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Voorwoord
De rol en positie van de Algemene Rekenkamer als Hoog College van Staat is sinds 1814
verankerd in de Grondwet. Maar onze geschiedenis gaat nog veel verder terug; de eerste
Hollandse Rekenkamer werd al in de vijftiende eeuw opgericht.
Onafhankelijke tegenmacht
Sinds jaar en dag is de Algemene Rekenkamer onafhankelijk; we vormen een tegenmacht.
We beoordelen het presteren en functioneren van het Rijk. We doen dat in het huidige
Nederland binnen de context van een goed functionerende democratische rechtsstaat.
Ons land is welvarend dankzij één van de best functionerende economieën van de wereld,
met een hoog niveau van welzijn en publieke dienstverlening. Er is verhoudingsgewijs
weinig corruptie en de bevolking behoort tot de gelukkigste in de wereld.
Bijzondere omstandigheden
Op dit moment verkeert ons land als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het corona
virus in bijzondere omstandigheden. Dat vraagt aanpassingen van iedereen, ook van de
Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd is dit een situatie waarin de grondwettelijke opdracht
van de Algemene Rekenkamer bij uitstek gestalte krijgt. Dit is een situatie waarin we
kunnen laten zien wat de Algemene Rekenkamer waard is, in het belang van de democratie.
Daarom blijven we ons werk doen, zo goed en zo kwaad als het gaat. In onze onderzoeken
beoordelen we als vanouds met een scherp oog of de rijksoverheid het belastinggeld
zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft.
Twee verslagen
Dit jaar brengen we voor het eerst op twee momenten een verslag uit.
In het Verslag van werkzaamheden 2019, dat op 26 maart is verschenen, hebben we een
overzicht gegeven van onze gepubliceerde onderzoeken en een bloemlezing gepresenteerd
van onze andere activiteiten in 2019. Daarmee hebben we voldaan aan de wettelijke
verplichting om vóór 1 april een overzicht van onze werkzaamheden aan te bieden aan
de Staten-Generaal.
Het voorliggende Verslag 2019 vormt een geïntegreerd jaarverslag, waarin we onze
bedrijfsvoering belichten en informatie verstrekken over onze uitgaven en inkomsten
van het afgelopen jaar. In onze strategie Inzicht als Basis voor Vertrouwen 2016-2020
hadden we dit voornemen vastgelegd.
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Het was een jaar waarin er, na jaren van taakstellingen, weer budgettaire ruimte was voor
personele uitbreiding. En er is in 2019 ook voorbereidend werk verricht voor de strategische
periode 2021-2025. Ook in die periode willen we blijven bouwen aan onze missie om door
middel van onze onderzoeken het presteren en functioneren van de rijksoverheid te
helpen verbeteren.
Arno Visser
President Algemene Rekenkamer
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Het jaar 2019 in het kort
Activiteiten
Over onze activiteiten in het voorafgaande jaar doen wij in 2020 voor het eerst verslag in
twee publicaties, die we op verschillende momenten uitbrengen. Op 26 maart jl. hebben
wij ons Verslag van werkzaamheden 2019 gepresenteerd. Daarin hebben wij een overzicht
gegeven van de onderzoeken die we in 2019 hebben gepubliceerd, plus een bloemlezing
van onze overige activiteiten. Bij een aantal activiteiten en onderzoeken hebben we
uitvoeriger stilgestaan.
Met het uitbrengen van dit overzicht hebben wij voldaan aan de wettelijke verplichting
om vóór 1 april een verslag van werkzaamheden aan te bieden aan de Staten-Generaal.
Maar onze ambitie gaat verder dan dat; we willen stappen zetten naar geïntegreerde
verslaglegging (‘integrated reporting’)
Organisatie, bedrijfsvoering en onderzoeksprogramma’s
Het voorliggende Verslag 2019 , dat wij tegelijk publiceren met ons financieel verslag, vormt
een aanvulling op het verslag van werkzaamheden. Met het uitbrengen van een geïntegreerd
verslag kunnen we de buitenwereld beter laten zien welke maatschappelijke (meer)waarde
we leveren bij de uitvoering van onze – met publiek geld gefinancierde – maatschappelijke
taken.
We publiceren dit Verslag tegelijk met de aanbieding van de financiële jaarverslagen van
het rijk (waaronder het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer, dat onderdeel is van
begrotingshoofdstuk IIB, Hoge Colleges van Staat, waar de Minister van Binnenlandse
Zaken verantwoordelijkheid voor draagt) aan het parlement. In deze publicatie gaan we
in op ontwikkelingen in onze organisatie en onze bedrijfsvoering. Daarnaast spreekt een
aantal externe betrokkenen zich uit over de impact die bepaalde onderzoeken van de
Algemene Rekenkamer voor hen hebben gehad. Zes onderzoeken uit 2019, verricht
binnen de verschillende onderzoeksprogramma’s van onze organisatie, worden op die
manier ‘uitgelicht’:
1. Onderhoud hoofdvaarwegennet (uitgebracht op 15 mei 2019 als onderdeel van
ons Verantwoordingsonderzoek 2018);
2. Bankenresolutie in Nederland (uitgebracht op 12 december 2019);
3. Ouderdomsregelingen ontleed (uitgebracht op 13 november 2019);
4. Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken (uitgebracht op
28 maart 2019);
5. Hilversum in beeld (uitgebracht op 10 december 2019);
6. Aanpak mestvervuiling veehouderij (uitgebracht op 20 juni 2019).
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Bezetting weer op niveau
Na een periode van taakstellingen en reorganisaties kon vanaf 2018 een start worden
gemaakt om de bezetting van de Algemene Rekenkamer in een periode van drie jaar
weer op het oude niveau terug te brengen. Aan het eind van 2019 lag onze daadwerkelijke
bezetting zelfs iets boven de doelformatie.
Het budget van de Algemene Rekenkamer neemt in de periode 2019 t/m 2022 stapsgewijs
toe met € 3 miljoen extra structureel vanaf 2022. Met deze budgettaire aanpassingen,
terug naar het niveau van voor de bezuinigen, is de dekking van onze wettelijke taakuit
voering geborgd. In deze jaren wordt onze formatie navenant uitgebreid.
Net als in 2018 hebben we ook het afgelopen jaar fors ingezet op werving, opleiding en
ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers.
Verder is in 2019 een besluit genomen over herstructurering van de staf. De veranderingen,
die staan beschreven in het plan ‘Staf van de toekomst’, worden in 2020 geïmplementeerd.
Tot slot zijn we 2019 begonnen met de voorbereiding van de strategische periode 20212025. Dat proces moet in 2020 leiden tot de vaststelling van een nieuwe strategie voor
onze organisatie.
Meer mannen dan vrouwen in 2019
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Beheerste en verbeterde bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van onze organisatie is erop gericht de verschillende interne processen
en projecten te beheersen en continu te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om de financiële
processen binnen de organisatie als om processen en projecten op het gebied van bijvoor
beeld de informatiebeveiliging, de inrichting van de accountantscontrole en de interne
controle.
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Het afgelopen jaar is door middel van een ‘Verbeterplan Financieel Beheer’ gewerkt aan
het verbeteren van het financieel beheer en is de interne controle verder aangescherpt.
De projectbeheersing was in 2019 nog niet op het gewenste niveau; dit blijft dan ook een
serieus aandachtspunt in de bedrijfsvoering.
Uitgaven en inkomsten
Zoals aangegeven groeit de begroting van de Algemene Rekenkamer tussen 2019 en 2022
trapsgewijs met uiteindelijk € 3 miljoen extra per jaar structureel, terug naar het oude
niveau van voor de bezuinigingen.
In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer minder uitgegeven dan begroot. Dit hangt
vooral samen met de personele onderbezetting waarvan sprake was. Door forse wervings
inspanningen zijn er in de loop van het jaar vijftig medewerkers ingestroomd en was de
onderbezetting aan het einde van 2019 nagenoeg ingelopen.
De gerealiseerde ontvangsten waren iets hoger dan begroot. Dit kwam vooral doordat
er meer ontvangsten voortvloeiden uit internationale projecten en uit de detachering
van medewerkers.
Realisatie in balans met begroting (x € 1.000)
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Over de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. Onze onafhankelijke
positie is verankerd in de Grondwet. Wij onderzoeken of de rijksoverheid het
gemeenschapsgeld dat haar is toevertrouwd zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft.
In dit hoofdstuk laten we zien waar de Algemene Rekenkamer voor staat. In dat
kader bespreken we wat onze missie is, welke strategie wij volgen, hoe wij ons
onderzoek verrichten, wat onze ijkpunten daarbij zijn en welke toegevoegde
waarde en impact wij nastreven (§ 1.1). Vervolgens zetten we uiteen hoe wij
de dialoog voeren met instellingen en personen voor wie ons werk van belang
is (§ 1.2).

1.1 Waar staat de Algemene Rekenkamer voor?
1.1.1 Onze missie en strategie
In de strategie van de Algemene Rekenkamer voor de periode 2016 – 2020, getiteld Inzicht
als basis voor vertrouwen, hebben wij beschreven wat onze missie is en hoe wij daaraan met
onze onderzoeken uitvoering geven; zie figuur 1.
Missie
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Figuur 1 Missie en strategie Algemene Rekenkamer
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We hebben vastgelegd dat we nadrukkelijker dan voorheen inzicht willen bieden in
publieke geldstromen. Het belang hiervan groeit, nu in de sterk veranderende samenleving
en organisatie van de overheid de besteding van gemeenschapsgeld steeds moeilijker te
volgen is. Wij streven ernaar om hierin met onze onderzoeken helderheid te scheppen.
We willen de maatschappelijke impact van beleidskeuzes en uitgaven zichtbaar maken.
Op die manier willen we de democratische verantwoording over de inning en besteding
van belastinggeld en andere inkomsten van het Rijk bevorderen. Dit is essentieel voor het
vertrouwen dat de maatschappij in de overheid heeft.
In onze strategie hebben we een aantal terreinen en thema’s aangewezen die centraal staan
in ons onderzoek. Deze thema’s zijn verdeeld over de volgende onderzoeksprogramma’s:
• het programma Verantwoordingsonderzoek;
• het programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid;
• het programma Ontvangsten ontcijferd;
• het programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën (TOF) (in de loop van
•

2019 beëindigd);
het programma Energietransitie (nieuw programma waarmee in 2020 van start
is gegaan).

Parallel aan de hierboven vermelde programma’s gaat onze bijzondere aandacht uit naar
de thema’s duurzaamheid en veiligheid.
Ook investeren we voortdurend in nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken. Dit laatste
doen we in het kader van het project ‘Doorontwikkeling Verantwoordingsonderzoek’ (onder
deel van het programma Verantwoordingsonderzoek) en in het kader van een afzonderlijk
programma genaamd Doorontwikkelen, Ontcijferen, Experimenteren en Netwerken (DOEN).
Het einde van de huidige strategische periode komt inmiddels in zicht. Daarom zijn we in
2019 begonnen met de voorbereiding van het formuleren van een volgende organisatie
strategie voor de periode 2021-2025.
1.1.2 Ons onderzoek
Binnen de programma’s onderzoeken wij de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Dit doen
we door onderzoek te verrichten naar (a) de rechtmatigheid van deze inkomsten en uitga
ven en (b) de doelmatigheid- en doeltreffendheid van het beleid dat met deze inkomsten
en uitgaven vorm krijgt.
Onderzoek naar rechtmatigheid
Ons rechtmatigheidsonderzoek richt zich op de vraag of de rijksoverheid het gemeen
schapsgeld volgens de regels heeft ontvangen en uitgegeven. We onderzoeken of de
rijksverantwoording aansluit op de rijksbegroting en op de gemaakte afspraken met het
11

parlement. Als alles in orde is, geven we een goedkeurende verklaring af bij de rijksrekening.
De resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek publiceren we op Verantwoordingsdag,
de derde woensdag in mei.
Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
In ons doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek gaan we na of de doelen van het
rijksbeleid zijn bereikt en of dit op een zo efficiënt mogelijke manier is gebeurd. We beoor
delen daarbij of het beleid de gewenste resultaten heeft opgeleverd (dus: of het beleid
doeltreffend was) en of de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen het geld
zinnig en zuinig hebben uitgegeven (dus: of het beleid en de uitvoering doelmatig waren).
Oftewel: had met hetzelfde budget meer kunnen worden bereikt of had met minder geld
hetzelfde bereikt kunnen worden? We kijken daarbij ook naar de uitvoering: zijn de juiste
beleidsinstrumenten ingezet, pasten de gekozen maatregelen bij het beleidsdoel?
Op eigen initiatief of op verzoek
Wij bepalen als Algemene Rekenkamer zelf wat wij onderzoeken en hoe we dat doen. Wel
kunnen het parlement en de regering bij ons een verzoek indienen voor een onderzoek,
bijvoorbeeld als ze behoefte hebben aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een
bepaald onderwerp. Wij maken vervolgens een eigen afweging over het honoreren van
zo’n verzoek.
Speciale bevoegdheden
De Algemene Rekenkamer beschikt voor het doen van rechtmatigheids- en doelmatigheids
onderzoek over bijzondere wettelijke bevoegdheden. Zo zijn wij bevoegd om bij alle
dienstonderdelen van het Rijk goederen, administraties, documenten en andere informatie
dragers te onderzoeken. Dat is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2016 (CW2016).
1.1.3 Onze ijkpunten
De onderzoeksresultaten en publicaties van de Algemene Rekenkamer moeten van onbe
twiste kwaliteit zijn. Alleen dan leveren we een optimale bijdrage aan het functioneren en
presteren van de rijksoverheid. We hanteren hiertoe bij onze werkzaamheden drie ijkpunten:
• Kwaliteit: bewezen kwaliteitsstandaarden (ook internationale standaarden) en een
gedegen werkwijze vormen de basis van elk Rekenkamerproduct.
• Technologie: we verkennen de mogelijkheden die ontwikkelingen in de ICT en andere
technologische innovaties ons bieden.
• Samenwerking: we werken samen met collega-rekenkamers (ook in het buitenland),
met andere Hoge Colleges van Staat en met (publieke) kennisinstituten.
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1.1.4 Onze prestaties en toegevoegde waarde
De Algemene Rekenkamer wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld. We vinden het dan
ook van belang om transparant te zijn over onze eigen prestaties en over onze toegevoegde
waarde voor de samenleving. Om hierin goed inzicht te bieden gebruiken we onderstaand
model van ‘waardecreatie’.
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Het model toont de samenhang tussen:
• de inzet van geld en personeel voor de uitvoering van onze kernactiviteiten;
• de prestaties die we met onze kernactiviteiten leveren;
• de impact die we op die manier willen bereiken;
• de toegevoegde waarde die we uiteindelijk met ons werk nastreven, te weten:
bijdragen aan het vertrouwen in de democratie.
Het is onze ambitie om het hierboven beschreven model van waardecreatie de komende
jaren verder uit te werken en toe te passen op onze organisatie.

1.2 Dialoog met onze omgeving
We zoeken actief en structureel de dialoog met onze omgeving. We vinden het belangrijk
om te weten welke behoeften er leven bij de instellingen en personen die belang hebben
bij ons werk. Welke ideeën en vraagstukken houden hen bezig en wat verwachten ze van
de Algemene Rekenkamer? Als we hier goed zicht op hebben, kunnen we met ons werk
toegevoegde waarde blijven leveren voor onze doelgroepen.
Hieronder bespreken de manier waarop we actief en structureel de dialoog voeren met
een aantal van de instellingen en personen die betrokken zijn bij ons werk.
In hoofdstuk 2 komen sommige van deze personen zelf aan het woord; zij vertellen daar
in tekstkaders wat voor hen de impact is geweest van een bepaald (onderzoeks)project
van de Algemene Rekenkamer.
1.2.1 Parlement en regering
Wij verschaffen het parlement en de regering informatie die is gebaseerd op onderzoek:
bevindingen, oordelen en aanbevelingen over de bedrijfsvoering en het financieel beheer
van ministeries en andere dienstonderdelen, en over het gevoerde overheidsbeleid. In
afzonderlijke briefings lichten we desgewenst de uitkomsten van onze onderzoeken toe
aan commissies in de Tweede en Eerste Kamer en/of aan de betrokken bewindspersonen.
1.2.2 Hoge Colleges van Staat en kennisinstituten
Wij voeren regelmatig overleg met andere Hoge Colleges van Staat (bijvoorbeeld de
Raad van State, de Nationale ombudsman, de Tweede Kamer), met kennisinstituten, met
onafhankelijke adviesorganen, met planbureaus van de rijksoverheid en met universiteiten.
Daarbij bekijken we of er mogelijkheden zijn om rond bepaalde thema’s gezamenlijk op
te trekken.
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1.2.3 Rekenkamers in binnen- en buitenland
Om effectief te blijven is samenwerking met rekenkamers in binnen- en buitenland voor
ons van belang. Door met onze collega’s kennis uit te wisselen, gezamenlijke standaarden
voor onderzoek te ontwikkelen en samen te werken, kunnen we de kwaliteit van ons werk
vergroten. In hoofdstuk 3 gaan we hierop uitgebreider in.
1.2.4 Burgers en media
We vinden het belangrijk dat ook burgers weten wat de Algemene Rekenkamer doet en
waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Ons werk staat immers in dienst van de samenleving.
Daarom maken we onze onderzoeksbevindingen publiek toegankelijk. Dat gebeurt op onze
website: www.rekenkamer.nl. Daarnaast geven we uitleg bij onze rapporten in korte video’s
die we verspreiden via onze website, YouTube en sociale media. We attenderen geïnteres
seerden via Twitter en LinkedIn op nieuw onderzoek of vacatures en we verstrekken via
Facebook informatie over onze activiteiten. We onderhouden contacten met de media
en we brengen persberichten uit om de uitkomsten van ons onderzoek te delen met het
publiek en om onze rol en positie toe te lichten.
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Ons onderzoek: resultaten, methoden en kwaliteit
In onze strategie voor de periode 2016-2020 hebben we een aantal thema’s
aangewezen die in onze onderzoeksprogramma’s centraal staan. Dit hoofdstuk
gaat over de resultaten van onze (onderzoeks)activiteiten rond deze thema’s.
Bij enkele publicaties en activiteiten staan we iets uitvoeriger stil. In tekstkaders
spreken personen vanuit hun werk belang hebben bij onze bevindingen zich uit
over de impact die deze producten van de Algemene Rekenkamer voor hen hebben
gehad. Ook gaan we in op de manier waarop wij de kwaliteit van onze producten
waarborgen. We besluiten het hoofdstuk met een blik op ontwikkelingen rond de
strategie van onze organisatie.
Een overzicht van ons onderzoek en andere activiteiten uit 2019 hebben
wij gepubliceerd in het Verslag van werkzaamheden 2019. Dit is te vinden op
www.rekenkamer.nl.

