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VOORWOORD
De Algemene Rekenkamer heeft haar wortels in de vijftiende eeuw en is
daarmee de oudste Nederlandse staatsinstelling. Het besef van alle tijden
te zijn, werpt op gezette tijden de vraag op of we als Rekenkamer wel
voldoende «bij de tijd» zijn. Millenniumwisseling én presidentswisseling –
we namen in 1999 afscheid van mijn voorganger mr. Henk Koning –
vormen een goede aanleiding om die vraag weer eens aan de orde te
stellen.
Het leven in de eenentwintigste eeuw wordt verrijkt door de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Vrijwel alle
instanties in ons land – zowel publiek als privaat – gaan momenteel bij
zichzelf te rade hoe ingespeeld kan worden op die nieuwe mogelijkheden.
Hoe kan ICT benut worden om taken sneller en nauwkeuriger uit te
voeren? En vooral ook: welke nieuwe diensten en producten kunnen door
middel van ICT ontwikkeld worden? De aandacht van de Rekenkamer gaat
hierbij vooral uit naar die ICT-toepassingen die extra kunnen bijdragen
aan de transparantie en toetsbaarheid van de wijze waarop in de publieke
sector gemeenschapsgeld wordt geïnd, beheerd en besteed.
Het publieke domein wordt allang niet meer alleen beheerst door de
overheid in enge zin. Ook tal van organisaties die op afstand van het Rijk
geplaatst zijn, hebben publiek geld onder hun hoede. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatige en doelmatige besteding van de publieke
gulden (straks euro) is inmiddels in vele handen. Als het gezegde «vele
handen maken licht werk» al opgaat; het geeft de Rekenkamer nogal wat
hoofdbrekens om het overzicht te behouden. En daarin staat zij niet
alleen: uit haar onderzoek blijkt steeds opnieuw dat vrijwel niemand in
Nederland meer écht overzicht heeft over de uitgavenkant van het
publieke domein. En waar overzicht ontbreekt moet gevreesd worden
voor de kwaliteit van verantwoording en het daarmee te bereiken inzicht.
Inzicht in hoeveel geld waaraan is besteed, met welk doel dat is gebeurd,
wat er concreet is gerealiseerd en of dat ook het gewenste effect heeft
opgeleverd. Op dat inzicht moet beleid gebaseerd zijn.
Is het overzicht en inzicht aan de uitgavenkant van het publieke domein
nog onvoldoende, de inkomstenkant steekt daarbij gunstig (premies) tot
zeer gunstig (belastingen) af. In dit verband is de ontwikkeling die de
Belastingdienst binnen enkele jaren heeft doorgemaakt illustratief. Een
informatisering- en communicatiemetamorfose die, ook internationaal,
bewondering afdwingt. Dat de Rekenkamer het afgelopen jaar een kritisch
rapport heeft uitgebracht over het omgaan met vertrouwelijke gegevens
bij de Belastingdienst, doet daaraan niet af.
Het publieke domein kent vanuit ons perspectief vele snelheden. Hiervoor
werd al onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de informatie over
de inkomstenkant en de bestedingenkant. Maar ook de bestedingenkant
zelf kent verschillende snelheden.
Na de operatie Comptabel Bestel, die rechtmatigheid en financieel beheer
op orde bracht, zijn de ministeries inmiddels toe aan de volgende ronde:
er is nu een operatie ter verbetering van de beleidsinformatie en
beleidsverantwoording in de steigers gezet. Zonder af te doen aan de
ambities hiermee, noopt een gelijktijdig met dit Verslag gepubliceerd
rapport van de Rekenkamer over de organisatie van beleidsevaluatie bij
de ministeries tot enige ontnuchtering: er zullen bij de ministeries her en
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der nog flinke stappen gezet moeten worden om de organisatie van het
onderzoek naar beleidsevaluaties te verbeteren.
De vele andere participanten van het publieke domein proberen wij te
stimuleren tot grotere transparantie over rechtmatigheid en financieel
beheer als opstap naar meer inzicht in de doelmatigheid van hun werk.
Als bijdrage aan die ontwikkeling gaat dit Verslag vergezeld van nog een
rapport, over vermogensvorming bij op afstand van het Rijk geplaatste
organen. Hierin worden vragen aan de orde gesteld als: mogen met
publieke middelen reserves worden opgebouwd, en zo ja tot welk niveau;
worden de middelen voldoende afgeschermd van de private kant van een
organisatie; hoe zit het met lenen, beleggen en uitlenen? Uit het
onderzoek blijkt dat beleid op het gebied van vermogensvorming in veel
gevallen ontbreekt of nog onvoldoende ontwikkeld is. Een van de risico’s
die optreden is het «weglekken» van publieke middelen naar private
activiteiten via de vermogens van instellingen die naast publieke taken
ook private activiteiten verrichten.
De breedte van het werkterrein van de Rekenkamer weerspiegelt zich in
deze drieluik – Verslag en beide rapporten – maar beslaat nog niet de volle
breedte. De nieuwe media maken het in hoog tempo mogelijk – het was al
wenselijk – om onze internationale samenwerking met collegae in Europa
en daarbuiten te intensiveren. Op internationaal niveau, en zeker waar het
de Europese Unie betreft, spelen immers gelijksoortige vragen naar de
wijze van innen, beheren en besteden van geldstromen en de daarbij
behorende transparantie en toetsbaarheid.
Wordt vervolgd!
Saskia J. Stuiveling,
president
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Figuur 1 Organigram Algemene Rekenkamer
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1. TAAKOPVATTING EN STRATEGIE
1.1 De organisatie
De Rekenkamer bestaat uit een College van drie leden, alsmede een lid in
buitengewone dienst. Aan het College is een secretaris toegevoegd; het
hoofd van de ambtelijke organisatie. De samenstelling van het College is
medio 1999 gewijzigd. De heer Zevenbergen nam de, door het vertrek van
president Koning, vrijgekomen plaats binnen het College in, waarna
mevrouw Stuiveling werd benoemd tot president. Samen met de heer
Havermans vormen zij sinds mei 1999 het College van de Algemene
Rekenkamer. De secretaris, de heer Witteveen, is per 6 maart 2000
interim-voorzitter van het College Toezicht sociale verzekeringen. Zijn
functie wordt waargenomen door de heer Winters.
Het College opereert vanuit het beginsel van collegiaal bestuur. Dat neemt
niet weg dat de Collegeleden elk als «lidrapporteur» fungeren voor een
deel van de departementale onderzoeksbureaus. In 1999 heeft de
organisatiestructuur geen wezenlijke verandering ondergaan.
1.2 De missie
Het wettelijk kader voor de taken en bevoegdheden van de Rekenkamer
wordt gevormd door de Grondwet en de Comptabiliteitswet (CW). De
wijze waarop de Rekenkamer binnen dat kader wil functioneren heeft ze in
haar missie tot uitdrukking gebracht.

De Rekenkamer heeft als doel het functioneren van het Rijk en de daarmee
verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Zij voorziet daartoe de
regering, de Staten-Generaal en degenen die verantwoordelijk zijn voor
de gecontroleerde organen van op onderzoek gebaseerde informatie.
Deze informatie bestaat uit onderzoeksbevindingen, oordelen en
aanbevelingen over organisatie, beheer en beleid.
Objectiviteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid ziet de Rekenkamer als
belangrijkste kenmerken van haar producten. Onafhankelijkheid en
doelmatigheid ziet zij als belangrijkste kenmerken van haar productieproces.
Kern van de missie van de Rekenkamer is dat zij met haar onderzoeken
niet alleen het functioneren van de rijksoverheid en de daarmee
verbonden organen toetst, maar ook bijdraagt aan het verbeteren van dat
functioneren. Daartoe laat zij haar oordelen vergezeld gaan van aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen in de rapportages zijn bedoeld als
relevant en bruikbaar materiaal voor regering, Staten-Generaal en met het
Rijk verbonden organen. Daarbij houdt de Rekenkamer het onderscheid
tussen uitspraken met een politiek effect en politieke uitspraken scherp in
het oog. Van dat laatste onthoudt zij zich.
De Rekenkamer vormt op deze manier een schakel in het geheel van
ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle. Om die rol
goed te kunnen vervullen dient haar onafhankelijkheid gewaarborgd te
zijn. De onafhankelijkheid van de Rekenkamer is het fundament waarop
haar positie in het staatsbestel berust. Dit betekent dat het aan de
Rekenkamer zelf is voorbehouden welke institutionele activiteiten zij
ontplooit, tot welk onderzoek zij besluit, op welk moment en op welke
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wijze die onderzoeken plaatsvinden en wat en aan wie daarover wordt
gerapporteerd. De Rekenkamer is zich er terdege van bewust dat aan een
instituut met een dergelijke positie hoge zorgvuldigheidseisen mogen
worden gesteld. Onafhankelijkheid is voor de Rekenkamer direct
gekoppeld aan transparantie, toetsbaarheid en communicatie.
1.3. Collegeprogramma 1999–2004
De missie van de Rekenkamer is in 1998 onder leiding van de toenmalige
president van de Rekenkamer, de heer Koning, uitgewerkt in het Collegeprogramma 1999–20041. Dit programma bevat een algemene redenering
voor de selectie van onderzoeksonderwerpen waarbij een fasegewijze
aanpak centraal staat: de beoordeling van beleid is pas zinvol als de
rechtmatigheid en het financieel beheer op orde zijn. Het programma
geeft daarnaast richting aan de institutionele ontwikkeling van de
Rekenkamer op middellange termijn. Hiervoor is een programma
opgesteld, dat een ordening, prioritering en planning van projecten van
strategisch belang voor de Rekenkamer bevat, die niet onder de noemer
onderzoek vallen. In november 1999 is een extern bureau ingeschakeld
om het project «Complementaire productontwikkeling» te begeleiden.
Doel van dit project is een bezinning op activiteiten die niet direct aan
onderzoek gerelateerd zijn; een bezinning die noodzakelijk is vanwege de
dynamiek in de omgeving van de Rekenkamer.

1

Het College programma is beknopt weergegeven in de brochure «Algemene Rekenkamer,
1999–2004: positionering en prioriteiten».
2
Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording, regeringsnota van 19 mei 1999.
3
Rechtspersonen met een wettelijke taak zijn
organen buiten het Rijk, die met publiek geld
worden gefinancierd om een bij wet vastgelegde publieke taak uit te voeren. Zij dienen
transparant te zijn en zich tegenover de
minister en andere belanghebbenden te
verantwoorden over het eigen functioneren.
De minister (of toezichthouder) dient zich
mede op basis van de geleverde informatie
een oordeel te vormen over het functioneren
van de rwt en zo nodig bij te sturen. Ook dient
de minister een beeld per sector te ontwikkelen.

Het onderzoek is gericht:
– Op de consolidatie van het rechtmatigheidsonderzoek; er is nagenoeg
geen sprake van onrechtmatigheid over de uitgaven en ontvangsten
van het Rijk.
– Het in 2002 omzetten van de bestaande situatie, dat de Rekenkamer
oordelen geeft over onderdelen van het gevoerde financieel beheer, in
een totaaloordeel over het door een bewindspersoon gevoerde
financieel beheer.
– Het systematisch aandacht besteden aan de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van informatie over de uitkomsten van beleid in
termen van activiteiten, prestaties en effecten. De zogenoemde
VBTB-gerelateerde2 activiteiten nemen in dit verband een belangrijke
plaats in.
– Op de beoordeling van beleidsinformatie bij het Rijk en waar mogelijk
op de beoordeling van prestaties en/of effecten van beleid. De
Rekenkamer geeft daarbij prioriteit aan de sectoren Wonen, Inkomen,
Zorg, Veiligheid, Milieu en Onderwijs.
– De Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s)3
– Wat betreft de Europese geldstromen wordt zo veel mogelijk dezelfde
redenering gevolgd als bij het Rijk; namelijk eerst onderzoek naar
rechtmatigheid en financieel beheer en dan pas naar doelmatigheid.
De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd, waarbij de
Rekenkamer zich in eerste instantie richt op de regering, de Staten
Generaal en de onderzochte instanties. De Tweede Kamer, haar vaste
gesprekspartner, krijgt bij elke publicatie het aanbod te worden gebrieft
over de uitkomsten van het onderzoek; een zelfde aanbod wordt aan de
betrokken bewindspersoon gedaan. De publicaties gaan vergezeld van
een persbericht. Daarnaast worden, al dan niet gerelateerd aan recent
gepubliceerd onderzoek, lezingen en voordrachten gehouden,
achtergrondgesprekken gevoerd en publiceren medewerkers artikelen in
diverse vaktijdschriften.
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1.4 Reikwijdte taken en bevoegdheden

Kabinetsstandpunt
In 1997 heeft de Rekenkamer in een nota aan de Staten-Generaal en aan
de minister van Financiën aangegeven welke aanvullende bevoegdheden
zij nodig acht om haar wettelijke taak uit te kunnen oefenen, de
zogenoemde herbezinningdiscussie. Deze discussie beleefde na het
verschijnen van het kabinetsstandpunt medio 1999 een nieuwe impuls. Bij
brief van 16 juli 1999 (Tweede Kamer, 1998–1999, 24 479 en 24 500, nr. 5)
stelde de minister van Financiën de Staten-Generaal in kennis van het
commentaar van het kabinet op de visie en standpunten van de Rekenkamer.
–

Met het voornemen om te komen tot nadere controlebevoegdheden
naar de besteding van EU-gelden zet het kabinet volgens de Rekenkamer een wezenlijke stap in de goede richting. De Rekenkamer zou
daarmee de bevoegdheid krijgen om Europese geldstromen te
controleren tot op het niveau van de eindbegunstigde. Een daartoe
strekkend wetsvoorstel is in december 1999 voor advies aan de
Rekenkamer voorgelegd. In maart 2000 heeft zij haar reactie gegeven.
Aan het voorstel voegde het kabinet de opvatting toe dat de algemene
ministeriële verantwoordelijkheid voor het beheer van Europese
gelden gepaard dient te gaan met toereikende ministeriële bevoegdheden. Het voorstel van de Wet toezicht Europese subsidies, waarin
deze bevoegdheden worden geregeld, is medio maart 2000 voor
advies aan de Rekenkamer voorgelegd.

–

Het kabinet is van mening dat eigenstandige controlebevoegdheden
van de Rekenkamer bij gemeenten en provincies op het terrein van de
specifieke uitkeringen niet passen bij het karakter van de lokale
democratie. Om die reden onthoudt zij de Rekenkamer de wettelijke
bevoegdheid om bij lagere overheden ter plaatse informatie op te
vragen. De Rekenkamer benadrukt dat de door haar beoogde
bevoegdheden louter instrumenteel van aard zijn en niet een
uitbreiding van haar taak inhouden, met andere woorden de staatsrechtelijke positionering van de Rekenkamer niet verandert. Zij gaat er
overigens vanuit dat zij op de vrijwillige medewerking van de lagere
overheden kan blijven rekenen.

