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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Ik heb kennis genomen van uw rapport Verantwoording en toezicht over prestaties 
en effecten bij instellingen op afstand dat in het kader van het 
verantwoordingsonderzoek 2011 is opgesteld. In deze brief geef ik mijn reactie op 
het voor mijn ministerie relevante onderdeel, namelijk de Stichting Waarborgfonds 
Motorverkeer (WBF). 
Naast het WBF noemt u in de begeleidende brief bij het rapport nog de NS als 
relevant voor het ministerie van Financiën. Weliswaar heb ik als minister van 
Financiën een aandeelhoudersrelatie met de NS, maar het rapport belicht vooral de 
relatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NS. Ik heb dan ook 
geen opmerkingen over uw bevindingen ten aanzien van de NS. 

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer 
Ten aanzien van het WBF is op een aantal aspecten nuancering noodzakelijk op de 
bevindingen van de AR. Checks and balances vormen bij het WBF inderdaad een 
belangrijk element in het ministeriële toezicht. Dat is echter niet de enige pijler 
waarop wordt vertrouwd. Toezicht vindt ook plaats via kennisneming van de 
stukken van alle bestuursvergaderingen en de jaarstukken en regelmatig ambtelijk 
overleg met het Waarborgfonds. Dit staat samen met de beschikbare ministeriële 
bevoegdheden beschreven in het toezichtsarrangement. Om deze reden kan niet 
worden gesteld, zoals de AR doet, dat de toezichtsvisie er vanuit gaat dat checks 
en balances voldoende zouden zijn. Weliswaar zijn checks and balances belangrijk, 
maar ze zijn niet het enige element. Dat geldt ook voor de wettelijke eis van 
onafhankelijke taakuitvoering. Hoewel die eis belangrijk is, zijn daarnaast ook 
andere, niet-wettelijke indicatoren van belang, zoals kostenefficiëntie, 
klanttevredenheid en fraudebestrijding. Om die reden is er niet voor gekozen de 
onafhankelijkheidseis sterker te operationaliseren dan andere eisen. Tot slot is het 
van belang op te merken dat de uitbesteding van de uitvoering van de wettelijke 
taak aan de VAN per 1 juli 2011 wel degelijk heeft geleid tot aanpassing van het 
toezichtsarrangement om te borgen dat WBF-functionarissen binnen de Vereniging 
van Assurantiebedrijven Nederland NV (VAN) blijven voldoen aan de toepasselijke 
eisen met betrekking tot beloningsbeleid in de (semi-)publieke sector. Voor het 
overige blijft het WBF verantwoordelijk en aanspreekpunt. Alle wettelijke 
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ministeriële bevoegdheden kunnen nog steeds onverkort tegen het WBF worden 
ingezet. Het is niettemin van belang goed nota te nemen van de opmerkingen van 
de AR. Er zal met het WBF worden bezien of de informatie-uitwisseling verder kan 
worden gestructureerd, mede in relatie tot de onafhankelijkheidseis en de 
bovengenoemde indicatoren. Afspraken die in dit kader tot stand komen, zullen in 
het toezichtsarrangement worden vastgelegd. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoog htend, 
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