De rol van de Commissie voor de Rijksuitgaven in het

krachtenveld
Commentaar op het concepÍ werlcprogramma 1999

-

2002.

0

Algemeen
In de tekst van het werkprogrammà zie 1k een verschuiving van de oude rol van
coördinator van het budgetproces en toegangspoort van de Rekenkamer naar een
rol die meer evaluerend en initiërend is. Proef ik het goed, dat volgen jullie nu
dezelfde ommezwaai die de Rekenkamer en het Ministerie van Financiën aan het
maken zijnvan een op cijfers en rechtmatigheid georiënteerde benadering naar een
meer beleidsmatige en op doelmatigheid gerichte aanpak. Dat is een gunstige
ontwikkelin g, maar ik waag mij af of jullie dat met dit werkprogramma al
voldoende hebben doordacht.

In de discussie over sturing en toezicht lopen er ruwweg twee lijnen. De eerste lijn
is een klassieke en sterk verticale lijn die alles ziet door de bril van de ministeriële
verantwoordelijkheid. Rekenkamer en Financiën zljn er de grote exponenten van.
De andere lijn prikt dan door de fictie van die ministeriële verantwoordelijkheid
heen en zegt dat binnen een complex van omgevingsinvloeden de verantwoording
richting een minister (en Kamer) een taak is tussen vele anderen. Binnen die laatste
lijn gaat het om beleidsconcurrentie tussen per definitie hybride entiteiten en is de
organisatie die het beste reageert op omgevingssignalen het beste af. Naar de
koppeling tussen beleid en resultaat moet voortdurend worden gezocht. Coördinatie
van processen en stimulering is het maximale dat je kan bereikàn .BzK(althans
een deel hiervan) is daar de exponent van.
In de kern zeg ik dat jullie te zwaar op de klassieke lijn lopen. Het risico daarvan is
dat, met alle goede voornemens om ook naar andere aspecten te kijken, het accent

te zwaar komt te liggen op de betrouwbaarheid en te weinig op de responsiviteit.
Het risico is een commissie die. Ondanks goede voomemens, te veel blijft hangen
in discussie over krvantiteiten (geld) en te weinig toe komt aan kwalitatieve
discussies (resultaten), ook vanuit het perspectiefvan de burger.
Een van de mogelijke manieren om tot uiting te brengen dat jullie ambitie verder
gaat dan het puur financiële zou een naamswijziging kunnen zijn. Waarom niet

bijvoorbeeld een Commissie 'Kwaliteit en uitgaven rijksoverheid'? In een
naamgeving als deze kan tot uiting komen dat jullie een taak hebben als het gaat
om het volgen en verbeteren van het proces van beleidsvorming in relatie tot de

recht- en doelmatigheid van de rijksuitgaven.
Nog een algemeen punt ten aanzienvan het werkprogramma als zodanig.Ik ben
oprecht onder de indruk van wat jullie allemaal willen. Tegelijk valt te voorspellen
dat het allemaal teveel van het goede is. Op dat moment, als julIie dus keuzen
moeten maken, ontbreekt het binnen dit programma aan goede indicaties van het
capaciteitsbeslag of andere indicatoren op basis waarvan je keuzen kunt maken. Ik
ken de Tweede Kamer als een gebouw waarin de waan van de dag goede
voornemens elke keer weer kan ontregelen. Voorkom je dat met dit programma?
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Punts gewi-i s c ommentaar

I

Relatie met andere commissies

Ga niet blind met andere commissies praten. Spreek pilots met elkaar af op basis
waarvan je kunt toetsen of de wisselwerking voldoende meerwaarde heeft. Het hele

werkplan komt wat'aanbodgericht' over. Dat is heel sympathiek, maar daardoor
kan de rest achterover gaan leunen. Jullie hebben een aanbod, waar is de waag?
Een van de aanbevelingen van de commissie de Bijlmerramp heeft onderzocht
luidt: "De Tweede Kamer dient eerder gebruik te maken van een werkwijze die
afwijkt van de gebruikelijke indeling in vaste commissies. Voorstellen daartoe
moeten van de commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer komen.,,
Wat gaan jullie met deze commissie bespreken als het gaat om onderwerpen die
raken aan jullie competentie?