2.1 Programma Verantwoordingsonderzoek
Het onderzoek binnen het programma Verantwoordingsonderzoek richt zich op een optimale
jaarlijkse controle van de rijksrekening. Elk jaar proberen we waar mogelijk verbeteringen
aan te brengen in onze werkwijze.
Verantwoordingsonderzoek over 2018
Op 15 mei 2019, de derde woensdag in mei, hebben we de resultaten gepresenteerd van
onze controle van de rijksrekening over 2018. In dit verantwoordingsonderzoek hebben
we, net als in voorgaande jaren, vastgesteld dat ruim 99% van de € 236 miljard aan uitgaven
en € 244 miljard aan ontvangsten van het Rijk rechtmatig was. We hebben de rijksrekening
goedgekeurd. Deze goedkeuring hebben de Tweede en Eerste Kamer nodig om decharge
te kunnen verlenen aan de ministers over het door hen gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Het oordeel dat geld op rijksniveau rechtmatig is uitgegeven, vertelt niet het hele verhaal.
Minstens zo relevant is de vraag of het geld ook heeft opgeleverd wat de bedoeling was.
Het al dan niet bereiken van beoogde effecten is echter vaak lastig te beoordelen. Dat
heeft, nog los van de ingewikkeldheid van doeltreffendheidsonderzoek, onder meer te
maken met het feit dat uitvoering, budgetten en taken in toenemende mate zijn overgeheveld
naar bestuurslagen en -organen buiten de rijksoverheid, zoals gemeenten en provincies.
Daar vindt de werkelijke besteding van het geld plaats.
Om de beperkte reikwijdte van ons jaarlijkse oordeel over de rijksrekening inzichtelijk te
maken hebben we in Staat van de rijksverantwoording 2018 (het overkoepelende rapport
over het verantwoordingsonderzoek) gevisualiseerd en toegelicht hoe de omvang van de
rijksrekening (€ 242 miljard) zich verhoudt tot de omvang van de totale collectieve
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uitgaven (€ 326 miljard volgens de EMU-definitie). Op deze manier hebben we verduidelijkt
dat ons oordeel over de rechtmatigheid bij de rijksrekening betrekking heeft op een uitsnede
van de totale collectieve uitgaven. Wat voor soort uitgaven binnen die uitsnede vallen en
hoeveel geld daar in 2018 naartoe is gegaan, hebben we eveneens in beeld gebracht.
Daarmee hebben we inzichtelijk gemaakt dat een belangrijk deel – meer dan de helft – van
het geld dat door het Rijk wordt geïnd, door (bestuurs-)instanties buíten de rijksoverheid
wordt besteed.
Inzet van extra geld: ‘intensiveringen’
Wij hebben binnen ons onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitgaven specifiek
gekeken naar beleidsterreinen waarvoor het kabinet in 2018 extra geld beschikbaar had
gesteld. We moesten concluderen dat deze inzet van extra geld niet goed zichtbaar was
gemaakt in de rijksrekening.
We signaleerden ook dat het kabinet te weinig had gedaan om goed in beeld te brengen
welke resultaten bereikt moesten gaan worden.
Voor het parlement is het van belang dat zulke informatie goed herkenbaar is in de rijks
rekening. Anders kan het zijn controlerende taak niet naar behoren vervullen.
Illustratief in dit verband is de wijze waarop het extra geld voor het onderhoud van het
vastgoed van het ministerie van Defensie en het onderhoud van het hoofdvaarwegennet
(zie ook hierna) was verantwoord. Uit onze onderzoeken naar deze beide thema’s bleek
dat in de jaarverslagen van de betrokken ministeries niet duidelijk was omschreven wat de
staat van het vastgoed respectievelijk de infrastructuur was, waardoor ook niet goed te zien
was dat er onvoldoende geld was gereserveerd voor de instandhouding ervan.
Onderhoud hoofdvaarwegennet
Ons onderzoek naar de instandhouding van het hoofdvaarwegennet maakte deel uit
van ons verantwoordingsonderzoek naar het jaarverslag 2018 van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
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Onderzoek naar instandhouding hoofdvaarwegennet
Marleen Buitendijk, beleidsadviseur bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, brancheorganisatie
voor de binnenvaart, over het onderzoek naar Gebruiksbeperkingen in het hoofdvaarwegennet: “Het rapport van de Algemene Rekenkamer heeft ons enorm geholpen om
tegen het uitgesteld onderhoud te ageren”.
“We hadden al geruime tijd het idee dat het onderhoud van de vaarwegen ernstig achterliep.
Dat hebben we de onderzoekers verteld toen ze contact met ons zochten. Maar als branche
vereniging voor de Nederlandse binnenvaart kregen we er nooit echt de vinger achter. De
onderhoudsbudgetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn ondoorzichtig.
Ook konden wij niet over alle relevante informatie beschikken. De Algemene Rekenkamer kreeg
die informatie wél boven tafel. Uit het rapport bleek dat de situatie nog ernstiger was dan we
hadden verwacht.
Wat voor ons echt een openbaring was: op het ministerie werden er beleidsmatige keuzes
gemaakt om bepaald onderhoud niet als onderhoud te bestempelen en daardoor rekenden
ze het niet mee bij de onderhoudsbudgetten. De Algemene Rekenkamer constateerde dat
de werkelijke omvang van uitgesteld en achterstallig onderhoud aan bruggen en sluizen was
opgelopen tot ruim € 400 miljoen.
Het onderzoek heeft vrijwel meteen tot een kentering geleid. De minister wil het probleem
nu structureel aanpakken. Op korte termijn wordt er al ruim € 100 miljoen geïnvesteerd in
het onderhoud van de vaarwegen. Ik hoop dat de Algemene Rekenkamer wel een vinger aan
de pols houdt en blijft monitoren of de infrastructuur van onze vaarwegen ook echt verbetert.”

Oog voor bedrijfsvoering
Wij kijken in ons verantwoordingsonderzoek ook naar de informatie die in het jaarverslag
van het Rijk is opgenomen over de bedrijfsvoering en het door de overheid gevoerde beleid.
Vanwege het belang van een goede bedrijfsvoering besteden wij met name aandacht aan
rijksbrede aspecten die grote invloed hebben op het functioneren en presteren van het
Rijk, zoals personeel, digitale overheid en vastgoed.
In ons verantwoordingsonderzoek van 2018 hebben we in de bedrijfsvoering van de
ministeries diverse problemen gesignaleerd. Deze problemen hadden betrekking op de
ICT en de beveiliging van informatie, op de inkoop en de mate waarin het management
in control was.
De urgentie om de informatiebeveiliging goed op orde te hebben is groot. We zagen
dat de informatiebeveiliging bij de rijksoverheid in 2018 nog steeds niet op orde is. Door
de voortdurende ontwikkeling van ICT vereist de informatiebeveiliging een continue
verbetering. Stilstand is vaak achteruitgang.
Brieven met aandachtspunten bij de begrotingen 2020
Een goede begroting vormt de basis van een goede uitvoering en verantwoording. Daarom
hebben we in 2019 zoals elk jaar brieven opgesteld met punten waaraan het parlement
extra aandacht zou moeten schenken bij de beoordeling van de ontwerpbegrotingen van
de ministeries. Aanvullend hebben wij diverse Tweede Kamercommissies door middel van
briefings over deze aandachtspunten geïnformeerd.
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Per ministerie hebben we daarnaast aandacht gevraagd voor aanbevelingen uit eerdere
Rekenkameronderzoeken die nog niet waren opgevolgd (zie ook paragraaf 2.9 over de
Voortgangsmeter).

2.2 Programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën
Wij hebben het afgelopen jaar ons onderzoeksprogramma Toekomstbestendige overheids
financiën (TOF) geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de programmadoelen
in belangrijke mate zijn behaald. Met onderzoeken en verkenningen is structureel aandacht
geschonken aan drie strategische thema’s voor het programma: (1) het Nederlandse
‘huishoudboekje’, (2) toezicht op financiële instellingen en (3) EU-geld in Nederland.
Afbouw programma
Het programma TOF stopt formeel op 1 januari 2020, maar lopend onderzoek wordt
nog wel afgerond.
Dat geldt in de eerste plaats voor het internationale onderzoek naar de resolutie van
banken (het gecontroleerd afwikkelen van banken die dreigen om te vallen). Dit onderzoek,
dat we samen verrichten met de rekenkamers van Duitsland, Estland, Finland, Oostenrijk,
Portugal en Spanje, wordt in 2020 gepubliceerd.
Ook het lopende onderzoek naar de werking van budgettaire kaders en begrotingsramingen
zal worden afgerond.
En ten slotte ronden we in 2020 het lopende onderzoek af naar de budgettaire intensiveringen uit het regeerakkoord. Hoeveel geld is daarvan uitgegeven en hoe goed zijn die
uitgaven onderbouwd?
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Onderzoek naar bankenresolutie in Nederland
Minke Gort, senior beleidsadviseur resolutie bij De Nederlandsche Bank (DNB), over
het onderzoek naar de bankenresolutie in Nederland: “De Algemene Rekenkamer
houdt je een spiegel voor en dat is alleen maar gezond.”
“DNB was zelf al begonnen aan enkele verbeteringen die werden voorgesteld in het rapport.
Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer kwam daarom op een goed moment. Zo is in het
onderzoek kritisch gekeken of DNB afdoende capaciteit heeft voor de planning van de resolutie
van middelgrote en kleine banken. Dat nemen we nu mee in de ontwikkeling van het kostenkader.
Het onderzoek dwingt tot nadenken over je eigen organisatie. Dat vind ik een goede zaak. Zolang
het maar eens in de zoveel tijd gebeurt en niet elk jaar, want het is wel een intensief proces.
Met de hoofdconclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer konden we goed uit
de voeten. Ook merkten we dat er bij het Ministerie van Financiën meer aandacht kwam voor
de planning van de resolutie van middelgrote en kleine banken. Maar we plaatsten ook, en dat
is waarschijnlijk niet verbazingwekkend, een paar vraagtekens bij het rapport. De Algemene
Rekenkamer stelde namelijk dat DNB een ambivalente werkrelatie heeft met de Gemeenschap
pelijke Afwikkelingsraad van de EU oftewel de Single Resolution Board (SRB). Dat riep veel
vragen op en heeft impact op ons relatiemanagement met de SRB. Ook is de SRB volgens ons
coulant geweest in het aanleveren van stukken en informatie voor het Rekenkameronderzoek.
Die coulance was volgens de Algemene Rekenkamer onvoldoende; ik vond het jammer dat dat
zo in het rapport stond.”

Doorlopende taak
Het programma TOF bevat ook een structurele opdracht, die na beëindiging van het
programma blijft bestaan: het jaarlijks opstellen van een rapport bij de zogenoemde
Nationale Verklaring. Het Ministerie van Financiën stelt deze verklaring, waarin de regering
zich verantwoordt over de in Nederland bestede EU-subsidies, jaarlijks op. De Algemene
Rekenkamer geeft vervolgens in een onderzoeksrapport een oordeel over deze verant
woording.
Kennisbehoud
Met het programma TOF hebben we de afgelopen jaren kennis opgebouwd over begrotingen
en het begrotingsbeleid. Ook hebben we in het programma onze EU-kennis gebundeld.
Beide kennisdomeinen zijn belangrijk voor het werk van alle onderzoeksdirecties binnen
ons instituut. Het college heeft dan ook besloten dat deze insitutionele kennis behouden
moet blijven en ten dienste van alle directies moet staan.
Onder meer met behulp van een van tijd tot tijd geactualiseerde vaste set van EU-pagina’s
op onze website en met nieuwe EU-gerelateerde onderzoeksthema’s zal de vergaarde
EU-kennis toegankelijk blijven en verder worden uitgebouwd.
Ook voor de opgebouwde begrotingskennis geldt dat het institutionele kennis is die ook
buiten het programma TOF kan worden ingezet. Het gaat daarbij om inzichten over de
samenhang tussen rijksbegroting, begrotingsbeleid, financiële instrumenten, financiële

21

constructies, begrotingsproces en begrotingspresentatie. Gezien het toenemende belang
ervan in het werk van Algemene Rekenkamer is het wenselijk om deze opgebouwde kennis
in de organisatie zeker te stellen en waar nodig uit te bouwen.

2.3 Programma Ontvangsten ontcijferd
Doel van het onderzoeksprogramma Ontvangsten ontcijferd is het verbeteren van inzicht in
de ontvangstenkant van de rijksoverheid. Met dit programma willen wij onze kennis van de
rijksontvangsten en het onderliggende beleid verdiepen en verbreden. Deze kennis zetten
wij in voor onderzoek, waarover wij rapporteren aan het parlement en andere betrokkenen.
Publicaties
In 2019 hebben wij in het kader van het programma Ontvangsten ontcijferd drie rapporten
gepubliceerd. Ook hebben we één brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om
de volgende titels:
• Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst (rapport uitgebracht op
11 juni 2019);
• Forfaits in het belastingstelsel (rapport uitgebracht op 26 juni 2019);
• Fiscale stimulering van elektrische auto’s (Kamerbrief uitgebracht op 26 juni 2019);
• Autobelasting als beleidsinstrument (rapport uitgebracht op 27 november 2019).
In de eerste twee onderzoeken (naar het gebruik van algoritmes bij de selectie van aangiften
door de Belastingdienst en naar autobelastingen als beleidsinstrument) hebben we vooral
gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het onderzochte beleid. Hiermee
hebben we invulling gegeven aan de uitkomst van de interne evaluatie van het programma
Ontvangsten ontcijferd uit 2018 .
Onze brief aan de Tweede Kamer (26 juni 2019) over de fiscale stimulering van elektrisch
rijden vloeide voort uit een verzoek van de Tweede Kamer, nadat het college eerder had
besloten tot het onderzoek naar autobelastingen. Deze brief trok behalve parlementaire
aandacht ook veel media-aandacht.
Lopende onderzoeken
In 2019 hebben we in het kader van het programma Ontvangsten ontcijferd ook een aantal
nieuwe onderzoeken in gang gezet. Twee daarvan verwachten wij in 2020 te publiceren.
Dit betreft fase 3 van het onderzoek naar de autobelastingen en een vervolgonderzoek naar
belastingontwijking. Dit laatste onderzoek voeren wij uit op verzoek van de Tweede Kamer.
Na voorbereidingen in 2019 hebben we daarnaast begin 2020 nog twee andere onderzoeken
opgestart: één naar belastingheffing van woningcorporaties en één naar de landbouwvrijstelling. Over deze beide onderzoeken zullen we later rapporteren.
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2.4 Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid
De overheidsuitgaven voor zorg en sociale zekerheid bedroegen in 2018 € 70,6 miljard
respectievelijk € 78,6 miljard (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200, nr. 1).
Deze sectoren verbruiken samen een steeds groter deel van de collectieve uitgaven. De
houdbaarheid en de beheersing van deze grotendeels premiegefinancierde uitgaven zijn
belangrijke aandachtspunten in ons onderzoeksprogramma Premiesectoren zorg en sociale
zekerheid. Met de uitvoering van dit programma willen we helderheid scheppen in de
prestaties die met het geld worden geleverd en de mate waarin gestelde doelen worden
gerealiseerd. Zo bieden we het parlement inzicht in (a) hoe de financiering van de zorg en
sociale zekerheid is vormgegeven en (b) hoe het beleid op deze terreinen in de praktijk werkt.
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
In ons verantwoordingsonderzoek naar het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gepubliceerd op 15 mei 2019, hebben we aandacht
besteed aan de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). We
stelden vast dat bijna de helft van de mensen die in 2017 voor deze regeling in aanmerking
kwamen, in 2018 nog niet in beeld was bij het UWV. Naar aanleiding van deze conclusie
zijn er veel Kamervragen gesteld over welke WGA-gerechtigden wel dienstverlening van
het UWV ontvangen en welke WGA-gerechtigden niet.
We deden de aanbeveling aan de minister om zo snel mogelijk in 2019 met de aangekondigde
experimenten te beginnen en zo kennis op te bouwen over de relatie tussen UWV-dienst
verlening, kenmerken van WGA-gerechtigden en feitelijke werkhervatting. Op die manier
kunnen de kosten en baten van de dienstverlening aan WGA-gerechtigden in kaart worden
gebracht. Dit was van belang omdat er nog geen inzicht bestond in de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de dienstverlening. De minister is in oktober 2019 begonnen met de
experimenten.
Ouderdomsregelingen ontleed
In november 2019 hebben we een onderzoek uitgebracht naar het stelsel van ouderdoms
regelingen. Doel van het onderzoek was om inzichtelijk te maken hoe het stelsel in elkaar
zit, wat het kost en in hoeverre de uitvoering van de ouderdomsregelingen doelmatig en
doeltreffend gebeurt.
Uit onze analyse kwam naar voren dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de ouderdoms
regelingen doelmatig uitvoert. Ook wordt van de belangrijkste regeling, de AOW (waar
twee derde van de sociale zekerheidsuitgaven voor is bestemd), goed gebruikgemaakt.
Maar bij de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), bedoeld voor ouderen
met een onvolledige AOW, ligt dat anders. Tussen de 48% en 56% van de mensen die recht
hebben op deze voorziening, blijkt er geen gebruik van te maken. Dat betekent dat deze
mensen een inkomen hebben onder het bestaansminimum.
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Ons onderzoek heeft op verschillende manieren impact gehad. Daarover kunt u meer lezen
in ons Verslag van werkzaamheden 2019.
Onderzoek naar ouderdomsregelingen
Marcel Tielen, beleidsadviseur bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB): “Het onderzoek
van de Algemene Rekenkamer heeft de aanpak van het niet-gebruik van Aanvullende
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) op de politieke agenda gezet.”
“De onderzoekers zijn echt diep in de data gedoken van het niet-gebruik van ouderdomsregelingen.
Bij de SVB hebben wij dit uiteraard ook gedaan, dus wij weten dat een complexe exercitie is.
Het aantal mensen dat geen gebruikmaakt van de AIO was nog hoger dan wij in beeld hadden.
Volgens de Algemene Rekenkamer ontvangt namelijk circa de helft van AIO-gerechtigden geen
AIO.
Voor de SVB is het heel belangrijk om het niet-gebruik van ouderdomsregelingen tegen te gaan.
Daar maken we ook veel werk van.
Het thema niet-gebruik stond niet op de politieke agenda. Het rapport heeft daar een behoorlijk
verschil in gemaakt. Ook alle media-aandacht voor het rapport lijkt daaraan bij te hebben
gedragen. Wij krijgen sindsdien ook vaker telefoontjes, dikwijls van kinderen van ouders die
slecht Nederlands praten. Alleen dat al heeft geleid tot meer aanvragen voor de AIO, al gaat
het eerder om tientallen dan om honderden.
Vanuit de SVB willen we graag alle mensen die mogelijk recht hebben op een AIO-uitkering
gericht en persoonlijk benaderen, telefonisch of via een huisbezoek bijvoorbeeld. Dit kunnen wij
nu niet, omdat we niet weten wie we kunnen benaderen. Hiervoor hebben we gegevens over het
inkomen en eigen vermogen nodig. Dat betekent dat er gegevens moeten worden uitgewisseld
met andere uitvoeringsorganisaties. De minister heeft in de Tweede Kamer toegezegd met een
juridische grondslag voor de gegevensuitwisseling te komen als blijkt dat hier een belemmering
zit. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we dat zo proportioneel mogelijk kunnen vormgeven. Ik
heb goede hoop dat we hiermee veel mensen kunnen bereiken die mogelijk recht hebben op een
AIO-uitkering. Dat is helemaal volgens de visie van de SVB: iedereen krijgt waar hij recht op heeft.”