–

De discussie over de controlebevoegdheden bij instellingen buiten het
Rijk op grond van artikel 59 van de Comptabiliteitswet (CW) is van een
andere orde. De CW gaat uit van een scherpe scheiding tussen het
publieke en private domein, waarbinnen de taken en bevoegdheden
van de Rekenkamer exact zijn toebedeeld. De bestuurlijke werkelijkheid
is echter een andere; er zijn allerlei tussenvormen ontstaan van
publieke en private taken, evenals variaties in de reikwijdte en inhoud
van de ministeriële verantwoordelijkheid. De Rekenkamer wordt in
concrete gevallen geconfronteerd met vraagstukken over de precieze
inhoud van haar bevoegdheden. Bovendien blijken er inconsistenties
te bestaan in de huidige bevoegdhedentoedeling. Een nieuwe,
algemene regeling die uitgaat van de reikwijdte van de ministeriële
verantwoordelijkheid kan een oplossing bieden. Over de modernisering van artikel 59 CW is in 1999 ambtelijk overleg gestart tussen de
Rekenkamer en de departementen.
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Zevende wijziging Comptabiliteitswet
Het wetsvoorstel tot Zevende wijziging van de CW is in januari 1999 voor
advies aan de Rekenkamer voorgelegd. Volgens de Rekenkamer wordt
door de toepassing van twee verschillende begrotingsstelsels – batenlastenstelsel en bestaande begrotingsstelsel – afbreuk gedaan aan de
transparantie en de helderheid van de informatieverstrekking aan de
Staten-Generaal. Ook meent zij dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de controle daarop door de toepassing van twee begrotingsstelsels niet wordt bevorderd. Zij nodigde de minister van Financiën uit
een beargumenteerde visie op het uiteindelijk gewenste begrotingsstelsel
op te nemen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. De
minister van Financiën ging niet in op de uitnodiging van de Rekenkamer;
hij deelde haar visie op zijn voorstel niet. Het wetsvoorstel is in januari
2000 ter behandeling bij de Tweede Kamer ingediend.

Artikel 54 Comptabiliteitswet
Tijdens de parlementaire behandeling van het in 1998 gepubliceerde
rapport over de schenking van De Nederlandsche Bank NV aan de
Stichting Nationaal Kunstbezit zegde de minister van Financiën de Tweede
Kamer een notitie toe over de inhoud en reikwijdte van artikel 54 CW: het
recht van de Algemene Rekenkamer op informatie en inlichtingen uit de
departementale administratie. In november 1999 heeft hij deze toezegging
gestand gedaan. Kernpunt in deze notitie is dat de Rekenkamer recht heeft
op alle informatie uit de departementale administratie die zij ter uitoefening van haar taak nodig denkt te hebben. De wijze waarop de informatie is vastgelegd en de opvatting van de minister of zijn ambtenaren
dat de informatie vertrouwelijk is, doen in beginsel niet ter zake. Voordat
de Rekenkamer overgaat tot publicatie van als vertrouwelijk bestempelde
gegevens zal zij echter altijd eerst in overleg treden met de betrokken
bewindspersoon of de betrokken rwt.
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2. MIDDELEN, PRESTATIES EN EFFECTEN
2.1 Inleiding
De Rekenkamer verricht uiteenlopende activiteiten om haar missie te
verwezenlijken. Onderzoek is daarbij de belangrijkste, maar zeker niet de
enige belangrijke activiteit. Ook externe (internationale) activiteiten nemen
een belangrijke plaats in; de Rekenkamer is lid van internationale
organisaties en neemt actief deel aan maatschappelijke discussies over
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Zij geeft daartoe lezingen,
voordrachten en organiseert symposia. Daarnaast besteedt de Rekenkamer ter ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten veel aandacht aan
ontwikkeling van onderzoeksmethoden en kwaliteitsborging. Zij besteedt
bovendien relatief veel aandacht aan strategievorming en onderwerpselectie, omdat zij als onafhankelijk orgaan haar eigen koers bepaalt.
Het selectieproces volgens welke het onderzoeksprogramma jaarlijks tot
stand komt, bestaat uit een mix van top-down en bottom-up sturing.
Monitoring van het beleidsveld en overleg met een lid van het College is
de eerste selectiestap. Daarna vindt een Rekenkamerbrede afweging van
de voorgestelde onderzoeksonderwerpen plaats. Vervolgens wordt het
onderzoeksprogramma door het College vastgesteld. Het Onderzoeksprogramma 2000 is een zelfstandige publicatie bij dit Verslag.
2.2 Het onderzoek
2.2.1 Middelen
De Rekenkamer is een kennisorganisatie; dit impliceert dat haar activiteiten arbeidsintensief van aard zijn. Het kapitaal van de Rekenkamer
bestaat uit mensen, de kosten bestaan grotendeels uit bestede tijd. De
personele lasten vormden in 1999 78% van de uitgaven van de Rekenkamer. Inzicht in de middelen die de Rekenkamer inzet ontstaat daarom
het beste aan de hand van de tijdsbesteding van de medewerkers.
De formatie was in de periode 1996–1999 constant en bedroeg 318 fte.
Ook de formatieve verdeling tussen de drie onderzoeksdirecties enerzijds
en de twee stafdirecties anderzijds, bleef in die periode ongewijzigd,
respectievelijk 76% en 24%. Wat wel veranderde was de bezetting; deze
nam toe van 301 fte in 1996 tot 317 fte in 1999.
De middelen die de Rekenkamer kon inzetten zijn ruwweg: het aantal
medewerkers vermenigvuldigd met het aantal werkbare dagen in 1999.
Het totaal aantal werkbare dagen (van 8 uur) in 1999 was circa 71 000
(gecorrigeerd voor de 36-urige werkweek). Dit cijfer moet echter worden
verminderd met de diverse soorten verlof; in totaal circa 20% van het
aantal werkbare dagen. Het totaal aantal (netto) werkbare dagen bedraagt
dan 56 800.
2.2.2 Prestaties
Van het aantal werkbare dagen kon volgens de formatieve verdeling 76%
ingezet worden voor het onderzoek, te weten 41 400 mensdagen. Daarvan
werden er 19 500 aan directe onderzoeksactiviteiten besteed. Uit tabel 2.1
blijkt dat de tendens van een dalende inzet voor onderzoek zich heeft
voortgezet en dat steeds meer tijd is besteed aan ontwikkeling. Dit laatste
wordt in het verslagjaar met name veroorzaakt door de totstandkoming en
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verdere uitwerking van het Collegeprogramma 1999–2004 en door de
inzet van onderzoekers voor internationale activiteiten.
tabel 1

tijdsbesteding onderzoekssector

in percentages

1996

1997

1998

1999

onderzoek

53

50

48

47

ontwikkeling

17

22

23

24

beheer

30

28

29

29

100

100

100

100

totaal

Hierbij moet bedacht worden dat in de huidige systematiek het begrip
onderzoek «eng» wordt geïnterpreteerd. In deze categorie is alleen de tijd
opgenomen die wordt besteed aan de totstandkoming van onderzoeksrapporten. De tijd die werd besteed aan andere activiteiten van de
Rekenkamer, hierbij kan onder andere gedacht worden aan de 1 250
dagen die in 1999 door onderzoekers zijn besteed aan internationale
activiteiten, wordt niet als directe onderzoeksactiviteit beschouwd.
De onderzoekstijd werd besteed aan vier categorieën van onderzoek:
– onderzoek naar de financiële verantwoording;
– onderzoek naar financieel beheer;
– doelmatigheidsonderzoek bij het Rijk;
– onderzoek naar rwt’s en Europese geldstromen.
De verdeling van onderzoeksdagen over de verschillende categorieën van
onderzoek is weergegeven in tabel 2.2.
tabel 2

onderzoekstijd naar type onderzoek
soort onderzoek / object

in percentages

streefcijfer

1997

1998

1999

financiële verantwoording

15

14

16

20

(financieel) beheer

15

21

16

22

doelmatigheid

40

34

39

24

RWT’s ⁄ Europese geldstromen

30

31

29

30

100

100

100

100

totaal

De verdeling van de capaciteit over Rijk en Rwt’s en EU-geldstromen
benaderde in 1999 de taakstelling (70 respectievelijk 30%). Dit is niet het
geval indien naar de verdeling over soorten onderzoek wordt gekeken. De
afwijkingen bij (financieel) beheer en doelmatigheid bij het Rijk springen
het meest in het oog. Hierbij passen enkele opmerkingen. De tijd besteed
aan de financiële verantwoording is relatief hoog, omdat hierin ook is
begrepen (circa 5%) de tijd benodigd voor bezwaaronderzoek en
onderzoek in het kader van de zogenoemde ijkpunten financieel beheer.
Deze onzuiverheid zal dit jaar in de systematiek worden gecorrigeerd.
Een tweede opmerking betreft de stijging van de tijd die werd besteed aan
(financieel) beheer ten koste van de tijd besteed aan doelmatigheid. De
categorie financieel beheer is – in lijn met het Collegeprogramma –
uitgebreid met ander beheeronderzoek, bijvoorbeeld beheer personeel en
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materieel en beheer primaire processen bij organisaties. De tijd besteed
aan dit type onderzoek werd in voorgaande jaren nog tot het
doelmatigheidsonderzoek gerekend.
Verder kan worden geconstateerd dat de intensivering van de aandacht
voor doelmatigheid bij het Rijk – zoals beoogd in het Collegeprogramma
1999–2004 – in 1999 nog niet is gerealiseerd. Oorzaak is de lengte van de
doorlooptijden van de onderzoeken, doordat de Rekenkamer veel
aandacht besteedt aan de kwaliteit van de onderzoeksrapporten. Het idee
voor een onderzoeksonderwerp ontstaat bijvoorbeeld in september 1999,
wordt opgenomen in het onderzoeksprogramma 2000, start in september
2000 en wordt gepubliceerd in 2001/2002. De doorstroom van de
onderzoeken is weergegeven in navolgend overzicht, waarin ter vergelijking ook de cijfers vanaf 1996 zijn opgenomen. Door de vertraagde
doorwerking is het effect van het Collegeprogramma pas in 2001 goed
merkbaar, zoals naar voren komt uit het bij dit Verslag verschijnende
Onderzoekprogramma 2000.
figuur 2

verloop onderzoeksportefeuille in aantallen onderzoeken

per 01.01 (uit 1995): 109

1996

13

nieuw: 102

gepubliceerd: 93

niet afgerond per 31.12: 105

per 01.01 (uit 1996): 105

1997

12

gepubliceerd: 68

nieuw: 74
niet afgerond per 31.12: 99

per 01.01 (uit 1997): 99

1998

11

gepubliceerd: 66

nieuw: 63

niet afgerond per 31.12: 85

per 01.01 (uit 1997): 85

1999

9

gepubliceerd: 64

nieuw: 75
niet afgerond per 31.12: 87

■ onderzoek gestopt / afgevallen

In 1999 is over de resultaten van 65 onderzoeken gepubliceerd. De
(deel)publicaties zijn als volgt verdeeld:
– Bundel Rechtmatigheidsonderzoek, met daarin 26 deelpublicaties naar
de financiële verantwoording en 4 zogenaamde bezwaaronderzoeken;
– 27 rapporten uitgebracht aan regering en Staten-Generaal;
– 6 brieven (met bijbehorende rapportages) aan ministers;
– 1 onderzoek is opgenomen in een grotere publicatie;
– 1 onderzoek vormde de input voor een samenvattende rapportage, die
in Europees verband werd verricht.
Van alle gepubliceerde onderzoeken is in de bijlage een samenvatting
opgenomen en staan de gegevens vermeld over de kamerbehandeling,
zoals: of het rapport onderwerp is geweest van een Algemeen Overleg in
de Tweede Kamer en of de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport
vragen heeft gesteld aan de regering en/of de Rekenkamer.
De verdeling van de onderwerpen over de verschillende aandachtsgebieden is weergegeven in tabel 2.3. Eén aspect verdient hierbij een
nadere toelichting.
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tabel 3

aantal geplande en gerealiseerde publicaties
gerealiseerd

gepland

gerealiseerd

1998

1999

1999

financiële verantwoording

24

26

26

beheer

12

16

17

doelmatigheid

13

14

12

Rechtspersonen met een wettelijke taak

11

16

8

60

72

63

Rijk

en Europese geldstromen
totaal

Het aantal gepubliceerde onderzoeken naar rwt’s is achtergebleven ten
opzichte van de planning. Dit komt omdat vier onderzoeken vertraging
hebben opgelopen en drie onderzoeken bewust begin 2000 zijn gepubliceerd in plaats van november 1999.
Elk jaar vervalt er een aantal onderzoeken. Van de in 1999 in het
programma opgenomen onderzoeken zijn er tien afgevoerd; soms voor de
start, soms ook tijdens het onderzoek. Aan de afgevoerde onderzoeken,
die in tabel 2.4 staan vermeld, zijn in totaal circa 150 dagen besteed.
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tabel 4

in 1999 afgevoerde onderzoeken
ministerie

Justitie

onderzoek

Rechtsbijstand

reden

Recent is uitgebreide evaluatie van de Wet
op de rechtsbijstand in de Tweede Kamer
behandeld. Onderzoek Rekenkamer zou op
dit moment onvoldoende toegevoegde
waarde hebben.

Vervolgingsbeleid

Aspecten met betrekking tot milieudelicten

Milieudelicten

worden meegenomen in het doelmatigheidsonderzoek fraudebestrijding; in dit onderzoek
zal een afbakening worden gemaakt welke
soort delicten in het onderzoek zal worden
betrokken.

Defensie

Ondersteunende

Ingezette verbeteroperatie bij Koninklijke

taken Koninklijke

Marechaussee maakt onderzoek op dit

Marechaussee

moment niet opportuun.

Landbouw, Natuur-

EU Landbouw-

De regeling maakt al deel uit van een onder-

beheer en Visserij

subsidies

zoek door de Europese Rekenkamer (DAS).
Aparte uitvoering onderzoek zou onvoldoende
toegevoegde waarde hebben.

Economische zaken

Rechtspersoon

Onderzoek wordt later uitgevoerd.

in periferie EZ
Onderwijs, Cultuur

Beleidsinformatie

Veel beleidsinformatie van voldoende

en Wetenschappen

Informatie- en

kwaliteit was al bij Tweede Kamer aanwezig

Communicatie-

door het aanmerken van ICT als ‘groot

technologie in het

project’. Rekenkamer onderzoek zou op dit

onderwijs

moment onvoldoende toegevoegde waarde
hebben.

Functioneren directie

Opgeschort omdat ministerie thans zelf het

Relatiemanagement

functioneren onderzoekt.

Zelfstandige
Organisaties (RZO)
Sociale Zaken en

Inkomensbeleid

Werkgelegenheid

Onderwerp wordt meegenomen in het
lopende onderzoek Armoedebestrijding.

Beheer beleidsinformatiesystemen

Onderzoek kon vanwege capaciteitstekort in
verband met de uitvoering van het verzoekonderzoek Europees Sociaal Fonds niet
worden uitgevoerd.

Volksgezondheid,

Harmonisatie

Welzijn en Sport

Financiering ouderen-

Belangrijk deel van dit voorgenomen onderzoek is samengevoegd met het onderzoek

voorziening

naar onafhankelijke indicatiestelling.
Het resterende deel zal worden meegenomen
in ander (voorgenomen) onderzoek.