2.
Wijziging Comptabiliteitswet
In de wijziging van de wet zitten een aantalelementen die een aardverschuiving
kunnen betekenen in de werking van de overheid. Let bijvoorbeeld op de
samenhang tussen de introductie van het baten- en lastenstelsel voor diensten die
geen agentschappen zljn en de invloed die dit heeft op de planning en control_
activiteiten rondom die agentschappen. Dit alleen al rechtvaardigt meer dan alleen
de bespreking van een aantal wijzigingsartikelen. Kortom; tijdig beginnen met een
leuk voorkaject.
3.

Algemene Rekenkamer

De rapporten van de Rekenkamer worden steeds beter, maar ook de Rekenkamer
heeft een 'bias' (zie hierboven). Soms vind ik de rapporten ook teveel geschreven
vanuit een studeerkamerwijsheid, wat mogelijk ook veroorzaakt wordt door de
mensen die er werken. Zij leven vooral in een beleidswereld en hebben minder
voeling met het perspectief van degenen die leiding moeten geven aan allerlei
organisatieontwikkelingen (om het rotwoord 'management' maar te vermijden).
Pas op: als de commissie meer dan tot op heden als opdrachtgever wil fungeren
voor de rekenkamer, komt ook woeg of laat de boodschap terug ,dat de
waagstelling van de opdrachtgever helderder dient te zljn'.Ie gaat je aan elkaar
binden. Wil de commissie dat echt?

4.

Taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer
Het lijkt mij zeker de moeite waard om hierin a1s commissie een stimulerende rol
te spelen, vooral als het gaat om de afstemming van taken en bevoegdheden met
die van de Europese Rekenkamer.

Het viel mlj op trjdens het congres 'Toezicht en Inspectie

II' hoe eng financieel en
cijfermatig de Europese Rekenkamer haar opdracht opvat. Deze Kamer lijkt niets
meer dan te zijn dan een verzameling accountants zonder kwalitatief oordeel. Op
het moment dat een nationale commissie als die voor de rijksuitgaven zich ook
wagend gaat opstellen op niet-financiële aspecten zou dit een stimulans voor de
Europese rekenkamer kunnen betekenen haar taakopdracht :.:i::r=: :: :: -, :.: - : anders is de conclusie duidelijk: meer taken en ber-oegdheden richtrns de na:^;:-"-=
Rekenkamer op dit punt.
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5.

Verbetering inhoud en presentatie begrotingsstukken

Hoog tijd dat jullie hiermee aan de gang gaan. De grote vraag is ofjullie het simpel
kunnen houden. Wordt een begroting gemaakt 'voor het geval dat, of om op basis
daarvan echt te kunnen gaan sturen? In het eerste geval loopje het risico datje een
berg papier baartwaar alleen muizen uit komen, in het tweede geval zal je snel in
complexe discussies terechtkomen over wat dan precies de juiste prestatieindicatoren zijn. Hoe meer jullie op het tweede spoor terechtkomen hoe beter het

hjkt.
Misschien is het aardig om een doorlichting of audit van het gehele proces zoals
dat nu loopt (niet de formele kant, de praktische kant) in het werkprogramma op te
nemen.
5.2. Neem daarbij als mogelijk criterium de werkbelasting voor kamer,
departementen en diensten zoals die gepaard gaan met de activiteiten in het kader
van begrotingsvoorbereiding (en verantwoording). Wat zijn de integrale kosten van
het begrotingsproces enzljn die het waard gelet op de bijstellingen die als gevolg
van die inspanningen worden gemaakt?

6.

Verantwoording

Er is een aardige uitspraak die luidt: 'van wegen wordt een varken niet vet,. Met
andere woorden; verantwoording kan geen doel op zich zijn. Als de commissie
zich meer weet te richten op de kwaliteit van de informatie en creatief wordt als het
gaat om de wijze waarop die informatie wordt vergaard en gewogen, dan lrijgt de
commissie mijns inziens de hoogste meerwaarde.
Als het gaat om de kwaliteit van de informatie mag er verwacht worden dat jullie
de waag lrijgen om de resultaten zo te structureren dat vergelijking tussen
departementen en diensten steeds beter mogelijk wordt. De mogelijkheden tot
echte 'benchmarking' worden doorgaans overschat, mede doordat er strenge
randvoorwaarden gelden als het om openheid en transparantie gaat, maar als er een
partij daar een sleutelrol in kan spelen dan is het jullie commissie.
Als het gaat om de wijze van het vergaren van informatie, dan geef ik jullie in
overweging eens na te denken over de gedachte van een 'parlementaire audit,. In
plaats van de hantering van het zwaÍe en statische instrument van de parlementaire
enquëte, zouhette oyerwegen zijn een 'parlementaire audit' te gaan organiseren.
Anders dan de meer wijblijvende parlementaire werkbezoeken, gaat het hier om
een degelijk voorbereid en met waarborgen omgeven onderzoek door een
parlementaire delegatie met als doel het onderzoek naar de effectiviteit van een
bepaald beleidsterrein.

