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Maar aangezien de commissie ondersteund zal worden door een bureau en de verhouding tussen die twee moet 

uitkristalliseren is het fijne nog niet duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer kun je hier aan toe komen?   

College is bereid er tussentijds over te spreken, dus besluitvorming kan ook deze week. 

 

Arno  

 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 
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VAN   

DATUM  10-6-2021 

AAN  College en secretaris 

BETREFT  Advies nevenfunctie president: voorzitter Programmacommissie Bestuurscultuur 

Provincie Limburg 

 

 

NOTITIE 

1 Inleiding 

De president heeft advies gevraagd over bovenstaande nevenfunctie. Deze notitie 

bevat het ambtelijk advies over de verenigbaarheid van deze functie met de 

functie van president van de Algemene Rekenkamer en de wenselijkheid om op het 

verzoek in te gaan. Het advies is tot stand gekomen door toetsing aan de criteria 

genoemd in de nota Faciliteiten voor leden van het college, geschenkenregeling en 

nevenfunctiebeleid 2020. 

 

Punt 2 van deze notitie bevat het advies. In punt 3 wordt informatie gegeven over 

het verzoek. De overwegingen op grond waarvan het advies tot stand is gekomen, 

zijn opgenomen in punt 4.  

 

2 Advies 

Ten tijde van het schrijven van dit advies moeten een aantal zaken zich nog 

uitkristalliseren. De president heeft voorgesteld daartoe een constituerend beraad 

te willen beleggen. Het advies is onder enige tijdsdruk tot stand gekomen. Op dit 

moment zie ik geen bezwaar tegen het vervullen van deze functie.  

 

De Provincie Limburg wil de samenstelling van de commissie aanstaande dinsdag 

15 juni bekend maken. Gezien het te verwachten mediaprofiel van die 

aankondiging is het van belang dat het team Communicatie op de hoogte is. Ik 

adviseer dan ook directeur staf en de manager BCI, na de besluitvorming in het 

college, te informeren. Een eventueel persbericht dient door secretaris en 

president akkoord te worden bevonden. 

 

Wat betreft het dienstvervoer voldoet deze nevenfunctie aan vrijwel alle 

institutionele argumenten. Het ligt echter niet in de rede dat de Algemene 

Rekenkamer de kosten hiervan vergoedt, de president heeft ook nadrukkelijk 



 

 

 

2/5 aangegeven dat dit wat hem betreft geen optie is. De provincie Limburg zal de 

kosten op zich moeten nemen.  

 

3 Informatie over de nevenfunctie 

Waarnemend Commissaris van de Koning de heer Remkes heeft 11 mei zijn plan 

ontvouwd om via een Programma Bestuurscultuur mogelijke integriteitskwesties of 

onregelmatigheden in het openbaar bestuur in Limburg in de afgelopen tien jaar in 

kaart te krijgen. Hiervoor is een meldpunt ingesteld. Daarnaast is het de bedoeling 

in kaart te brengen welke maatregelen tussen 2011 en 2021 zijn genomen om een 

integer openbaar bestuur te bevorderen en dat ook te waarborgen. 

 

Voor de programmacommissie zijn drie leden gezocht met deskundigheid op 

verschillende gebieden. Te denken valt aan de financieel-juridische en governance-

wereld, bestuurskunde of politicologie en een ervaren bestuurder of topambtenaar 

binnen het openbaar bestuur. De president is daarbij beoogd voorzitter. 

 

De commissie gaat de informatie die bij het meldpunt terechtkomt vertrouwelijk in 

behandeling nemen. Daarnaast moeten 40 interviews inzicht geven in de 

bestuurscultuur in Limburg. Analyse en duiding van de meldingen en de interviews 

leiden tot het eindrapport van de commissie. 

 

Die commissie opereert onafhankelijk van de Provincie Limburg en van Limburgse 

politieke partijen. Ze wordt ondersteund door een extern bureau. 