2.2.3 Effecten
Het is moeilijk om de bijdrage van de Rekenkamer aan het verbeteren van
het functioneren van de rijksoverheid te meten. Desondanks acht de
Rekenkamer het van groot belang meer inzicht te krijgen in de effectiviteit;
ter verantwoording van haar activiteiten, maar ook ter sturing van de te
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ondernemen activiteiten. De Rekenkamer tracht het inzicht te vergroten
door het voortdurend (verder) ontwikkelen van indicatoren voor de
effectiviteit.
Een indicator voor de effecten van het onderzoek van de Rekenkamer is of
de Tweede Kamer reageert op haar bevindingen en aanbevelingen.
Doorgaans stelt de Tweede Kamer mondelinge vragen aan bewindspersonen daarover. Dat kan tijdens een algemeen overleg, een plenair debat
of een begrotingsonderzoek. Van de 27 afzonderlijke rapporten die in 1999
aan de Staten-Generaal zijn gezonden, zijn er inmiddels 8 aan de orde
geweest in een algemeen overleg. Ter voorbereiding stelt de Tweede
Kamer meestal schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke bewindspersoon en aan de Rekenkamer; in 1999 in totaal 193 aan de bewindspersonen en 105 aan de Rekenkamer met betrekking tot zes van de 27
rapporten.
Een van de doelstellingen van de Rekenkamer is een bijdrage leveren aan
het op peil brengen en handhaven van de rechtmatigheid van de
verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het Rijk alsmede van de
ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer in het
algemeen. Jaarlijks onderzoekt de Rekenkamer daartoe de departementale financiële verantwoordingen en onderdelen van het financieel
beheer. Het percentage verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, waarvan
de Rekenkamer met redelijke zekerheid de rechtmatigheid kon vaststellen
is al enkele jaren nagenoeg 100%. De bijdrage van het Rekenkameronderzoek aan deze hoge score is gelegen in het scherp houden van de
departementen via haar jaarlijkse onderzoek. Als indicator voor het effect
van de specifieke onderdelen van het financieel beheer gelden de
gerealiseerde verbeteringen in het beheer naar aanleiding van door de
Rekenkamer uitgevoerde (bezwaar-)onderzoeken. Belangrijkste elementen
daarbij zijn de mate waarin en de termijnen waarbinnen de departementen door de Rekenkamer gesignaleerde ernstige tekortkomingen
hebben opgeheven. Deze indicator is nog in ontwikkeling. De relatie
tussen de verrichte onderzoeken en de gerealiseerde verbeteringen zal de
komende tijd verder worden uitgediept. Sinds 1998 beschikt de Rekenkamer over een beoordelingsbasis, aan de hand waarvan het opheffen
van de ernstige tekortkomingen in het financieel beheer systematisch kan
worden gevolgd (zogenoemde ijkpunten financieel beheer).
Om zicht te krijgen op de effecten van het doelmatigheids- en financieelbeheersonderzoek voert de Rekenkamer zogenoemde nagesprekken. In dit
gesprek komen het onderzoeksproces, -product en de gebruikswaarde
voor de onderzochte instantie aan de orde. Naar aanleiding van de eerste
ervaringen is het instrument verder vormgegeven. Zo zal er vanaf januari
2000 voor ieder onderzoek een apart nagesprek gevoerd worden dat
alleen tot doel heeft informatie te vergaren over de consequenties van het
uitgevoerde onderzoek, alsmede een apart gesprek waarin het leereffect
voor de Rekenkamer zelf voorop staat.
Onderstaande bevindingen bevatten een indicator voor de effectiviteit van
onderzoek gebaseerd op 13 onderzoeken die in de tweede helft van 1998
of in de eerste helft van 1999 zijn gepubliceerd (in deze periode was
sprake van circa 26 publicaties). De 13 onderzoeken resulteerden in 107
aanbevelingen van de Rekenkamer en 73 toezeggingen van de bewindspersonen. Niet alle toezeggingen zijn binnen een half jaar nagekomen; op
het moment van de nagesprekken waren 48 van de 73 toezeggingen
gerealiseerd.
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tabel 5

aanbevelingen, toezeggingen en effecten daarvan
uit de tweede helft van 1998 en de eerste helft van 1999
aantal

aantal onderzochte publicaties

%

13
107

100

• met toezegging
• zonder toezegging

73

68

34

32

aantal toezeggingen (gebaseerd op 73 aanbevelingen)

73

100

• nagekomen
• (nog) niet nagekomen

48

66

25

34

totaal aantal aanbevelingen

Voor de effecten van het onderzoek naar rwt’s zijn nog geen specifieke
indicatoren ontwikkeld. 1999 was het eerste jaar van het meerjarig
onderzoeksprogramma gericht op deze zelfstandige organisaties. De
publicatie van de eerste resultaten vond plaats op 20 januari 2000 (de
rapporten Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een
wettelijke taak en Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen
en de handreiking voor verslaggeving door rwt’s). Deze publicaties
hebben bijgedragen aan het besef dat rwt’s transparant dienen te zijn en
zich tegenover de minister en andere belanghebbenden dienen te
verantwoorden over het eigen functioneren en dat de minister verantwoording aflegt aan de Staten-Generaal over rwt’s per sector of cluster.
2.3 Andere activiteiten
2.3.1 Ontwikkeling strategie
In 1999 is voor het eerst een programma opgesteld waarin alle beleidsmatige en kwaliteitsverhogende projecten geclusterd en geprioriteerd zijn.
De meeste projecten zijn het directe gevolg van het in 1998 gepubliceerde
Collegeprogramma. Belangrijke onderdelen zijn: het verder uitwerken van
de diverse deelstrategieën (rechtmatigheidsonderzoek, doelmatigheidsonderzoek, onderzoek naar Europese geldstromen en onderzoek naar
rwt’s) en een aantal activiteiten op institutioneel niveau, zoals het
ontwikkelen van een communicatiebeleid en het verbeteren van de
interne beleids- en controlcyclus.
De verdere ontwikkeling van de strategie op het gebied van de rechtmatigheid stond in het teken van de VBTB-gerelateerde activiteiten. VBTB kan
beschouwd worden als een stap in de reeks acties gericht op kwaliteitsverbetering van de begrotings- en verantwoordingsinformatie van het
Rijk. De Rekenkamer zal aan de hand van een groeitraject mijlpalen
ontwikkelen voor de verantwoordings- en begrotingsinformatie.
De deelstrategie doelmatigheid is in 1999 verder geconcretiseerd en
verhelderd. Uitgangspunt blijft dat de beoordeling van de beleidsinformatie een eerste stap vormt in elk doelmatigheidsonderzoek. Na de
beoordeling van de beleidsinformatie kan pas worden ingegaan op de
prestaties en/of effecten en de efficiency van overheidsbeleid. Om de
implementatie van dit uitgangspunt te ondersteunen zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden en zijn een helpdesk en een monitorgroep
opgericht. 1999 was het eerste jaar van het meerjarig onderzoeks-
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programma van de deelstrategie gericht op de rwt’s, zelfstandige
organisaties die een wettelijke taak uitvoeren en daartoe worden
gefinancierd uit publieke middelen. Er is een database in gebruik
genomen met kernachtige informatie over rwt’s. Deze stelt de Rekenkamer
in staat snel belangrijke controle-informatie te overzien. Begin 2000 werd
een Handreiking voor verslaggeving van rwt’s gepubliceerd.
In het najaar van 1999 stelde het kabinet een conceptwetsvoorstel voor de
EU-bevoegdheden van de Rekenkamer op. De Rekenkamer bereid zich
voor op de vraag hoe zij in de praktijk gebruik gaat maken van de
bevoegdheid om EU-geldstromen te kunnen controleren tot op het niveau
van de eindbegunstigde (zoals andere overheden, publieke instellingen,
bedrijven en particulieren). De vraag welke criteria de Rekenkamer wil
hanteren bij de verdere keuze van (internationale) onderzoeks- en
ondersteuningsactiviteiten op EU-terrein komt aan de orde in haar medio
2000 vast te stellen EU-deelstrategie.
2.3.2 Internationale activiteiten
Om de veelheid aan mogelijke buitenlandse contacten en activiteiten te
structureren, prioriteren en beheersen heeft de Rekenkamer een
«buitenlandbeleid» ontwikkeld. Het eerste uitgangspunt dat daarbij is
gehanteerd is dat lidmaatschappen van internationale organisaties op een
volwaardige wijze moeten worden ingevuld. De Rekenkamer is bijvoorbeeld lid van de International Organisation of Supreme Audit Institutes
(INTOSAI). Binnen deze wereldorganisatie van rekenkamers is de
Rekenkamer sinds 1992, thans in de persoon van President Stuiveling,
voorzitter van de werkgroep Environmental Auditing. Als werkgroepvoorzitter was de president aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de
Governing Board in Wenen in mei van het afgelopen jaar.
De Rekenkamer is tevens lid van de European Organisation of Supreme
Audit Institutes (EUROSAI), de Europese organisatie van rekenkamers.
Tijdens de bijeenkomst in juni te Parijs van de Governing Board van
EUROSAI kwam het thema «onafhankelijkheid» aan de orde. Geconcludeerd werd dat:
– Alleen indien aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan, zoals
grondwettelijke inbedding en afdoende bevoegdheden, er sprake kan
zijn van onafhankelijkheid.
– Onafhankelijkheid hand in hand gaat met accountability; een rekenkamer moet aan dezelfde eisen voldoen als die worden opgelegd aan
gecontroleerden, waarbij openheid over productiviteit en begroting
belangrijke onderdelen van accountability vormen.
– Een publicatie- en communicatiebeleid een wezenlijke pendant is van
onafhankelijkheid.
Voorts is de Rekenkamer lid, vertegenwoordigt door president Stuiveling,
van het Contact Comité van Presidenten van Rekenkamers van de
Europese Unie. Het Comité had haar jaarlijkse bijeenkomst in oktober in
Dublin; de bijeenkomst stond in het teken van corruptie en fraudebestrijding binnen de EU en de rol van Rekenkamers daarin. In de
discussie is ook stilgestaan bij bevindingen en aanbevelingen uit de
rapporten van het Comité van onafhankelijke deskundigen inzake de
hervormingen van de Europese Commissie.
Het tweede uitgangspunt van het «buitenlandbeleid» is dat de activiteiten
in het belang zijn van de Rekenkamer en aansluiten op het Nederlandse
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regeringsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking ter ondersteuning van minder ver ontwikkelde zusterinstellingen.
Zo maakt collegelid Zevenbergen deel uit van het bestuur van het
INTOSAI Development Initiative (IDI). De Rekenkamer verzorgt binnen IDI
in samenwerking met andere rekenkamers verschillende cursussen in
Engelssprekend Afrika. In 1999 werden 6 cursussen (mede) verzorgd,
waaraan in totaal 145 mensen uit 16 landen deelnamen.
Het derde uitgangspunt is dat de activiteiten waarde moeten hebben voor
de betrokken zusterinstelling(en), rendement opleveren, uitvoerbaar en,
indien mogelijk, kostendekkend zijn. Zo participeert de Rekenkamer in
programma’s die zich richten op de Midden- en Oost Europese landen. Zij
is actief in Estland en Bulgarije, waar niet alleen cursussen worden
gegeven maar ook rekenkamermedewerkers ter plaatse als adviseur in
onderzoek participeren. Ook is in 1999 op initiatief van de ambassade in
Kigali contact gezocht met de Rekenkamer om te komen tot een samenwerking ter opbouw en versterking van de rekenkamer van Rwanda.
Ook op onderzoeksniveau is sprake van toenemende internationalisering.
Voorbeelden van samenwerking gedurende een onderzoek zijn het
onderzoek Verdieping Westerschelde (gepubliceerd 18 januari 2000), dat
de Rekenkamer in samenwerking met het Belgische Rekenhof heeft
uitgevoerd, en het parallelonderzoek Kwaliteit uitvoering Europese
akkerbouwregeling, dat met de Zweedse en Engelse rekenkamers is
verricht. De publicatie van het parallelonderzoek is in voorbereiding.
Voorts bestaat er nog de multilaterale samenwerking tussen rekenkamers
(België, Denemarken, Noorwegen en Nederland) inzake de F-16 SAI
conferentie. In dat kader is in 1999 een gezamenlijk onderzoek naar het
management van de Mid Life Update (MLU) van de F-16 gepubliceerd. Het
Collegelid Havermans heeft in september tijdens de jaarlijkse vergadering
van de conferentie in Washington de voorzittershamer overgedragen aan
het Belgische Rekenhof.
2.3.3 Communicatie-activiteiten
De Rekenkamer acht goede contacten met haar belangrijkste gesprekspartners van groot belang voor het realiseren van haar missie. Zij richt
zich daarbij in eerste instantie op de regering, de Staten-Generaal en de
onderzochte organisaties.
Met de Tweede Kamer heeft de Rekenkamer op bestuurlijk niveau regulier
contact in de vorm van overleg met de Commissie voor de Rijksuitgaven.
Dit overleg vond in 1999 drie maal plaats; op de agenda stonden
onderwerpen als de taken en bevoegdheden van de Rekenkamer, het
onderzoeksprogramma voor 2000 en het instrument verzoekonderzoeken.
Ook is in 1999 de praktijk voortgezet van briefings voor vakcommissies
van de Tweede Kamer op de dag van publicatie van een onderzoeksrapport. In toenemende mate wordt van de mogelijkheid van een briefing
gebruik gemaakt. In 1999 hebben er 23 briefings voor de Tweede Kamer
plaatsgevonden, in 1998 waren dat er vijftien. Bewindspersonen wordt
eveneens de mogelijkheid van een briefing geboden. Ook hier is sprake
van een stijgend gebruik; 14 maal in 1999 tegen zes maal in 1998.
De Comptabiliteitswet biedt de Tweede Kamer en de bewindspersonen de
mogelijkheid om de Rekenkamer een verzoek te doen tot het verrichten
van onderzoek. Een dergelijk verzoek heeft de Tweede Kamer in december
1999 gedaan, namelijk naar de besteding van budgetten ten behoeve van
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inburgering en taallessen aan eerdere nieuwkomers, migranten en
vluchtelingen. Met dit verzoek heeft de Rekenkamer ingestemd.
Eerder in het verslagjaar was de Rekenkamer ingegaan op twee verzoeken
van bewindspersonen. Zo was er in juli het verzoek van de staatssecretaris van Financiën om onderzoek te verrichten naar het omgaan met
vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst (gepubliceerd november
1999). Verder startte de Rekenkamer naar aanleiding van een verzoek van
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juni 1999 een
onderzoek naar controle en toezicht op de besteding van gelden uit het
Europees Sociaal Fonds (gepubliceerd februari 2000).
Voorts is bij verschillende gelegenheden in het verslagjaar aandacht
geweest voor de relatie tussen de controlefunctie van de Tweede Kamer
en de taak van de Rekenkamer. Zo heeft de Rekenkamer in maart 1999 een
bijeenkomst bijgewoond die in het teken stond van het Werkprogramma
van de Commissie voor de Rijksuitgaven 1999–2000. Verder is op verzoek
vanuit de Kamer in april door de Rekenkamer een cursus verzorgd voor
kamerleden en hun fractiemedewerkers, met als doel: het overdragen van
kennis over ontwikkelingen op het terrein van controle, beheer en
toezicht. Dit positief gewaardeerde initiatief zal naar alle waarschijnlijkheid
in 2000 een vervolg krijgen.
De Rekenkamer heeft als toehoorder deelgenomen aan de interdepartementale werkgroep die de regeringsnota VBTB voorbereidde. In een brief
over deze nota aan de Tweede Kamer (september 1999) zijn enkele
belangrijke thema’s, zoals betrouwbaarheid van beleidsinformatie,
controle-aspecten en reikwijdte van het oordeel, vanuit de Rekenkameroptiek belicht. Eerder in het verslagjaar, in mei bij het uitkomen van de
regeringsnota VBTB en het rapport van de commissie Van Zijl «Boter bij
de vis», presenteerde zij het rapport Ambitieus maar haalbaar, met daarin
een analyse van de haalbaarheid van de verantwoording over beleidsprioriteiten aan de hand van prestatiegegevens. Sinds medio 1999 neemt
de Rekenkamer als toehoorder deel aan de interdepartementale
werkgroep «Mededeling over de bedrijfsvoering»; een vervolg op de
eerdergenoemde nota’s. Deze werkgroep heeft tot taak het begrip
«bedrijfsvoering» nader te definiëren en een uitwerking te geven aan «een
bedrijfsvoering die voldoet aan de daaraan te stellen eisen».
Alle publicaties van de Rekenkamer gaan vergezeld van een persbericht.
Er is vrijwel altijd belangstelling van de schrijvende pers voor de
Rekenkamerrapporten, regelmatig van de radio en in enkele gevallen van
de televisie. In 1999 was er veel mediabelangstelling voor de rapporten
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Aardgasbaten, Omgaan met
vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst en Dienstpistolen politie.
Daarnaast besteedde de media veel aandacht aan de Rekenkamer rond en
naar aanleiding van het afscheid van Rekenkamerpresident Koning in
maart 1999.
In 1999 organiseerde de Rekenkamer opnieuw een serie Forum Voorhoutbijeenkomsten. Deze discussiebijeenkomsten gaan over allerlei voor
Rekenkamermedewerkers relevante thema’s, die door interne of externe
deskundigen worden toegelicht. Onderwerpen die in 1999 aan bod
kwamen waren onder andere: «Toezicht: liefde op afstand», «Externe
visitatie Rekenkamer», en «Employability».
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2.3.4 Evaluatie effectiviteit artikel 63 Comptabiliteitswet
Artikel 63 van de Comptabiliteitswet (CW) schrijft voor dat ministers
overleg voeren met de Rekenkamer over nieuwe wetgeving en de
oprichting van rechtspersonen als er gevolgen zijn voor de controlebevoegdheden van de Rekenkamer. In 1999 heeft een evaluatie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat artikel 63 van de CW zeker effectief is en
bovendien de potentie heeft om nog effectiever te worden. In 1999 zijn er
18 gevallen geweest die voor overleg in aanmerking kwamen. Het overleg
richt zich niet alleen op controlebevoegdheden van de Rekenkamer bij
organen buiten het rijk, maar ook op andere zaken zoals verbetering van
de controle en verantwoordingsstructuur.
Het artikel is effectief ten eerste omdat er inderdaad overleg plaatsvindt.
Geschat is dat ten minste over 80% van de gevallen formele briefwisseling
heeft plaatsgevonden, veelal voorafgegaan door daadwerkelijk (ambtelijk)
overleg. Ten tweede maakt de Rekenkamer in 94% van de overleggen
inderdaad opmerkingen. Hiervan wordt tweederde door de minister
overgenomen.
Er zijn wel kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is ongeveer de helft van
de overleggen op initiatief van de Rekenkamer gestart, hoewel de minister
verantwoordelijk is voor het verzoek tot overleg. Ten tweede is tweevijfde
van de overleggen niet tijdig gevoerd, waardoor de mogelijkheid om de
opmerkingen van de Rekenkamer over te nemen was afgenomen. Hoewel
al effectief, is verhoging van de effectiviteit daarom mogelijk als ministers
vaker en tijdiger initiatief tot overleg nemen.
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3 DE BEDRIJFSVOERING
3.1 Inleiding
Onder bedrijfsvoering verstaat de Rekenkamer het geheel van activiteiten
die betrekking hebben op de verwerving, het beheer en de aanwending
van financiële, materiële, personele en informatiemiddelen in het kader
van de (wettelijke) taakuitvoering.
3.2 Het onderzoeksproces
3.2.1 Doorlooptijd en kostprijs
De Rekenkamer gaat mede vanwege haar onafhankelijke positie zo
zorgvuldig en betrouwbaar mogelijk te werk. Mede door de inrichting van
het onderzoeksproces tracht zij de kwaliteit van het onderzoek te
waarborgen. De duur van het onderzoeksproces is nog niet in exacte
cijfers te vangen. Onderzoek dat verricht wordt ten behoeve van het
rapport bij de financiële verantwoording kan in beginsel nooit langer dan
een jaar duren. Het overige onderzoek kan langer duren; op basis van een
beperkt aantal onderzoeken is hierna, per onderzoeksproduct, aangegeven
wat de gemiddelde doorlooptijd in 1999 was.

