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Voorwoord
Het Koninklijk NIVRA is twee jaar gelden gestart met het project ‘Verantwoording en assurance van nietfinanciële informatie in de publieke sector’. Een project niet alleen bedoeld voor accountants, maar voor
iedereen die betrokken is bij de verantwoording van niet-financiële informatie. In mei 2008 is de NIVRA
wegwijzer ‘Niet-financiële informatie in beweging’ uitgereikt aan de voorzitter van de Commissie voor de
Rijksuitgaven, in het kader van de cyclus ‘Het NIVRA in het maatschappelijk debat’. Naast aanbevelingen
bevat de wegwijzer een belangrijke agenda voor de toekomst. Met veel aandacht voor dialoog met de
gebruiker van niet-financiële informatie, om wie het uiteindelijk gaat.
Voor het NIVRA vormde dit aanleiding voor een aantal concrete acties, waaronder het organiseren van een
debatsessie op bestuurlijk niveau en het laten uitvoeren van een gebruikersonderzoek door het Instituut
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Begin november 2008 vond het debat onder grote belangstelling plaats in Den Haag. Toen zijn ook de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd, die
in deze publicatie verder zijn uitgewerkt.
Wat vooral opvalt is dat driekwart van de geraadpleegde volksvertegenwoordigers van mening is dat zij
teveel irrelevante en daardoor onbruikbare informatie ontvangt. Informatie die niet aansluit bij hun
behoefte. Kennelijk is sprake van verspilling: bestuurders verrichten veel inspanning, maar slagen er niet
goed in om bondige en concrete informatie te verschaffen die voor de gebruiker relevant is. Toch wordt de
informatie gebruikt voor besluitvorming. Hier valt nog een wereld te winnen, meer is niet altijd beter.
Anderzijds gaat tweederde van de respondenten ervan uit dat de informatie die zij onder ogen krijgt
betrouwbaar is. De onafhankelijkheid van de verstrekker vormt hierbij de belangrijkste garantie. Instanties
als CBS, planbureaus en wetenschappelijke instellingen, maar ook accountants, gelden als de meest
betrouwbare bronnen. Desondanks vindt een meerderheid dat meer aandacht geschonken mag worden aan
de betrouwbaarheid van de informatie. Hier wordt ook een rol toebedacht aan accountants, mits die bereid
zijn om te investeren in de ontwikkeling van hun vak en in de samenwerking met andere experts.
De debatsessie en de uitkomsten van het onderzoek bieden voldoende stof om verdere stappen te zetten op
het gebied van de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie. Het vormt dan ook een van
de Kernprojecten van het NIVRA voor het komende jaar, waarbij weer voldoende ruimte ingeruimd zal worden voor debat.
Voor vragen over en reacties naar aanleiding van de publicatie of voor vragen over het NIVRA kernproject
NFI kunt u terecht bij de projectleider, Michèl Admiraal (020-3010319 of m.admiraal@nivra.nl).