  

4 Overwegingen 

4.1 Wettelijk kader 

De leden en de secretaris vervullen geen andere openbare betrekkingen waaraan 

een vaste beloning of toelage is verbonden, noch zijn zij lid van een 

publiekrechtelijk college waarvoor de keuze geschiedt bij of krachtens wettelijk 

voorschrift uitgeschreven verkiezingen. Hiervan kan bij koninklijk besluit, de 

Algemene Rekenkamer gehoord, ontheffing worden verleend, tenzij de 

onverenigbaarheid ook uit een ander wettelijk voorschrift voortvloeit. (art. 7.4, 

tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016). Dit is geen openbare betrekking. Er is 

geen sprake van een absolute incompatibiliteit.  

 

Als het uitoefenen van de functie leidt tot belangenverstrengeling of het in gevaar 

brengen van de onpartijdigheid, is er sprake van een relatieve incompatibiliteit 

(art. 7.4 derde lid van de Comptabiliteitswet 2016).  

 



 

 

 

3/5 De werkzaamheden van de commissie lijken zich niet te begeven op het 

onderzoeksterrein van de Algemene Rekenkamer. Er lijkt zich geen relatieve 

incompatibiliteit voor te kunnen doen.  

 

4.2 Institutionele argumenten 

De functie voldoet aan een aantal institutionele argumenten zoals vastgelegd in de 

Nota faciliteiten 2020. De functie: 

- kan het netwerk van de Algemene Rekenkamer versterken; 

- draagt bij aan het vervullen van de missie van de Algemene Rekenkamer; 

- heeft ‘lerende’ elementen in zich, zowel voor de Algemene Rekenkamer als 

voor de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend; 

- versterkt het imago van de Algemene Rekenkamer, doordat ze bijdraagt 

aan de deskundigheid, het gezag, de herkenbaarheid en de 

betrouwbaarheid van de Algemene Rekenkamer. 

 

De nevenfunctie scoort derhalve hoog op institutionele argumenten. 

 

Een belangrijk institutioneel argument is ook of vervulling van de nevenfunctie/ 

het ingaan op dit verzoek schadelijk kan zijn voor de Algemene Rekenkamer. 

Schade kan ontstaan als de activiteit waaraan een van de leden van het college of 

de secretaris zich heeft verbonden in opspraak komt.  

 

Het betreft een functie met een hoog (media)profiel. Mocht de commissie op enige 

wijze in opspraak komen dan straalt dat zeker af op de president als voorzitter van 

de commissie en daarmee op de Algemene Rekenkamer. Er is overigens geen 

enkele aanwijzing dat deze situatie zich voor zal doen. 

 

4.3 Persoonlijke argumenten 

De president heeft aangegeven deze nevenfunctie te willen gaan vervullen.  

 

4.4 Procedurele aspecten 

Het tijdsbeslag: Dat zal omvangrijk zijn en nader bekend worden bij het door de 

president voorgestelde constituerend beraad. De president fungeert als voorzitter, 

het is goed voor te stellen dat dat extra tijd kost. Het is aan de president te 

bepalen of dit in zijn agenda past. 

 

Bezoldiging: Dat is bij het schrijven van deze notitie nog niet duidelijk, maar die 

zal substantieel zijn. Het zal afhankelijk zijn van het totaalbudget en de verdeling 

daarvan tussen het in te huren ondersteunend bureau en de commissieleden. De 

president heeft aangegeven het aspect van de vergoeding nog te willen 

overwegen. Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de wijze waarop de functie 

ingevuld zal worden. Op dit moment is het voorstel dat de Provincie Limburg een 

eerste opdrachtbrief aan de leden verzendt na afloop van het constituerend 



 

 

 

4/5 beraad. Na 3 maanden volgt een evaluatie; op dat moment is er meer inzicht in de 

werkbelasting en de bijbehorende vergoeding. 

