
> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Algemene Rekenkamer 
t.a.v. mw. drs. S.J . Stuiveling 
Postbus 20015 
2500 EA DEN HAAG 

Datum 26 april 2012 
Betreft Bestuuriijke reactie op de webpublicatie 'Toezicht op en 

verantwoording over prestaties en effecten bij instellingen op afstand 
van het Rijk' 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik uw conceptrapport 'Verantwoording en toezicht over 
prestaties en effecten bij instellingen op afstand van het Rijk' gelezen. Het 
conceptrapport is een onderdeel van het verantwoordingsonderzoek 2011. 

Het verheugt mij te vernemen dat er op grond van uw onderzoek geen 
onvolkomenheden geconstateerd zijn in het toezicht op deze instellingen. In het 
rapport gaat u vooral in op de verbetermogelijkheden voor de afzonderiijke 
ministeries. 

Een van de verbetermogelijkheden die u ziet is dat 'een minister zou ten minste 
een keer per jaar een geaggregeerd overzicht moeten geven van de omvang van 
de publieke middelen bij de onder hem ressorterende rwt's, alsmede een oordeel 
over het functioneren en presteren van deze rwt's, toegespitst op hun wettelijke 
taak, en de wijze waarop hij tot zijn oordeel is gekomen'. 

Naar aanleiding van de verbetermogelijkheid die u ziet, wil OCW meegeven dat de 
begroting 2012 wordt opgesteld conform de begrotingsvoorschriften van het 
ministerie van Financiën. Onderdeel hiervan is een specifieke bijlage over rwt's. 
Deze verbetermogelijkheid moet voor OCW echter ook bezien worden in het licht 
dat alle onderwijsbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs rwt's zijn. Hiervoor geldt een apart en samenhangend toezicht waarbij 
de inspectie van het onderwijs een belangrijke rol vervult. De onderwijs rwt's zijn 
niet in de bijlage opgenomen. 
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