G.A. Smit RA
Algemeen directeur Koninklijk NIVRA
December 2008
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Samenvatting
Het IOO heeft in het najaar van 2008 een onderzoek uitgevoerd bij de gebruikers van niet-financiële informatie
in de publieke sector. Het Koninklijk NIVRA geeft hiermee invulling aan de toekomstagenda van de in mei 2008
gepubliceerde NIVRA wegwijzer ‘Niet-financiële informatie in beweging’. Communicatie met de gebruikers
vormt een belangrijke schakel in het verantwoordingsproces van niet-financiële informatie. Informatie moet
voor de gebruiker waarde hebben. Dit is voor het NIVRA aanleiding geweest om aan gebruikers te laten vragen
wat zij vinden van de betrouwbaarheid en relevantie van niet-financiële informatie. De definitie van de NIVRA
wegwijzer vormde hierbij het uitgangspunt: ‘niet financiële informatie bestaat uit alle kwantitatieve en
kwalitatievegegevens over het gevoerde beleid, de bedrijfsvoering en de uitkomsten van dit beleid in de vorm
van output of outcome, zonder dat sprake is van een directe koppeling met een financieel systeem’. Het
onderzoekheeft geleid tot dit rapport, waarvan de uitkomsten 6 november 2008 zijn gepresenteerd op de
NIVRA debatsessie ‘Niet-financiële informatie in de publieke verantwoording, de bestuurlijke agenda’.
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek naar de betrouwbaarheid en relevantie van niet-financiële informatie was gericht op een
specifiekegroep van gebruikers: de volksvertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale
Staten en de gemeenteraden. Er zijn kwalitatieve interviews gehouden en er is een internet-enquête uitgezet.
De respons van de internet-enquête maakt het mogelijk om alleen uitspraken te doen voor de genoemde
decentrale overheden. De geringe belangstelling van de leden van de Eerste en Tweede kamer is opmerkelijk
omdat (niet-financiële) beleidsinformatie een belangrijke rol speelt in het parlementaire proces. De kwalitatieve interviews geven een breder beeld van de opvattingen van de geraadpleegde volksvertegenwoordigers.
Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten van de interviews en de internet-enquête weergegeven.
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Belang van niet-financiële informatie
Het belang van niet-financiële informatie wordt breed onderschreven. Bijna alle ondervraagden vinden nietfinanciële informatie in het publieke domein minstens even belangrijk als financiële informatie. Uit de internet-enquête blijkt dat slechts 1 % vindt dat financiële informatie belangrijker is. Niet-financiële informatie
geeft inzicht in de (voorgenomen) effecten van beleid en de mate van doelrealisatie. Financiën zijn in het
publieke domein eerder een middel voor het bereiken van beleidsdoelstellingen. Als niet-financiële infor
matie even belangrijk is als financiële informatie zou verwacht kunnen worden dat hieraan dezelfde eisen
worden gesteld in termen van betrouwbaarheid en zekerheidsstelling. Uit het onderzoek komt echter naar
voren, dat vooral relevantie een thema is.
Betrouwbaarheid versus relevantie
Volksvertegenwoordigers schatten de betrouwbaarheid van de informatie die zij krijgen, over het algemeen
hoog in. Circa tweederde van de volksvertegenwoordigers meent dat zeker 70% van de verstrekte informatie
betrouwbaar is. Ook uit de interviews blijkt dat volksvertegenwoordigers uitgaan van de veronderstelling dat de
informatie van de uitvoerende macht betrouwbaar is. Dit heeft onder meer te maken met een variant op de
staatsrechtelijke vertrouwensregel, namelijk dat informatie afkomstig van de uitvoerende macht geacht wordt
betrouwbaar te zijn, totdat het tegendeel aangetoond en voldoende gebleken is. Structureel wantrouwen zou
ook in praktische zin onwerkbaar zijn. Indien de betrouwbaarheid van beleidsinformatie structureel ter
discussiezou worden gesteld, zou dit (het tempo van) de besluitvorming negatief beïnvloeden.
Deze veronderstelling brengt echter ook risico’s met zich mee. Informatie die achteraf niet betrouwbaar blijkt
te zijn kan grote gevolgen hebben. Om dit te voorkomen is een goed werkend systeem van ‘checks and
balances’ nodig. Anders ontstaat een verwachtingskloof.
Over de relevantie van de verstrekte niet-financiële informatie wordt door de volksvertegenwoordigers veel
minder positief geoordeeld. De informatie is meestal feitelijk juist, maar geeft lang niet altijd een antwoord
op de gestelde vraag. Volksvertegenwoordigers willen informatie die begrijpelijk is en relevant. Bijna driekwart
van degenen die meegewerkt heeft aan de internet-enquête geeft aan, dat er teveel informatie verstrekt
wordt die niet relevant en daarom onbruikbaar is. Er bestaat dus behoefte aan focus en bondige informatie.
Als informatie niet aansluit op de behoefte van gebruikers is feitelijk sprake van informatieverspilling.
De geleverde administratieve inspanning heeft geen nut. Meer is niet altijd beter.
Wanneer is informatie betrouwbaar?
Circa de helft van de ondervraagden in de internet-enquête geeft aan dat het ook niet altijd mogelijk is om
als volksvertegenwoordiger zelfstandig de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie te beoordelen.
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In het kader van de ‘onzekerheidsreductie’ zijn enkele strategieën denkbaar. Allereerst is reeds geconstateerd
dat volksvertegenwoordigers uitgaan van vertrouwen, waarbij een zware politieke sanctie volgt op het moedwillig verschaffen van feitelijk onjuiste informatie door de uitvoerende macht aan de volksvertegenwoordiging.
Vervolgens is het voor volksvertegenwoordigers ook van belang van wie de informatie afkomstig is.
De onafhankelijkheid van de instantie die de informatie verschaft, is voor volksvertegenwoordigers ook van
groot belang bij het oordeel over de betrouwbaarheid van de informatie. Zo wordt de betrouwbaarheid
‘hoog’ ingeschat als deze afkomstig is van organisaties als het CBS, planbureaus en wetenschappelijke
instellingen. Ook accountants scoren hierbij zeer hoog.
Een derde manier om de ‘onzekerheid’ te reduceren is het stellen van eisen aan de totstandkoming en het
normenkader voor niet-financiële informatie. Een ruime meerderheid van de ondervraagde personen in de
internet-enquête is voor het opstellen van een eenduidig normenkader.
Verbetervoorstellen
In het kader van het onderzoek zijn door de respondenten diverse voorstellen gedaan voor de verdere vergroting van de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. Hieronder zijn de belangrijkste weergegeven:
1.	Doelen moeten afrekenbaar zijn. Beleidsdoelstellingen moeten zo geformuleerd worden, dat ook
beoordeeldkan worden of deze gerealiseerd zijn. Uit een studie van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven
blijkt dat van de 74 doelstellingen die de regering zichzelf heeft gesteld, er slechts 28 zo geformuleerd
zijn dat de Kamer de regering ook echt kan afrekenen. Over het algemeen ligt de focus in de begrotingen
nog teveel op te leveren prestaties en minder op de beoogde effecten.
2.	Aansluiten bij de informatiebehoefte. Vervolgens is het van groot belang dat de verstrekte niet-financiële
informatie ook daadwerkelijk aansluit op de informatiebehoefte van de volksvertegenwoordigers. Het
ambtelijk apparaat zou zich moeten verplaatsen in de positie van de volksvertegenwoordigers en ter
zake doende informatie moeten verschaffen. Een Statenlid formuleerde het als volgt: “Wel komt het vaak
voor dat informatie niet helder en transparant wordt gepresenteerd. Ambtenaren hebben vaak geen idee van de
informatiebehoefte van politici.” Omgekeerd kunnen volksvertegenwoordigers ook hun eigen informatiebehoefte beter formuleren.
3.	Vergroten van focus en relevantie. Volksvertegenwoordigers hebben vaak het gevoel dat zij overspoeld
worden met informatie, die niet altijd relevant is. Dit verklaart de voorkeur voor ‘bondig’ en ‘to the point’
geformuleerde informatie in de vorm van indices en kengetallen. Een voorbeeld uit de Rotterdamse
gemeentelijke praktijk is de Veiligheidsindex. Dit is een instrument waarbij diverse gegevensbronnen
gebruikt worden voor het opstellen van één veiligheidsindexcijfer, voor heel Rotterdam en de afzonderlijke
wijken.
4.	Aandacht voor normering en toetsing. Ten slotte kunnen ook aanvullende eisen worden gesteld aan de
totstandkoming van niet-financiële informatie en het normenkader. Het Tweede Kamerlid voor het CDA
Mastwijk meent bijvoorbeeld dat de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie gewoon geen issue
mag zijn. De regering mag eisen dat de betrouwbaarheid niet in twijfel getrokken wordt en de Kamer moet
erop kunnen vertrouwen dat de verstrekte informatie feitelijk correct is. Daarvoor is het dan wel nood
zakelijk dat deze informatie ook op de betrouwbaarheid beoordeeld is, door een onafhankelijke instantie.
Eindconclusies
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is wel, dat vooral de relevantie van niet-financiële informatie een
probleem is. Volksvertegenwoordigers krijgen nog te veel irrelevante en daardoor onbruikbare informatie
aangeleverd, maar moeten deze wel gebruiken voor hun besluitvorming. In het kader van de administratieve
lastenreductie is dit een opmerkelijke constatering. Verbetering van de kwaliteit van de informatie kan leiden
tot vermindering van onnodige informatiestromen. Daarbij gaat het vooral om het formuleren van afrekenbare doelen en het verschaffen van relevante en bondige informatie. Informatie die aansluit bij de behoefte
van de gebruikers en voorzien is van concrete, toetsbare normen.
De betrouwbaarheid van niet financiële informatie wordt minder als een probleem ervaren, omdat van
verschillendestrategieën gebruikt gemaakt kan worden om de onzekerheid te reduceren. Helaas speelt tijdgebrek ook mee, het informatieaanbod is vaak te groot om zelf de juistheid ervan te beoordelen. Mede
daarombestaat bij het merendeel van de volksvertegenwoordigers behoefte aan een vergroting van de
betrouwbaarheid. Dat mag ook wel iets kosten. Het ontwikkelen van een eenduidig normenkader scoort
hierbij hoog. Volgens de respondenten kan de accountant hier zeker een rol spelen. Mits hij bereid is om
zich verder te ontwikkelen en om met andere deskundigen samen te werken.
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Informatie kan op uiteenlopende manieren omschreven en ontleed worden. Eén manier is het maken van
een onderscheid tussen financiële en niet-financiële informatie. Volgens de NIVRA wegwijzer ‘Niet-financiële
informatie in beweging’ wordt onder niet-financiële informatie verstaan:

Alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het gevoerde beleid, de bedrijfsvoering en de uitkomsten
van dit beleid in de vorm van output of outcome, zonder dat sprake is van een directe koppeling met een
financieel systeem.

Het betreft dus gegevens over de output (prestaties) of de outcome (effecten) van het beleid. In de
onderstaandefiguur is de verhouding tussen beleid, output en outcome weergegeven.
Figuur 1

Effectiviteitsonderzoek
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In deze publicatie worden de eisen die gesteld worden aan niet-financiële informatie bezien vanuit de optiek
van de gebruikers van deze informatie. Hierbij moet wel een verdere inperking worden aangebracht. Want
wie is er nu geen gebruiker van niet-financiële informatie? Iedere krantenlezer of TV-kijker neemt nietfinanciëleinformatie tot zich en vormt zich op basis hiervan een oordeel over de effectiviteit van het beleid.
In dit rapport gaat het echter om een specifieke groep, namelijk de volksvertegenwoordigers die nietfinanciëleinformatie gebruiken in het kader van de beleidsvorming en de controle op de uitvoerende macht.
In het onderzoek zijn ook organisaties betrokken, die de volksvertegenwoordigers bijstaan in het beoordelen
van de juistheid van de niet-financiële informatie.
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De probleemstelling van dit onderzoek kan als volgt onder woorden
worden gebracht.

Welke eisen stellen de gebruikers aan niet-financiële informatie in termen van betrouwbaarheid, relevantie
en kosten? Welke mogelijkheden zien de gebruikers op basis van eigen ervaringen voor de vergroting van
de kwaliteit en relevantie van niet-financiële informatie?

De probleemstelling is verder uitgewerkt aan de hand van de volgende zeven onderzoeksvragen.
1. Ervaren gebruikers van niet-financiële informatie (het gebrek aan) betrouwbaarheid als een probleem?
2. Welke eisen stellen gebruikers aan niet-financiële informatie?
3. Op welke manier gaan gebruikers om met niet-financiële informatie in het besluitvormingsproces?
4.	Wanneer menen gebruikers op basis van eigen ervaringen dat de niet-financiële informatie betrouwbaar
is?
5. Wat mag niet-financiële informatie volgens de gebruikers kosten?
6.	Hoe kan de betrouwbaarheid en relevantie van niet-financiële informatie volgens de gebruikers worden
vergroot?
7.	Wie kan de betrouwbaarheid het beste borgen en welke rol ziet de gebruiker hierbij weggelegd voor de
accountant?
De antwoorden op deze vragen dienen als leidraad in deze publicatie.
1.3 Aanpak en leeswijzer
Er is gekozen voor een onderzoek dat langs twee lijnen is uitgevoerd:

•	Allereerst zijn er kwalitatieve interviews afgenomen met onder andere Tweede Kamerleden, een Eerste
Kamerlid, leden van gemeenteraden en Provinciale Staten. Ook zijn ook kwalitatieve interviews
afgenomenmet ondersteunende organisaties, zoals het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven, de VNG en
het IPO;
•	Daarnaast is een internet-enquête uitgezet onder alle Tweede en Eerste Kamerleden alsmede leden van
Provinciale Staten. Bovendien zijn de gemeenteraadsleden van vijftig gemeenten benaderd met het
verzoekom mee te werken aan de internet-enquête. Het betrof hier een steekproef die getrokken is aan
de hand van het inwonertal van deze gemeenten.
Allereerst zullen in de hoofdstukken twee tot en met acht de resultaten van de kwalitatieve interviews uit de
doeken worden gedaan. In hoofdstuk negen komen de resultaten van de internet-enquête aan bod.
Helaas konden gezien de respons voor wat betreft de internet-enquête, alleen zinvolle uitspraken gedaan
worden voor de gemeenteraadsleden en de leden van Provinciale Staten. De geringe belangstelling van de
leden van de Eerste en Tweede Kamer is opvallend, omdat juist in het parlementaire proces niet-financiële
informatie in de vorm van beleidsinformatie een belangrijke rol speelt.