••••••••••••• selectie
••••••••••
•••••••••
••••••

••••••••
•••
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•••••••
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onderzoeksprogramma

••••••
••••••
••••••
•••••
•••••
••••

••••
••••
••••

operationeel jaarplan

•••• voorbereiding
•••
•••
•••
•••

••••••••••
••••
•••
•••

•••
•••••
••••
•••
•••
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••••••

•••
••••••

•••••••

••••••
••••••••

vierhoeksoverleg
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••••••••

•••
•••••••••
••••••••

••••••••

••••••

•••••

•••••

• •• •
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nota van bevindingen
en rapportagevoorstel

•••

•••

•••
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•••
•••

•••

•••

concept-rapport

•••

•• •

•••
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••••

••••

••••
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•••• publicatie
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••••
••••
••••
•••
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presentatie
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•••••
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•••••
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Onderzoeksvoorstel
In het onderzoeksvoorstel zijn het object van onderzoek, de onderzoeksvragen, de methoden en technieken, het normenkader, de planning en de
(personele) kostenramingen opgenomen. De hoofdlijnen van het
onderzoeksvoorstel worden besproken met de te onderzoeken organisatie. Nadat het College het voorstel heeft goedgekeurd, wordt het
onderzoek nader aangekondigd bij de betrokken organisaties. De
totstandkoming van dit onderzoeksproduct had een doorlooptijd van circa
38 weken.

Nota van bevindingen
De nota van bevindingen bevat de antwoorden op de onderzoeksvragen.
Met de ambtelijke leiding van de onderzochte organisatie(s) vindt over
deze nota overleg plaats ter definitieve verificatie van de bevindingen. De
totstandkoming van dit onderzoeksproduct had een doorlooptijd van circa
48 weken.

Publicatie
Na afstemming over de weging en presentatie van de onderzoeksresultaten wordt het conceptrapport opgesteld. Dit rapport wordt daarna voor
commentaar aan de verantwoordelijke bewindspersoon gestuurd. De
hoofdlijnen van die reactie worden in de definitieve publicatietekst
opgenomen en in de meeste gevallen voorzien van een nawoord door de
Rekenkamer. De totstandkoming van dit onderzoeksproduct had een
doorlooptijd van circa 19 weken.

Integrale kostprijs
De integrale kostprijs is in 1999 niet noemenswaardig veranderd. Er is
sprake van een lichte stijging die grotendeels is te verklaren door de loonen prijsstijging en het feit dat de automatisering op een structureel hoger
uitgavenniveau is gebracht.
tabel 6

integrale kostprijs onderzoek

totale uitgaven * x ƒ 1 miljoen
aantal dagen onderzoek
uitgaven per onderzoeksdag

1996

1997

1998

1999

38.3

40.3

44.4

46.6

21 800

19 900

19 400

19 500

1 750

2 025

2 275

2 388

* exclusief bijzondere incidentele uitgaven huisvesting
* inclusief College

3.2.2 Kwaliteitsborging
Het gehele onderzoeksproces wordt ondersteund door diverse handleidingen en door de coördinerende en ondersteunende functie van de
rijksbrede bureaus. In voorkomende gevallen worden externe deskundigen geraadpleegd. Tevens worden geregeld seminars en andere
bijeenkomsten bezocht, om daaraan de activiteiten van de Rekenkamer te
spiegelen.
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Na afloop van een onderzoek beoordeelt het onderzoeksteam de
geleverde kwaliteit van onderzoeksproduct en -proces. Aspecten die van
belang zijn worden door het management besproken. Na ongeveer een
half jaar neemt het onderzoeksteam contact op met de gecontroleerde om
terug te blikken op het proces.
De Rekenkamer heeft in 1999 een aantal evaluaties uitgevoerd bedoeld
om bij te dragen aan een continue ontwikkeling, zodat de kwaliteit van
haar primaire en ondersteunende processen en producten gewaarborgd
blijft. De belangrijkste evaluaties waren gericht op de externe effectiviteitmeting van het onderzoek, de verbetering van de planning- en controlcyclus en op de mogelijkheid van een externe visitatie. Deze laatste werd
verricht door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, die een
externe visitatie mogelijk achtte.
In 1999 is de concepthandleiding Codificatie tot stand gekomen. In 2000
zal de technische realisatie van het geautomatiseerde codificatiesysteem
ter hand worden genomen. In dit systeem zal systematisch worden
vastgelegd welke normen de Rekenkamer heeft gehanteerd bij haar
onderzoek en tot welke oordelen die hebben geleid. Hiermee beoogt de
Rekenkamer de consistentie en transparantie te bevorderen bij het gebruik
van normen en bij de oordeelsvorming.
3.3 Personeel
Het personeelsbeleid van de Rekenkamer kent de volgende hoofddoelstellingen:
– bezetting: de organisatie moet over voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikken om haar taken te verrichten;
– opleidingen: de medewerkers moeten – vaak – nog (verder) worden
opgeleid binnen hun functie;
– arbeidssatisfactie: de medewerkers moeten zich in de uitvoering van
hun werk zo plezierig mogelijk voelen en zich kunnen ontplooien.

Bezetting
Om de vastgestelde formatie van 318 voltijdbanen volledig te bezetten is
in 1999 veel geïnvesteerd in het werven van gekwalificeerde
medewerkers.
tabel 7

formatie, bezetting, in- en uitstroom

per 31 december

1997

1998

1999

318

318

318

– in fte’s

305

314

320

– in mensen

334

342

352

instroom

32

41

44

uitstroom

22

32

34

formatie
bezetting

Eind 1999 werkten bij de Rekenkamer in totaal 352 personen, die 320
voltijdbanen bezetten. Het percentage vrouwen bij de Rekenkamer
bedroeg eind 1999 45%, in 1998 was dat 44% en in 1997 42%. De
medewerkers van de Rekenkamer zijn over het geheel genomen hoog
opgeleid: 58% heeft een opleiding op universitair niveau en 17% een
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opleiding op HBO-niveau. Medewerkers met een opleiding op universitair
of HBO-niveau bezetten de schalen 10 tot en met 18. De rijksoverheid
hanteert voor deze salarisschalen voor vouwen een streefpercentage van
20%; bij de Rekenkamer is het percentage vrouwen in die schalen 34%.
Het beleid gericht op het voorkomen en beperken van ziekteverzuim is in
1999 aangescherpt. Het ziekteverzuimpercentage bleef desondanks in
1999 gelijk aan dat van 1998; 6,2%.

Cursussen
Enkele jaren geleden is een nieuw managementconcept geïntroduceerd,
dat uitgaat van een grote eigen verantwoordelijkheid. Medio 1999 is de
leergang «Reflectie op je professie» gestart, met als doel om de professionaliteit van de individuele medewerker, het onderzoeksteam en daarmee
de organisatie te vergroten. Daarnaast zijn in 1999 net als voorgaande
jaren diverse cursussen voor medewerkers georganiseerd over de
verschillende soorten onderzoek en over onderzoeksmethodieken.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Om een aantrekkelijk werkgever te kunnen zijn heeft de Rekenkamer haar
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid. Het afgelopen jaar
betrof dit met name de invoering van een vervoerplan en een
pc-privéplan. Het vervoerplan van de Rekenkamer biedt medewerkers de
mogelijkheid van een hogere vergoeding van de kosten van
woon-werkverkeer en een tegemoetkoming om het fietsgebruik te
stimuleren. Het pc-privé-project heeft tot doel medewerkers van de
Rekenkamer te faciliteren bij de aankoop van een (portable) computer die
geschikt is voor zakelijk gebruik; hiervan maakten 170 medewerkers
gebruik.

Mobiliteit
Voor onderzoekers bestond in 1999, evenals in 1998 de mogelijkheid om
op tijdelijke basis aan een onderzoek bij een andere eenheid binnen de
Rekenkamer deel te nemen. Daartoe werd in 1999 de tweede
«onderzoekersmarkt» georganiseerd: 60 onderzoeksprojecten werden op
de markt gebracht waarvoor medewerkers zich konden inschrijven.
Hiermee is een nuttig instrument ontwikkeld om de mobiliteit te bevorderen en medewerkers meer mogelijkheden te bieden om zelf invulling
aan hun loopbaan te geven. Voor externe mobiliteit wordt gebruik
gemaakt van interim functievervulling via de mobiliteitsbank van de
Rijksoverheid. In 1999 heeft de Rekenkamer als een van de eerste
overheidsorganisaties een aansluiting op de geheel vernieuwde
mobiliteitsbank gerealiseerd.