Arbeidsmarktflexibilisering
In 2019 hebben we binnen het programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid ook
gewerkt aan onderzoek naar de invloed van arbeidsmarktflexibilisering op de sociale
zekerheid. In 2020 zullen we over de uitkomsten hiervan rapporteren.
Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg
In ons verantwoordingsonderzoek naar het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Volks
gezondheid Welzijn en Sport (VWS), dat uitkwam op 15 mei 2019, hebben we aandacht
besteed aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. We stelden vast dat zorgkantoren op dit
moment nog niet beschikken over de informatie die nodig is om gericht te kunnen sturen
op kwaliteitsverbetering en op een doelmatiger besteding van de extra € 2,1 miljard die zij
krijgen voor de verpleeghuiszorg. Het gaat hier om informatie die op termijn óók nodig is
om voor het parlement en de samenleving inzichtelijk te maken in hoeverre de beoogde
kwaliteitsverbetering in de verpleeghuizen is gerealiseerd.
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Een jaar eerder hadden wij de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
onderzocht. Dit kader leidde tot de zojuist genoemde extra € 2,1 miljard voor de verpleeg
huiszorg. Wij deden de minister van VWS toen de suggestie om Zorginstituut Nederland
voortaan de doelmatigheid van de zorg in de voorgedragen kwaliteitsstandaarden inhoudelijk
te laten beoordelen en waar nodig de minister daarover te adviseren. Inmiddels (januari
2020) heeft de Tweede Kamer een amendement op een wetsvoorstel met deze strekking
aangenomen.
Zorgonderzoeken
In 2019 hebben we drie onderzoeken in gang gezet binnen het zorgdomein: (1) een onder
zoek naar de resultaten van de onderhandelingen over de prijzen van geneesmiddelen,
(2) een onderzoek naar de bijdrage van het programma Zinnige Zorg van Zorginstituut
Nederland aan versterking van het zorgpakketbeheer en beheersing van de zorguitgaven,
en (3) een onderzoek naar de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Al deze
onderzoeken zullen in 2020 worden gepubliceerd.
Toeslagen
Jaarlijks ontvangen ruim zes miljoen huishoudens één of meer toeslagen: huurtoeslag,
kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag. In het onderzoek Toeslagen
terugbetalen zijn we nagegaan hoeveel en welke huishoudens toeslagen moeten terug
betalen omdat de toeslagvoorschotten die ze ontvingen achteraf bezien hoger waren
dan het bedrag waar ze recht op hadden.
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat toeslagschulden weliswaar veelal een tijdelijk
probleem zijn, maar dat ruim 8% van de ontvangers (oftewel 550.000 huishoudens)
langer dan twee jaar nodig heeft om de toeslagschuld terug te betalen. Verder bleek dat
het bij deze afbetaling vaak om substantiële bedragen gaat: voor meer dan de helft van
de huishoudens is de omvang van hun toeslagschulden groter dan 10% van het nettomaandinkomen.
Op de dag van publicatie in juni 2019 hebben wij de uitkomsten van dit onderzoek in
de Tweede Kamer aan de vaste commissie SZW toegelicht. Dit deden we samen met
de Nationale ombudsman, die al eerder onderzoek naar deze materie deed.
Op verzoek van de Eerste Kamer hebben we ons onderzoek in oktober 2019 ook toe
gelicht voor de vaste commissie Financiën aldaar. Verder zijn de onderzoeksuitkomsten
meegenomen in het Interdepartementale Beleidsonderzoek Toeslagen (IBO) deel 1
(uitgebracht in november 2019). Het kabinet heeft toegezegd bij de publicatie van IBO
deel 2 terug te komen op de bevindingen en conclusies uit ons rapport Toeslagen.
Op verzoek van de Tweede Kamer hebben we in december 2019, naar aanleiding van de
problemen die inmiddels waren gerezen rond de kinderopvangtoeslag, onze bevindingen
hierover toegelicht in een besloten briefing. Daarbij hebben we ons onderzoek in de
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context geplaatst van andere onderzoeken naar toeslagen die we in de afgelopen vijftien
jaar hebben uitgevoerd en de lessen die daaruit te trekken zijn. In februari 2020 hebben wij
die lessen nader uitgewerkt in een brief aan het parlement.

2.5 Programma Energietransitie
In 2019 zijn we van start gegaan met ons nieuwe onderzoeksprogramma Energietransitie.
Het gaat om een programma waarin wij het verloop van de energietransitie, een lange
termijnopgave waarmee veel publiek geld gemoeid is, volgen en onderzoeken.
Het programma heeft tot doel om inzicht te verschaffen in (a) de wijze waarop de regering
haar beleidskeuzes rond de energietransitie onderbouwt en (b) de doeltreffendheid,
doelmatigheid en financiële gevolgen van de uitvoering van deze beleidskeuzes. De kern
vraag van het programma is of de rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig handelt bij het
voorbereiden en uitvoeren van de energietransitie. Daarbij besteden we ook aandacht aan
het lerend vermogen. Op onderdelen is het transitiebeleid immers een ‘zoekend proces’.
Dat maakt het relevant om na te gaan of de overheid voor zichzelf (en anderen) het trekken
van lessen heeft ingebouwd in de beleidsontwikkeling, zodat leerpunten kunnen worden
gebruikt om het beleid waar nodig bij te stellen.
Binnen het programma Energietransitie wordt over de volle breedte van de energietransitie
onderzocht of er volledig zicht is op publieke geldstromen en of de verantwoording over
de inzet van rijksmiddelen voor de transitie adequaat is. Daarnaast worden binnen het
programma verdiepende onderzoeken uitgevoerd naar aspecten van het transitieproces
waarmee relatief veel overheidsgeld gemoeid is en/of die grote gevolgen hebben voor de
burger. Dit betekent dat we in het programma aandacht gaan besteden aan het energie
transitiebeleid voor de gebouwde omgeving, voor de energie-infrastructuur en voor de
industrie.
In 2019 is het programmaplan uitgewerkt en zijn we begonnen met een verdiepend onder
zoek naar enkele staatsdeelnemingen (ondernemingen waarvan de rijksoverheid alle of een
deel van de aandelen bezit) die een rol hebben gekregen in de energietransitie op grond
van een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) of uit
hoofde van een nieuwe wettelijke taak.

2.6 Onderzoeken op het gebied van veiligheid
Cybersecurity in vitale sectoren
In 2019 trokken enkele onderzoeken die wij hadden verricht op het gebied van digitale
veiligheid veel aandacht. Dit geldt vooral voor het rapport Digitale dijkverzwaring: cyber
security en vitale waterwerken, dat wij op 28 maart uitbrachten. Het was het eerste in een
reeks Rekenkameronderzoeken naar cybersecurity van vitale sectoren. In ons Verslag van
werkzaamheden 2019 hebben we dit onderzoek uitgelicht.
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Onderzoek naar cybersecurity en vitale waterwerken
Perry van de Weyden en Richard Bakker, werkzaam als respectievelijk CIO en senior
IT-auditor bij Rijkswaterstaat, vinden dat het Rekenkameronderzoek naar cybersecurity
en vitale waterwerken een publiek belang heeft gediend, namelijk: de veiligheid van de
gebruikers van tunnels, bruggen en sluizen.
Perry van der Weyden: “De cyberveiligheid van de automatisering van infrastructuur is complexe
materie. Het onderzoek heeft een goed leesbaar rapport opgeleverd. Ik laat het ook aan nieuwe
collega’s lezen, zodat ze meteen weten wat er op dit gebied speelt bij Rijkswaterstaat. Het
onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft de awareness over cyberveiligheid zowel bij
Rijkswaterstaat als binnen het kerndepartement (het Ministerie van IenW) vergroot. Wil je
veilige IT hebben, dan begint het bij aandacht voor cybersecurity onder je medewerkers.”
Richard Bakker: “Industriële automatisering is wel wat anders dan kantoorautomatisering.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de IT van zo’n vierhonderd objecten zoals bruggen,
sluizen en tunnels. Ook al besteden we veel aandacht aan cyberveiligheid, je bent natuurlijk
ook nieuwsgierig of je dat wel goed doet en waar er nog kwetsbaarheden zitten. Het rapport
bevestigt dat Rijkswaterstaat op de goede weg is en heeft nadere bruikbare inzichten gegeven.
We zijn aan de slag gegaan met de acht aanbevelingen. Dit onderzoek naar cybersecurity van
vitale waterwerken was ook voor de Algemene Rekenkamer nieuw terrein. Zo hebben we tijdens
dit onderzoek van elkaar kunnen leren.”

Ten tijde van het verschijnen van dit verslag zal ons tweede onderzoek in de reeks, ditmaal
gericht op de cybersecurity van de grensbewaking op Schiphol, zijn gepubliceerd.
Informatiebeveiliging bij het Rijk
In mei van 2019 was ons onderzoek naar de informatiebeveiliging van het Rijk onderdeel
van ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Helaas bleek dat de informatiebeveiliging
bij de ministeries in 2018 niet te zijn verbeterd. Het aantal onvolkomenheden dat wij
signaleerden was gegroeid van negen in 2017 naar elf in 2018. Slechts bij drie ministeries
was de informatiebeveiliging op orde, namelijk bij het Ministerie van EZK, bij het Ministerie
van SZW en bij het Ministerie van VWS. Dit bleef niet onopgemerkt in de Tweede Kamer.
Wel zagen we vorig jaar dat de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) om rijksbreed de informatiebeveiliging te coördineren waren
uitgebreid. Nu dit is geregeld, is het wat ons betreft zaak om deze bevoegdheden te koppelen
aan concrete acties. Ook is het van belang om op korte termijn de bevoegdheden van de
minister van BZK qua informatiebeveiliging in lijn te brengen met de bevoegdheden van de
minister van Financiën. Op die manier kan de status van de informatiebeveiliging op het
hoogste niveau worden besproken en kunnen de noodzakelijke verbeteringen voortvarend
worden doorgevoerd.
In het verantwoordingsonderzoek over 2019 zullen we bekijken of de informatiebeveiliging
bij het Rijk is verbeterd.
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2.7 Nieuwe methoden en technieken van onderzoek
2.7.1 Doorontwikkeling verantwoordingsonderzoek
Eén van de doelen van ons verantwoordingsonderzoek (VO) is om de maatschappelijke
resultaten van beleid beter zichtbaar te maken voor de samenleving. Ook willen we inzicht
geven in grote uitvoeringsvraagstukken en ondersteuning bieden bij het moderniseren van
publieke verantwoording.
Onderwerpselectie
In lijn met de ambities van het programma Doorontwikkeling VO hebben we bij de start
van het VO meer onderwerpen geselecteerd waarbij we kijken naar de maatschappelijke
resultaten van beleid. Daarnaast hebben we in het lopende VO 2019, dat in mei 2020
verschijnt, prioriteit toegekend aan uitvoeringsvraagstukken bij het toepassen van informatie
technologie (IT). Niet alle ministeries onderkennen het belang om risico’s op dit gebied
voldoende te beheersen.
Ophalen feedback
Wij vinden het belangrijk dat de resultaten van ons VO praktisch bruikbaar zijn voor onze
doelgroepen. In het kader van het programma Doorontwikkeling VO hebben we daarom
het afgelopen jaar feedback opgehaald bij belangrijke gebruikers van onze VO-rapporten,
zoals de Tweede Kamer en de ministeries. We hebben de ontvangen op- en aanmerkingen
geanalyseerd en een pakket met door te voeren verbeteringen opgesteld. We gaan bijvoor
beeld in onze rapporten meer samenvattende figuren opnemen. Ook gaan we de kwaliteit
van onze externe presentaties vergroten.
Gebruik van data
Tot slot hebben we in het kader van ons programma Doorontwikkeling VO gewerkt aan een
betere ontsluiting van data in de IT-systemen van het Rijk. Het gaat zowel om financiële als
personele data. Deze data zijn nu beter te gebruiken voor het uitvoeren van analyses en het
opsporen van risico’s voor de bedrijfsvoering van de ministeries.
2.7.2 Programma DOEN
Ons onderzoeksprogramma Doorontwikkelen, Ontcijferen, Experimenteren en Netwerken
(DOEN) richt zich op het verder ontwikkelen van het doelmatigheids- en doeltreffend
heidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer, opdat we nog beter inzicht kunnen bieden
in de maatschappelijke effecten van beleid in relatie tot het gemeenschapsgeld dat aan
dat beleid is uitgegeven.
Het zwaartepunt ligt voor de laatste twee jaar van het programma (2019 en 2020) op
het zélf onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.
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De datahub, een team dat zich speciaal bezighoudt met datagedreven onderzoek c.q. de
daarvoor benodigde methoden en oplossingen, maakt sinds 1 januari 2019 geen deel meer
uit van het programma DOEN. Dit team heeft een structurele plaats gekregen in een van
onze onderzoeksdirecties.
Focusonderzoek
In 2019 hebben we het zogenoemde focusonderzoek geëvalueerd: een type onderzoek
dat in 2017 in het kader van het programma DOEN is ontwikkeld. Focusonderzoeken
onderscheiden zich van reguliere Rekenkameronderzoeken door een kortere doorlooptijd,
een scherper afgebakende vraagstelling en een bondiger rapportage zonder bestuurlijke
oordelen of aanbevelingen.
We hebben ervoor gekozen om in de evaluatieperiode geen nieuwe focusonderzoeken
op te starten. In 2019 zijn er daarom geen focusonderzoeken gepubliceerd.
Op basis van de evaluatie heeft het college besloten dat het focusonderzoek zal worden
opgenomen in onze productportfolio, omdat het bewezen toegevoegde waarde heeft ten
opzichte van onze andere publicatievormen. Er is ook een nieuwe coördinator focusonder
zoeken benoemd.
Beeld
Het gebruik van betekenisvol beeld staat tegenwoordig centraal in onze producten. Beeld
is dan ook meer dan een illustratie. De functie ervan is tweeledig: het kan onderzoekers
helpen in de analysefase (‘beeld als methode’) en het kan een belangrijk element zijn bij
het overbrengen van de boodschap van het onderzoek aan de lezer (‘verhaal in beeld’).
‘Beeld als methode’ is in 2019 onder meer expliciet toegepast bij het onderzoek naar
revolverende fondsen. Eind 2019 is besloten dat de Design Audit Studio (het team ontwer
pende onderzoekers dat deze ontwikkelingen aanjaagt) per 1 januari 2020 een zelfstandige
plek in de organisatie krijgt.
Meer onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
Een belangrijke ambitie die wij hebben met het programma DOEN is om meer onderzoek
te verrichten naar de doeltreffendheid en/of doelmatigheid van beleid. Daartoe hebben
we in 2019 drie projecten in gang gezet die zich hierop bij uitstek richten. Het gaat om
onderzoeken naar respectievelijk het effectief aanpakken van milieucriminaliteit, naar de
maatschappelijke kosten en baten van de vervanging van de brug over het Burgemeester
Delenkanaal bij Macharen en van de doelmatigheid van het beleid rond patenten die bij
onderzoeksinstellingen berusten. Deze onderzoeken lopen nog door in 2020.
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Pool van specialisten in methoden en technieken (M&T)
In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een pool opgericht bestaande uit Rekenkamer
medewerkers die beschikken over specifieke kennis en ervaring op het gebied van onder
zoeksmethoden en -technieken. Deze zogenoemde M&T-pool staat ter beschikking van
onderzoeksteams die willen sparren over de aanpak van hun onderzoek. In de pool zitten
medewerkers uit diverse onderzoeksdirecties. Feitelijk is de M&T-pool een eerste stap om
ervoor te zorgen dat de in het programma DOEN (en ook elders) vergaarde kennis over
onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid wordt gedeeld met de rest van de
organisatie. Een voorbeeld hiervan is de ‘Mixed Methods-markt’ die in 2019 is georganiseerd
en die vanwege grote belangstelling in 2020 een vervolg krijgt. De Mixed Methods-markt is
een initiatief waarin collega’s met elkaar in gesprek kunnen gaan over het gebruik en
combineren van methoden bij de Algemene Rekenkamer.
Aandacht voor focus en perspectief van onderzoek
We hebben afgelopen jaar in het kader van het programma DOEN geïnventariseerd wat de
focus was van onze beleidsonderzoeken (naar welke elementen uit overheidsbeleid hebben
we gekeken?) en wat daarbij het perspectief was (vanuit welke invalshoek hebben we het
onderwerp benaderd?). De inzichten die dit project heeft opgeleverd hebben we beschreven
in ons Verslag van werkzaamheden 2019). Het college heeft inmiddels besloten het ontwik
kelde model (met de assen ‘focus’ en ‘perspectief’) voortaan standaard te gebruiken bij de
besluitvorming over nieuwe projecten.
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In 2019 had ons onderzoek een vrij sterke en evenredige spreiding
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Figuur 3 Wat voor type onderzoek deden we in 2019?