Inleiding
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2H
 et belang van niet-financiële informatie en de
betrouwbaarheid
Belang
Alle geïnterviewde onderschrijven het belang van niet-financiële informatie. Zo geeft Mastwijk (Tweede
Kamerlid CDA) aan dat in het verleden begrotingen en rekeningen met name financiële informatie bevatte.
Deze financiële informatie geeft echter geen enkel inzicht in de mate waarin het beleid ook daadwerkelijk
effect sorteert en of de beleidsdoelstelling gerealiseerd worden. Voor dat laatste is juist informatie van
belang over prestaties en effecten van beleid.
Een zelfde mening is ook Blok (Tweede Kamerlid VVD) toegedaan. Niet-financiële informatie is in
Nederlandmisschien zelfs belangrijker dan financiële informatie, omdat de rechtmatigheid van de uitgaven
verhoudingsgewijs goed zijn geregeld. Waar het om gaat zijn de kosten en baten van het beleid in meer
bredezin. Moet bijvoorbeeld de overheid überhaupt aan jeugdbeleid doen? Zo ja, moet het beleid dan
gericht zijn op alle jongeren of alleen op bepaalde doelgroepen met problemen? Wat is effectief? Hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor re-integratie. Moet voor iedereen die zonder werk zit direct een re-integratieproject
worden aangeboden, terwijl is gebleken dat een grote groep binnen een jaar op eigen kracht al werk vindt?
Of moet de inspanningen exclusief worden gericht op diegenen met een relatief grote afstand tot de
arbeidsmarkt? Op deze en andere vragen kan alleen een goed antwoord worden gegeven, als de juiste nietfinanciële informatie voorhanden is.
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Ook vanuit ondersteunende organisaties zoals het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, VNG en IPO wordt
het belang van niet-financiële informatie onderschreven. In het publieke domein zijn de financiën het middel
voor het bereiken van beleidsdoelstellingen. Het is dus van het grootste belang dat juist informatie over de
mate waarin beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden, voorhanden is.
Betrouwbaarheid
Over het algemeen wordt door de volksvertegenwoordigers de betrouwbaarheid van niet-financiële infor
matie, niet als buitengewoon problematisch ervaren. Dit heeft deels te maken met een variant op de staatsrechtelijke vertrouwensregel, namelijk dat informatie afkomstig van de uitvoerende macht geacht wordt
betrouwbaar te zijn, totdat het tegendeel aangetoond en voldoende gebleken is. Voorts wordt gewezen op
de ‘checks and balances’ die ingebouwd zijn in het proces. Dit begint met de omstandigheid dat veel informatie afkomstig is van gerenommeerde instellingen, zoals het CPB of CBS. Bovendien kijken veel belanghebbenden in de samenleving mee over de schouders van volksvertegenwoordigers en de representanten
van de uitvoerende macht. Hierdoor wordt er in het publieke discours ook aan de bel getrokken, als de
verstrekteinformatie onverhoopt niet correct is. Bovendien hebben volksvertegenwoordigers ook geen tijd
om de juistheid van niet-financiële informatie intensief te beoordelen. Een raadslid van een grote gemeente
formuleerde het als volgt: “Ik kijk nooit naar informatie over het proces van dataverzameling. Daar heb ik
eigenlijkgeen tijd voor. Op een gegeven moment moet je er toch vanuit gaan dat de gegevens kloppen.”
Vraagpunten
De positieve inschatting van de betrouwbaarheid laat onverlet dat er wel degelijk vraagpunten overblijven.
Het betreft hier bijvoorbeeld de volgende onderwerpen.
•	Mastwijk meent dat de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie gewoon geen issue mag zijn.
De regering mag eisen dat de betrouwbaarheid niet in twijfel getrokken wordt en de Kamer moet erop
kunnenvertrouwen dat de verstrekte informatie feitelijk correct is. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat
deze informatie ook op de betrouwbaarheid beoordeeld is, door een onafhankelijke instantie. Vervolgenskan
op basis van de feiten natuurlijk wel een andere politieke duiding worden gegeven. Dan betreft het echter
niet de feiten zelf, maar wel de uiteenlopende politieke gevolgtrekkingen die op basis van deze feiten
getrokkenworden.
•	Blok meent dat de betrouwbaarheid niet het belangrijkste vraagstuk is, maar veeleer de relevantie.
Hierbij wordt gedoeld op de relatie tussen enerzijds de gerichte informatiebehoefte van de volksvertegenwoordiger en anderzijds de overvloedige, correcte maar daar niet altijd op aansluitende informatie van de
regering. Soms is de informatie simpelweg niet voorhanden, bijvoorbeeld omdat de statistische gegevens
niet aansluiten op de vraag. Anderen (zoals Mastwijk) vermoeden ook wel dat wanneer een Kamerlid
informatievraagt, deze dan ook gelijk alles krijgt. Relevant of niet.
•	Niet-financiële informatie over de mate van doelbereiking vereist dat de doelstellingen vooraf zodanig
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geformuleerd zijn, dat achteraf ook beoordeeld kan worden of de effecten in overeenstemming zijn met
hetgeen beoogd is. Hier schort het nog aan, zoals blijkt uit een onderzoek van Bureau Onderzoek
Rijksuitgaven.1 Van de 74 doelstellingen die de regering zichzelf heeft gesteld, zijn er slechts 28 zo
geformuleerddat de Kamer de regering ook echt kan afrekenen. Over het algemeen ligt de focus in de
begrotingennog teveel op te leveren prestaties en minder op de beoogde effecten. Bovendien is de
kwaliteitvan de informatie over de status van de doelstellingen zeer minimaal.

11

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700, nr. 32.
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3 E
 isen die gesteld worden aan niet-financiële
informatie
In dit hoofdstuk zullen de eisen die gesteld worden aan niet-financiële informatie centraal staan. In de
interviewszijn een aantal aspecten van niet-financiële informatie voorgelegd aan de respondenten. Aan hen
is gevraagd om de aspecten te rangschikken, aan de hand van het relatieve belang van ieder aspect.
Het betrof hier de volgende aspecten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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begrijpelijkheid;
beschikbaarheid;
Deugdelijkheid (methodologisch, incl. bronvermelding);
lage kosten;
ordelijkheid (volgens vastgestelde procedures);
niet-financiële informatie niet strijdig met de financiële informatie;
relevantie;
tijdigheid;
toetsbaarheid (incl. vastlegging procedure);
vergelijkbaarheid (in de tijd en met andere organisaties e.d.);
waarborging van onafhankelijkheid.