Bezwarenadviescommissie
In 1999 is (in navolging van andere Hoge Colleges van Staat) ook binnen
de Rekenkamer een bezwarenadviescommissie ingesteld, die het College
adviseert over personele aangelegenheden. Een advies wordt in principe
pas uitgebracht nadat een hoorzitting met betrokkenen heeft plaatsgevonden. Het werkterrein van de commissie is overigens beperkt tot de
meer ingrijpende besluiten.
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3.4 Automatisering
Al jaren koestert de Rekenkamer de wens om te komen tot één
organisatiebrede netwerkinfrastructuur, zodat ook de departementale
bureaus gebruik kunnen maken van het Rekenkamernetwerk. In 1999 is
een aanzet gedaan tot dit Rekenkamerbrede netwerk als uitvloeisel van
het begin van dat jaar opgestelde informatieplan. De aanvraag voor het
benodigde extra budget werd door het ministerie van BZK gehonoreerd.
Verder zijn in 1999 voorbereidingen getroffen voor de invoering van een
Intranet, waarmee op elk moment informatie en kennis kunnen worden
vergaard. De invoering was voorzien in 1999, maar is vertraagd door de
tijd die nodig was om de wensen van de gebruikers te vertalen in
technische oplossingen. Het Intranet is uiteindelijk eind februari 2000
operationeel geworden.
Op het gebied van informatiebeveiliging lag in 1999 het accent op het
treffen van maatregelen ter bescherming van het netwerk tegen inbreuken
van buitenaf. Daartoe is een zogenaamde fire-wall geïnstalleerd; een uit
apparatuur en programmatuur bestaand filter dat al het inkomend
gegevensverkeer controleert en alleen toegestane berichten doorlaat. Ook
al het uitgaande berichtenverkeer wordt door dit filter geleid. Tevens is in
1999 aandacht besteed aan de beveiliging van informatie die is
opgenomen in (geheime) documenten en/of op floppy’s. In het kader van
het nieuwe beveiligingsplan, dat in het voorjaar 2000 wordt afgerond, zijn
alle geldende regelingen op dit gebied op overzichtelijke wijze bijeengebracht en zonodig bijgesteld of aangevuld.
3.5 Interne communicatie
De Rekenkamer kende in 1999 drie kanalen om de interne communicatie
te bevorderen. In de eerste plaats het interne nieuwsbulletin Argus, dat
minimaal één keer per week verschijnt (in 1999 60 afleveringen).
Medewerkers worden op deze wijze snel en adequaat geïnformeerd over
besluiten en ontwikkelingen ten aanzien van beleid en strategie. Verder is
er de Reken maar, het personeelsblad dat bijna maandelijks verschijnt (in
1999 11 afleveringen) en onder meer aandacht besteed aan achtergronden
van organisatie- en beleidsontwikkelingen. Tot slot is er de kwartaaluitgave de Ontwikkelaar die ontwikkelactiviteiten binnen en buiten de
Rekenkamer behandelt. De interne media zijn in 1999 geëvalueerd. Dit
resulteerde in een bijstelling van het soort berichten dat in Argus
verschijnt. Reken Maar en Ontwikkelaar zijn qua vorm en inhoud
aangepast. Voor Reken maar wordt een lezerspanel ingesteld, dat de
inhoud en koers van dit personeelsblad kritisch gaat volgen.
3.6 Integriteit
De functie en opstelling van de Rekenkamer, waarbij geloofwaardigheid
en betrouwbaarheid centraal staan, vraagt om een bijzondere zorg voor
integriteit. De Rekenkamer heeft in dat kader in 1997 een vertrouwenspersoon integriteit benoemd. Deze heeft tot taak te adviseren over de te
volgen handelswijze wanneer zich bij medewerkers, management of
College vragen op het gebied van integriteit voordoen. In 1999 werd de
vertrouwenspersoon een aantal malen ingeschakeld, vooral voor het
geven van second opinions. In aansluiting op de eind 1998 in Montevideo
vastgestelde INTOSAI Code of Ethics is besloten een gedragscode te
ontwikkelen. De gedragscode zal vermoedelijk in 2000 gereed komen.
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In het kader van het integriteitsbeleid bij de rijksoverheid zijn de regels in
het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) voor het aanvaarden
van nevenwerkzaamheden aangescherpt. De medewerker is als regel vrij
om naast zijn functie nevenwerkzaamheden te verrichten. Het ARAR
verbiedt dit alleen wanneer de goede vervulling van zijn/haar functie of de
goede functionering van de openbare dienst – voor zover deze in verband
staat met zijn functievervulling – niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
Begin 1999 hebben alle medewerkers van de Rekenkamer een oproep
ontvangen om hun nevenwerkzaamheden te melden. De gedane
meldingen zijn vervolgens aan de verbodsbepalingen getoetst. De
nevenwerkzaamheden van het College worden conform artikel 42, lid 4
jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant.
3.7 Financiële verantwoording
De financiële verantwoording die de Rekenkamer verstrekt aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) bestaat uit
de Saldibalans per 31 december 1999 en de rekening van de uitgavenartikelen 6.01 College, 6.02 Personeel en materieel Rekenkamer en van het
ontvangstenartikel 6.01 Ontvangsten van de Rekenkamer.

tabel 8

uitgaven

alle bedragen x ƒ 1 miljoen

soort onderzoek / object

personele

uitgaven 1

wachtgelden
materiële uitgaven
totaal

ontvangsten

1994

1995

1996

1997

1998

1999

29.7

31.4

31.4

33.4

35.5

36.3

*

*

0.9

0.9

0.7

0.7

6.7

5.7

6.0

5.9

8.2

9.6

36.4

37.1

38.3

40.3

44.4

46.6

0.2

0.2

0.4

0.9

1.3

1.1

1 inclusief College

* in de jaren 1994 en 1995 is deze post opgenomen in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Algemeen
Het niveau van uitgaven was in 1999 zodanig dat het budget 1999
voldoende was. Er resteert een overschot van een half miljoen gulden. De
personeelslasten zijn gestegen ten opzichte van de realisatie 1998, als
gevolg van hogere salarislasten. De personeelslasten voor het College
bedroegen f 729 000. Doordat het algemene uitgavenpatroon iets
achterbleef, konden de hogere salarislasten binnen het artikel worden
gecompenseerd.

Automatisering
In de meerjarenafspraak over de vernieuwing van de infrastructuur is ook
de vernieuwing van de telefooncentrale opgenomen. De aanschaffingen
op automatiseringsgebied, met name nieuwe pc’s in verband met de
wisseling van het millennium, zijn conform de planning uitgevoerd.

Bedrijfsvoering
De Rekenkamer voerde in 1998 in het project «Verbetering financiële
functie» veel activiteiten uit. In 1999 is dit met kracht voortgezet. Het
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project kan begin 2000 als afgerond worden beschouwd. Een nieuwe
budgetstructuur is per 1 januari 1999 gerealiseerd, de financiële administratie is per gelijke datum opnieuw ingericht en budgethouders zijn op
deze wijze beter geïnformeerd over de financiële stand van zaken. De
delegatie van financiële verantwoordelijkheden is per 1 juli 1999 herzien,
waardoor hij beter overeenkomt met de gangbare managementlijnen in
de organisatie. Het budget bedrijfsvoering is binnen de begroting
gebleven.

Ontvangsten
De ontvangsten van de Rekenkamer bedroegen in totaal f 1,1 miljoen.
Voor meer dan tweederde deel komen deze ontvangsten uit extern
gefinancierde projecten, waaronder het IDI-project. Deze inkomsten
worden zo mogelijk gebruikt om de uitgaven te compenseren.

Goedkeuring
De interne accountant van de Algemene Rekenkamer heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de rekening 1999, de saldibalans 1999 en
de bijbehorende toelichtingen. De rekening van de Algemene Rekenkamer
is onderdeel van de rapporten bij de financiële verantwoording, die op 17
mei 2000 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gestuurd.
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BIJLAGE 1

Overzicht management Algemene Rekenkamer
per 21 maart 1999
(Wnd) Secretaris
Directie I
Directeur
Plv.-directeur
chef bureau Binnenlandse Zaken
& Politie & Justitie
chef bureau Financieel Beheer en
Informatisering
chef bureau Financiën
chef bureau Buitenlandse Zaken
2 Defensie
Directie II
Directeur
Plv.-directeur
chef bureau Europees en
Rijksbreed Doelmatigheidsonderzoek & Heerlen
chef bureau Verkeer en Waterstaat
& Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
chef bureau Economische Zaken
& Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
Directie III
Directeur
Plv.-directeur
chef bureau Sociale Zaken en
Werkgelegenheid & Sociale
Zekerheid
chef bureau Volksgezondheid,
Welzijn en Sport & Zorg
chef bureau Publiek-private Sector
chef bureau Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen

M.J. Winters RA

M.J. Winters RA
drs. C.Vermeer
drs. Y.H.G. van Hoef
drs. J.M.A. Vrolijk RA
drs. M.J.C. van der Werf
mr. R.A. Ferouge

dr. H. de Groot
drs. P.J. Rozendal
drs. G.N.J.A. Bukkems

drs. J.F. Hoogland

drs. K.A. te Lindert

drs. H.W.M. Wesseling
J.C. Vos RA
T.E. Bakkeren

P.T.G. Angevaare
drs. A.C. Kruithof
dr. G.M. van den Berg

Stafdirectie Beleid & Communicatie
Directeur

mr. drs. H.P. Kuipers

Stafdirectie Bedrijfsvoering
Directeur

O.B. van Nugteren MLD
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BIJLAGE 2

Publicatie en parlementaire behandeling van
Rekenkameronderzoek in 1999
RAPPORTEN AAN REGERING EN STATEN-GENERAAL

Huisvesting justitiële diensten
Het Ministerie van Justitie en de Rijksgebouwendienst (Rgd) hebben sinds
het begin van de jaren negentig samengewerkt om een omvangrijk
bouwprogramma voor gerechtsgebouwen en gevangenissen te realiseren, het zogenoemde JR-120 programma. De Rekenkamer onderzocht of
dit programma op efficiënte en effectieve wijze werd uitgevoerd. Zij
constateerde dat het programma grotendeels binnen de geplande tijd is
gerealiseerd en dat overwegend positief werd geoordeeld over de
kwaliteit van de nieuwbouw. De beoogde kostenbesparing door inschakeling van projectontwikkelaars slaagde echter niet. Bovendien kan de
keuze om een deel van de projecten te leasen mogelijk honderden
miljoenen guldens aan extra financieringskosten tot gevolg hebben. De
Rekenkamer constateerde verder dat de contracten met een aantal
beleggers ernstige tekortkomingen vertoonden, die eveneens financiële
schade voor het Rijk kunnen betekenen. De Rgd ondernam volgens de
Rekenkamer te laat en onvoldoende actie om de fouten te herstellen. De
betrokken bewindspersonen onderschreven deze conclusies niet.
– publicatiedatum: 28 januari 1999
– aantal onderzoeksdagen: 612
– ISBN 90 399 1601 2
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 385,
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 verslag van een algemeen overleg, d.d. 27 april 1999, vastgesteld
d.d. 19 mei 1999
nr. 4 brief van de staatssecretaris van VROM, vastgesteld 21 december
1999

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de toezichthouder voor de
volksgezondheid. De Rekenkamer onderzocht de aansturing en de
uitvoering van het toezicht door de IGZ. Zij concludeerde dat, door het
ontbreken van centrale sturing door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en de Hoofdinspectie van de IGZ, de werkwijze
van de regionale inspecties uiteen liep zonder dat regionale verschillen
daartoe aanleiding gaven. Tevens concludeerde zij dat het toezicht door
de minister te wensen over liet. Die kon zich op basis van de informatie
van de IGZ geen beeld vormen van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
De Rekenkamer zette voorts vraagtekens bij de voortgang en richting van
de verbeterprojecten die reeds in 1995 in gang waren gezet. In een reactie
op het rapport kondigde de minister van VWS aan maatregelen aan te
scherpen en aan de uitvoering ervan extra aandacht te besteden.
Inmiddels is in de Tweede Kamer door de vaste commissie voor VWS een
overleg gestart over de IGZ.
– publicatiedatum 4 februari 1999
– aantal onderzoeksdagen: 457
– ISBN 90 399 1602 0
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 395
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 14 vragen en antwoorden aan de Rekenkamer, vastgesteld 20 mei 1999
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nr. 4 lijst van 59 vragen en antwoorden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vastgesteld 26 mei 1999

Toezicht op Keuringen in Nederland
De Rekenkamer onderzocht het toezicht op tien wettelijke keuringen
waarmee de burger in zijn dagelijks bestaan direct te maken heeft,
namelijk arbeidsomstandigheden, auto’s, benzinepompen, biologische
landbouwproducten, drinkwater, gastoestellen, machines, melk, ondergrondse tanks en scharreleieren. Zij concludeerde dat de verantwoordelijke ministers niet altijd konden instaan voor een redelijk niveau van
bescherming van de burger. Met name de rijksinspecties, die moeten
toezien dat alle voorgeschreven keuringen ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd, bleken niet de minimaal noodzakelijke informatie op te
leveren. De toezichthoudende instellingen buiten de overheid, die vooral
moeten toezien op de kwaliteit van de keuringen, bleken beter aan de
eisen van de Rekenkamer te voldoen. Hun informatie bleek echter niet
altijd op de ministeries aanwezig. De regering deelde de conclusie van de
Rekenkamer niet, dat de bescherming van de burger onvoldoende
gewaarborgd zou zijn. Wel hebben de meeste ministers maatregelen
genomen of aangekondigd om het toezicht op keuringen te verbeteren.
– publicatiedatum: 11 februari 1999
– aantal onderzoeksdagen: 2115
– ISBN 90 399 1603 9
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 400
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 12 vragen en antwoorden aan de Rekenkamer, vastgesteld d.d. 22 juni 1999
nr. 4 lijst van 29 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld
d.d. 25 oktober 1999

EU-geldstromen 1995–1998
Het rapport is een actualisering van onderzoek naar beheer en controle
van de EU-geldstromen in Nederland. De Rekenkamer concludeerde dat
(de opzet van) het beheer van de controle op de EU-geldstromen in de
periode 1995–1998 was verbeterd, met name voor de geldstromen in het
kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en voor de Eigen
Middelen. Desondanks waren volgens de Rekenkamer op sommige
punten nog verbeteringen mogelijk en bleef waakzaamheid geboden. Dit
betrof met name de geldstromen waarvan de besteding in belangrijke
mate buiten de rijksoverheid plaatsvindt (de structuurfondsen en de
overige geldstromen). De Rekenkamer pleitte daarom voor stringenter
toezicht en actievere controle, ook om corruptie en fraude te voorkomen.
De verantwoordelijke bewindspersonen onderschreven over het
algemeen de conclusies van de Rekenkamer. De minister van Financiën
zegde toe de vakministeries aan te zetten tot de vereiste maatregelen.
– publicatiedatum: 4 maart 1999
– aantal onderzoeksdagen: 341
– ISBN 90 399 1609 8
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 425
nrs. 1–2 brief en rapport
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Integratiebeleid etnische minderheden
In de periode 1996–1997 waren 230 maatregelen van kracht om de
participatie van minderheden in de Nederlandse samenleving te bevorderen, en de sociaal-economische achterstand van deze groepen te
verminderen. De Rekenkamer onderzocht het rijksbeleid gericht op de
integratie van etnische minderheden en besteedde in het bijzonder
aandacht aan de beleidsresultaten bij het onderwijs in Nederlands als
tweede taal (NT2). Zij concludeerde dat onduidelijk was in hoeverre het
beleid vruchten afwierp. De toetsbaarheid van de doelstellingen liet te
wensen over en de beleidsresultaten werden onvoldoende systematisch
geanalyseerd. Bovendien stelde de Rekenkamer vast dat bij het
NT2-onderwijs nog lange wachtlijsten bestonden en dat het doelgroepbereik en de leerresultaten teleurstellend waren. Zij was van mening dat
de haalbaarheid van de doelstellingen van het taalonderwijs voor
nieuwkomers meer aandacht verdiende. Daarnaast deed zij de aanbeveling om meer aandacht te schenken aan het taalonderwijs voor de leden
van minderheidsgroepen die al langer in Nederland verblijven. De
ministers zagen in het rapport aanknopingspunten voor verbetering van
de onderbouwing en evaluatie van het integratiebeleid. Intussen is een
plan van aanpak gemaakt bij de nieuwe integratienota «Kansen krijgen,
kansen pakken» en zijn voorstellen gedaan om het taalonderwijs voor
oudkomers te verbeteren. Ook is, met het Jaaroverzicht Integratiebeleid,
de informatievoorziening aan de Tweede Kamer gewijzigd. Gerelateerd
aan dit onderwerp voert de Rekenkamer nu een verzoekonderzoek voor de
Tweede Kamer uit (zie ook hoofdstuk 2.3.3).
– publicatiedatum: 4 maart 1999
– aantal onderzoeksdagen: 1409
– ISBN 90 399 1608 x
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 426
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 9 verslag van een algemeen overleg, d.d. 8 juli 1999, verschenen
onder kamerstuknummer 26 333: 9