Uit de inventarisatie van het beleidsonderzoek dat we in 2019 hebben uitgebracht, komt
het beeld naar voren van een sterke en vrij evenredige spreiding in ons onderzoek naar
voren, zowel naar focus als naar perspectief. Wel heeft ons onderzoek een tamelijk sterk
beschrijvend karakter. In vergelijking met het voorgaande jaar hebben we meer gekeken
naar de maatschappelijke effecten (‘outcome’) van beleid, en minder naar processen.

2.8 Overig onderzoek
Sommige onderzoeken die wij verrichten maken geen deel uit van onze meerjarige onder
zoeksprogramma’s. In 2019 gold dat voor het onderzoek dat wij deden op het terrein van
onderwijs, media en diversiteit.
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Onderzoeken op het terrein van onderwijs
Het onderwijsveld is het beleidsterrein waar in deze kabinetsperiode het meeste extra geld
naartoe gaat. Wij hebben in 2019 twee onderzoeken verricht op dit terrein:
• In ons verantwoordingsonderzoek naar het jaarverslag 2018 van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben wij gekeken naar het extra geld
dat was uitgetrokken voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs. Het
ging om een investering van € 430 miljoen, die in twee tranches zou worden uitbetaald.
Wij vonden het opmerkelijk dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media in 2019 al een deel van de tweede tranche wilde uitbetalen, zonder dat bekend
was of het extra geld daadwerkelijk tot een lagere werkdruk had geleid. Wij deden de
aanbeveling om alsnog voldoende informatie over het resultaat van de investering te
verzamelen, om daarna een onderbouwd besluit te kunnen nemen over de uitbetaling
van het laatste deel van de tweede tranche. Dit was naar ons oordeel nodig om te
voorkomen dat het extra geld zou worden toegekend aan scholen die de procedure
niet hadden gevolgd of die het geld het geld uit de eerste tranche niet hadden besteed
aan het verlagen van de werkdruk.
In november 2019 maakte de minister extra geld vrij voor het lerarentekort vrij. In
deze € 460 miljoen was ook € 97 miljoen aan werkdrukmiddelen opgenomen. In ons
vervolgonderzoek stellen wij vast dat dat de minister ook voorafgaand aan de toeken
ning van het resterende deel van de tweede tranche van de werkdrukmiddelen in 2019
niet heeft geëvalueerd of het eerder toegekende geld wel effect heeft gehad op de
werkdruk van leerkrachten in het primair onderwijs.
• In ons onderzoek Bekostiging voortgezet onderwijs uit 2014 deden wij de minister van
OCW de aanbeveling om de bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs
te vereenvoudigen. Vorig jaar kreeg onze suggestie, mede na een advies van de Onder
wijsraad, zijn beslag: de minister van OCW en de VO-raad hebben gezamenlijk een
voorstel voor het vereenvoudigen van de bekostiging van scholen in het voortgezet
onderwijs uitgewerkt. In 2019 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
Onderzoek op het terrein van de media
In december 2019 publiceerden we ons onderzoek Hilversum in beeld. Daarin constateerden
we dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), ofschoon zij daartoe de opdracht heeft,
niet of nauwelijks zorgdraagt voor de doelmatige besteding van het geld dat zij ontvangt
voor de programmering op de publieke netten. In ons Verslag van werkzaamheden 2019
hebben we dit onderzoek uitgelicht.
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Onderzoek naar de Nederlandse Publieke Omroep
Stefan Veugen en Rob Groot, respectievelijk manager Finance & Control en directeur
Financiën bij de NPO, vinden het onderzoek Hilversum in beeld van groot maatschappelijk
belang, omdat het gaat om de verantwoording van geld dat de NPO van belastingbetalers
heeft ontvangen.
Stefan Veugen: “Het rapport was goed en duidelijk geschreven, waardoor je in vogelvlucht wordt
meegenomen in het financieel proces van de NPO. Het onderzoek is ook gedegen uitgevoerd.
Het team heeft in nauw contact gestaan met de NPO.”
“De Algemene Rekenkamer keek bij dit onderzoek vooral naar de euro’s – waar de NPO het geld
aan uitgeeft en of dat dat op een doelmatige manier gebeurt. Maar wanneer is een programma
doelmatig? Wij kijken naar het budget van een productie en zetten dat niet alleen af tegen de
kijkcijfers, maar wegen ook welke doelgroep er is bereikt en of het programma voldoet aan de
publieke waarden die we als publieke omroep nastreven. De NPO gaat daar anders mee om dan
de commerciële omroepen; we programmeren om verschillende redenen. Dat aspect bleef in
de publiciteit rond het rapport onderbelicht.”
Rob Groot: “Het onderzoek legde de vinger op de zere plek: in het verleden zijn we onvoldoende
in staat zijn geweest om te sturen op doelmatigheid. We waren al bezig met het verbeteren van
de verantwoording van de NPO-uitgaven. Maar dat kost tijd. We werken namelijk met een vrij
lange begrotingscyclus. Plannen en begrotingen voor programma’s worden een half jaar voor
het boekjaar ingediend. En de eindafrekening vindt pas na afloop van een televisieseizoen plaats.
We vinden dat het onderzoek daar niet genoeg bij stilstond. En we hebben te maken met een
complexe structuur in Hilversum met omroepen en NPO. Maar sinds het rapport is er wel
meer urgentie bij de NPO en de omroepverenigingen om de uitgaven nog beter te evalueren.
Dat proces is echt in een versnelling gekomen”.

Onderzoek op het gebied van diversiteit
We deden in 2019 ook onderzoek naar de bemensing van vaste adviescolleges. Het onderzoek
liet zien dat het aandeel vrouwen in vaste adviescolleges de laatste jaren stagneert rond
38%. Het aandeel leden afkomstig uit etnische en culturele minderheden is uit beeld en
blijft, voor zover we kunnen vaststellen, ver onder de 10%.
In een discussieforum dat we naar aanleiding van de resultaten uit ons onderzoek organi
seerden hebben we met de deelnemers gereflecteerd op de onderzoeksuitkomsten. Ook
hebben we praktische handvatten aangereikt voor het aantrekken, behouden en benutten
van een diversiteit aan adviescollegeleden. De minister van BZK kondigde aan dat ze naar
aanleiding van ons rapport, indien nodig, maatregelen zal nemen. De verwachting is dat
de brief hierover namens het kabinet in de loop van 2020 komt.

2.9 Kwaliteit van ons werk
Cruciaal voor onze reputatie van onafhankelijk, onpartijdig en deskundig instituut is de
kwaliteit van ons werk. Het waarborgen en voortdurend verbeteren van deze kwaliteit
vormt dan ook een ijkpunt in onze strategie. Wij bespreken hierna op welke manieren
wij hieraan werken.
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Systeem van kwaliteitsbeheersing
Ons systeem van kwaliteitsbeheersing is gebaseerd op de standaarden die zijn vastgelegd
door INTOSAI, de wereldwijde vereniging van rekenkamers. Wij streven ernaar om, net als
onze collega-instellingen in het buitenland, te voldoen aan de richtsnoeren en vereisten uit
het INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (IFPP).
Medewerkers
De kwaliteit van onze producten en processen wordt primair gewaarborgd door de profes
sionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers. Wij investeren dan ook in de werving
van talentvolle medewerkers en in permanente educatie.
Onze medewerkers leggen bij indiensttreding de eed of de belofte af, zoals voorgeschreven
in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Voor alle medewerkers gelden
daarnaast de Gedragscode Integriteit Rijk, de internationale gedragscode voor rekenkamers
(ISSAI 130) en de klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie. Deze richtsnoeren
houden onder meer in dat onze medewerkers loyaal, betrouwbaar, zorgvuldig, onbevoor
oordeeld en op hun gedrag aanspreekbaar moeten zijn. De gedragscodes gelden voor
iedereen die bij of voor de Algemene Rekenkamer werkt – dus niet alleen voor vaste
medewerkers, maar ook voor stagiairs, tijdelijke medewerkers, vaste leveranciers en
inhuurkrachten.
Wij streven een open cultuur na, waarin feedback geven en ontvangen gemeengoed is.
Medewerkers en leidinggevenden voeren meermalen per jaar evaluatiegesprekken.
Interne kennisoverdracht hebben wij in onze organisatie hoog in het vaandel.
Werkwijze
Wij waarborgen de kwaliteit van ons werk ook door middel van de (verplichte) stappen
in ons onderzoeksproces, waaronder de ambtelijke en bestuurlijke wederhoor met de
onderzochte organisatie(s) en periodieke overlegmomenten tussen teams, directeuren en
collegeleden. De verschillende stappen in ons onderzoeksproces zijn op een inzichtelijke
manier grafisch weergegeven in de figuur ‘Onderzoeksproces Algemene Rekenkamer’,
waarvan hieronder een vereenvoudigde versie is opgenomen.
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Figuur 4 Het onderzoeksproces

De figuur toont de verschillende fasen in het onderzoeksproces van de Algemene Reken
kamer. Voor elke fase bestaan interne werkinstructies, handleidingen en checklists. Voor
onze focusonderzoeken (zie § 2.7.2) geldt een verkort proces.
Aan de hand van interne kwaliteitstoetsen gaan wij gedurende het onderzoeksproces na
of de conceptonderzoeksproducten voldoen aan de criteria die wij daarvoor hebben
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vastgesteld. Na afronding van een project voeren wij bovendien projectevaluaties uit. Deze
zijn opgebouwd uit een zelfevaluatie door het team en een nagesprek met de belangrijkste
onderzochte organisatie(s).
Evaluatie kwaliteitssysteem
Tot slot hebben wij een kwaliteitsbewakende functie binnen de organisatie. Hiermee
waarborgen wij dat (de onderdelen van) ons kwaliteitssysteem periodiek worden geëvalueerd
en dat er (eveneens periodiek) externe beoordelingen van de kwaliteit van ons werk worden
georganiseerd. Dit regelmatig evalueren van onze kwaliteit doen we omdat we het belang
rijk vinden om te blijven leren, onszelf te verbeteren en ‘kritiek van buiten’ te organiseren.
Speerpunten op het terrein van kwaliteitsbeheersing
Aan een aantal onderwerpen rond de kwaliteit van ons personeel, onze processen en onze
producten hebben we in 2019 extra aandacht besteed:
• Wij hebben afgelopen jaar veel tijd besteed aan de opleiding en training on the job in

•

•

het rekenkamerwerk. Het belang hiervan is evident, gegeven de recente omvangrijke
instroom van nieuwe medewerkers (zie hoofdstuk 5). Met alle medewerkers vinden
drie keer per jaar gesprekken plaats. Aan het eind van het jaar is er een gesprek over
de ontwikkeling van de medewerker en over de behaalde resultaten. Daarnaast wordt
twee keer per jaar een voortgangsgesprek gevoerd. Persoonlijke doelen worden daarin
verbonden met die van de organisatie. Al deze gesprekken zijn onderdeel van de
Gesprekscyclus Rijk (GCR) die in 2018 is ingevoerd in onze organisatie, overeenkomstig
het rijksbeleid. De bedoeling van de GCR is dat deze op eenvormige wijze het goede
gesprek ondersteunt tussen leidinggevenden en medewerkers over de kwaliteit en de
resultaten van het werk.
Wij hebben in 2019 verder gewerkt aan het optimaliseren van een aantal interne
processen. Zo hebben we ons onderzoeksproces op een aantal punten geactualiseerd.
Ook zijn we nagegaan of bepaalde stappen in het proces beter, eenvoudiger en/of
sneller zouden kunnen. Verder hebben we de interne kwaliteitstoetsen voor verschillende
typen onderzoek en ons systeem voor projectevaluaties tegen het licht gehouden.
Tot slot hebben we de informatievoorziening over ons onderzoeksproces richting
de onderzochte organisaties verbeterd door het verstrekken van de brochure ‘De
Algemene Rekenkamer komt onderzoek doen: wat kunt u verwachten?’ bij de start
van een nieuw onderzoek.
Wij vragen periodiek hoogleraren en onderzoekers van Nederlandse universiteiten en
onderzoeksinstellingen om te reflecteren op de technische en strategische kwaliteit
van onze publicaties. Dit doen we om mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van
onze producten in beeld te krijgen. In 2018 gaven verschillende beoordelaars aan dat
wij onze keuzes inzake de afbakening, opzet en aanpak van het onderzoek (waaronder
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•

de gebruikte methoden en technieken van dataverzameling en –analyse) duidelijker
zouden mogen toelichten in onze publicaties. Wij hebben hieraan in 2019 gehoor
gegeven met de instelling van de pool van medewerkers die onderzoeksteams kunnen
helpen bij methodologische en technische kwesties (zie § 2.7.2). Daarnaast heeft de
kwaliteit van de methodologische verantwoordingen in onze publicaties extra aandacht
gekregen.
In 2019 is een internationale peer review van onze organisatie van start gegaan, die zal
doorlopen tot in 2020. Een peer review geldt als de zwaarste vorm van beoordeling die
een nationale rekenkamer kan ondergaan. Nationale rekenkamers hebben een onafhan
kelijke positie en worden daarom niet door de regering of het parlement onderzocht
op hun presteren. Daarom organiseren nationale rekenkamers onderling reviews.
De laatste keer dat de Algemene Rekenkamer een internationale peer review onderging
was in 2007. De nu uitgenodigde peers zijn afkomstig van de Zweedse rekenkamer
(Riksrevisionen), de Canadese rekenkamer (Office of the Auditor General of Canada)
en de Britse rekenkamer (National Audit Office). De peers toetsen de kwaliteit van
onze onderwerpselectie en -programmering en de door ons uitgevoerde financiële en
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Juist vanwege hun ervaring en
internationale reputatie op deze terreinen hebben wij vakgenoten van deze drie zuster
instellingen gevraagd. De Zweedse rekenkamer heeft de rol van lead reviewer. Op basis
van hun review zullen zij aanbevelingen doen voor verbetering daarvan. De peers krijgen
toegang tot alle relevante documenten en kunnen betrokkenen spreken, zowel binnen
als buiten de Algemene Rekenkamer. De review moet in het najaar van 2020 zijn
afgerond. Wij zullen het rapport van het reviewteam openbaar maken.