De kwalitatieve interviews boden de mogelijkheid om nader door te vragen. Uit de kwalitatieve interviews
kwam naar voren dat de relevantie van het grootste belang wordt geacht. De gegevens moeten vooral toe
gespitst zijn op de informatiebehoefte van de volksvertegenwoordiger. Twijfels over de juistheid als zodanig
speelt hier een minder grote rol.
Uit eerder onderzoek2 was ook al gebleken dat een deugdelijke totstandkoming van niet-financiële infor
matie van minder groot belang wordt geacht. Het Kamerlid van de Christen Unie Cramer verwoorde het
toen als volgt. “Het product de informatie is binnen goede geëigende procedures tot stand gekomen. Maar je kunt
volgens de ISO-normering een betonnen zwemvest maken. Dit is een product dat zijn doel voorbij schiet. Dit kan
dus ook met de informatie in het jaarverslag aan de hand zijn. Het is deugdelijk tot stand gekomen volgens onze
normen, maar het is waardeloze of onjuiste informatie.”
Ook Vendrik van Groen Links liet zich in soortgelijke bewoordingen uit, toe hij refereerde aan de taken die
hij toedichtte aan de Algemene Rekenkamer bij de controle op de juistheid van de gegevens. “Dit is dus geen
garantie voor het voorkomen of uitsluiten van fouten in de informatie dan wel het voorkomen van een te
eenzijdigepresentatie van gegevens. Maar ik ga er wel vanuit dat men een redelijk beeld heeft van het proces
waarlangs de informatie tot het departement komt en vervolgens gebruikt wordt. De info moet daar kritisch
gewogenworden. Ik heb het idee dat de Algemene Rekenkamer zich vooral hiertoe beperkt.”
Daar komt nog bij dat Tweede Kamerleden en andere volksvertegenwoordigers ook niet altijd een even goed
zicht hebben op de eisen die gesteld worden aan de totstandkoming van de informatie, die aan hen ter
beschikking wordt gesteld.
De grootste nadruk wordt gelegd op de relevantie. De informatie moet aansluiten op de informatiebehoefte
van de volksvertegenwoordiger. Ook de onafhankelijkheid van de instantie die de informatie verschaft,
wordt van groot belang geacht. In dit kader zijn het CBS, CPB, SCP, Algemene Rekenkamer, Provinciale en
lokale rekenkamercommissies genoemd die als onafhankelijk te boek staan. Daar staat tegenover dat informatie soms ook uit ‘verdachte’ hoek kan komen. Het betreft dan bijvoorbeeld belangengroepen of partijen
in defensie-industrie, die een groot commercieel belang hebben bij het op een bepaalde wijze presenteren
van gegevens.

2

	G. Baak, Controle van de ‘deugdelijke totstandkoming’ van niet-financiële informatie: Een nieuwe verwachtingskloof?, afstudeer
scriptie in het kader van de NIVRA-Nyenrode opleiding Accountancy.
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Het Eerste Kamerlid Franken (CDA) legt veel nadruk op de integriteit en transparantie van de informatie, en
ook van de systemen die deze informatie genereren. De informatie en de programma’s waarin deze is
verwerkt, moeten integer zijn. Dit is een eis voor de inhoudelijke kwaliteit van een informatie(systeem).
Het systeem moet juist functioneren (doen wat het moet doen) en de gegevens en programma’s moeten
correct en volledig zijn. De integriteit betekent ten aanzien van de output van een informatiesysteem, dat
deze ‘waar’ is en dat men op de resultaten mag vertrouwen. Vervolgens is er nog het aspect van de
transparantie. Het moet zichtbaar zijn, dat de technische maatregelen leiden tot de gestelde systeemdoelen.
Het technische verwerkingsproces kan een black box zijn, maar de systeemdoelen moeten in ieder geval
kenbaar en begrijpelijk worden gepresenteerd. Overigens heeft Franken bij overheidsinformatie het nodige
vertrouwen in de integriteit en transparantie van de verstrekte informatie.
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4 Gebruiksdoel
Het belangrijkste gebruiksdoel van niet-financiële informatie is tweeërlei:
• het gebruik in het kader van de beleidsvorming vooraf;
• de beoordeling van de effectiviteit van het gevoerde beleid achteraf c.q. de beleidsverantwoording.