 

5 Dienstvervoer 

De door het college vastgestelde regeling dienstvervoer (opgenomen in de Nota 

faciliteiten 2020) bevat de volgende categorieën: 

 

A zakelijke reizen 

·          Alle dienstreizen van college en secretaris ten behoeve van uitvoering van 

taken van de Algemene Rekenkamer; 

·          Het woon-werkverkeer van de collegeleden voor zover daar door de 

collegeleden prijs op wordt gesteld. 

 

B zakelijke reizen 

·          Alle reizen van collegeleden en secretaris in het kader van een 

nevenfunctie waarvan het college heeft vastgesteld: 

-  dat deze nevenfunctiefunctie voortvloeit uit het ambt van lid van de Algemene 

Rekenkamer; en 

-  dat de lasten ervan worden gedragen door de Algemene Rekenkamer.  

 

Om te vallen onder categorie B ('vloeit voort uit het ambt') moet er aan alle 

volgende vereisten voldaan worden:  

 

1         de nevenfunctie draagt zichtbaar bij aan het realiseren van de Missie van 

de Algemene Rekenkamer zoals die is verwoord in haar strategie; en  

 

2         de nevenfunctie versterkt het netwerk van de Algemene Rekenkamer of 

draagt merkbaar bij aan haar imago; en  

 

3         de nevenfunctie dient een algemeen onderschreven maatschappelijk doel of 

de vervulling ervan bevat lerende elementen.  

 

C niet-zakelijke reizen 

·          Alle reizen van collegeleden en secretaris in het kader van betaalde dan 

wel onbetaalde nevenfuncties waarvan het college heeft vastgesteld dat deze niet 

voortvloeien uit het ambt en dat derhalve de lasten ervan niet worden gedragen 

door de Algemene Rekenkamer; 

·          Overige reizen met privédoeleinden.  



 

 

 

5/5  

5.1 Toetsing 

 

Wat betreft het dienstvervoer voldoet deze nevenfunctie aan vrijwel alle 

institutionele argumenten. Het ligt echter niet in de rede dat de Algemene 

Rekenkamer de kosten hiervan vergoedt, de president heeft nadrukkelijk 

aangegeven dat dit wat hem betreft geen optie is. De provincie Limburg zal de 

kosten op zich moeten nemen.  

 



 

 

 

 

V E RGA D E R ING Collegevergadering van 10 juni 2021 

A A NV A NG 11.15 uur 

A A NWE Z I G President Visser, collegelid Irrgang, collegelid Joziasse, secretaris Van der Werf 

 

A FWE Z I G  
 

D A T UM 10-06-2021  

   

 

NOTULEN 

Punten ter bespreking/besluitvorming 

Nevenfunctie President Visser 

Het college ziet geen bezwaar in de nevenfunctie van President Visser als voorzitter-

lid van de ‘Programmacommissie Limburg’.   

President Visser koppelt na afloop van het constituerend beraad van de 

programmacommissie terug wat naar verwachting het tijdsbeslag voor hem zal 

zijn. Naar aanleiding daarvan zullen indien nodig nadere werkafspraken worden 

gemaakt. 

Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten van Limburg op dinsdag15 juni 2021 in 

een brief aan Provinciale Staten de namen van de programmacommissie bekend 

maken. Vanaf dat moment zal de nevenfunctie ook in het overzicht op de externe 

website worden geplaatst. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 juni 2021, 

 

 

 

 

President Visser     Secretaris Van der Werf 

 

Door de beperkende maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van 

het nieuwe corona-virus vergadert het college sinds 17 maart 2020 via video-

conference. Deze notulen zijn volgens de reguliere procedure besproken en 

vastgesteld, twee weken na de datum waarop de vergadering is gehouden. De 

notulen zijn op 24 juni 2021 daadwerkelijk getekend door de president en 

secretaris. 
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Lange Voorhout 8 
Postbus 20015 
2500 EA Den Haag 

 

@rekenkamer.nl 

www.rekenkamer.nl 

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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medewerker Servicedesk 

 

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +31  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  
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medewerker Servicedesk 

  

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +31  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  

  

  

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: maandag 19 april 2021 17:19 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: WIJZIGING do. 22/4 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 16 

  

En weer een: 
Do.ochtend wordt  (ipv ) van huis naar . 
  