President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer tekent op dinsdag 1 oktober 2019 de samenwerkingsovereenkomst met de rekenkamers van Zweden, Canada en het Verenigd Koninkrijk voor een peer review.
De Zweedse projectleider Bengt Lewin ziet toe, net als op de achtergrond Antonia Gracie (National Audit
Office UK) en Caroline Jean (Office of the Auditor General of Canada).
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Risicomanagement
In 2019 hebben we vervolg gegeven aan het project ‘Institutioneel risicomanagement’,
dat in 2017 van start is gegaan. Dit project had in 2018 al geresulteerd in een analyse van de
interne en externe risico’s voor onze organisatie. De in kaart gebrachte de risico’s zijn toen
gerubriceerd in risicogebieden, waarna het college en de directeuren hebben bepaald wat
de ‘toprisico’s’ voor onze organisatie zijn. In 2019 hebben we, met deze toprisico’s als
leidraad, verder gewerkt aan de opzet van een structureel risicomanagementsysteem
voor onze organisatie.
Voortgangsmeter aanbevelingen
Sinds 2012 houden wij bij of bewindspersonen toezeggingen doen op onze aanbevelingen
en in of ze daar actie op ondernemen. Deze informatie is leerzaam, omdat het iets zegt
over de bruikbaarheid van onze aanbevelingen.
We vragen nu elke twee jaar aan ieder departement om aan ons te rapporteren over de
voortgang van onze aanbevelingen. Dit hebben wij in 2019 ook gedaan. Uit onze inventarisatie
bij alle departementen blijkt dat ministers inmiddels bijna op 80% van de aanbevelingen
toezeggen actie te ondernemen. In 2013 lag deze respons nog onder de 50%.
Bij gemiddeld 60% van onze 707 aanbevelingen in de periode 2013-2018 hebben ministers
een toezegging gedaan en bij gemiddeld 75% van onze aanbevelingen is er een actie door
het ministerie ondernomen. Het aantal acties per ministerie varieert sterk.
De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de Voortgangsmeter aanbevelingen,
die te vinden is op onze website www.rekenkamer.nl.
Vervolgonderzoeken
Als het achterliggende maatschappelijke probleem in een onderzoek niet is opgelost,
kunnen wij vervolgonderzoeken programmeren. In 2019 hebben wij twee vervolgonder
zoeken gepubliceerd: Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven
(uitgebracht op 18 juni 2019) en Aanpak mestvervuiling veehouderij (uitgebracht op
20 juni 2019).
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Onderzoek naar aanpak mestvervuiling veehouderij
Arthur Denneman, projectmanager en researcher bij het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) over het vervolgonderzoek naar de aanpak mestvervuiling veehouderij:
“De grondigheid van de onderzoekers van de Algemene Rekenkamer vond ik mooi
om te zien”.
“Het rapport van de Algemene Rekenkamer werd net voor de stikstofcrisis gepubliceerd.
Sindsdien ligt transparantie van de berekeningen van mestvervuiling nog meer onder een
vergrootglas. Die rekenmodellen beginnen met statistiek: het CBS verzamelt gegevens over
het aantal dieren in de veehouderij. Die aantallen worden vermenigvuldigd met factoren van
Wageningen Universiteit om de mestproductie en de ammoniakuitstoot van de veestapel te
berekenen. Het RIVM coördineert de berekening van (landbouw)emissies binnen de Emissie
registratie, waaraan zo’n tien instituten meedoen. De berekening vindt plaats op basis van
wetenschappelijke consensus, maar levert desondanks altijd discussie op; het blijft uiteindelijk
wel een modellering van de werkelijkheid. Dit kwam ook naar boven tijdens het onderzoek
aanpak mestvervuiling veehouderij. Eén van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer
was: maak een overzicht van de datastroom die aan de uitstootberekeningen ten grondslag ligt.
Het Ministerie van LNV heeft daartoe naar aanleiding van het onderzoek het initiatief genomen.
Het CBS werkt nu met verschillende instituten samen om het inzicht te verbeteren, zodat iedereen
zelf kan zien of de cijfers op de juiste manier worden samengesteld. Nu er zo veel speelt rond het
stikstofdossier is dit ook wel het juiste moment om dat te doen. Hoe transparanter, hoe beter.”

2.10 Strategische ontwikkelingen
We bespreken hieronder drie vermeldenswaardige ontwikkelingen uit 2019 die verband
hielden met de strategie van onze organisatie.
Aanpassing onderzoeksprogramma’s
Wij evalueren onze strategische onderzoeksprogramma’s standaard na enkele jaren, om te
zien in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en of bijstelling dan wel voortzetting
gewenst is.
In 2019 heeft het college op basis van een evaluatie besloten de programma’s DOEN en
TOF in 2020 te beëindigen en in de loop van 2020 een besluit te nemen over de vraag of
de programma’s Ontvangsten ontcijferd en Premiesectoren zorg en sociale zekerheid al dan niet
doorlopen in de nieuwe strategische periode. Verder heeft het college besloten om in 2020
te beginnen met een nieuw onderzoeksprogramma ‘Energietransitie’ (zie § 2.5).
Voorbereiding strategische periode 2021-2025
In 2019 zijn we begonnen aan de voorbereiding van de volgende strategische periode
2021-2025. We hebben gesproken met intern en extern betrokkenen en hebben
suggesties opgehaald. Dit proces moet in 2020 resulteren in een vernieuwde strategie.
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Organisatieverandering
In 2019 hebben we gewerkt aan een verdere vernieuwing van onze organisatie. Er zijn
diverse initiatieven genomen, zowel binnen de directies als Rekenkamerbreed, om beter
in verbinding te staan met onze omgeving, meer in gesprek te zijn met elkaar en meer
helderheid en duidelijkheid te creëren in onze interne werkafspraken en regels. Ook is
er in het project ‘Staf van de toekomst’ gewerkt aan verdere professionalisering van de
ondersteunende functies . En tot slot hebben we in 2019 geïnvesteerd in kwaliteit en
innovatie. Zo hebben we gewerkt aan versterking van onze expertise op het terrein van
beeld- en data-analyse en op het terrein van de overheidsfinanciën.
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3

Samenwerking: internationaal en binnen het Koninkrijk
Om onze missie te kunnen vervullen zoeken wij actief internationale en nationale
samenwerking. Dit hebben wij in 2019 gedaan door samen te werken met rekenkamers in de Arabische regio en in Oost- en Zuidoost-Afrika, door technische
assistentie te verlenen aan zogenoemde ‘kiesgroeplanden’ en door middel van
onze activiteiten in het kader van lidmaatschappen en informele coalities. Wij
hechten ook waarde aan samenwerking met de overige rekenkamers binnen
ons Koninkrijk. Het gaat dan zowel om samenwerking met lokale rekenkamers
en rekenkamercommissies als om samenwerking met de rekenkamers in het
Caribische deel van het Koninkrijk.

3.1 Internationale samenwerking
Om ons werk goed te kunnen doen werken wij actief samen met rekenkamers in het
buitenland. We wisselen met onze partners kennis uit, werken mee aan het ontwikkelen
van standaarden en doen gezamenlijk onderzoek. In sommige landen en regio’s dragen we
op verzoek van de rekenkamers ter plaatse met institutionele ontwikkelingsprogramma’s
bij aan goed openbaar bestuur en verbetering van het beheer van publiek geld. Onze taken
en bevoegdheden ten aanzien van internationale werkzaamheden zijn sinds 2018 vastgelegd
in de Comptabiliteitswet.
Ons buitenlandbeleid sluit aan bij onze strategie voor de periode 2016–2020 en bestaat uit
de pijlers die zijn weergegeven in figuur 5.
Meer toegevoegde waarde onderzoek

Peer-to-peer institutionele

door internationale samenwerking

versterking rekenkamers

Werken aan vertrouwen
en een goed functionerende
en presterende overheid

Leren, ontwikkelen en kennis delen via

Bijdragen aan sterk

lidmaatschappen en informele coalities

management in partnerlanden

Figuur 5 Pijlers van ons buitenlandbeleid voor de periode 2016-2020
Buitenlandbeleid Algemene Rekenkamer 2016-2020
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Samenwerking met partnerlanden in de Arabische regio
In 2019 hebben we onze bilaterale samenwerking voortgezet met de rekenkamers uit
Algerije, Irak, Jordanië, Marokko, de Palestijnse gebieden, Tunesië en zijn we gestart
met Sudan. We doen dit sinds 2016, in het kader van het zogenoemde Sharaka-programma.
Doel van dit samenwerkingsprogramma is om de rekenkamers in de Arabische regio
te versterken en zo bij te dragen aan een goed werkend openbaar bestuur en financieel
beheer in de betreffende landen. Het programma loopt tot 2021 en wordt gefinancierd
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
In 2019 vond de aftrap plaats van het derde regionale samenwerkingsproject binnen het
Sharaka-programma: een parallel onderzoek op het terrein van de derde Duurzame Ont
wikkelingsdoelstelling (SDG3) van de Verenigde Naties, ‘Verzeker een goede gezondheid
en promoot welzijn voor alle leeftijden’. In juni kwamen vertegenwoordigers van de acht
rekenkamers bijeen in Den Haag om te werken aan hun onderzoeksplannen en op elkaars
werk te reflecteren. Er wordt beleidsonderzoek gedaan naar onder meer de vermindering
van kindersterfte en de verbetering van acute zorg.
Samenwerking met Engelstalige Afrikaanse rekenkamers
In 2019 hebben we ook onze samenwerking voortgezet met AFROSAI-E (de Afrikaanse
organisatie voor Engelstalige rekenkamers) en de rekenkamers van respectievelijk Tanzania,
Kenia en Mozambique. Doel van dit project, dat van start ging in 2018, is om de kwaliteit
en impact van doelmatigheidsonderzoeken naar de olie- en gasindustrie te vergroten.
Het programma loopt tot en met 2020 en wordt gefinancierd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
De Algemene Rekenkamer treedt op als sparringpartner van de Afrikaanse collega’s en
werkt mee aan zes onderzoeken. Daarnaast bevorderen we zowel in Afrika als wereldwijd
kennisuitwisseling over dit type onderzoek, onder andere door de ontwikkeling van een
e-learningmodule.
Samenwerking met kiesgroeplanden
Wij verlenen al vele jaren technische assistentie aan onze zusterinstellingen in de zogenaamde
kiesgroeplanden. Dit zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het
Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling. Onze activiteiten passen in het beleid van de minister van Financiën om
deze landen te assisteren bij hun hervormingsprocessen. In 2019 heeft een verkennende
missie plaatsgevonden in Bulgarije en zijn we actief geweest in twee projecten:
• In Moldavië werkten we aan de institutionele ontwikkeling van de rekenkamer,
met name aan de onderzoeksaanpak.
• De rekenkamer van Georgië kreeg ondersteuning van ons bij het verder ontwikkelen
van de interne kwaliteitscontroles.
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Lidmaatschappen en informele coalities
De Algemene Rekenkamer is actief in diverse regionale en mondiale koepelorganisaties:
• INTOSAI, de vereniging van nationale rekenkamers wereldwijd;
• EUROSAI, de vereniging van 50 nationale rekenkamers in Europa; en
• het Contactcomité, overlegorgaan van de presidenten van rekenkamers van EU-landen
en de Europese Rekenkamer.
Binnen deze koepelorganisaties wordt in werkgroepverband kennis uitgewisseld en
gezamenlijk onderzoek verricht.
In INTOSAI-verband was de Algemene Rekenkamer in september 2019 vertegenwoordigd
bij het driejaarlijkse wereldcongres van rekenkamers, dat werd gehouden in Moskou.
Tijdens het congres werd duidelijk dat rekenkamers wereldwijd zich steeds bewuster
worden van hun mogelijke invloed op de verbetering van openbaar bestuur en dat zij
zich niet langer enkel richten op het achteraf afleggen van verantwoording.
In EUROSAI-verband zijn wij sinds 2011 lid van het bestuur van de organisatie (de Governing
Board), tussen 2014 en 2017 als voorzitter. In 2019 werkten we onder meer aan kennis
deling over peer-to-peer ontwikkelingssamenwerking, data-analyse en een verkenning naar
geïntegreerde verslaglegging in de publieke sector.
In EU-verband hebben we in februari 2019 voor veertien rekenkamers een seminar geor
ganiseerd over financiële verslaggeving in de publieke sector, waarbij onder anderen de
Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) ingingen op het belang van het
baten-lastenstelsel. Zij zijn de rapporteurs van de operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’. In juni vond
de jaarlijkse bijeenkomst van de presidenten plaats in Warschau met als hoofdthema de
digitale EU-agenda.
Daarnaast hebben we in 2019 samen met de rekenkamers van Duitsland, Estland, Finland,
Oostenrijk, Portugal en Spanje gewerkt aan een onderzoek naar de resolutie van banken
(zie ook paragraaf 2.2).

3.2 Samenwerking binnen het Koninkrijk
De Algemene Rekenkamer hecht veel waarde aan samenwerking met rekenkamers binnen
het Koninkrijk der Nederlanden. Het gaat dan zowel om lokale rekenkamers en rekenkamer
commissies als om de rekenkamers in de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, het
Caribische deel van het Koninkrijk. Ook in 2019 waren er diverse contacten.
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Samenwerking met lokale rekenkamer(commissie)s
Over de besteding van gemeenschapsgeld wordt steeds vaker decentraal beslist. Daardoor
neemt het belang van samenwerking met decentrale rekenkamers toe. Om onze taak als
Algemene Rekenkamer naar behoren te kunnen vervullen, moet ook op lokaal en provinciaal
niveau de controle op een recht- en doelmatige besteding van gemeenschapsgeld goed zijn
georganiseerd.
Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek met lokale en provinciale rekenkamer
(commissie)s. Daarnaast wisselen wij gedurende het jaar veelvuldig kennis uit met reken
kamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen, onder
andere via de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
(NVRR). Ook leggen we verbindingen tussen het eigen landelijke netwerk van relevante
partijen en de netwerken van zusterinstellingen op lokaal niveau. Zo vormen we gezamenlijk
een completer beeld van de gevolgen van beleidsmaatregelen in de praktijk, bijvoorbeeld
op het gebied van decentralisaties.
Samenwerking binnen het Koninkrijk
Na jaren waarin wij alleen op ad hoc-basis bilaterale contacten onderhielden met de reken
kamers van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, is er sinds 2018 meer en structureler
contact op ambtelijk en bestuurlijk niveau tussen de vier rekenkamers van het Koninkrijk
der Nederlanden. Deze lijn is in 2019 voortgezet.
Tijdens de ambtelijke contacten stonden thema’s als nieuwe wetgeving, onderzoeks
methoden en technieken en mogelijke assistentie centraal.
Op bestuurlijk niveau wordt er regelmatig gesproken met diverse instellingen uit
(of betrokken bij) het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mede dankzij onze vraag
om aandacht hiervoor zijn er ontwikkelingen rond de rekenkamerfunctie bij de drie
bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
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Figuur 6 Zestien landen waarmee de Algemene Rekenkamer in 2019 institutionele
samenwerkingsprojecten heeft uitgevoerd
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4

Onze organisatie
In de governance van de Algemene Rekenkamer waren er het afgelopen jaar
enkele vermeldenswaardige ontwikkelingen. Daarnaast was 2019 het jaar waarin
we met intensieve werving onze bezetting weer op niveau hebben gebracht.
Tegelijkertijd hebben we, net als in 2018, fors ingezet op opleiding en ontwikkeling
van nieuwe medewerkers.

4.1 Governance
Hieronder belichten we enkele ontwikkelingen in onze organisatie op bestuurlijk niveau.
Ook bespreken we de rol die ons Audit Advisory Committee in 2019 heeft vervuld.
4.1.1 Het college
De Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden die voor het leven zijn benoemd. Tezamen
vormen zij het college van de Algemene Rekenkamer. Het college gaat uit van het principe
van collegiaal bestuur. Elk van de collegeleden treedt op als rapporteur voor een deel van
de onderzoeken, maar besluiten over de onderzoeken neemt het college gezamenlijk.
Collegeleden in buitengewone dienst
Behalve de drie vaste collegeleden waren er in 2019 ook twee collegeleden in buitengewone
dienst. Met ingang van 1 januari 2020 zijn dat er drie; op die datum is mevrouw drs. J.M.A.
(Hanny) Kemna benoemd tot collegelid in buitengewone dienst. Na 1 mei 2020 zal door
het vertrek van prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist het aantal collegeleden in buitengewone
dienst komen op twee.
Collegeleden in buitengewone dienst kunnen onderzoeken begeleiden of een collegelid
vervangen. In functie hebben zij dezelfde bevoegdheden als de vaste collegeleden.
Mandatering secretaris en directeuren
De secretaris van de Algemene Rekenkamer heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke
organisatie; hij is daartoe gemandateerd door het college. De zes onderzoeksdirecteuren
en de directeur Staf hebben op hun beurt een mandaat van de secretaris. De onderzoeks
directeuren zijn eindverantwoordelijk voor het onderzoek, projecten en activiteiten die
binnen hun directie zijn belegd. Eén van hen vervult tevens de rol van plaatsvervangend
secretaris.
In 2019 is de interne governance van de Algemene Rekenkamer op onderdelen aangepast
en geactualiseerd. Dat heeft geleid tot een nieuwe versie van het ‘Besluit ondermandaat en
volmacht directeuren Algemene Rekenkamer’ en het ‘Besluit ondermandaat en volmacht
stafmanagers Algemene Rekenkamer’.
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Figuur 7 Organogram Algemene Rekenkamer in 2019
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Tabel 1 Verdeling departementen en programma’s per directeur
Directeur

Departement Programma

A

drs. M. (Maaike) Adema AZ, FIN

Programma Ontvangsten ontcijferd

B

drs. M.J.P. (Mark)
Smolenaars

Programma Verantwoordingsonderzoek
(doorontwikkeling)

C

drs. S.A.L. (Bas)
Wakkerman RA MGA

D

dr. E.K. (Ellen)
Verolme MBA

BZ, BHOS,
JenV, Defensie

Programma Doorontwikkelen, Ontcijferen,
Experimenteren en Netwerken (‘DOEN’)

E

drs. W.J. (Willemijn)
van Helden

OCW, SZW,
VWS

Programma Premiesectoren
Zorg en Sociale zekerheid

F

mr. drs. J. (Joost)
van Hofwegen

EZK, IenW,
LNV

Programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën
Programma Energietransitie

BZK

Programma Verantwoordingsonderzoek
(coördinatie en financial audit)