Belastingen als beleidsinstrument
De Rekenkamer onderzocht het gebruik van fiscale stimuleringsen
ontmoedigingsregelingen. Voorbeelden zijn de Tante Agaathregeling, de
afdrachtvermindering lage lonen (SPAK), Groen beleggen en de willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen. Zij constateerde dat over de
effecten van fiscale stimuleringsregelingen in de praktijk nog weinig
bekend was; concrete doelstellingen en onderbouwingen van de
verwachte effectiviteit ontbraken in veel gevallen. Ook was zelden
aangegeven waarom fiscale stimuleringsregelingen de voorkeur kregen
boven alternatieven, zoals subsidiëring. Bovendien was de raming van de
belasting- en premiederving vaak niet duidelijk. Uit beschikbaar onderzoek
over fiscale ontmoedigingsregelingen bleek van accijnsverhogingen op
tabak en brandstoffen een zekere remmende werking uit te gaan op het
gedrag van burgers. De Rekenkamer deed de ministeries de aanbeveling
om het gebruik van fiscale stimuleringsregelingen zorgvuldiger en
explicieter af te wegen. Als een regeling wordt ingevoerd, moet een
ministerie voorwaarden creëren om op termijn de effectiviteit van de
regelingen te kunnen vaststellen. De staatssecretaris van Financiën deed
in een overleg met de vaste kamercommissie van Financiën de toezegging
om een toetsingskader te ontwikkelen voor fiscale stimuleringsregelingen.
– publicatiedatum: 18 maart 1999
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–
–
–

aantal onderzoeksdagen: 1756
ISBN 90 399 1612 8
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 452
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 verslag van een algemeen overleg, d.d. 24 juni 1999, vastgesteld 9
juli 1999

Douane en Douanita, onderzoek naar niet-fiscale douanetaken: onderzoek
opgedragen aan mr. H.E. Koning ter gelegenheid van zijn afscheid als
President van de Algemene Rekenkamer
De Douane dient de in-, uit- en doorvoer te controleren van allerlei
goederen die strijdig zijn met circa 400 nationale of internationale regels.
Het betreft regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld bedreigde
diersoorten, wapens, drugs en verboden geneesmiddelen. De Rekenkamer deed een (vervolg)onderzoek naar de uitvoering van deze
niet-fiscale douanetaken. Zij concludeerde dat het Rijk onvoldoende zicht
had op de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken. De acht verschillende ministeries die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving bleken
sinds het vorige onderzoek (1994/1995) weinig verbetering te hebben
aangebracht in hun aansturing van de Douane. De ministeries droegen
slechts incidenteel bij aan het opstellen van risicoanalyses en namen
nauwelijks maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen.
De minister van Financiën, verantwoordelijk voor de uitvoering door de
Douane, nam sinds het vorige onderzoek verschillende initiatieven om de
aansturing te verbeteren. Verantwoording, ontwikkeling van risicoanalyses en kwaliteitsbeheersing schieten echter nog tekort. De Rekenkamer deed de aanbeveling dat de regelgevende ministeries per
niet-fiscale douanetaak een uitvoeringsnorm stellen en duidelijke
verantwoordingsinformatie eisen. Alle bewindspersonen, met uitzondering van de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken,
reageerden positief op de aanbevelingen van de Rekenkamer.
– publicatiedatum: 18 maart 1999
– aantal onderzoeksdagen: 628
– ISBN 90 399 1619 5
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 451
nrs. 1–2 brief en rapport

Programmahulp
De Rekenkamer onderzocht de programmahulp; de algemene financiële
ondersteuning van ontwikkelingslanden die niet via projecten loopt. Het
gaat daarbij om macro-steun en verlichting van schuldenlast. De uitgaven
voor programmahulp bedroegen in de periode 1994–1997 gemiddeld ruim
f 560 miljoen per jaar. De Rekenkamer constateerde dat een aanzienlijk
deel van de uitgaven voor programmahulp was verstrekt aan landen die
niet aan alle criteria voor deze vorm van hulp voldeden. Zij benadrukte dat
het van belang is die criteria nauwgezet toe te passen, omdat dit de
belangrijkste voorwaarde is voor een doelmatige besteding van de
gelden. Als landen niet aan alle criteria voldoen, zou volgens de Rekenkamer ter overbrugging sectorale hulp overwogen moeten worden. De
minister voor Ontwikkelingssamenwerking onderschreef de conclusie dat
het beoordelingskader consistenter moet worden toegepast. Zij zegde toe
de handleiding Programmahulp te actualiseren en terughoudender te zijn
met de toekenning van gelden op basis van aangekondigd in plaats van
gevoerd beleid. De sectorale hulp zal kern van haar beleid worden.
– publicatiedatum: 25 maart 1999
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aantal onderzoeksdagen: 195
ISBN 90 399 1606 3
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 455
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 84 verslag van een algemeen overleg van de vaste commissie van
buitenlandse zaken en rijksuitgaven d.d. 25 juni 1999, verschenen
onder kamerstuknummer 26 200 V, nr. 84

Aanpak millenniumvraagstuk en sociale zekerheid*
A lgemene Rekenkamer

Aanpak milleniumvraagstuk en
sociale zekerheid
Sociale Verzekeringsbank
Pensioen- en Uitkeringsraad

De Rekenkamer onderzocht of de Sociale Verzekeringsbank en de
Pensioen- en Uitkeringsraad hun millenniumproblemen voortvarend en
goed georganiseerd aanpakten. Zij oordeelde hierover positief. Ook
verrichtte zij onderzoek naar het inzicht van de ministeries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) in de aanpak van de millenniumproblematiek bij organisaties op
hun beleidsterreinen. Zij concludeerde dat dit inzicht varieerde en op
onderdelen (zoals de gemeentelijke sociale diensten) beperkt was. Een
groot aantal instellingen bleek de informatie-uitwisseling nog niet
millenniumbestendig te hebben gemaakt. Door de hoge mate van
informatieafhankelijkheid tussen de instellingen leverde dit volgens de
Rekenkamer risico’s op voor de juiste en tijdige betaling van uitkeringen,
ook bij instellingen die wel reeds millenniumbestendig waren. De
conclusies waren voor de ministers aanleiding om, nog meer dan
voorheen, de maatschappelijk vitale instellingen tot en met de eerste
maanden van 2000 nauwlettend te volgen.
– publicatiedatum: 20 april 1999
– aantal onderzoeksdagen: 180
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 486
nrs. 1–2 brief en rapport

Naleving internationale afspraken over Wetlands
De Rekenkamer onderzocht in hoeverre de internationale verplichtingen
voor wetlands, voortkomend uit het Ramsarverdrag en de Vogel- en de
Habitatrichtlijn, door de Nederlandse regering werden nageleefd. Deze
verdragen zijn gericht op het de bescherming van natuurgebieden die van
groot (internationaal) belang zijn. Zij concludeerde dat Nederland de
verplichtingen veelal matig tot zwak, en op een enkel punt niet was
nagekomen. De verantwoordelijke staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) hield volgens de Rekenkamer te weinig de
vinger aan de pols bij de uitvoering van dit beleid. Het ministerie van LNV
moet er, volgens de Rekenkamer, voor zorgen dat de verdragen tijdiger,
systematischer en nauwgezetter worden nageleefd. De staatssecretaris
kon de conclusies slechts ten dele onderschrijven. Zij deed evenwel op
een aantal punten concrete toezeggingen, met name over de coördinatie,
de informatievoorziening en het toezicht op de implementatie. Verder zou
over een aantal punten worden overlegd met betrokken instanties.
– publicatiedatum: 29 april 1999
– aantal onderzoeksdagen: 544
– ISBN 90 399 1623 3
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 490
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 12 juli 1999
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A lgemene Rekenkamer

AMBITIEUS, MAAR HAALBAAR
Analyse en aanbevelingen voor
verantwoording over
beleidsprestaties

Ambitieus maar haalbaar: analyse en aanbevelingen voor verantwoording
over beleidsprestaties*
Op verzoek van de Werkgroep Financiële Verantwoordingen (de
Werkgroep Van Zijl) uit de Tweede Kamer bracht de Rekenkamer in mei
1999 een advies uit over 32 geformuleerde beleidsprioriteiten. Het advies
omvatte een uitspraak over de haalbaarheid van verantwoording door de
departementen over deze beleidsprioriteiten aan de hand van doelen,
prestaties en kosten. De Rekenkamer was van mening dat de Tweede
Kamer met de geformuleerde informatiebehoefte een ambitieus, maar op
termijn haalbaar, traject in gang heeft gezet om te komen tot betere
beleidsinformatie in begrotingen en verantwoordingen. De opvattingen
van de Rekenkamer worden betrokken in het overleg tussen de Tweede
Kamer en de ministers over de begrotingen voor het jaar 2000. Tevens
wordt de analyse gebruikt bij de verdere concretisering van de door de
departementen aan de Tweede Kamer aan te leveren beleidsinformatie.
– publicatiedatum: 19 mei 1999
– aantal onderzoeksdagen: 177
– Kamerstuknummer 26 588
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 15 vragen en antwoorden aan de Rekenkamer, vastgesteld 4 oktober 1999
nr. 57 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 21 september
1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 57
nr. 58 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld d.d. 22
september 1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 58
nr. 59 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld d.d. 22
september 1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 59
nr. 63 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 29 september
1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 63
nr. 64 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 15 oktober 1999,
verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 064
nr. 69 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld 17 november
1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 541, nr. 69

Bodemsanering gasfabrieksterreinen
Gasfabrieksterreinen zijn terreinen die tussen het midden van de vorige
eeuw en de jaren dertig van deze eeuw ernstig zijn verontreinigd; de
meeste hebben inmiddels een andere bestemming gekregen, zoals
woningbouw. Het is de bedoeling dat alle gasfabrieksterreinen worden
gesaneerd. In 1994 stelde het kabinet zich ten doel om dit te doen vóór
2010, in 1996 verschoof de streefdatum naar 2022. De Rekenkamer
oordeelde dat de organisatorische context voor een beheersbaar proces
ontbrak. Zo was er geen concrete tijdsplanning en was, mede door een
gebrekkige regiefunctie van de provincie, weinig bekend over de
voortgang. De Rekenkamer berekende dat met het huidige tempo van
saneren de streefdatum zou opschuiven naar 2055. De saneringsoperatie
wordt voor een derde deel gefinancierd door het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (VROM); het resterende
deel moet worden opgebracht door derden, zoals energiedistributiebedrijven. Deze bleken zich in de praktijk niet moreel verplicht te
voelen om aan de sanering mee te betalen. De Rekenkamer pleit voor een
duidelijke strategie, het vaststellen van tussendoelen, het inzetten van
juridisch instrumentarium en een betere informatievoorziening. De
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minister van VROM ontkende dat een duidelijke strategie ontbrak en hield
vast aan 2022 als einddatum voor de saneringsoperatie.
– publicatiedatum: 17 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 296
– ISBN 90 399 1626 8
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 590
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 17 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld 20
december 1999
nr. 3(h) lijst van 17 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld
20 december 1999

Toezicht op het spoor
De greep van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) op de
infrastructuur van het spoor is volgens de Rekenkamer ontoereikend. In
de periode 1995–1998 schoot het ministerie tekort als toezichthouder en
opdrachtgever van drie BV’s van de Nederlandse Spoorwegen (NS), die
publieke taken uitvoeren. Bovendien had het ministerie onvoldoende zicht
op de doelmatigheid van deze BV’s en op de besteding van het geld voor
onderhoud van het spoor. Ook bleek dat de in 1995 afgesproken onafhankelijkheid van de BV’s ten opzichte van NS al meteen in gevaar kwam. De
Raad van Bestuur van de NS hield zich enkele keren – tegen de afspraken
in – toch met de inhoud van de werkzaamheden van de BV’s bezig. De rol
van opdrachtgever en toezichthouder moest volgens de Rekenkamer met
grote spoed uitgewerkt worden, mede omdat de NS-dochters op korte
termijn buiten het NS-concern geplaatst zouden worden. Het ministerie
was vooralsnog onvoldoende voorbereid op de uitplaatsing van deze
organisaties. De minister zegde toe dat een sturings- en toezichtskader
zou worden uitgewerkt. De Rekenkamer vroeg zich af of de toezeggingen
van de minister voldoende tegemoet kwamen aan de ernst van de
gesignaleerde problemen.
– publicatiedatum: 23 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 782
– ISBN 90 399 1628 4
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 615
nrs. 1–2 brief en rapport

Inspectie van de Ruimtelijk Ordening
De Inspecties van de Ruimtelijke Ordening (IRO’s) moeten ervoor zorgen
dat gemeenten en provincies het rijksbeleid laten doorwerken in hun
streek- en bestemmingsplannen. Ook moeten zij erop toezien dat de Wet
op de Ruimtelijke Ordening correct wordt uitgevoerd en dat gemeenten
hun bestemmingsplannen handhaven. Jaarlijks worden zo’n 2000
bestemmingsplannen opgesteld en 13 000 procedures gestart om met
bouwplannen vooruit te mogen lopen op een nieuw bestemmingsplan. De
Rekenkamer concludeerde dat de IRO’s niet functioneerden op het niveau
dat van hen verwacht mag worden. Ze opereerden grotendeels los van
elkaar en hun takenpakket was niet in balans met het aantal mensen dat er
werkte. Het toezicht op de handhaving van bestemmingsplannen door
gemeenten schoot tekort. Als gevolg hiervan had de minister onvoldoende inzicht in de uitvoering van het ruimtelijk ordeningsbeleid door
gemeenten en provincies. Reeds in 1993 en nogmaals in 1997 beloofde de
minister een aantal maatregelen te nemen om het toezicht door de
inspecties te verbeteren, maar hiervan was nog weinig terechtgekomen.
De minister zegde opnieuw verbeteracties toe, maar de Rekenkamer vond
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deze onvoldoende concreet en vroeg zich af op welke termijn ze gerealiseerd zouden worden.
– publicatiedatum: 19 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 388
– ISBN 90 399 1627 6
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 585
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 7 verslag van een algemeen overleg, 16 september 1999, vastgesteld 1 oktober 1999, verschenen onder kamerstuknummer 26 800 XI,
nr. 007

Uitvoering toezicht gemeentelijke sociale zekerheidswetten
De Rekenkamer onderzocht de uitvoering van het toezicht op de gemeentelijke sociale zekerheid door de rijksconsulentschappen. Het betreft de
Algemene Bijstandswet, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet
Inschakeling Werkzoekenden. De Rekenkamer oordeelde hierover in grote
lijnen positief, maar concludeerde ook dat de modernisering van het
toezicht traag verloopt. Het tweedelijnstoezicht was nog in ontwikkeling
en aan een goed systeem voor validering van informatie uit de eerstelijnscontrole werd nog gewerkt. Het inzicht van de minister in de doeltreffendheid van de Algemene Bijstandwet was beperkt en, voor zover het er
was, gebaseerd op eigen onderzoek. Volgens de wet dienden de
gemeenten hierover verantwoording af te leggen. De verantwoording
door de gemeenten over de doeltreffendheid stond echter nog zodanig in
de kinderschoenen, dat deze niet kon voorzien in beleidsinformatie aan de
minister op dit punt. De Rekenkamer concludeerde tevens dat binnen het
ministerie analyses van de huidige tekortkomingen in de gemeentelijke
uitvoering ontbraken. Dit bemoeilijkte de sturing en bijsturing van het
beleid. De Rekenkamer drong bij de minister aan op concrete maatregelen
om de modernisering van het toezicht te verbeteren.
– publicatiedatum: 23 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 230
– ISBN 90 399 1634 9
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 616
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 3 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld d.d.
20 december 1999
nr. 3(h) lijst van 19 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld
20 december 1999