7.

Informatievoorzieningoverigebudgetdisciplinesectoren

De kans bestaat dat het intensiever werken aan de informatievoorziening vanuit
andere sectoren eerder een 'drag' wordt dan een 'opportunity'. Het betekent veel
overleg en onderzoek op basis van wellicht de kans dat het tot een zinvol overleg in
de commissie leidt. Is het niet beter regelmatig een paar specifieke wagen op dit
gebied te stellen en die beantwoordt te krijgen, dan te investeren in een continue
informatiestroom? Met dit werkprogïamma l«rjgen ju11ie ontzettend veel op je
bord. Is het niet handiger jullie te concentreren op zaken die meer opleveren en
meer aandachtzal trekken dan dit?

8

Beleidsevaluaties

Ik mis de uitkomsten van visitaties en openbare audits in dit verhaal. Voor het
overige; zie mijn inleiding.
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Financiële gevolgen van beleid en wetgeving
Ga niet alleen 'zeuren'.over cijfers en getallen. Ég de nadruk op
de verbinding
tusser inzet en (beoogt) resultaat. Liever weinig getallen die wat zeggetdan
véel
getallen die je begraven. pas ook op dat jullie niei alleen j ezelf maar
ook de

departementen niet veroordeeld tot nutteloos huiswerk. Iiwing elkaar
specifiek te
zijn. Met andere woorden; voordat je een stagiaire gaat wagei de financiële
paragrafen te analyseren, is het verstandig eerst na te denken over
wat men uit die
analyse wil halen aan ken- en stuurletallen.

10 Belastinguitgaven
Als ik de commissie voor financiën was zou ik hier moeite mee hebben.
Hoe is nu
precies de taakverdeling? Als jullie je willen richten op hetproces
van het doen
van belastinguitgaven, dan lijkt dat te pleiten voor een rol van de commissie
voor
de rijksuitgaven als een toetser van hei werk van de commissie voor
de financiën.
Adviseren hjkt mij te wijblijvend, zeker als we praten over iets als het
belastingplan voor de 21st eeuw. Maar past de ràl van toetser? Op dit punt
moeten
jullie echt nog een paar stevige wagen beantwoorden.
11
Dit

is

Toezichtconstructies

jullie 'groeisector'. De waag is niet of er meer aantoezichtmoet
worden

gedaan, de vraag is hoe er meer aantoezichtmoet worden gedaan.
Een
fundamentele waag daarbij is of de intensivering van de hóveelheid
toezicht wel
goed uitwerkt op de slagkracht van de overheid.be grotere
last zoals die
veroorzaakt wordt door het toezichtmag niet groter worden dan het
nuttig
rendement ervan. Uiteindelijk mag je ook nieiverwachten d.at meer
toezicht het
soort incidenten kan voorkomen dat nu het koren op de molen van
de joumalistiek
is; ze worden er hoogstens eerder door ontdekt. Je mag verwachten
dat binnen elke
commissie van de Tw.eede Kamer er om meer toezicht zal worden gewaagd
van
zelfstandige diensten en dat terwijl de toezichtslast voor die diensten sinds
de
verzelfstandiging al eerder is toegenomen dan afgenomen. Hoe responsief
kunnen
deze diensten dan nog zijnrichtingburger en samenleving? Ik verwijs
naast de
genoemde rapporten graagnaar het rapport ,sturing en kwatiteit,
zoals ik dat heb
geschreven voor BZK. Daarbij gaat het om het vinàen van een
evenwicht tussen
betrouwbaarheid en responsiviteit vanuit het perspectief van het sfurend
orgaan,
c.q. de minister en Tweede Kamer. Naarmatedativenwicht op een hoger
riir"u,
ligt, mag je verwachten dat een semi- of op afstand geplaatstË overheidsorganisatie
beter in staat is om zelfsturend op te treden en kan het àirecte toezichtminíer
zijn.
Mogelijk kan met dit instrument in de hand ook de discussie worden gevoerd
richting de andere commissies.
Dit is overigens de lijn die ik za7 inzetten op de
waarbij Yan Zijl voorzitter zal zijn \-an o:-2.
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Zie

ll.