Volksvertegenwoordigers vertrouwen op de niet-financiële informatie die zij krijgen van de uitvoerende
macht, voor het verwerven van een goed beeld van de beleidsvoornemens. Blok formuleert het als volgt.
“Bij overheidstaken speelt de altijd vraag of het beleid effect heeft. En of de kosten ervan opwegen tegen de baten.
Ook moet worden gekeken naar neveneffecten zoals gewekte verwachtingen en uitvoeringslasten. Door gedetailleerde
regelgeving en een hoog ambitieniveau wordt de uitvoering steeds moeilijker gemaakt. Bijvoorbeeld aan de regel
geving rond arbeidstijden zitten allerlei administratieve lasten en verplichtingen vast. Niet alleen de financiële kostenbaten analyse is van belang, maar vooral ook de maatschappelijke effecten en de lasten van bureaucratisering.”
Voor al deze potentiële effecten van het beleid zijn volksvertegenwoordigers afhankelijk van goede nietfinanciële informatie.
Naast het vooraf inschatten van de effecten van voorgenomen beleid, moet natuurlijk ook tussentijds
bijgestuurdkunnen worden en moet er ten overstaan van de volksvertegenwoordiging verantwoording
wordenafgelegd over de bereikte resultaten. Dit speelt op alle niveaus van de overheid.
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Zo is bij de Provincie Zuid-Holland op initiatief van Provinciale Staten een methodiek ontwikkeld voor het in
SMART-termen rapporteren over de uitvoering van grote infrastructurele werken. De essentie hiervan is dat
beknopte en relevante informatie op een consistente wijze wordt verstrekt en inzicht biedt in de voortgang
van de uitvoering. Andere voorbeelden op het gemeentelijk niveau zijn bijvoorbeeld cijfers over het aantal
hangjongeren en de effectiviteit over de bestrijding van de overlast. Of zoals een volksvertegenwoordiger in
Amsterdam het verwoorde: “Ik kijk bijvoorbeeld naar informatie over hoeveel hangjongeren er nog op straat zijn
en hoeveel minder het zijn geworden omdat ze van de straat zijn gehaald. Dus ik kijk hoe het staat met de
realisatievan doelstellingen en hoe het met de uitvoering gaat.”
Een ander voorbeeld uit De Rotterdamse gemeentelijke praktijk is de Veiligheidsindex. Dit is een instrument
waarbij uit diverse gegevensbronnen geput wordt voor de opstelling van één veiligheidsindexcijfer voor heel
Rotterdam. Met de veiligheidsindex - die in 2008 voor de zevende keer is verschenen - meet Rotterdam jaarlijks de veiligheid in stad en wijken. Voor het subjectieve deel van de veiligheidsindex worden meer dan
12.000 Rotterdammers mondeling (telefonisch en face to face) ondervraagd. Onderwerpen die hierin aan
de orde komen zijn de veiligheidsbeleving en of men zelf slachtoffer is geweest. Voor het objectieve deel
worden gegevens van de politie, brandweer, Roteb en andere instellingen aan de ene kant en context
gegevens aan de andere kant gecombineerd. Overigens weegt het oordeel van de bevolking zwaarder:
uiteindelijkzijn zij het die de veiligheid ervaren. De veiligheidsindex werkt als een thermometer voor de
Rotterdamseveiligheid en heeft daarmee de functie van een signaleringsinstrument. Ook volksvertegenwoordigers in Rotterdam hechten veel waarde aan deze vorm van niet-financiële informatie. Het is relevant,
heeft betrekking op een belangrijk maatschappelijk thema en is to the point.
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5 Is niet-financiële informatie betrouwbaar?
De respondenten in de kwalitatieve interviews gaven in meerderheid aan de verstrekte niet-financiële informatie betrouwbaar te vinden. Het meest genoemde antwoord is dat zeker 80% van de verstrekte informatie
betrouwbaar is. Voor de hoge mate van betrouwbaarheid worden verschillende redenen aangevoerd.
Allereerstbestaat er geen structureel wantrouwen bij volksvertegenwoordigers, als het gaat om door de
uitvoerendemacht verstrekte niet-financiële informatie. In tegendeel in het normale parlementaire verkeer
wordt uitgegaan van vertrouwen. Deels is deze mores ook neergeslagen in één van de fundamentele regels
van ons parlementaire stelsel, de vertrouwensregel. Essentieel hierbij is dat een kabinet of bewindspersoon
het vertrouwen geniet, totdat het tegendeel is gebleken. Dit alles heeft echter ook een hele praktische
dimensie. Het is onwerkbaar om consequent te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de informatie op
basis waarvan besluiten genomen moeten worden.
Een Statenlid formuleerde het als volgt: “Ik heb me nooit zo druk gemaakt over de betrouwbaarheid van nietfinanciële informatie en misschien altijd vrij gemakkelijk aangenomen dat de informatie klopt. Als politicus heb je
vanuit je ervaring op bepaalde dossiers wel een onderbuikgevoel wanneer iets helemaal niet klopt. Dan vraag je of
de informatie gespecificeerd kan worden. Maar over het algemeen ga ik er wel van uit de informatie klopt.”
Ook het Tweede Kamerlid Blok is niet van mening dat betrouwbaarheid als zodanig het grootste probleem
is. “Betrouwbaarheid van de informatie is niet het grootste probleem. Het gaat meer om de beschikbaarheid van
relevante cijfers. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen zijn, via het CWI, aan het werk gekomen? Die informatie is meestal
niet zo specifiek, of niet tijdig beschikbaar. Er wordt wel onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar hoeveel mensen aan
het werk gekomen zijn in een bepaalde periode, maar dat is niet allemaal toe te schrijven aan het CWI. Die informatie geeft dan geen antwoord op de vraag wat nu de wezenlijke bijdrage is geweest van het CWI. De effectiviteit
van de overheid wordt weinig gemeten. Dit is een structureel probleem. De beschikbaar gestelde informatie is voor
90% betrouwbaar en maar voor 50% relevant.”
Ook Mastwijk gaat niet uit van de onbetrouwbaarheid van niet-financiële informatie. “Het is niet zo dat de
informatie van de regering structureel onbetrouwbaar zou zijn, maar het is ook niet altijd eenvoudig om hierover
zekerheid te verkrijgen. Het is in het belang van het parlement en de regering dat over de juistheid van de nietfinanciële informatie als zodanig. Vervolgens kan natuurlijk de op zich correcte informatie op een andere wijze
geïnterpreteerd of politiek geduid worden.”
Desgevraagd kunnen alle respondenten ook wel voorbeelden noemen van niet-financiële informatie waarover twijfel bestaat. Voorbeelden die genoemd zijn:
•	de affaire van de fraude bij de hogescholen. De commissie-Schutte noemde drie manieren van frauderen
die erg populair waren onder de scholen. Een aantal instellingen vroeg en kreeg geld voor opleidingen
die wettelijk niet als volwaardige opleiding aangemerkt konden worden. Andere instellingen zetten
buitenlandse dependances op en kregen geld voor studenten die hier stonden ingeschreven. Dit terwijl
het budget voor hoger onderwijs is bedoeld voor studenten die in Nederland studeren. Ook waren er
scholen die opleidingen ontwierpen op verzoek van het bedrijfsleven. Dit zijn particuliere opleidingen die
geen overheidsgelden behoren te ontvangen, maar deze toch kregen. Blijkbaar deugde de niet-financiële
informatie over het aantal ingeschreven studenten niet.
•	tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Defensie voor 2004 heeft de Tweede Kamer
gevraagd om een uitwerking van de toekomstvisie op de Koninklijke marine. In dit kader is onder meer
de optie onderzocht om in de periode 2006-2015 vier korvetten aan te schaffen en in Nederland te laten
bouwen en tegelijkertijd twee fregatten af te stoten naar België. Het ging om een investering van
ongeveer600 miljoen euro. In plaats daarvan kon het kabinet ook besluiten de vloot tot 2015
onveranderdte laten, en in 2015 te beslissen over eventuele aanschaffingen. Tijdens het proces ontstond
er onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie en de waarde van verschenen
rapporten. Vervolgens is het CPB gevraagd om meer klaarheid te brengen in de informatie over deze
kwestie en een oordeel te vellen over de rapporten die al verschenen waren over deze materie.3
	Een soortgelijke route wordt nu ook bewandeld voor de Joint Strike Fighter (JSF). Op 10 juli 2008 is de
door PricewaterhouseCoopers uitgevoerde studie naar de spin-off, spill over en werkgelegenheids
effecten van deelneming aan het JSF-programma aan de Kamer gezonden. De vaste commissies voor
Economische Zaken, Defensie en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven hebben de minister
3