Aanpak illegale arbeid
De Rekenkamer onderzocht in hoeverre het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW), en in het bijzonder de Arbeidsinspectie, er in
slaagde om illegale tewerkstelling te bestrijden en werkgeversfraude
terug te dringen. De Rekenkamer concludeerde dat de aanpak van illegale
arbeid ernstig had te lijden onder een gebrekkige informatievoorziening.
De minister van SZW kreeg veel informatie over de uitvoeringspraktijk,
maar niet de gevraagde rapportages over risico’s en effecten van de
handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen. De beleidsmatige en
politieke aansturing werden hierdoor bemoeilijkt. Ook ontbrak een
samenhangend beeld van het aanbod en de vraag naar illegale arbeid, de
omvang en de effecten. Strategische keuzes waren hierdoor nauwelijks
mogelijk, met als gevolg dat bepaalde bedrijfstakken bij de opsporing
door de Arbeidsinspectie onevenredig veel aandacht kregen, zoals
Chinese restaurants, en andere bedrijfstakken helemaal niet. Bij de aanpak
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van georganiseerde illegale arbeid in de tuinbouw had de Arbeidsinspectie overigens enkele aansprekende successen geboekt. De minister
was van mening dat de Rekenkamer onvoldoende rekening hield met de
aard van het probleem: illegale praktijken waarop het zicht per definitie
beperkt is. Maar uit antwoorden van de minister op schriftelijke vragen
van de Tweede Kamer, bleek dat deze het overgrote deel van de aanbevelingen had overgenomen.
– publicatiedatum: 23 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 779
– ISBN 90 399 1631 4
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 617
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 20 vragen en antwoorden aan de Rekenkamer, vastgesteld 22 december 1999

Terugkeerbeleid afgewezen asielzoekers
De Rekenkamer inventariseerde en analyseerde de beschikbare beleidsinformatie over de uitvoering van het terugkeerbeleid voor afgewezen
asielzoekers in de periode 1990 tot en met 1997. Volgens de Rekenkamer
had het Ministerie van Justitie onvoldoende inzicht in de effectiviteit van
het terugkeerbeleid, omdat de beleidsinformatie tekortschoot. Zij
concludeerde dat het slechts op enkele onderdelen, zoals voor het
verwijdercentrum Ter Apel, mogelijk was om de resultaten van het beleid
weer te geven. Verder maakte de Rekenkamer een vergelijking met andere
West-Europese landen, voor zover daarover materiaal beschikbaar was.
Zij concludeerde dat, ondanks ordners vol met cijfers, – nog – geen
zinvolle vergelijking gemaakt kon worden. De verschillen in definities,
registratiewijzen, procedures en statussen tussen de diverse landen waren
daarvoor te groot. De Rekenkamer adviseerde om de beleidsinformatie
stapsgewijs te verbeteren. Volgens de staatssecretaris was er, zeker
internationaal gezien, nog een lange weg te gaan voordat goede
beleidsinformatie beschikbaar zou zijn.
– publicatiedatum: 29 juni 1999
– ISBN 90 399 1633 0
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 626
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 lijst van 3 vragen en antwoorden aan de Rekenkamer, vastgesteld
2 september 1999
nr. 4 lijst van 24 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld 22
september 1999
nr. 4(h) lijst van 21 vragen en antwoorden aan de regering, vastgesteld
22 september 1999

Voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
De Rekenkamer verrichtte een rijksbreed evaluatie-onderzoek naar het
beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik
van regelingen (M&O-beleid). Een M&O-gevoelige regeling is «een
regeling waarbij de aanspraak op een uitkering, de verplichting om een
heffing te betalen en/of de hoogte van de heffing of uitkering afhankelijk is
van gegevens die door de belanghebbende zelf zijn verstrekt». De
Rekenkamer concludeerde dat het algemene M&O-beleid bij de rijksoverheid zich sinds het begin van de jaren negentig positief had
ontwikkeld. Een belangrijk knelpunt was echter het gebrekkige inzicht in
de daadwerkelijke effecten van de maatregelen. Verbeteringen waren
volgens de Rekenkamer met name mogelijk door meer risicoanalyses of
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kosten-batenanalyses uit te voeren en M&O-gevoelige regelingen
periodiek te evalueren. Ook was vooruitgang te boeken door betere
registraties van de resultaten van het controle- en sanctiebeleid. Verder
zou volgens de Rekenkamer meer inzicht verkregen moeten worden in de
risico- en fraudeprofielen van de belanghebbenden. De bewindspersonen
stemden op hoofdlijnen in met de conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamer en deden verschillende toezeggingen om het M&O-beleid te
verbeteren.
– publicatiedatum: 29 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 858
– ISBN 90 399 1632 2
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 625
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 brief van de minister van verkeer en waterstaat, d.d. 26 augustus
1999

Rechtmatigheidsonderzoek 1998
De bundel rechtmatigheidsonderzoek 1998 bevat de samengevatte
resultaten van onderzoek naar de financiële verantwoordingen van de
rijksdienst (25 in totaal) en het financieel beheer van de ministeries.
Daarnaast bevat de bundel een Algemeen deel, waarin een aantal
belangrijke ontwikkelingen in het financieel beheer worden geschetst aan
de hand van twee thema’s. Het eerste thema betrof de geldstromen buiten
het Rijk, zoals Europese gelden, specifieke uitkeringen, fondsvorming en
de budgetsectoren Zorg en Sociale Zekerheid. Het tweede thema ging
over de voorgenomen kwaliteitsverbetering van begroting en verantwoording. Tenslotte besteedde de Rekenkamer in het rechtmatigheidsonderzoek aandacht aan de aanpak van het onderzoek naar financieel
beheer en de oordeelsvorming daarover. Gezien de voorstellen in de
regeringsnota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording besloot de
Rekenkamer haar onderzoek naar enkele specifieke aspecten van het
financieel beheer (ijkpunten) voor het komende jaar niet verder uit te
breiden. Het streven blijft wel om binnen afzienbare tijd te komen tot een
totaaloordeel over het financieel beheer per ministerie. Dit doel kan,
volgens de huidige inzichten, echter ook via het traject van de
Regeringsnota bereikt worden.
De Rekenkamer oordeelde positief over de financiële verantwoordingen
van de rijksdienst. Voor het overgrote deel van de verplichtingen, uitgaven
en ontvangsten kon de rechtmatigheid worden vastgesteld. Ook kon een
lichte vooruitgang in het financieel beheer van de ministeries worden
vastgesteld. Niettemin was bij zeven ministeries nog sprake van ernstige
tekortkomingen. Indien de verantwoordelijke ministers in dergelijke
gevallen niet tijdig en afdoende maatregelen nemen, kan de Rekenkamer
besluiten tot het verrichten van bezwaaronderzoek. Voor de in 1998
geconstateerde tekortkomingen zal dit komend jaar in twee gevallen (bij
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken)
worden gedaan.
In het rechtmatigheidsonderzoek 1998 zijn vier bezwaaronderzoeken
uitgevoerd. Deze hadden betrekking op hardnekkige gebreken in het
financieel beheer. In twee gevallen maakte de Rekenkamer bezwaar; de
toezeggingen van de betrokken ministeries gaven de Rekenkamer
vervolgens aanleiding om de bezwaren niet te handhaven.
– publicatiedatum: 29 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 3980
– ISBN 90 399 1635 7
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–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 627
nrs. 1–2 brief en rapport

Rapporten bij de financiële verantwoording
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 541, nrs. 1–2
nr. 4 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie van
Algemene Zaken d.d. 19 mei 1999
nr. 5 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie van
Onderwijs, cultuur en Wetenschappen d.d. 20 mei 1999
nr. 8 Rapport bij de financiële verantwoording van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19 mei 1999
nr. 10 Rapport bij de financiële verantwoording van het Spaarfonds AOW
d.d. 19 mei 1999
nr. 13 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van VWS d.d. 19 mei 1999
nr. 15 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Justitie d.d. 21 juni 1999
nr. 17 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van de Nationale
Schuld d.d. 17 juni 1999
nr. 19 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Financiën d.d. 17 juni 1999
nr. 21 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat d.d. 17 juni 1999
nr. 23 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het ministerie
van VROM d.d. 21 juni 1999
nr. 25 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 1 juni 1999
nr. 27 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het LandbouwEgalisatiefonds d.d. 21 juni 1999
nr. 29 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Gemeentefonds d.d. 21 juni 1999
nr. 30 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Provinciefonds d.d. 21 juni 1999
nr. 33 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het
Infrastructuurfonds d.d. 29 juni 1999
nr. 35 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het
Diergezondheidsfonds d.d. 21 juni 1999
nr. 38 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Defensie d.d. 29 juni 1999
nr. 40 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van de Hoge
Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin d.d. 29 juni 1999
nr. 42 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse Zaken en Arubaanse Zaken d.d. 29 juni 1999.
Verslag van een algemeen overleg, d.d. 20 december 1999, verschenen
onder kamerstuknummer 26 605, nr. 5
nr, 44 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken d.d. 29 juni 1999
nr. 45 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 juni 1999
nr. 48 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Ministerie
van Economische Zaken d.d. 29 juni 1999
nr. 52 Rapport bij de financiële verantwoording 1998 van het Fonds
Economische Structuurverstrekking d.d. 29 juni 1999
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M&O-beleid Particulieren
De Rekenkamer onderzocht het beleid van de Belastingdienst ter
voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Het
onderzoek richtte zich op de divisie Particulieren. Zij concludeerde dat de
Belastingdienst onvoldoende zicht had op de resultaten van de controle
van de aangiften van particulieren. Op centraal niveau ontbrak de
informatie om op passende wijze te kunnen bijsturen en waar nodig te
differentiëren. Hierdoor kon evenmin worden vastgesteld of de uitvoering
van de primaire processen kwalitatief voldoende was. De Rekenkamer
deed een aantal aanbevelingen voor de aangiftenselectie, het correctiepotentieel, de correctienormen en de capaciteitsinzet voor rechtshandhaving en dienstverlening. De staatssecretaris van Financiën schreef
in zijn reactie dat hij zich in de meeste aanbevelingen kon vinden en dat er
een aantal maatregelen waren genomen om het beleid te verbeteren.
– publicatiedatum: 9 september 1999
– aantal onderzoeksdagen: 378
– ISBN 90 399 1675 6
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 710
nrs. 1–2 brief en rapport

Aanpak millenniumvraagstuk en veiligheid*
A lgemene Rekenkamer

Aanpak milleniumvraagstuk en
veiligheid
Onderzoek bij:
Regionaal Politiekorps Gooi en Vechtstreek
Regionaal Politiekorps Rotterdam-Rijnmond

De Rekenkamer onderzocht de aanpak van het millenniumprobleem bij
twee politiekorpsen: korps Gooi- en Vechtstreek en korps RotterdamRijnmond. Zij constateerde dat de voortgang erg varieerde. Het korps
Gooi- en Vechtstreek was ver gevorderd in de oplossing van de
millenniumproblemen in de geautomatiseerde systemen, maar had nog
weinig gepresteerd op het gebied van de operationele handhaving van de
openbare orde. Rotterdam-Rijnmond daarentegen was vergevorderd met
de voorbereidingen voor de operationele handhaving, maar moest nog
veel werk verrichten voor de geautomatiseerde systemen. Beide korpsen
kondigden aan naar aanleiding van het onderzoek maatregelen te treffen.
Evenals in de sectoren Zorg en Zekerheid was ook het zicht van de
minister van Binnenlandse Zaken op de ontwikkelingen bij de regionale
politiekorpsen beperkt en mogelijk te optimistisch. De minister deelde de
zorg van de Rekenkamer en zegde maatregelen toe.
– publicatiedatum: 2 september 1999
– aantal onderzoeksdagen: 180
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, 26 715
nrs. 1–2 brief en rapport

Aardgasbaten
De Rekenkamer onderzocht het Nederlandse aardgasbeleid. De Staat
ontvangt jaarlijks circa 9 miljard gulden aan inkomsten uit het aardgas. De
Rekenkamer achtte het van belang dat de Staten-Generaal bij de besluitvorming over de Mijnbouwwet en de Gaswet inzicht zou hebben in de
financiële gevolgen van relevante beleidsopties, namelijk de inrichting
van het afdrachten- en heffingenregime, tempo en omvang van de
liberalisering – gegeven de ruimte die de Europese gasrichtlijn biedt – en
de positie van Gasunie in een geliberaliseerde markt. De conclusie van het
onderzoek luidde dat de beoogde liberalisering van de binnenlandse
gasmarkt bij een ongewijzigd aardgasbatenbeleid tot een aanzienlijke
inkomstenderving voor de Staat zou leiden. Het stelsel van afdrachten en
heffingen verzekerde de Staat tot nu toe van een aanzienlijk aandeel in de
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aardgasopbrengsten. Liberalisering leidt echter tot meer (buitenlandse)
concurrentie, met als gevolg een verlies van binnenlands marktaandeel
voor de Gasunie en een neerwaartse druk op de prijzen. Aan de hand van
een eigen rekenmodel stelde de Rekenkamer vast dat de jaarlijkse
batenderving voor de Staat ten minste enkele honderden miljoenen
guldens zou bedragen en zelfs zou kunnen oplopen tot ruim f 2 miljard. De
minister achtte deze berekeningen met veel onzekerheden omgeven.
– publicatiedatum: 29 september 1999
– ISBN 90 399 1695 0
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 811
nrs. 1–2 brief en rapport
Handelingen 1999–2000, nr. 6, p. 352

Premievaststelling zorg en sociale zekerheid
De jaarlijkse vaststelling van premies voor de sociale zekerheid en zorg
door de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geschiedt volgens de Rekenkamer rechtmatig, maar niet kostendekkend. Om de kostendekkendheid,
conform de beleidsuitgangspunten zoals zijn vastgelegd in de motie
Bolkenstein, te bevorderen zouden de ministers meer dan voorheen
gebruik moeten maken van de meest actuele informatie die het Landelijk
Instituut Sociale Verzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank en het
College voor Zorgverzekeringen als fondsbeheerders elk jaar in oktober
presenteren. De Rekenkamer berekende dat gebruik van deze oktobergegevens zou hebben geleid tot een grotere kostendekkendheid van de
premies. De Rekenkamer deed de aanbeveling om eventueel
niet-kostendekkende premies bewust te compenseren met rijksbijdragen
uit de departementale begrotingen, teneinde te komen tot kostendekkendheid op fondsniveau. Volgens de ministers van SZW en VWS is het
gebruik van de oktobergegevens niet werkbaar, gezien de integrale
besluitvorming in het kader van de Miljoenennota die al in augustus
plaatsvindt. Deze integrale besluitvorming achtten zij belangrijker dan het
gebruik van actuele informatie De minister van VWS nam wel de
aanbeveling van de Rekenkamer over met betrekking tot de aanwending
van rijksbijdragen.
– publicatiedatum: 14 oktober 1999
– aantal onderzoeksdagen: 710
– ISBN 90 399 1677 2
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 845
nrs. 1–2 brief en rapport