  

Vriendelijke groet, 

  

 

 

  

  
  
  

Van: @RaadvanState.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: maandag 19 april 2021 15:26 

Aan: @rekenkamer.nl>; Dienst Vervoer KN @RaadvanState.nl> 

CC @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: WIJZIGING WO. 21/4 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 16 

  

Goedemiddag , 

  

We hebben het aangepast en doorgegeven aan de chauffeur, 

  

  

 

medewerker Servicedesk 

  

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  
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Van: @raadvanstate.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: donderdag 22 april 2021 17:21 

Aan: rekenkamer.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; ) <J @RaadvanState.nl>; Dienst Vervoer 

KN < @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 17 

 

Beste , 

 

Graag wil ik verifiëren of het woensdag 28-04-2021 moet zijn, i.p.v. 21-04-2021? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

medewerker Servicedesk 

 
Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +31  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  

 

 

 

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: donderdag 22 april 2021 17:18 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 17 

 

Goedemiddag, 

  

Graag geef ik tbv het vervoer van dhr. Visser voor de komende week onderstaande ritten door: 

 

(Zondag 25/4/21 is reeds ingepland bij jullie – chauffeur  

 

Woensdag 28/4/21  

 van huis naar Algemene Rekenkamer (AR) | Lange Voorhout 8, 2514 EA  DH 

 van AR naar huis 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
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NB: de parkeerkaart tbv toegang tot de Dam laat ik maandag of dinsdagochtend a.s. even bij jullie op de Kneuterdijk 

langsbrengen, is dat ok? 

 

Ik zie jullie bevestiging graag weer tegemoet. 

 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
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Met vriendelijke groet, 
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Van:

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 16:05

Aan: 'Dienst Vervoer KN'

CC:

Onderwerp: RvS '21 wk. 20 - aanvraag - wijziging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene 

Rekenkamer | week 20

Goedemiddag, 
 
Ter info: 
Telefonisch met kortgesloten dat hij straks dhr. Visser om   ophaalt vanaf de AR 
naar H’sum. 
 

 

Vriendelijke groet, 

  

 

 

 

 
 
 

Van: @RaadvanState.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 08:25 

Aan: @rekenkamer.nl>; Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging+toevoeging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

 

Goedemorgen , 

  

We hebben het aangepast en  op de hoogte gebracht. 

  

  

 

medewerker Servicedesk 

  

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag |  

t +317  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  
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Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 08:13 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging+toevoeging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Goedemorgen, 

  

Dhr. Visser heeft aansluitend aan de afspraak vanavond in het Mediapark nog een (interview-)afspraak, vooralsnog 

begrijp ik dat dat in hetzelfde gebouw is, dus ook adres Journaalplein 1, H’sum. 

Aanvang programma is 23.00 – 00.00u (einde). 

Dat betekent ook een lange dag voor de chauffeur! 

  

Woensdag 19/5/21  

 van huis naar Tweede Kamer, ingang Plein, DH  

 van AR naar  Hilversum 

 van  naar Journaalplein 1, Hilversum (Mediapark) (dhr. Visser dient tussen 20.30 – 20.45u 

aanwezig te zijn)  

Ca. 00.00u van H’sum naar huis 

  
  

  

Vriendelijke groet, 

  

 

 

  

  
  

  
  

Van: @RaadvanState.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 17:25 

Aan: rekenkamer.nl>; Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging+toevoeging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Goedemiddag , 

  

We hebben het aangepast en doorgegeven aan de chauffeur, fijne avond. 

  

  

 

medewerker Servicedesk 

  

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 
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Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +31  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  

  

  

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 17:14 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging+toevoeging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Sorry, toch nog een wijziging mbt avondrit naar Hilversum: 
  
  

Woensdag 19/5/21  

 van huis naar Tweede Kamer, ingang Plein, DH  

 van AR naar  Hilversum 

Ca.  van  naar Journaalplein 1, Hilversum (Mediapark) (dhr. Visser dient tussen 20.30 – 20.45u 

aanwezig te zijn)  

 van H’sum naar huis 

  
Groet en prettige avond! 