CPB-document, nr. 68, B. Minne, Economische gevolgen van korvettenaanschaf: een welvaartseconomische analyse, Oktober 2004.
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van Economische Zaken verzocht in te stemmen met doorgeleiding van hun verzoek aan het Centraal
Planbureau (CPB) voor een beoordeling en waardering van deze studie. Het CPB zal nu een oordeel
vellenover het rapport van PricewaterhouseCoopers.
•	rond de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft de toenmalige minister van Financiën Zalm gegevens het
land in gestuurd, over de stijging van de OZB en de overschrijding van de daaraan gestelde maxima
door gemeenten. Achteraf bleek deze informatie (naar de mening van deze respondent) niet te kloppen.
•	Informatie over het re-integratiebeleid in Rotterdam. De oorspronkelijke doelstellingen waren geformuleerd voor de leeftijdsgroep 17-23. Informatie over de mate van doelbereiking werd daarentegen vergaard
voor de leeftijdsgroep 15-25.
Deze en andere voorbeelden geven aan dat het naar de mening van de respondenten niet altijd goed gesteld
is met de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie. Het betreft hier echter wel incidenten, die het
beeld niet verstoren dat in de meeste gevallen de informatie wel deugt.
Het IOO heeft aan de respondenten ook nog drie casusposities voorgelegd, waarbij het meten van de nietfinanciële informatie problematisch is. Het betreft hier de volgende casusposities:

•
•
•

afslanking aantal ambtenaren Rijksoverheid;
blauw op straat;
de woekerpolissen.

Een beschrijving van deze casusposities is opgenomen in bijlage I.
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Deze voorbeelden gaven ook aanleiding tot uiteenlopende beschouwingen. De afslanking van het aantal
ambtenaren zou voor wat betreft de betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie relatief eenvoudig
kunnen zijn. Het aantal rijksambtenaren zou bij wijze van spreken aan de hand van de loonstaten in een
nulmeting vastgesteld kunnen worden. Vervolgens moet er wel een heldere definitie worden gegeven van
‘rijksambtenaar’. Uit het verleden is immers bekend dat de meest voor de hand liggende vluchtroute het
verzelfstandigen van overheidsinstellingen is, waarbij voormalige rijksambtenaren niet langer als zodanig
meegeteld worden. Enkele geïnterviewde personen gaven ook aan dat een dubbelslot op de deur, in de vorm
het begrenzen van het personeelsbudget, ook zou moeten helpen.
De casus van Blauw op straat is al lastiger. Op zich speelt hier ook het probleem van de ‘heldere definitie’.
Hier kan een bezuiniging op ondersteunend personeel echter ook betekenen dat politiepersoneel in uit
voerende functies minder op straat actief kan zijn. Het Tweede Kamerlid Blok formuleerde het als volgt:
“Bij de casus van blauw op straat ligt het moeilijker. Er zijn wel cijfers te krijgen over de aantallen personeel, maar
wanneer je bezuinigt op administratief personeel, dan zal het operationele politiepersoneel meer tijd aan
administratiemoeten besteden, waardoor ze dus minder op straat kunnen zijn. Om inzicht te hebben in zulke
effecten moet je de sector goed kennen.”
De woekerpolis-affaire werd algemeen als het meest lastige vraagstuk aangeduid, omdat de complexe
informatiehier van private partijen moet komen.
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6 Wat mag het kosten?
Aan de respondenten is ook de vraag voorgelegd wat niet-financiële informatie zou mogen kosten.
De meningen hierover lopen uiteen. Sommigen vinden dat het belang van niet-financiële informatie ook
betekentdat in de kwaliteit geïnvesteerd mag worden. Een Statenlid formuleert het als volgt: “Het is
belangrijkdus het mag wel extra geld kosten. Vooral in begrijpelijkheid en betere communicatie moet meer tijd
geïnvesteerd worden. Overheden moeten voor goede informatie gewoon voldoende budget vrijmaken, net als voor
ICT. Als je een belangrijke beleidsmaatregel maakt, bijvoorbeeld de chipknip, dan mag je wel 10% uittrekken voor
goede en relevante beleidsinformatie. Wanneer je alle informatievoorziening (ook aan consumenten) meetelt, mag
het percentage in sommige gevallen wel oplopen tot 20%. Dan kan men ook goed gebruik maken van een
maatregelzodat deze efficiënt wordt ingezet.”
Een gemeenteraadslid formuleerde het als volgt: “De belangrijkste vraag hierbij is: Wat levert het op? Als de
effecten van beleid goed en bruikbaar in beeld worden gebracht mag het best wat kosten. Goede sturings
informatie is van onschatbare waarde. Zie de veiligheids- en sociale indexen in Rotterdam die nu ook op
wijkniveau worden bepaald.”
Daar staat tegenover dat andere respondenten menen dat veel winst geboekt kan worden door de nietfinanciële informatie beter toe te spitsen op de behoefte van de volksvertegenwoordigers. Blok formuleerde
het als volgt: “Het verhogen van de betrouwbaarheid en relevantie van niet financiële informatie is ontzettend
belangrijk. Bijvoorbeeld centra voor jeugd en gezin kosten honderden miljoenen. Een evaluatie van dat beleid mag
dan wel een paar ton kosten. Het gaat vooral om het richten van onderzoek op de juiste informatie. Er hoeft niet
meer onderzoek en informatie te komen, maar wel beter gericht. Dus eigenlijk is er geen extra budget voor nodig.”
Een Statenlid formuleerde een soortgelijk standpunt als volgt: “Er moet sprake zijn van een balans. Kwalitatief
hoogwaardiger niet-financiële informatie hoeft ook niet altijd meer te kosten. Er zou meer op hoofdlijnen moeten
worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld bij de voortgang van grote infrastructuur kan op een A-4tje kerngegevens over
de voortgang worden gerapporteerd.”
Ook Mastwijk oordeelt genuanceerd over de kosten die verbonden zijn aan het verbeteren van de kwaliteit
van niet-financiële informatie. “Het gaat om zowel het financieel-economische belang als het politieke belang.
Als veel geld gemoeid is met de uitvoering van het beleid dan moet de daarmee samenhangende niet-financiële
informatie ook nauwgezet gecontroleerd worden. Het kan echter voorkomen dat het financieel-economische
belang gering is, maar het politieke belang juist groot.” Mastwijk is een groot voorstander van het aanwijzen
van een rapporteur vanuit een Kamercommissie. Deze rapporteur zou ook voorbereidend werk kunnen
doen bij het aangeven van de informatiebehoefte van de Kamer. Vervolgens moet door de regering gericht
de niet-financiële informatie worden verzameld bij de aldus gedefinieerde speerpunten. Een bewinds
persoon kan vervolgens tot de conclusie komen dat het verzamelen van deze informatie een kostbare aangelegenheid is en dat de lasten niet tegen de baten opwegen. Naar de mening van Mastwijk moet dan in de
dialoog tussen de Kamer en de bewindspersoon de knoop doorgehakt worden.
Vanuit het IPO wordt ook gewezen op de wenselijkheid van het combineren van de verzameling van
financiëleen niet-financiële informatie. In de single information single audit (SISA) wordt een onderscheid
gemaakt tussen verantwoordings- en beleidsinformatie. Een verbeterslag voor de niet-financiële informatie
zou dan zoveel mogelijk geïncorporeerd moeten worden in de SISA, zodat het niet tot extra (administra
tieve) lasten leidt.