Verschoning collegeleden
De Comptabiliteitswet 2016 schrijft in artikel 7.10 voor dat de leden van het college en de
secretaris van de Algemene Rekenkamer “… niet aanwezig mogen zijn bij beraadslagingen
en het nemen van beslissingen over enige zaak, die hen, hun echtgenoten, hun geregistreerde
partners, degenen met wie zij duurzaam samenleven of hun naastbestaanden tot in de derde
graad van bloedverwantschap of aanverwantschap betreffen.” Dit wordt verschoning
genoemd.
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Rekening houdend met de verschoningsplicht heeft het collegelid in buitengewone dienst
P.W. (Paul) Doop, vanwege zijn nieuwe werkkring bij de NPO, bewust geen enkele directe
of indirecte betrokkenheid heeft gehad bij het onderzoek naar een doelmatige publieke
omroep (Hilversum in beeld; verschenen op 10 december 2019).
4.1.2 Het Audit Advisory Committee
Een extern Audit Advisory Committee (AAC) verstrekt sinds 2006 adviezen aan de
Algemene Rekenkamer over haar organisatie en bedrijfsvoering. Concreet houdt dit
in dat het AAC:
• de president adviseert bij het toezicht op de werkzaamheden van de Algemene
Rekenkamer;
• de secretaris adviseert bij de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie, gelet
op het door het college vastgestelde ‘Besluit taak, mandaat en volmacht secretaris
Algemene Rekenkamer’;
• het college adviseert over de algehele gang van zaken.
Samenstelling
In 2019 bestond het AAC uit de volgende drie leden:
• Mr. F.J. (Frederieke) Leeflang; voorzitter per 1 januari 2018 en lid sinds 1 februari 2016.
Zij is Managing Partner van Deloitte Legal en voorzitter van de Raad voor de Strafrechts
toepassing en Jeugdbescherming. Daarnaast bekleedt zij diverse toezicht- en bestuurs
functies.
• Drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets; lid sinds 1 januari 2017. Hij is voorzitter van het
College van Bestuur van Zadkine en lid van een raad van toezicht.
• H. (Hans) van Geloven RC; lid sinds 1 januari 2018. Hij is Chief Financial Officer
van VTTI B.V.
De benoemingstermijn van de leden van het Audit Advisory Committee is drie jaar.
Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.
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V.l.n.r. : H. (Hans) van Geloven, F. J. (Frederieke) Leeflang, Ph. F. M. (Philippe) Raets

Advisering in 2019
Enkele jaren geleden is besloten om het zwaartepunt van de adviezen van het AAC te
verleggen van de ‘smalle bedrijfsvoering’ (beheersing en control) naar de ‘brede bedrijfs
voering’ (wijze waarop organisatie en bedrijfsvoering zijn toegesneden op mandaat, missie
en strategie).
Het AAC wordt tegenwoordig intensiever benut door de organisatie dan een paar jaar
geleden. De adviesvragen zijn gerichter en er is meer contact met de AAC-leden buiten
de vergaderingen om.
In 2019 heeft het AAC zijn advisering toegespitst op de accountantscontrole, de organisatie
ontwikkeling en huisvesting. Deze punten worden hieronder toegelicht.
Doorontwikkeling accountantscontrole
In 2018 zijn de taken van de interne en externe accountant van de Algemene Rekenkamer
opnieuw gedefinieerd. De nieuwe structuur voor de accountantscontrole is medio 2019
geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn verbetertrajecten in gang gezet, om de
volgende controles efficiënter en effectiever te laten zijn. Het AAC volgt de accountants
controles en de opvolging die onze organisatie geeft aan de aanbevelingen van de accountants
nauwgezet. Het AAC heeft vastgesteld dat er nog veel moet gebeuren, maar ziet ook dat
onze organisatie de verbeterpunten nadrukkelijk in beeld heeft.
Organisatieontwikkeling
Het AAC heeft het afgelopen jaar kritisch geadviseerd op het terrein van het strategisch
personeelsbeleid, het project ‘Ongeschreven regels’ en het project ‘Staf van de toekomst’.
Het AAC plaatste kanttekeningen bij het verloop van het laatstgenoemde proces, maar zag
tegelijkertijd dat de trajecten hebben geleid tot verbeteringen in de organisatie. In het
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kader van het project ‘Ongeschreven regels’ heeft het AAC geadviseerd de komende tijd
vooral aandacht te geven aan leadership alignment (afstemming en samenwerking tussen
de managementlijnen) en de discussie over kernwaarden.
Huisvesting
Het AAC heeft in 2019 meegedacht over de scenario’s van het huisvestingsproject van de
Algemene Rekenkamer en heeft de secretaris geadviseerd over hoe het vervolgtraject met
het Rijksvastgoedbedrijf het beste kan worden vormgegeven. Het AAC blijft dit traject
nauwgezet volgen (zie ook § 5.1).
Overige onderwerpen
Behalve over bovenstaande onderwerpen heeft het AAC ook over andere zaken met
de secretaris en het college van gedachten gewisseld:
• Strategie. In 2021 breekt de strategieperiode 2021-2025 aan. Het AAC heeft in 2019
vooral geadviseerd over de positionering van de Algemene Rekenkamer.
•

•

Risicomanagement. Het AAC onderschrijft de noodzaak van goed risicomanagement
voor een voorbeeldinstituut als de Algemene Rekenkamer en heeft in 2019 meegedacht
over de structurele inbedding van het risicomanagement in de organisatie.
Kwaliteit van het Verantwoordingsonderzoek. Kwaliteitsverbetering en -beheersing komen
periodiek aan de orde in de vergaderingen van het AAC. Het AAC heeft in 2019 in het
bijzonder aandacht besteed aan het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek.

Bijeenkomsten in 2019
Het AAC heeft in 2019 zes keer vergaderd met de secretaris van de Algemene Rekenkamer.
Daarbij waren, afhankelijk van het onderwerp, ook steeds anderen betrokken, onder wie
leden van het managementteam, de controller, de functionaris kwaliteitsbewaking, de
accountant en de ondernemingsraad.
Aansluitend op iedere vergadering heeft het AAC afzonderlijk overleg gevoerd met de
president van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is in 2019 eenmaal overleg gevoerd
met het voltallige college.

4.2 Personeel en organisatieontwikkeling
We belichten hieronder enkele relevante kenmerken van onze bezetting zoals deze er eind
2019 uitzag. Ook bespreken we hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de verdere
professionalisering van onze organisatie.
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Personeel in cijfers
Het aantal medewerkers op 31 december 2019 (exclusief college) bedroeg 269; eind 2018
telde de organisatie 246 medewerkers.
Man-vrouwverdeling
Van de 269 medewerkers was eind 2019 52% man en 48% vrouw. Net als voorgaande jaren
was in 2019 het doel om 30% vrouwen op topposities te hebben en 50% op posities in het
middenmanagement. Er zijn binnen de Algemene Rekenkamer in totaal acht topfuncties:
één secretaris en zeven directeuren. De zittende groep topfunctionarissen bestaat uit vier
mannen en vier vrouwen. Daarmee is het doel voor het aandeel vrouwen op topposities
ruimschoots gehaald.
Voor de functies in het middenmanagement is de nagestreefde man-vrouwverdeling
ook gehaald. Op 31 december waren er vier stafmanagers, waarvan twee vrouwen.
De gemiddelde leeftijd van medewerkers van de Algemene Rekenkamer was in 2019 46,7
jaar. Daarmee is de gemiddelde leeftijd iets gedaald ten opzichte van 2018 (toen: 47,5 jaar).
Formatie-bezetting per 31 december 2019
De formatie (exclusief college) van onze organisatie is vastgesteld op 233,8 fte.
De daadwerkelijke bezetting lag eind 2019 met 247,01 fte boven deze doelformatie.
In verband met de toename van de begroting van de Algemene Rekenkamer is de onder
zoeksformatie in 2019 met vier fte verhoogd van 146 fte naar 150 fte. De formatieomvang
van de directie Staf blijft gelijk.
Het college heeft gegeven de toename van de beschikbare begoting besloten om
– oplopend naar 2023 – onze formatie uit te breiden met zestien fte.
Strategisch personeelsplan
Aan de hand van het Strategisch Personeelsplan 2019-2023 heeft onze organisatie in 2019
bepaald wat het gewenste personeelsbestand in de onderzoeksdirecties van de Algemene
Rekenkamer is.
Vervolgens is op basis van het verschil tussen de huidige formatie in fte (met globaal onze
gewenste specialisaties) en de gewenste formatie in fte (idem) de omvang bepaald van de
beoogde uitbreiding. Hierbij hebben we rekening gehouden met het gegeven dat het
budget voor de Algemene Rekenkamer de komende jaren groeit. Daartoe hebben kabinet
en parlement besloten, nadat in eerdere jaren juist op dit budget was bezuinigd.
Met het strategisch personeelsplan voor de periode 2020-2023 willen we nu een aantal
belangrijke onderdelen verder gaan uitwerken, zoals: cruciale kennisgebieden, samenhang
tussen strategie en HR-instrumenten, de samenstelling van de Staf en de praktische
uitvoering van het strategisch personeelsplan.
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Ons personeelsbestand
In 2019 verlieten 29 medewerkers de organisatie. Daarmee was de uitstroom minder groot
dan in 2018, toen 43 medewerkers ons verlieten. Tegelijkertijd hebben we vijftig nieuwe
medewerkers aangetrokken. Dat is iets minder dan in 2018, toen er 57 nieuwe medewerkers
in dienst traden.

Veel nieuwe medewerkers in 2019
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Figuur 8 Instroom en uitstroom van medewerkers in 2015 tot en met 2019

Daarnaast hebben in 2019 vijftien studenten bij ons stage gelopen. Dat aantal komt over
een met ons jaarlijkse doel. Ook hebben twee werkstudenten bij ons ervaring opgedaan.
Detacheringen
Met detacheringen stimuleren we dat (vak)kennis en deskundigheden intern en extern
worden uitgewisseld. Zo verbeteren we de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers
en halen we gericht vakkennis en deskundigheden in huis. In 2019 waren dertien van onze
medewerkers bij andere organisaties gedetacheerd; twaalf collega’s van externe organisaties
waren gedetacheerd bij de Algemene Rekenkamer.
Organisatieontwikkeling
Na de formele reorganisatie van 2017 en de daadwerkelijke organisatieverandering die
vervolgens haar beslag kreeg, hebben we onze aandacht verlegd naar de cultuur en het
gedrag die passen bij het state of the art onderzoeksinstituut dat we willen zijn. In het
jaarplan 2019 zijn hiervoor drie doelstellingen opgenomen:
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1. In gesprek met elkaar: verbeteren van het onderlinge gesprek op en tussen alle niveaus
van de organisatie.
2. In verbinding met onze omgeving: vergroten van onze externe oriëntatie door actief en
structureel de dialoog te voeren met instellingen en personen die betrokken zijn bij
ons werk.
3. (Ont)regelen met het MT: versterken van de interne beheersing, onder andere door
te (ont)regelen en kernwaarden te formuleren.
Door gestaag aan deze drie ontwikkellijnen te werken, dragen we bij aan de verdere
professionalisering van onze eigen organisatie. Onze ambitie moet zijn om ons in al
onze processen (zowel in het onderzoek als in de bedrijfsvoering) te ontwikkelen naar
een hoger niveau.
Daarbij gaat het onder meer om het verder verbeteren van ons onderzoek, het inzetten
van de juiste medewerkers en de juiste capaciteit, het optimaal besteden van budgetten
en het ontwikkelen van de organisatie naar meer zakelijkheid, flexibiliteit en wendbaarheid,
waarbij we meer verbinding maken met de omgeving en elkaar en waarbij we werken met
minder regels.
Staf van de toekomst
De reorganisatie van 2017 en daaropvolgende forse instroom van nieuwe mensen in 2018
heeft veel gevraagd van de staf en haar medewerkers.
Als gevolg van de budgetuitbreiding neemt de formatie van de onderzoeksdirecties de
komende jaren toe. Dat betekent dat er opnieuw extra inzet nodig is vanuit de staf op het
gebied van werving en selectie, inkoop en inhuur.
Om het onderzoek, het management en de organisatieontwikkeling goed te blijven onder
steunen heeft de stafdirectie het plan ‘Staf van de toekomst’ opgesteld, waarin de lijnen
zijn uitgezet waarlangs de stafdirectie zich verder zal professionaliseren en ontwikkelen.
Dit is gebeurd in nauw overleg met de onderzoeksdirecteuren, zodat ook voor hen duidelijk
en zichtbaar is welke ondersteuning en advisering vanuit de staf wenselijk en mogelijk is.
Een en ander heeft geleid tot een besluit over de herstructurering van de stafdirectie,
waarbij teams zijn samengevoegd in drie groepen met elk een eigen manager onder de
stafdirecteur. Het doel hiervan is om de samenwerking binnen de staf te verbeteren. Deze
herstructurering krijgt in 2020 zijn beslag. Ook wordt een programma opgestart om de
samenwerking binnen de staf en tussen staf en onderzoek verder te verstevigen.
Beleid voor leren en ontwikkelen
Als lerende organisatie vinden we het belangrijk om voortdurend te investeren in de
ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom zorgen we voor een actueel inwerk- en
opleidingsprogramma met praktijkgerichte trainingen voor iedere medewerker. Jaarlijks
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bepalen we wat de belangrijkste aandachtspunten zijn, in het licht van de strategie en de
organisatieontwikkeling. In 2019 is flink geïnvesteerd in het introductieprogramma voor
nieuwe medewerkers en in het ontwikkelen van nieuwe leeractiviteiten op het gebied van
methoden en technieken, vaktechniek en communicatie.
We hanteren daarnaast voor alle medewerkers een actief beleid voor permanente ontwik
keling. Hieronder vallen opleidingen die medewerkers volgen maar ook geven, (externe)
docentschappen, leerstoelen, bijdragen aan artikelen en boeken of andere vaktechnische
zaken. Het uitgangspunt is dat medewerkers jaarlijks minimaal vijf dagen besteden aan
opleiding en deskundigheidsontwikkeling. Deze ambitie is in 2019 gehaald: gemiddeld
hebben onze medewerkers 7,3 dagen besteed aan opleiding en deskundigheidsontwik
keling. Daarnaast hebben onze medewerkers in 2019 gezamenlijk 147 dagen besteed
(gemiddeld een halve dag per medewerker) aan het geven van lessen of trainingen.
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Proces van inwerken nieuwe medewerkers
1. Welkom en
introductie

2. Inwerken in
de organisatie

3. Inwerken in
het onderzoek:
de Leerkring

Voor wie

Alle nieuwe medewerkers (zowel
vast als tijdelijk)

Alle nieuwe medewerkers (langer dan
3 maanden in dienst)

Nieuwe medewerkers
(vast). Deels ook voor
zittende medewerkers

Lengte

1 dagdeel

2 dagdelen

14 dagen

Planning

Binnen 1 maand

Binnen 3 maanden

Binnen 6 mnd gestart,
binnen 18 mnd afgerond

Aanbod

Elke maand

Elke 4 maanden

Doorlopend

Bestaat
uit

● Welkom door MT-lid
● Integrale beveiliging
● Integriteit

● Missie, strategie en
omgeving
● Typen onderzoek en
programma’s
● Kaders (CW, ISSAI,
CANON)
● Inrichting en
werkwijze organisatie

Korte, flexibele opbouw
met menustructuur:
● Inleiding AR
● CW bevoegdheden
● Onderzoek AR
● Internationale
standaarden
● ICT Topics
● Data en beeld
● Rapporteren in
beeld en tekst
● CW in de praktijk
● Gesprekstechnieken
● EU
● Bezoek Brussel
● Intervisie

Beëdiging door de president

Leerkring ondersteuning
(2 dagen):
● Communicatief
vaardig
● Inzicht in onderzoek
● Intervisie

Figuur 9 Introductie en inwerken van nieuwe medewerkers

In totaal hebben we in 2019 € 730.000 uitgegeven aan opleidingen, coaching, teamontwik
keling en organisatieontwikkeling. Dit komt neer op gemiddeld € 3.000 per fte. Ter vergelij
king: in 2018 is ongeveer € 630.000 besteed aan opleidingen en was de gemiddelde besteding
per fte € 2.500. Het verschil is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van de
individuele opleidingskosten.
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Participatiewet
De Participatiewet schrijft voor dat werkgevers ervoor zorgen dat een bepaald percentage
van hun personeelsbestand bestaat uit personen met een ziekte of handicap, die als gevolg
daarvan een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. In 2019 diende ten minste 1,93%
van het aantal fte bij de Algemene Rekenkamer te bestaan uit mensen uit de doelgroepen
van de wet (vertaald in 25-uursbanen). Dit komt neer op een doelstelling van 150 uur.
De Algemene Rekenkamer heeft deze norm niet gehaald. In 2019 is 129,5 uur, dat is 86%,
ingevuld door vaste en tijdelijke medewerkers die voldoen aan de criteria uit de wet.
Gezondheidsbeleid en vitaliteit
Ons gezondheidsbeleid is meer dan voorheen gericht op preventie en vitaliteit van
ons personeel. Zo hebben we in 2019 gezorgd dat alle medewerkers desgewenst een
preventief medisch onderzoek kunnen ondergaan.
Het ziekteverzuim is bij de Algemene Rekenkamer gedaald van 3,6% in 2018 naar 3,3%
in 2019. Daarmee ligt ons ziekteverzuimpercentage nog wel boven de Verbaan-norm
van 2,5%. De Verbaan-norm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuim in de
organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland.