Toetsing van voornemens tot verzelfstancliging,

Pas op voor de toezichtlast die er mee gepaard kan gaan. Een ander
levensgroot risico is dat de rnformatie in de database te veel statisch van karalter is
en te juridisch getint. Twee lessen:
De verzelfstandiging zelf en de juridische innchting ervan is niet het probleem. het

proces van afhankeh;kheid naar (meer) zelfstandigheid is het probleem. Hoe u'illen
dat volgen?
2. Een succesvolle verzelfstandiging rs mensenu'erk, waarbij in de
overgangsperiode aspecten van ondememend gedrag moeten kunnen worden
vertoond. Dat kan je niet volgen met een database, dat moet worden beleefd. Met
andere woorden; daar zullen audits een ro1 in moeten spelen. Maar wat wordt de
status van deze audits?

jullie

o

13

Publiek-private geldstromen

Eens met de voomemens in algemene zin, u'ellicht dat.lullie hierover eens een
sessie met bijvoorbeeld het MVRA moeten opzelten.
Pas op dat de discussie over hybride organisatie niet te snel vermengd wordt met de
discussie over marktrverking en concuÍïentier-en'a1sing. Elke overheidsdienstzaT,
zeker als er een verzelfstandigingsdiscussie omheen u,-oedt, hybride
karaktertrekken vertonen. Karakterlrekken die zo complex zijn dat het een te groot
onderwerp is voor een stageopdracht. Wat u'illen.1u11ie bereiken met het in beeld

brengen?

14

Grote projecten
lijkt ma het relevant om de Ílnancrë1e met de niet-financiële
aspecten te verbinden (zoals de kosten van de doorlooptlden).

Juist op dit punt

15

Misbruik en oneigenlijk gebruik
Jullie knjgen het echt druk. Is jullie dossien-orming goed

qenoeg om bq een
juiste
intbrmatie te kunnen leveren? In het
evenfuele parlementaire enquëte de
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verlengde daarvan: is het een idee om van jullie commissie de .database, te maken
voor de feiten en leerervaringen uit de verschillende enquëtes?

16

Europa

Zie onder andere de relatie met de taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer
Let verder op de manier waarop in het buitenland financiële thema's worden
verbonden met kwalitatieve thema's. Let bijvoorbeeld in Groot-Brittannië op de
manier waarop controle door 'regulatory bodies' wordt verbonden met controle
door de burger (citizen's charters, charter mark, e.d.). Een bezoek aan de Cabinet
Office met hun benchmarking database geef ik daarom ook sterk in overweging.

17.

Baten-lastenstelsel

Eens. Vraag bijvoorbeeld de Vereniging voor Bestuurskunde om er een
bijeenkomst omheen te organiseren. Pas op voor oververtegenwoordiging van
financiële mensen in de discussie. Bewaak het perspectief van leidinggevende
eindverantwoordelij ke.

/

18

Werkbezoeken
Ziemijn eerdere brief en punt

19

16

Cursussen

Graag wil ik bij jullie een auditorsopleiding aanbevelen zoals die is ontwikkeld
rondom de 'KKC-case'. Deze case is een beschrijving van een overheidsdienst,
deels verzelfstandigd, die in een internationale en sterk door overheden bepaalde
omgeving moet werken en een reorganisatie meemaakt. Het is een uitgebreide
beschrijving (langs de lijnen van het model van het Instituut Nederlandse
Kwaliteit) en levert een prachtig dynamisch beeld op van het soort organisaties dat
jullie in de gaten moeten houden. Een bron van leerervaringen voor jullie
discussies.
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Mewouw A.M. Vervaet
Stafmedewerker Rij ksuitgaven
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 200i8
25OO

Datum:
Nummer:
Onderwerp:

EA DEN HAAG

24 april 1999
PN.99.238.2
werkpro gramma Rij ksuitgaven

Geachte mevrouw Vervaet,
Beste Anne-Marie,

Hierbij stuur ik je, op de valreep, maar zoals

toegezegd., een aantal reacties
op het concept-werkprogramma van de commissie voor de Rijksuitgaven.
De materie boeit me, vandaar een stevige reactie. Ik heb daarbij enigszins
gebruik gemaakt van mijn rol van 'vrije jongen' om een paaÍ provocerende
opmerkingen te maken. Zo meen ik dat de naam van de 'Commissie voor de
Rijksuitgaven' niet langer de juiste naam is.

Met wiendelijke groet,

l}7
Peter Noordhoek
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