Milieutaak energiebedrijven: verslaglegging en toezicht
Op grond van de Wet energiedistributie moeten energiedistributiebedrijven bevorderen dat er doelmatig en milieubewust met
energie wordt omgegaan. Bedrijven hebben hiertoe het Milieu Actie
Plan(MAP) opgesteld. De Rekenkamer concludeerde dat het toezicht van
de minister van Economische Zaken (EZ) op de uitvoering van de
milieutaak door de energiedistributiebedrijven tekort schoot. Zo was er
geen toezichtbeleid geformuleerd en vond er geen jaarlijkse beoordeling
van de recht- en doelmatigheid plaats. Bij de meeste bedrijven waren
onvoldoende waarborgen voor consistente en betrouwbare gegevens. De
Rekenkamer beval de minister aan een toezichtbeleid te formuleren, en
daarin de informatieverzameling, de jaarlijkse oordeelsvorming en het
interventiebeleid te regelen. Ook de publieke verslaglegging door de
energiebedrijven was voor verbetering vatbaar. Volgens de Rekenkamer
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moet de minister bevorderen dat de energiedistributiebedrijven zich op
transparante wijze publiekelijk verantwoorden over hun wettelijke
milieutaak. De minister liet de Rekenkamer in een reactie weten dat ze het
toezichtbeleid zou verbeteren. Zij achtte voor de vaststelling van de
rechtmatigheid en de beleidsprestaties een externe toets na afloop van
het MAP in 2000 voldoende. Zij zegde toe er bij de sector op aan te
dringen dat de verslaglegging over de milieutaak verbetert.
– publicatiedatum: 28 oktober 1999
– aantal onderzoeksdagen: 388
– ISBN 90 399 1679 9
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 860
nrs. 1–2 brief en rapport

Omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst*
A lgemene Rekenkamer

Omgaan met vertrouwelijke
gegevens bij de Belastingsdienst
11 november 1999

De Rekenkamer onderzocht op verzoek van de staatssecretaris van
Financiën de beveiliging van vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst. Aanleiding was de verkoop van vertrouwelijke gegevens door
medewerkers van de Belastingdienst aan een incassobureau. De
Rekenkamer constateerde bij de Belastingdienst risico’s voor het
onbevoegd raadplegen van gegevens; een integraal inzicht in die risico’s
ontbrak op centraal niveau. Dit was vooral te wijten aan het
spanningsveld tussen productie-eisen en klantgerichtheid enerzijds en
aandacht voor informatiebeveiliging en integriteit anderzijds. De
Rekenkamer signaleerde belangrijke tekortkomingen ten aanzien van het
autorisatieregime, de bevoegdhedenstructuur, de interne controle en de
omgang met beveiligingsregels. Op het gebied van integriteit constateerde de Rekenkamer dat de medewerkers onvoldoende bekend waren
met het integriteitsbeleid en met de vertrouwenspersoon integriteit. Uit
het onderzoek kwam bovendien naar voren dat er binnen grote delen van
de Belastingdienst een cultuur heerst waarin medewerkers elkaar niet
aanspreken op gedrag, en verantwoordelijkheid daarvoor uit de weg
gaan. Daardoor worden integriteitsinbreuken niet altijd gemeld. Voor
vrijwel alle gesignaleerde tekortkomingen deed de Rekenkamer aanbevelingen ter verbetering. De staatssecretaris onderschreef de hoofdconclusie
en zegde toe de aanbevelingen over te nemen.
– publicatiedatum: 11 november 1999
– aantal onderzoeksdagen: 291
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 887
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 brief van de staatssecretaris van financiën, vastgesteld d.d. 11
november 1999

Bijdragen aan Internationale Organisaties
De Rekenkamer onderzocht in hoeverre ministers zicht hebben op de
recht- en doelmatige besteding van de diverse soorten bijdragen aan
internationale organisaties; in totaal zo’n 2,5 miljard gulden. Uit het
onderzoek bleek dat het onduidelijk is in hoeverre Nederland de doelstellingen bereikt die zij met haar bijdragen aan internationale organisaties
nastreeft. Er bestond allereerst geen volledig overzicht van die bijdragen
naar soort en omvang. Bovendien bood de verantwoording van de
internationale organisaties aan de lidstaten onvoldoende basis om te
beoordelen of ze «waar voor hun geld» bieden. De Rekenkamer achtte het
van groot belang dat deze informatie wordt verkregen en was van mening
dat de Tweede Kamer meer regelmatig en expliciet over dit onderwerp
zou moeten worden geïnformeerd. De ministers van Buitenlandse Zaken
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en Ontwikkelingssamenwerking onderschreven het belang dat de
Rekenkamer aan dit onderwerp hecht en kondigden verschillende
maatregelen aan. Het gewenste overzicht willen ze echter pas opstellen
nadat een onderzoek heeft uitgewezen dat dit opportuun is.
– publicatiedatum: 25 november 1999
– aantal onderzoeksdagen: 612
– ISBN 90 399 1682 9
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 895
nrs. 1–2 brief en rapport1

Dienstpistolen politie
De Rekenkamer onderzocht of de Nederlandse politiekorpsen op adequate
wijze omgaan met hun dienstpistolen. Zij constateerde in haar onderzoek
bij alle 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten
dat de Nederlandse politie de schietvaardigheid onvoldoende onderhoudt.
Zo had 27% van de wapendragenden in de tweede helft van 1998 niet de
periodieke schiettoets afgelegd. Ook werden de dienstpistolen van de
Nederlandse politie onvoldoende regelmatig geïnspecteerd, waardoor
onzekerheid bestond over de technische staat van die wapens. De
Rekenkamer concludeerde dat er onvoldoende waarborgen waren voor
een regelmatig onderhoud van de schietvaardigheid en een tijdige
inspectie van dienstwapens. Zo hadden zeven van de zesentwintig
korpsen geen schriftelijke voorschriften vastgesteld. De registraties van
gegevens over wapendragenden waren volgens de Rekenkamer niet
zodanig ingericht dat zij als managementinstrument konden fungeren.
Ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van
Justitie hadden geen volledig beeld van de schietvaardigheid van de
Nederlandse politie en de technische staat van de dienstwapens. De
Rekenkamer deed een aantal concrete aanbevelingen aan de korpsen en
aan de ministers. Betrokkenen lieten weten dat zij zich in hoofdlijnen
konden vinden in de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.
– publicatiedatum: 2 december 1999
– aantal onderzoeksdagen: 557
– ISBN 90 399 1683 7
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 901
nrs. 1–2 brief en rapport
nr. 3 brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en justitie, d.d. 2 december 1999

Internationale militaire samenwerking
Aan de hand van vier samenwerkingsprojecten onderzocht de Rekenkamer de wijze waarop het beleid van het ministerie van Defensie voor
internationale militaire samenwerking binnen NAVO-verband gestalte
kreeg. Zij concludeerde dat de minister van Defensie geen inzicht had in
de meerwaarde van de onderzochte samenwerkingsprojecten. Volledige
informatie om te kunnen sturen, toetsen en verantwoorden ontbrak.
Daarnaast waren de doelen van de samenwerkingsprojecten weinig
concreet en was een uitgewerkt beoordelingskader voor de projecten niet
voorhanden. In de loop van de samenwerking voor de onderzochte
projecten waren positieve resultaten bereikt. De Rekenkamer signaleerde
evenwel een aantal mogelijk belemmerende factoren voor de operationele
taakuitvoering, zoals behalve taalproblemen: verschillen in materieel, in
opleidingen en in bedrijfsvoering. De Rekenkamer beval de minister aan
om voortaan via een projectmatige benadering de verbeteringen op het
gebied van efficiency of effectiviteit van internationale samenwerkingsver-
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banden zichtbaar te maken. De minister zag in de projectmatige
benadering een bruikbaar referentiemodel en nam de meeste aanbevelingen over.
– publicatiedatum: 16 december 1999
– aantal onderzoeksdagen: 617
– ISBN 90 399 1684 5
– Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 950
nrs. 1–2 brief en rapport
RAPPORTAGES AAN MINISTERS
In deze categorie zijn de rapportages opgenomen die primair aan de
betrokken minister zijn gezonden. De Eerste en Tweede Kamer ontvangen
van deze rapportages een afschrift. In 1999 ging het om 5 rapportages.

Financiële functie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A lgemene Rekenkamer

Financiële functie Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Rekenkamer onderzocht de verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de aansturing en beheersing van het financieel beheer bij
het Ministerie van VWS. In samenwerking met het ministerie ontwikkelde
zij hiertoe een normenset. De Rekenkamer concludeerde dat de financiële
functie aan de gestelde eisen voldoet, maar plaatste nog wel enkele
kanttekeningen. Deze betroffen met name het niet verplicht stellen van
een aantal instrumenten van financieel beheer, de afstemming tussen de
directies Financieel-Economische Zaken (FEZ) en de Accountantsdienst,
het toezicht op de administratieve organisatie bij de directies en de
sturing en beheersing van informatievoorziening over beleid, bedrijfsvoering en financiën. De minister kon zich herkennen in het positieve
oordeel over de inrichting van de financiële functie. Zij merkte op dat door
veelvuldig overleg tussen de verschillende actoren een situatie is ontstaan
waarbij ideeën over de normen nauw op elkaar aansluiten.
– publicatiedatum: 19 mei 1999
– aantal onderzoeksdagen: 318

Financiële functie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A lgemene Rekenkamer

Financiële functie Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Rekenkamer onderzocht de verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de aansturing en beheersing van het financieel beheer bij
het Ministerie van SZW. Zij concludeerde dat de gedecentraliseerde
financiële functie bij het ministerie voldoende waarborgen bevat voor een
ordelijk en controleerbaar financieel beheer. Slechts enkele punten
behoefden nog verbetering, zoals onder andere de controle op de
definitieve betalingen, de archiefvorming en de beschrijvingen van de
administratieve organisatie bij de directies. De Rekenkamer vroeg speciale
aandacht voor het toezicht op de beleidsinformatiesystemen. In de
toekomst wordt van de departementen immers verwacht dat zij verantwoording afleggen over de aansluiting tussen beleid en financiën. Zij
constateerde dat er bij het ministerie geen centraal organisatie-onderdeel
was dat zich het toezicht op de beleidsinformatiesystemen tot taak
rekende. Volgens de Rekenkamer miste de planning- en controlcyclus
hierdoor de organisatorische schakel die de aansluiting tussen realisatiecijfers voor het beleid en de bijbehorende kosten bewaakt.
– publicatiedatum: 19 mei 1999
– aantal onderzoeksdagen: 206
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Nieuwe Financiële functie Ministerie van Buitenlandse Zaken
A lgemene Rekenkamer

Nieuwe Financiële Functie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Rekenkamer onderzocht de nieuwe financiële functie, ofwel de
organisatorische voorzieningen voor het financieel beheer bij het
Ministerie van BuiZa. De nieuwe financiële functie werd in 1997
ingevoerd. De Rekenkamer achtte de ontwikkelde jaarplancyclus en
toezichtstructuur in principe een waarborg voor een goede aansturing en
monitoring van het financieel beheer. Wel deed zij het ministerie de
aanbeveling om in de jaarplannen de beleidsdoelstellingen te expliciteren,
meerjarenkaders te ontwikkelen en de toezichtstructuur te verbeteren
door prestatie-indicatoren te ontwikkelen en budgethouders gerichter te
monitoren. De Rekenkamer constateerde dat de huidige geautomatiseerde
informatievoorziening en de beleidsmatige inbedding hiervan een
kwetsbare schakel vormden bij het financieel beheer. De implementatie
van een nieuw geautomatiseerd systeem was vertraagd. De bewindspersonen antwoordden dat er nog een lange weg te gaan is bij de verbetering van het financieel beheer. Zij zegden toe de aanbevelingen op het
terrein van de jaarplancyclus te zullen overnemen.
– publicatiedatum: 29 juni 1999
– aantal onderzoeksdagen: 769

Kwaliteit evaluatie varkenspestcrisis
A lgemene Rekenkamer

Kwaliteit evaluatie varkenspestcris

A lgemene Rekenkamer

Procesmanagement bij het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

De Rekenkamer onderzocht de evaluatie door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) van de varkenspestcrisis. Zij
constateerde dat die evaluatie een aantal methodisch-technische
tekortkomingen vertoonde. Zo ontbrak een vooraf opgesteld normenkader, waardoor het gevoerde beleid niet goed kon worden beoordeeld.
Verder berustte een aantal conclusies in de rapporten in onvoldoende
mate op onderzoeksbevindingen. Ook bij de uitbesteding van de
onderzoekswerkzaamheden waren volgens de Rekenkamer enkele regels
overtreden. De Rekenkamer deed de aanbeveling de kwaliteit van het
evaluatieonderzoek te vergroten door versterking van de interne
monitoring en kwaliteitsborging. Mede op basis van de uitkomsten van de
evaluatie ondernam het ministerie acties om het beleid te verbeteren. De
Rekenkamer achtte desondanks nadere aandacht gewenst voor de
handelwijze bij een eerste ernstige verdenking van varkenspest, de
instelling van een fokverbod en de vertaling van Europese richtlijnen in
nationale wetgeving. De staatssecretaris van LNV zegde toe dat een
review of kwaliteits-audit een vast onderdeel van toekomstige evaluaties
zal worden. Bij de verdere uitwerking van het diergezondheidsbeleid zou
zij zoveel mogelijk rekening houden met de aanbevelingen van de
Rekenkamer.
– publicatiedatum: 9 juli 1999
– aantal onderzoeksdagen: 149

Procesmanagement bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
De meerwaarde van de zogenoemde procesmanagements die bij het
ministerie van OCW zijn ingesteld ter begeleiding van complexe
veranderingsprocessen, is onduidelijk zolang hun functioneren en hun
bijdrage aan de voortgang van die processen niet deugdelijk worden
geëvalueerd. De verplichting daartoe ontbreekt momenteel. De Rekenkamer vindt dat als het ministerie in de toekomst opnieuw procesmanagements wil instellen inzicht dient te bestaan in de verhouding tussen kosten

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 27 064, nrs. 1–2

46

en baten. De minister heeft toegezegd in voorkomende gevallen meer
aandacht te zullen besteden aan deze verhouding tussen kosten en baten
en een (vooraf in de instellingsbeschikking op te nemen) evaluatie van het
functioneren van een procesmanagement. Dit functioneren zal als vast
onderdeel worden meegenomen in de jaarlijkse onderzoekscyclus van het
ministerie. Voor het maken van de afweging al dan niet tot instelling van
een nieuw procesmanagement over te gaan komt in de departementale
administratieve organisatie een aandachtspuntenlijst met elementen die
geregeld moeten zijn. Op deze aandachtspunten zal een departementale
toets worden uitgevoerd.
– publicatiedatum: 11 oktober 1999
– aantal onderzoeksdagen: 123
De publicaties zijn te bestellen bij de Sdu Uitgevers
Telefoon (070) 378 98 80
Fax (070) 378 97 83
of via de boekhandel
De met een * aangegeven publicaties en de rapportages aan de minister
zijn in eigen beheer uitgebracht en te bestellen bij het Informatie en
Documentatiecentrum van de Algemene Rekenkamer, Telefoonnummer:
(070) 342 41 18
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