 

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 14:05 

Aan: 'Dienst Vervoer KN' < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging+toevoeging wo. 19/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Beste  

  
Mbt de ritten voor morgen, wo. 19/5, wil ik graag eea aanpassen/toevoegen: 
  
  

Woensdag 19/5/21  

) van huis naar Tweede Kamer, ingang Plein, DH  

 van AR naar huis  

  

Toevoeging: 

 van huis naar Journaalplein 1, Hilversum (Mediapark) (dhr. Visser dient tussen 20.30 – 20.45u aanwezig te zijn)  

/  van H’sum naar huis 

  
Bevestig jij mij weer, dankjewel! 
  

  

Vriendelijke groet, 



4

  

 

 

  

  
  
  
  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 11:02 

Aan: 'Dienst Vervoer KN' < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: adres do. 20/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Hallo , 
  
Hierbij het adres tbv rit donderdag a.s.: 
  
BNR | Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam. 
  

  

Vriendelijke groet, 

  

 

 

  

  
  
  

Van: @RaadvanState.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:23 

Aan: @rekenkamer.nl>; Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Goedemorgen , 

  

Is voor de rit van donderdag 20 mei al het adres bekend in Amsterdam? 

  

  

 

medewerker Servicedesk 
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Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +3170  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  

  

  

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 17:52 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 20 

  

Goedemiddag, 

  

Graag geef ik tbv het vervoer van dhr. Visser voor de komende week onderstaande ritten door: 

  

Maandag 17/5/21  

van huis naar Korzo Theater, Prinsestraat 42, 2513 CE  DH  

 van Algemene Rekenkamer (AR) | Lange Voorhout 8, 2514 EA  DH naar huis 

  

Dinsdag 18/5/21  

 van huis naar Algemene Rekenkamer (AR) | Lange Voorhout 8, 2514 EA  DH 

van AR naar huis  

  

Woensdag 19/5/21  

 van huis naar Tweede Kamer, ingang Plein, DH  

 van AR naar huis  

  

Donderdag 20/5/21  

van huis naar locatie Amsterdam (volgt zsm)  

 van A’dam naar huis 

  

Vrijdag 21/5/21  

 van huis naar  DH |  

 gebouw  

van  naar huis 

  

Graag weer jullie bevestiging, dank! 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Lange Voorhout 8 
Postbus 20015 
2500 EA  Den Haag 

 

 

www.rekenkamer.nl 

  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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Van: @RaadvanState.nl>  

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 15:53 

Aan: @rekenkamer.nl>; Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: vervoer vr. 28/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 21 

  

Ja dat is prima.  
  
Groet   
  
  
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: " @rekenkamer.nl> 

Verzonden: 27 mei 2021 15:51 

Naar: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

Cc: " @RaadvanState.nl>; "  

@RaadvanState.nl>; " @rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: vervoer vr. 28/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 21 

Goedemiddag, 
  
Ik laat uiterlijk om 17.00/17.30u weten of het vervoer voor morgen wel/niet kan doorgaan. 
Is dat nog op tijd voor jullie? 

  

  

Hartelijke groet, 

  

 

 

  

  
  
  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 14:05 

Aan: 'Dienst Vervoer KN' < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging do. 27/5 | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 21 

  

Dag , 
  
Aanpassing chauffeur do. 27/5 genoteerd. 
  
