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Datum 14 maart 2011
Betreft Bestuurlijke reactie op rapport Gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie

Geachte mevrouw Stuiveling,

Conform het verzoek van de waarnemend president, drs. G, de Jong, reageer
ik mede nantens alle andere ministers die dit aangaat op het rijksbrèed
beeld en de handreiking behorend bij het conceptrapport Gebruik van
horizontale verantwoordingsinformatie.
-

-

Ik volg in mijn reactie de indeling van dit rapport.
1 Inleiding
Met veel belangstelling en waardering heb ik kennisgenomen van uw
verkennend onderzoek naar het gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie.
U geeft in uw Inleiding van het rapport aan dat er op verschillende manieren
gebruik wordt gemaakt van horizontale verantwoordingsinformatie van rwt’s:
de intentie en intensiteit van het gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie van rwt’s verschilt per departement.
Verder constateert u dat de Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 (hierna
KV0T 2005) geen richtlijnen geeft voor het bepalen van het gebruik en dat
deze alleen aangeeft dat uitvoeringstoezicht afgestemd moet zijn op de
interne governance van zbo’s, zoals intern toezicht, interne
kwaliteitssystemen en vormen van politieke verantwoording. U bent van
oordeel dat dit de ministeries te weinig houvast biedt.
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U bepleit vervolgens dat ministers inzicht geven in hun afwegingen ten
aanzien van het gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie en u doet
daarvoor een handreiking.
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Ik ben met u van oordeel dat het belangrijk is dat ministers op een
transparante manier inzichtelijk maken of en hoe zij in hun toezicht gebruik
maken van horizontale verantwoordingsinformatie. Uw onderzoek biedt
daartoe uitleg, aandachtspunten en lessen.
2 Toelichting op het onderwerp
Het kabinetsbeleid dat op het thema horizontale verantwoordingsinformatie
betrekking heeft, is neergelegd in de KVoT 2005. De uitgangspunten voor
onder andere het gebruik van horizontale verantwoordingsinformatie zoals
opgenomen in de KVoT 2005 zijn dan ook in deze leidend voor mij. Met
genoegen constateer ik dat deze uitgangspunten in algemene zin
overeenkomen met de uwe.
Ik vind het belangrijk dat u in uw onderzoek onderstreept dat er geen
verplichting voor ministeries zou moeten zijn tot het gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie. Ook voor het kabinet is in het verticale toezicht
de ministeriële verantwoordelijkheid leidend.
U constateert op blz. 8 dat horizontale verantwoordingsinformatie van een
rwt het verticale toezicht wel kan verrijken, maar niet vervangen. Ik beschouw
de horizontale verantwoordingsinformatie van rwt’s als aanvullend op het
verticale toezicht en ik deel uw mening dat deze informatie het verticale
toezicht niet kan vervangen.
Het ministerie van BZK is onlangs is gestart met een proces dat moet leiden
tot actualisatie van de KVoT 2005. Met het beschrijven van termen en
definities in paragraaf 2.4 “Begrippen” (blz. 9) heeft u een belangrijke aanzet
gegeven voor het scherper neerzetten van een aantal begrippen. Van uw
inzichten zal bij het actualiseren van de nieuwe KVoT zeker gebruik worden
gemaakt.
3 Rijksbreed beeld
In dit hoofdstuk gaat u in op de praktijk ten aanzien van vier door u als
belangrijk onderkende onderwerpen rond het gebruik van horizontale
verantwoording. Ik deel uw mening dat dit relevante thema’s zijn en zal uw
inzichten omtrent deze thema’s meenemen bij het actualiseren van de KV0T
2005.
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U constateert in paragraaf 3.3 “Stand van zaken in beeld” (blz. 14) van het
rapport dat er geen duidelijke richtlijnen voor het gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie bestaan, waardoor de departementen weinig
houvast hebben bij hun afweging en er grote verschillen tussen ministeries
onderling kunnen zijn. Ik teken hierbij aan dat ik het feit dat er onderlinge
verschillen zijn, op zich zelf genomen niet zie als problematisch, want ze zijn
een logisch gevolg van de vrijheid die ministeries hebben en naar ik meen
ook volgens u moeten hebben bij het bepalen of en hoe ze horizontale
afwegingsinformatie willen gebruiken.
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4 Handreiking
Tegen de achtergrond van onze gedeelde constatering dat ministeries en rwt’s
zelf hun afweging moeten (kunnen) maken voor het gebruik van horizontale
verantwoordingsinformatie deel ik uw mening dat daar geen
standaardvoorschriften, maar hoogstens een globaal raamwerk voor die
afwegingen aan de departementen kan worden meegegeven. Ik zal bezien of
het wenselijk is een handreiking zoals door u beoogd in de nieuwe KVoT op te
nemen. Uw aandachtspunten zullen daarbij zeker een belangrijke rol spelen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Oonner
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