4.3 Medezeggenschap
Onze organisatie heeft een tweeledige medezeggenschapsstructuur:
• Er is een Ondernemingsraad (OR) die optreedt als vertegenwoordiger en belangen
behartiger van het personeel en de organisatie.
• Er is daarnaast een Georganiseerd Overleg (GO) dat adviezen verstrekt over rechts
positionele zaken rond medewerkers, die worden vertaald in personeelsbeleid.
Beide medezeggenschapsgremia vervullen hun rol als adviseur vanuit een proactieve
houding. Afhankelijk van het onderwerp fungeren zij als ‘meedenker’ of juist als
‘tegendenker’. Daarbij wordt de onderlinge taakafbakening goed in het vizier gehouden.
In 2019 was de medezeggenschap actief bij onder meer de volgende onderwerpen:
• Besluitvorming Staf van de toekomst
De OR heeft advies gegeven aangaande het voorgenomen besluit over de nieuwe
inrichting van de stafdirectie. Het GO heeft vervolgens overeenstemming bereikt
over het bijbehorende plaatsingsproces.
• Implementatie nieuwe wet- en regelgeving
Diverse interne regelingen en beleidsonderdelen zijn na advies dan wel instemming van
OR en GO aangepast. Aanleiding voor deze aanpassingen was het van kracht worden
van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.
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•

OR-verkiezingen
Voor de OR was het een verkiezingsjaar. De verkiezingen zijn succesvol verlopen
en per januari 2020 is een grotendeels nieuwe OR geïnstalleerd.

4.4 Integriteit
Nadat in 2018 twee onderzoeken naar de integriteit in de organisatie waren verricht, is de
nieuw ingestelde Commissie Integriteit (bestaande uit de secretaris en vijf medewerkers)
in 2019 met de aanbevelingen en verbeterpunten aan de slag gegaan.
Leden van de Commissie Integriteit hebben een rondgang gemaakt door de organisatie
en gesproken met medewerkers van alle afdelingen. Naar aanleiding van deze gesprekken
zijn binnen de afdelingen actiepunten geformuleerd.
Ook heeft de Commissie Integriteit zich gebogen over een aantal bestaande regelingen. In
overleg met de vertrouwenspersonen binnen de organisatie (zie § 4.5) heeft de commissie
voorstellen gedaan om deze regelingen te vernieuwen en uit te breiden overeenkomstig
het rijksbeleid. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) heeft
hierbij een adviesrol vervuld.
De volgende stap is dat er instemming van de Ondernemingsraad wordt gevraagd. Daarna
volgt in 2020 de definitieve besluitvorming over de nieuwe c.q. aangepaste regelingen.
De Commissie Integriteit houdt jaarlijks een voortgangsgesprek met de vertrouwenspersonen
van de organisatie.

4.5 Vertrouwenspersonen
De Algemene Rekenkamer biedt medewerkers de mogelijkheid om zowel intern als extern
meldingen te doen op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen. We
beschikken over één externe en twee interne vertrouwenspersonen. Een kennismaking
met de vertrouwenspersonen is een standaardonderdeel van de introductiebijeenkomsten
voor nieuwe medewerkers.
Naar aanleiding van het ontstaan van een vacature voor een van de interne vertrouwens
personen heeft de secretaris het afgelopen jaar in samenspraak met de vertrouwenspersonen
en de Commissie Integriteit de taakomschrijving van de vertrouwenspersonen geactualiseerd.
De commissie was ook betrokken bij de werving van de nieuwe interne vertrouwenspersoon.
Deze is in oktober aangetreden.
De vertrouwenspersonen ontvingen in 2019 vier verzoeken voor een gesprek. Dat is een
afname ten opzichte van 2018, toen er negen verzoeken binnenkwamen. In drie van de vier
gesprekken ging het om een voorval waarbij de medewerker een integriteitsdilemma had
ervaren. Eén gesprek betrof ongewenste omgangsvormen die een medewerker had ervaren.
Alle meldingen zijn in 2019 afgerond.
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5

Onze bedrijfsvoering
Onze bedrijfsvoering is erop gericht de interne processen en projecten in de
organisatie optimaal te beheersen en waar mogelijk te verbeteren. In 2019
hadden onder meer de verbetering van het financieel beheer, de inrichting
van de accountantscontrole, de versterking van de interne controle en de
informatiebeveiliging onze bijzondere aandacht.

5.1 Sturing en beheersing
Naast de sturing en beheersing van de vaste interne processen in onze organisatie
(begrotingsbeheer en uitbrengen van publicaties) hebben we het afgelopen jaar stappen
gezet in het traject om onze huisvesting aan te passen.
Begrotingsbeheer
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor
het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de Overige
Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De Hoge
Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud
van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en
de Hoge Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.
Publicaties
In ons Verslag van werkzaamheden 2019 staat beschreven welke onderzoeken we in
2019 hebben gepubliceerd en welke andere werkzaamheden we hebben verricht.
Op www.rekenkamer.nl zijn al deze onderzoeksrapporten, brieven aan de Tweede
Kamer en jaarlijkse Verslagen te raadplegen.
Voorts hebben wij op 20 mei 2020 (Verantwoordingsdag) onze uitgaven (het ‘grootboek’)
openbaar gemaakt in de vorm van open data.
Project huisvesting
De huidige huisvesting van de Algemene Rekenkamer voldoet niet meer aan de moderne
maatstaven; er is dringend onderhoud en reparatie nodig. Tegelijkertijd is onze huisvestings
behoefte de afgelopen jaren veranderd. Wij hebben daarom het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB), eigenaar van het pand waarin de Algemene Rekenkamer is gevestigd, gevraagd om
(a) een aantal functionele knelpunten op te lossen en (b) de huisvesting aan te passen aan
onze huidige en toekomstige manier van werken. Het RVB heeft een aantal voorstellen
gedaan. Naar verwachting zal in 2020 een keuze worden gemaakt voor het ontwerp dat
wordt uitgevoerd.
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5.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf
Wij besteden op gestructureerde wijze aandacht aan ons primaire proces, aan de onder
steunende processen en aan de daarmee samenhangende beheerstaken. We beschikken
over een planning-en-controlcyclus die voorziet in momenten waarop (financiële) manage
mentinformatie wordt beoordeeld. Hieronder lichten we enkele opvallende zaken in onze
bedrijfsvoering van 2019 toe.
Rechtmatigheid
De financiële overzichten van onze organisatie gaven over 2019 een getrouw beeld van
de uitkomsten van de begrotingsuitvoering. De tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid
zijn niet overschreden.
Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie
De managementinformatiesystemen van onze organisatie hebben in 2019 voldaan aan
de kwaliteitseisen. Er hebben zich niet zodanige verstoringen voorgedaan dat de juistheid,
volledigheid, tijdigheid, continuïteit en vertrouwelijkheid in gevaar zijn gebracht.
Verbeterplan financieel beheer
De door ons ingehuurde externe openbare accountant had over 2018 een aantal verbeter
punten geconstateerd in ons financieel beheer. Daarom hebben wij in 2019 aan de hand
van een ‘Verbeterplan financieel beheer’ de benodigde aanpassingen in het financieel
beheer en de bedrijfsvoering doorgevoerd.
Wij hebben in dit verband gewerkt met een tussentijdse afsluiting (medio 2019). Uit
de vervolgens uitgevoerde halfjaarcontrole 2019 bleek dat het financieel beheer nog
verdere verbetering behoefde: verplichtingen waren niet altijd tijdig geboekt. Dit hebben
we gecorrigeerd, ook voor meerjarige verplichtingen. Tevens hebben we het werkproces
aangepast. Verder hebben we het contractenbeheer en de contractenregistratie aange
scherpt en de vorderingen geanalyseerd. Deze punten zullen ook in 2020 regelmatig
aandacht krijgen bij het monitoren en bespreken en als vervolg op het eerder genoemde
‘Verbeterplan financieel beheer’.
Inrichting accountantscontrole
In 2019 hebben we bij de inrichting van de accountantscontrole van onze organisatie
gekozen voor een controlemodel waarbij de werkzaamheden van de Auditdienst Rijk
(ADR) verder gaan dan de controle die vereist is voor de controleverklaring bij Hoofdstuk
IIB van het Rijksjaarverslag (‘Overige Hoge Colleges van Staat’). Aanvullend hierop controleert
de ADR voortaan de financiële stromen en standen van de Algemene Rekenkamer ook op
4% materialiteitsniveau. Vervolgens reviewt de openbare accountant de werkzaamheden
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van de ADR (zoals risicoanalyse, systeemgerichte werkzaamheden en gegevensgerichte
werkzaamheden) en geeft de openbare accountant een controleverklaring af bij de financiële
verantwoording van de Algemene Rekenkamer.
Inmiddels heeft de openbare accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven
over het verslagjaar 2019.
Versterking interne controle
De interne controle binnen de Algemene Rekenkamer is in 2019 aangescherpt, als uitvloeisel
van de bevindingen van de openbare accountant. We hebben verschillende werkprocessen
tegen het licht gehouden en aangepast.
De openbare accountant heeft in 2019 ook steekproefsgewijs controles op ons materiële
budget uitgevoerd. Tevens heeft de Algemene Rekenkamer een ‘spendanalyse’ uitgevoerd.
Dit houdt in dat betalingen die meerjarig boven een bepaald bedrag uitkomen, zijn gecon
troleerd. Op basis van de bevindingen uit de analyse hebben we verdere procesverbeteringen
aangebracht, onder andere in ons contractbeheer.
Tijdige betaling crediteuren
In 2019 is 92% van de facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. Dat is een
lichte verbetering ten opzichte van 2018. We voldoen hiermee echter nog niet aan de
rijksbrede doelstelling om ten minste 95% van de facturen binnen dertig dagen te betalen.
De belangrijkste oorzaken van het te laat betalen van enkele facturen waren het kritischer
toetsen van dispuutfacturen, de werkdruk en wijzigingen in het werkproces (vooral bij de
facturen over inhuur en uitzendkrachten) en het aanscherpen van het verplichtingenproces.
De verwachting is dat de norm in 2020 gehaald wordt.
Informatiebeveiliging
De Algemene Rekenkamer heeft de beheersing van de informatiebeveiliging zodanig
ingericht, dat op basis van risicomanagement wordt gestuurd op maatregelen die de
vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie moeten waarborgen.
In 2019 is de risicoanalyse geactualiseerd. De maatregelen zijn gebaseerd op de Baseline
Informatiebeveiliging Rijksdienst 2017 (BIR 2017/BIO). In het integraal beveiligingsbeleid
van 15 april 2019 is de CISO-functie opgenomen en ingevuld.
In 2019 hebben zich negen beveiligingsincidenten voorgedaan. Daarbij is het beveiligings
beleid effectief gebleken in de zin dat incidenten tijdig zijn gedetecteerd c.q. gemeld en
door de getroffen maatregelen niet tot ernstig nadelige gevolgen hebben geleid. Er is nog
een aantal verbeterpunten op het vlak van het formaliseren en uitwerken van het beleid.
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Projectbeheersing
De doorlooptijd van al onze projecten is in 2019 ongeveer gelijk gebleven aan de project
doorlooptijd in 2018. Qua capaciteit (aantal onderzoeksdagen per project) is er een lichte
verslechtering zichtbaar; zie figuur 10. De projectbeheersing was dus ook in 2019 nog niet
op het gewenste niveau. Wanneer we specifiek kijken naar onderzoeksprojecten gerelateerd
aan externe publicaties is het beeld niet beter.
De ambitie van 90% binnen planning nog niet gerealiseerd
Ambitie: 90%
Aandeel publicaties dat binnen de
geplande doorlooptijd afgerond werd

Aandeel publicaties dat binnen de
geplande capaciteit afgerond werd

Aandeel projecten dat binnen de
geplande doorlooptijd afgerond werd

Aandeel projecten dat binnen de
geplande capaciteit afgerond werd
0

25
2019

50
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100%

2018

Figuur 10 Beheersing van projecten

Projectbeheersing blijft de komende tijd dan ook een serieus aandachtspunt in onze
bedrijfsvoering.

5.3 Financiën
In deze paragraaf geven we een toelichting bij de inkomende en uitgaande geldstromen
van onze organisatie in 2019.
Taakstellingen
De opgelegde taakstellingen van de eerste twee kabinetten-Rutte hebben ingrijpende
gevolgen gehad voor het personeels- en materiële budget van de Algemene Rekenkamer;
in onze voorgaande jaarverslagen hebben wij dit in detail beschreven. Met ingang van 2019
neemt de begroting van de Algemene Rekenkamer weer toe. Tussen 2019 en 2022 zal ons
budget trapsgewijs groeien met structureel € 3 miljoen per jaar extra.
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Verplichtingen
Onze oorspronkelijke begroting voor 2019 bedroeg € 30,2 miljoen; het bedrag voor
verplichtingen en uitgaven was gelijk. De omvang van de begrote verplichtingen na de
tweede suppletoire begroting bedroeg € 32,4 miljoen.
Sinds 2018 worden (meerjarige) verplichtingen voor externe inhuur, inleen en detacheringen
vastgelegd in het jaar waarin zij zijn aangegaan. Hierdoor zijn de verplichtingen hoger,
hetgeen de minister van BZK heeft gemeld bij de ‘Kamerbrief over uitvoering begroting
2019 Staten-Generaal (IIA) en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouver
neurs en de Kiesraad (IIB)’ d.d. 16 december 2019.
Uitgaven
Bij de eerste en tweede suppletoire begroting 2019 is extra budget aan onze begroting
toegevoegd (dus bovenop de hiervoor vermelde € 30,2 miljoen), in verband met onder
andere reorganisatiekosten en loon- en prijsontwikkeling. De stand na de tweede
suppletoire begroting 2019 bedroeg € 32,4 miljoen. Het financieel resultaat bedroeg
eind 2019 afgerond € 0,2 miljoen.
Realisatie in balans met begroting
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Figuur 11 Begroting en realisatie in 2019 (bedragen * € 1.000)

Dat we iets minder geld hebben uitgegeven dan begroot was vooral het gevolg van onze
personele onderbezetting in 2019. Door forse wervingsinspanningen gedurende het jaar
(instroom van vijftig medewerkers) was de onderbezetting eind 2019 nagenoeg ingelopen.
De onderbezetting is tijdens het jaar deels gecompenseerd door externe inhuur van
medewerkers.
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Het begrotingsartikel van de Algemene Rekenkamer bevat alleen apparaatsuitgaven.
In de volgende figuur zijn deze gespecificeerd (zie figuur 12).
Kosten apparaat in 2019 gestegen
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€ 32.214
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2018
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Figuur 12 Specificatie realisatie apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten
De ontvangstenbegroting voor 2019 bedroeg € 1,217 miljoen. De gerealiseerde ontvangsten
waren € 0,367 miljoen hoger dan begroot. Dit kwam vooral doordat er meer ontvangsten
voortvloeiden uit internationale projecten en uit de detachering van medewerkers. In de
tweede suppletoire begroting van 2019 was de ontvangstenbegroting, rekening houdend
met deze ontwikkelingen, al met € 0,163 miljoen verhoogd tot € 1,380 miljoen.
Externe inhuur
In 2019 was er afgerond € 3,3 miljoen gemoeid met externe inhuur. Dit betrof 12% van de
personele uitgaven. Daarmee overschrijdt de Algemene Rekenkamer de voor departementen
geldende beleidsregel dat 10% van de loonkosten (zijnde € 2 miljoen) aan inhuur mag
worden besteed. Hierbij geldt het principe comply or explain: als het percentage hoger
uitkomt, moet dit worden toegelicht.
Onze doelstelling is dat de kosten voor externe inhuur de komende jaren minder dan
10% van het personeelsbudget zullen bedragen. Er is vooral extra ingehuurd om de onder
bezetting bij de start van 2019 op te vangen en voor de doorontwikkeling van de organisatie.
Daarbij ging het onder meer om expertise op het gebied van onderzoek, accountancy,
financiën, administratieve organisatie en organisatieontwikkeling. Daarnaast worden er
uitzendkrachten ingehuurd (waaronder secretaresses), bijvoorbeeld in de vakantieperioden.
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Kosten personeel in 2019 gestegen
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Figuur 13 Personele uitgaven 2017, 2018 en 2019 (bedragen x € 1.000)
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Figuur 14 Specificatie uitgaven externe inhuur 2017 – 2019 (x € 1.000)
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Reorganisatiekosten
De reorganisatie van 2017 had tot doel om te komen tot een substantieel lagere perso
neelsformatie en -bezetting. Om dit te bereiken is dat jaar het ‘Van Werk Naar Werk’beleid van het Rijk toegepast. De nog in 2019 en 2020 doorlopende kosten van de reorga
nisatie zijn weergegeven in figuur 15.
Piek in reorganisatiekosten in 2018
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Figuur 15 Kosten reorganisatie

Bezoldiging college
De bezoldiging van het college is vastgesteld in de Wet rechtspositie Raad van State,
Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman. In de onderstaande tabel is de
opbouw van de totale werkgeverslasten van het college weergegeven.
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Tabel 2 Beloningen college (totale werkgeverslasten) in 2018 en 2019 (in euro’s)
2018
Buitengewone
kostenvergoeding

2019

Beloning

Pensioenen overige
afdrachten

Totaal Beloning

Pensioenen overige
afdrachten

Buitengewone
kostenvergoeding

drs. A.P. (Arno) Visser
Lid v.a. 15-1-2013
tot 15-10-2015
President v.a. 15-10-2015

161.688

27.861

4.260 193.810

166.206

29.829

4.341 200.377

drs. F.C. (Francine) Giskes
Lid v.a. 15-10-2015

140.859

22.556

3.546 166.960

144.853

24.298

3.613 172.764

drs. E. (Ewout) Irrgang
Lid v.a. 1-9-2017

143.646

27.201

3.546 174.393

144.853

29.220

3.613 177.686

Totaal

446.193

77.618

11.352 535.163

455.913

83.347

11.567 550.827

Bedragen in de totaalkolom kunnen als gevolg van afronding afwijken van de som.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden, de leden in
buitengewone dienst en de secretaris van de Algemene Rekenkamer.
De bestuurskosten bevatten kosten voor dienstvervoer, buitenlandse reizen en de post
diversen, dat zijn kosten zoals zakelijke lunches en opleidingskosten. De kolom ‘algemeen’
vermeldt de kosten van de representatieve activiteiten van het college als geheel en van
de individuele collegeleden respectievelijk de secretaris.
Tabel 3 Bestuurskosten in 2018 en 2019 (in euro’s)
2018
Totaal