Heb ik voor jou ook nog een wijziging: 
  
Do. 27/5           vertrek huis naar  
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Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Servicedesk, telefoonnummer: 070-  

  

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: donderdag 20 mei 2021 14:23 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 21 

  

Goedemiddag, 

  

Graag geef ik tbv het vervoer van dhr. Visser voor de komende week onderstaande ritten door: 

  

Dinsdag 25/5/21  

van huis naar Algemene Rekenkamer (AR) | Lange Voorhout 8, 2514 EA  DH 

van AR naar huis  

  

Donderdag 27/5/21  

van huis naar , DH  

 van Oranjestraat 15, DH naar huis  

  

Vrijdag 28/5/21  

 van huis naar Algemene Rekenkamer (AR) | Lange Voorhout 8, 2514 EA  DH 

 van AR naar huis 

  

Graag weer jullie bevestiging, dank! 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 

  

 

 

 

Lange Voorhout 8 
Postbus 20015 
2500 EA  Den Haag 

 

 

www.rekenkamer.nl 

  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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Lange Voorhout 8 

Postbus 20015 

2500 EA  Den Haag 
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Van: @RaadvanState.nl> Namens Dienst Vervoer KN 

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 13:43 

Aan: @rekenkamer.nl> 

CC: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 26 

  

Goedemiddag , 

  

Is er al bekend of de avondritten voor woensdagavond doorgaan? 

  

  

 

medewerker Servicedesk 

  

Raad van State | directie Bedrijfsondersteuning | afdeling Servicedesk 

Kneuterdijk 22 | Postbus 20019 | 2500 EA Den Haag | kamer  

t +317  

www.raadvanstate.nl 

bereikbaar via: @raadvanstate.nl  

  

  

  

Van: @rekenkamer.nl>  

Verzonden: maandag 28 juni 2021 13:59 

Aan: Dienst Vervoer KN < @RaadvanState.nl> 

CC: @RaadvanState.nl>; @RaadvanState.nl>;  

@rekenkamer.nl> 

Onderwerp: RE: wijziging | Aanvraag vervoer president Algemene Rekenkamer | week 26 

  

Goedemiddag, 
  
Hoogstwaarschijnlijk komt er wo.avond een rit bij, zie hieronder in geel. Nog even onder voorbehoud, ik hoop dat 
zsm te kunnen bevestigen. 
Het vervoer van donderdag a.s. (1/7) komt te vervallen. 
  

  

Vriendelijke groet, 
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Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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 van AR naar huis 

 

Graag weer jullie bevestiging, dank! 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Lange Voorhout 8 
Postbus 20015 
2500 EA  Den Haag 

 

 

www.rekenkamer.nl 
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Vriendelijke groet, 

 

 

   

 

Lange Voorhout 8 

Postbus 20015 

2500 EA  Den Haag 
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rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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Hartelijke groet, 

 

 

 

 

 

Lange Voorhout 8 

Postbus 20015 

2500 EA  Den Haag 

 

 

 

 

Bezoekt u binnenkort de Algemene Rekenkamer of een andere locatie van de Rijksoverheid? 

 

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of vreemdelingendocument). 

Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd.  

Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.  
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vervoer@rijksoverheid.nl  
 
T 070 -     OCW. 
T 070 -       EZ. 
T 070 -   BZK en VenJ. 
T 070 -   Financiën en SZW. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

  

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested 
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission 
of messages.  
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T  FinanciÃ«n en SZW. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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T  FinanciÃ«n en SZW. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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De chauffeur is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat de vervoersdienst door een andere chauffeur verleend wordt. 
We verzoeken u de gegevens te controleren. Heeft u vragen of zijn er onjuistheden, neem dan contact met ons op:  
 
vervoer@rijksoverheid.nl  
 
T  intern  OCW. 
T  optie  intern  EZ. 
T  BZK en VenJ. 
T  FinanciÃ«n en SZW. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

















3

 
 
Met vriendelijke groet, 
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Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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T  optie   EZ. 
T  BZK en VenJ. 
T  FinanciÃ«n en SZW. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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De chauffeur is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat de vervoersdienst door een andere chauffeur verleend wordt. 
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Wijzigingen kunt u doorgeven via het mailadres, voor spoedwijzigingen graag bellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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FMHaaglanden 
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Met vriendelijke groet, 
Planning Personenvervoer, 
............................................................................... 
FMHaaglanden 
Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
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