeft ernaar de wettelijke grondslag zo spoedig mogelijk te
realiseren door het wetsvoorstel ‘Wet hersteloperatie Toeslagen’ voor het
zomerreces aan de TK aan te bieden.

1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35420-227.html

2

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-879.html
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Tot slot wil ik u laten weten dat, om de geconstateerde lichte achteruitgang bij
informatiebeveiliging te verbeteren, het toezicht in 2022 is verscherpt.
Ook wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking in 2021 en zie ik uit naar de
verdere samenwerking in het lopende jaar.
Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mede namens de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
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C.E.G. van Gennip
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