2019
Woon- Internationaal
werkverkeer

Overig

Totaal

College algemeen

8.704

0

0

10.832

10.832

drs. A.P. (Arno) Visser
Lid v.a. 15-01-2013 tot
15-10-2015
President v.a. 15-10-2015

66.085

49.982

7.651

4.871

62.504

drs. F.C. (Francine) Giskes
Lid v.a. 15-10-2015

8.153

3.743

0

27

3.770

drs. E. (Ewout) Irrgang
Lid v.a. 1-9-2017

8.883

3.162

5.892

909

9.962

Totaal

91.825

56.886

13.543

16.639

87.068

Bedragen in de totaalkolom kunnen als gevolg van afronding afwijken van de som.
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Totaal

De collegeleden in buitengewone dienst ontvangen een vacatievergoeding op grond van
artikel 8 van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale
ombudsman; zie figuur 16.
Vacatiegelden leden in buitengewone dienst (excl. BTW)
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prof. dr. M.J.W.
(Mark) van Twist
vanaf 17-8-2004
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drs. P.W. (Paul) Doop
vanaf 17-8-2004
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Figuur 16 Vacatievergoedingen collegeleden in buitengewone dienst in 2018 en 2019

Ook de leden van het Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer
(zie § 4.1.2) ontvangen een vacatievergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan die van
de collegeleden in buitengewone dienst. In 2019 bedroeg deze € 253 exclusief btw per
dagdeel; zie figuur 17.
Vacatiegelden leden Audit Advisory Committee (excl. BTW)
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mr. F.J. (Frederieke) Leeflang
lid vanaf 1-2-2016
voorzitter 1-1-2018
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lid vanaf 1-1-2018

4.477
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lid vanaf 1-1-2017

3.289
3.790
0
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Figuur 17 Vacatievergoedingen leden Audit Advisory Committee in 2018 en 2019
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Bezoldiging topfunctionarissen
De Wet normering topinkomens (Wnt) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslag
uitkering van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi
publieke sector op naamsniveau moeten worden vermeld in het (financieel) jaarverslag.
Deze publicatieplicht geldt ook voor topfunctionarissen die bij een Wnt-instelling geen
dienstbetrekking hebben of hadden.
Verder moet van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkering
(zonder naamsvermelding) worden gepubliceerd indien deze het wettelijk maximum te
boven gaat. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de
reikwijdte van de wet.
Voor de Algemene Rekenkamer heeft de zojuist beschreven wettelijke publicatieplicht
betrekking op de salariëring van de secretaris. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor
deze topfunctionaris bedroeg in 2019 € 194.000 en is niet overschreden; zie tabel 4.
Tabel 4 Beloningen ambtelijke top in 2018 en 2019 (in euro’s)
2018
Beloning Onkostenvergoeding
drs. C. (Cornelis)
van der Werf
Secretaris v.a.
1-12-2017

129.771

7.415

Pensioenpremie

2019

Totaal Beloning Onkostenvergoeding

18.383 155.570

135.079

6.726

Pensioenpremie

20.135 161.940

Bedragen in de totaalkolom kunnen als gevolg van afronding afwijken van de som.

Capaciteit en kostendekkendheid internationale projecten
Per jaar zet de Algemene Rekenkamer ongeveer 14 fte in voor internationale activiteiten.
Acht daarvan worden op projectbasis extern gefinancierd (door bijvoorbeeld het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Financiën of de EU). Aan deze institutionele
versterkingsprojecten bij buitenlandse zusterinstellingen stellen we de eis dat deze kosten
dekkend moeten worden gefinancierd. Daarbij hanteren wij voor personeelskosten de
tarieven in de Handleiding overheidstarieven van het Ministerie van Financiën. Voor de reisen verblijfskosten hanteren we de richtlijnen van het Ministerie van BZK.
In 2019 hebben we binnen het Kiesgroepprogramma de activiteiten gepland ter ondersteu
ning van de rekenkamers van Moldavië, Georgië en Bulgarijë (zie § 3.1) afgesloten; dit
project was 100% kostendekkend. Eén ander internationaal samenwerkingsproject en
het grotere ‘Sharaka’- programma hebben een langere doorlooptijd; bij het afsluiten van
deze projecten wordt de kostendekkendheid bepaald.
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Totaal

Tabel 5 Kostendekkendheid internationale projecten 2019
Kiesgroepsteunproject (rekenkamers Moldavië, Georgië en Bulgarije)
Kostendekkendheid

100%

Financieringsbron

Ministerie van Financiën

5.4 Duurzaamheidsdoelstellingen
De Algemene Rekenkamer wil bijdragen aan de internationale doelstellingen voor duur
zame ontwikkeling en wil hierin ook een voorbeeldrol vervullen. Als kantoororganisatie
kunnen wij in onze bedrijfsvoering de grootste impact bewerkstelligen door ons te richten
op een reductie van de CO2-uitstoot en het papierverbruik. Onze ambitie is om minimaal
te voldoen aan de zogenoemde 20-20-20-doelstellingen van de EU. Deze doelstellingen
houden in dat de CO2-uitstoot in het jaar 2020 ten opzichte van 1990 met minimaal 20%
moet zijn afgenomen, dat het energieverbruik minimaal 20% moet zijn teruggebracht en
dat de totale hoeveelheid gebruikte energie voor minimaal 20% hernieuwbaar moet zijn.
Vermindering CO2-uitstoot
Onze CO2-uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het energieverbruik van ons
kantoorgebouw (stroom en gas) en de door ons bestuur en medewerkers gemaakte
vliegkilometers. We hebben er in 2019 aan gewerkt om de vliegkilometers verder te
verminderen, maar dit is helaas niet gelukt. Daarnaast gebruiken we groene stroom en
compenseren we voor vluchten (en sinds 2017 ook voor overig vervoer) door een bedrag
per vliegkilometer extra te betalen, dat wereldwijd naar CO2-compensatie projecten gaat.
CO2-uitstoot licht gedaald
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Figuur 18 CO2-uitstoot in 2016 tot en met 2019 (in tonnen)
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Figuur 19 CO2-compensatie in 2016 tot en met 2019 (in tonnen)

Onze totale CO2-uitstoot in 2019 vóór compensatie bedroeg 246 ton. Dat is een kleine
vermindering ten opzichte van de 255 ton in 2018. We hebben ook meer CO2 gecompen
seerd (165 ton in 2019 ten opzichte van 157 ton in 2018); hierdoor is de netto CO2-uitstoot
afgenomen tot 81 ton (was 98 ton).
We gebruiken als Algemene Rekenkamer groene stroom. Het (groene) stroomverbruik
van ons gebouw is in 2019 helaas fors gestegen ten opzichte van 2018: van 684 MWh
naar 1.193 MWh. Dit komt door de hoge temperaturen in de zomer in combinatie met
een kapotte airco-unit op het dak. Hierdoor moesten op diverse plekken losse airco’s
worden geplaatst, zowel in de serverruimtes als in werkkamers. Deze hebben een hoog
elektriciteitsverbruik.
Het gasverbruik is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018: van 2.516 GJ naar 2.073 GJ.
Het aantal vliegkilometers is in weerwil van ons streven naar reductie in 2019 toegenomen
ten opzichte van 2018: van 964.935 km naar 1.021.893 km. Een verklaring hiervoor is onze
inzet voor het Sharaka-programma (zie § 3.1) in de Arabische regio, waarvoor de betrokken
medewerkers vaak per vliegtuig hebben gereisd. We hebben er in 2019 aan gewerkt om de
vliegkilometers verder te verminderen, door het nemen van de trein vanuit de organisatie
te stimuleren wanneer dat mogelijk is, evenals het gebruik van tele-/videoconferenties en
reizen met kleinere delegaties. We compenseren voor vluchten (en sinds 2017 ook voor
overig vervoer) door een bedrag per vliegkilometer extra te betalen, dat wereldwijd naar
CO2-compensatie projecten gaat.
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Vermindering papierverbruik
We willen het papierverbruik verminderen door digitaal werken te stimuleren. Dit doen
we door medewerkers uit te rusten met handzame mobiele apparatuur, zodat ze zo min
mogelijk documenten afdrukken.
In 2019 is dat goed gelukt; het papierverbruik liep terug van 4.779 kg in 2018 naar 3.453 kg
in 2019. Dit betekent een vermindering van 61% ten opzichte van 2009 (toen was het 8.954
kg). Daarmee is onze ambitieuze doelstelling van 60% vermindering in 2020 en opzichte
van 2009 in 2019 al behaald en daar zijn we trots op.
Papierverbruik flink verminderd in 2019
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Figuur 20 Papierverbruik in 2009 tot en met 2019 (en streefgetal 2020)

Overige zaken
Op het gebied van afvalvermindering zijn in 2019 goede resultaten behaald. Het opgehaalde
gft- en swill-afval (swill-afval bestaat uit (gekookt) keukenafval en etensresten) was in 2019
5.400 kg ten opzichte van 3.200 kg in 2018. Dat betekent dat er 2.200 kg meer gft- en swillafval gescheiden is. Het opgehaalde plastic steeg van 38 kg naar 134 kg. Het opgehaalde
ongesorteerde afval daalde fors, van 5.000 kg naar 1.672 kg. Er is dus niet alleen méér afval
gescheiden opgehaald, maar ook de totale hoeveelheid afval is behoorlijk verminderd.
Vanaf april 2019 biedt onze catering op de eerste maandag van de maand geen vlees aan.
Deze meatless monday geldt voor zowel het aanbod in het bedrijfsrestaurant als voor de
lunches in de vergaderzalen. Alle snacks, soepen en broodbeleg zijn die dag vegetarisch.
We doen dit om een grotere bewustwording over vleesconsumptie te creëren.
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Op 10 oktober 2019, de dag van de duurzaamheid, zijn circulaire, herbruikbare thermos
bekers uitgedeeld aan alle medewerkers. Deze kunnen worden gebruikt ter vervanging van
wegwerpbekertjes. Daarmee dragen we bij aan vermindering van materiaalverbruik, afval
én CO2-uitstoot.
De Algemene Rekenkamer heeft zich in 2019 aangesloten bij de Logistieke Hub Den Haag.
Dit initiatief richt zich op een gebundelde en emissievrije kantoordistributie in de stad.
Met een logistieke hub aan de rand van de stad worden facilitaire goederen niet meer
rechtstreeks geleverd door vervuilende vrachtauto’s, maar gebundeld en met zero-emissievervoer verspreid over de kantoorpanden. De bedoeling is dat dit voor minder verkeers
bewegingen, minder luchtvervuiling en minder milieubelasting in de stad zorgt.
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6

Over het Verslag 2019
In het Verslag 2019 verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in 2019. We presen
teren de grote lijnen van ons beleid en onderzoek en geven inzicht in de middelen die we
daarvoor inzetten.
We willen onze verantwoording moderniseren. Daarom gaan we met het Verslag 2019 verder
in de richting van geïntegreerde verslaglegging. Dat betekent dat we onze belangrijkste
niet-financiële prestaties presenteren in samenhang met de financiën van het afgelopen
jaar. Zo kunnen we een omvattend beeld geven van de manier waarop en de mate waarin
we waarde leveren voor de belanghebbenden bij onze organisatie.
Naast dit Verslag 2019 hebben we op 26 maart 2020 ons Verslag van werkzaamheden 2019
uitgebracht.
Verantwoording
Infographics: Corps, Jooske de Sonnaville, Rudi Turksema en Linda Meijer-Wassenaar
Fotografie: Jeroen Bouman (omslag) en Willy Nihot-Olivier
De tekst van het Verslag 2019 van de Algemene Rekenkamer is vastgesteld op 14 mei 2020.
Het Verslag is op 20 mei 2020 aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Contact
We hebben ons Verslag 2019 met zorg samengesteld. Uw vragen of suggesties
naar aanleiding van ons jaarverslag horen we graag. U kunt een bericht sturen naar
voorlichting@rekenkamer.nl.
Algemene Rekenkamer
Lange Voorhout 8
Postbus 20015
2500 EA Den Haag
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Bijlage 1

Overzicht nevenfuncties
Nevenfunctie

Tijdsbeslag

Bezoldiging

Lid Governing Board EUROSAI

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Voorzitter jury Stuiveling Open Data Award

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Lid stuurgroep NWO-onderzoeksprogramma
Verbetering van verantwoording/Calibrating Public
Accountability

Eén vergadering per
jaar

Geen

Voorzitter stuurgroep Almere Verhalen

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Lid Maatschappelijke Adviesraad Instituties
Universiteit Utrecht

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Lid bestuur Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Voorzitter Kwaliteitscommissie Waddenfonds

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Lid klankbordgroep project slapende rekenkamers

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Voorzitter The International Holland Music Sessions Circa acht vergaderin
(TIHMS) (met ingang van februari 2018)
gen per jaar

Geen

President drs. A.P. (Arno) Visser

Collegelid drs. F. C. (Francine) Giskes

Lid commissie van aanbeveling huisvesting
Palmhoutwrakcollectie in Museum Kaap Skil

Circa twee vergaderin Geen
gen per jaar

Lid klankbordgroep project slapende Rekenkamers
(beëindigd in 2019)

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Collegelid drs. E. (Ewout) Irrgang
Geen
Secretaris drs. C. (Cornelis) van der Werf
Geen
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Nevenfunctie

Tijdsbeslag

Bezoldiging

Collegelid in buitengewone dienst drs. P.W. (Paul) Doop
Hoofdfunctie: tot 1 augustus 2019 voorzitter Raad van Bestuur Haaglanden Medisch
Centrum. Per 12 augustus 2019 lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Publieke Omroep
Lid adviescommissie voor de bezwaarschriften van
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

Circa twee
Vast bedrag per
vergaderingen per jaar vergadering

Lid raad van toezicht The Hague Humanity Hub

Circa vier
Vast bedrag per
vergaderingen per jaar vergadering

Lid raad van toezicht Anne Frank Stichting

Enkele vergaderingen
per jaar

Geen

Bestuurslid stichting Behuizing Anne Frank Stichting Enkele vergaderingen
en van de stichting Vrienden van de Anne Frank
per jaar
Stichting

Geen

Voorzitter raad van toezicht van de Nederlandse
Reisopera

Circa vijf
Geen
vergaderingen per jaar

Lid van de auditcommissie van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW)

Circa twee
Reiskosten
vergaderingen per jaar vergoeding

Collegelid in buitengewone dienst prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist
Hoofdfunctie: hoogleraar Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Decaan en bestuurder van de Nederlandse
School voor Openbaar Bestuur

Twee à drie dagen per
week

Wetenschappelijk directeur van de Erasmus
School of Accounting & Assurance (ESAA)

Twintig dagen per jaar Op declaratiebasis

Adjunct Faculty Member & Course Director
Strategic Management, Hertie School of
Governance, Berlijn

Circa vijf dagen per
jaar

Vaste vergoeding
die toekomt aan
Nederlandse
School voor
Openbaar Bestuur

Voorzitter raad van toezicht ziekenhuis Rijnstate
Arnhem

Circa vijftien vergade
ringen per jaar

Vaste vergoeding

Voorzitter van de raad van commissarissen van de
Circa tien vergaderin
Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden gen per jaar
(ROM-D)

Vaste vergoeding

Lid begeleidingscommissie voor het Planbureau
voor de Leefomgeving

Circa vijf vergaderin
gen per jaar

Vaste vergoeding
per vergadering

Voorzitter van de Orde voor Organisatieadviseurs

Enkele vergaderingen
per jaar

Vaste vergoeding

Lid onafhankelijke onderzoekscommissie
faillissement van MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen
(beëindigd in 2019)

Eén dag per week

Vaste vergoeding
via de Nederlandse
School voor
Openbaar Bestuur
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Op declaratiebasis

Bijlage 2

Gebruikte afkortingen
Afkorting
AAC

Betekenis
Audit Advisory Committee

ADR

Auditdienst Rijk

AFROSAI

African Organisation of Supreme Audit Institutions

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AOW

Algemene Ouderdomswet

ARAR

Algemeen Rijksambtenarenreglement

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIR 2017

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 2017

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAOP

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CIO

Chief information officer

CISO

Chief information security officer

CO2

Kooldioxide

CW2016

Comptabiliteitswet 2016

DNB

De Nederlandsche Bank

DOEN

(Programma) Doorontwikkelen, Ontcijferen, Experimenteren en Netwerken

EU

Europese Unie

EUROSAI

European Organisation of Supreme Audit Institutions

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

fte

Fulltime-equivalent

GCR

Gesprekscyclus Rijk

Gft

Groente-, fruit- en tuinafval

GJ

Gigajoule

GO

Georganiseerd Overleg

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ISSAI

International Standards of Supreme Audit Institutions

IT

Informatietechnologie

Kg

Kilogram

IFPP

INTOSAI Framework of Professional Pronouncements

INTOSAI

International Organisation of Supreme Audit Institutions

ISSAI

International Standards of Supreme Audit Institutions

LNV

(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MT

Managementteam

M&T

Methoden en technieken

MWh

Megawattuur
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Afkorting

Betekenis

NPO

Nederlandse Publieke Omroep

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OR

Ondernemingsraad

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TOF

(Programma) Toekomstbestendige overheidsfinanciën

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIR 2007

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007

VN

Verenigde Naties

VO

Verantwoordingsonderzoek

VO-raad

Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WGA

(Regeling) Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wnt

Wet normering topinkomens
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