Wat mag het kosten?
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7 Verbetering kwaliteit niet-financiële informatie
Voor de verbetering van de kwaliteit van niet-financiële informatie hebben de respondenten uiteenlopende
oplossingen aangedragen. De genoemde oplossingen hadden onder meer betrekking op de volgende
onderwerpen.

•	Het vooraf helder definiëren van de doelstellingen en de wijze waarop vervolgens gerapporteerd wordt
over de mate van doelrealisatie. Uit de eerder genoemde studie van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven
bleek dat de 74 doelstellingen die de regering zichzelf heeft gesteld, er slechts 28 zo geformuleerd zijn
dat de Kamer de regering ook echt kan afrekenen. Over het algemeen ligt de focus in de begrotingen ook
nog op te leveren prestaties en minder op de beoogde effecten.

•	Vanuit de ondersteuning van de Tweede Kamer is ook de suggestie gedaan om de toegang tot de infor
matiebronnen goed te regelen. Het zou bijvoorbeeld kunnen helpen om het oorspronkelijke bronnen
materiaal in te zien. Bovendien zou het behulpzaam zijn als de opsteller van een rapport een expliciete
verantwoording over de kwaliteit van het onderzoek toevoegt. Deze verantwoording zou dan een
bepaaldevoorgeschreven vorm kunnen hebben.

•	Het toespitsen van de gegevens op de informatiebehoefte van de volksvertegenwoordigers. Een Statenlid
formuleerde het als volgt: “Wel komt het vaak voor dat informatie niet helder en transparant wordt gepresenteerd. Ambtenaren hebben vaak geen idee van de informatiebehoefte van politici.”

•	Mastwijk is vanzelfsprekend een voorstander van hetgeen in de naar hem als indiener vernoemde motie
18

is opgenomen. De departementale auditdiensten moeten per beleidsartikel een oordeel geven over de
kwaliteit van het proces van totstandkoming van de niet-financiële en derden-informatie. Vervolgens
dienende ministers over de niet positieve oordelen te rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf van
de jaarverslagen. Voorts is aan de minister van Financiën gevraagd een normenkader te ontwikkelen, dat
de departementale auditdiensten kunnen gebruiken bij dat oordeel. Onderdelen van het normenkader
zijn: of het proces dat tot die informatie heeft geleid van deugdelijke kwaliteit is, voldoende waarborgt
dat die informatie juist en volledig is, en niet in strijd is met de financiële informatie.

•	Ook Blok meent dat de kwaliteit van informatie afkomstig uit de departementen geborgd zou moeten
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de omvang van de steekproef en de respons tot
representatieveuitspraken leidt en of de cijfers die ze van derden hebben gekregen (bijvoorbeeld van
gemeenten of uitvoeringsinstanties) kloppen. Dit kan echter meegenomen worden in het kader van de
gangbare controle van de jaarrekening. Hiermee is echter nog niet gezegd dat de effectiviteit van het
beleid door een volksvertegenwoordiger beoordeeld kan worden, zelfs als de informatie op zich betrouwbaar en deugdelijk is. De betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie an sich, betekent nog niet
dat deze informatie ook relevant is voor de oordeelsvorming over de effectiviteit van het beleid. In het
laatste geval moet de informatie niet alleen kloppen, maar ook inzicht geven in de complexe relatie
tussenbeleid en de daardoor veroorzaakte effecten.
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8W
 ie kan de betrouwbaarheid het beste borgen
en wat is de rol van de accountant?
De meeste geïnterviewde personen zijn de mening toegedaan dat er wel een rol weggelegd is voor de
accountant bij het borgen van de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie, maar ook dat dit niet het
exclusieve domein is van deze beroepsgroep. Een Statenlid formuleerde het als volgt: “De rol van accountants in overheidsland beperkt zich niet tot het toetsen van rechtmatigheid maar omvat ook doelmatigheid.
De rechtmatigheid van de besteding van de middelen kan vaststaan, maar de vraag is of de middelen ook effectief
zijn ingezet om het gewenste maatschappelijk effect te bereiken. Dat is voor de accountants waarschijnlijk een nieuwe
tak van sport. Wat dat betreft kunnen ze wellicht leren van de Rekenkamers, ook bij provincies en gemeenten.
Rekenkamershebben al dikwijls de vinger op de zere plek weten te leggen, juist omdat ze zagen dat het proces niet
transparant was en de beleidsuitvoering niet resulteerde in het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Wellicht
moeten er aanpassingen plaatsvinden in hun opleiding, maar accountants kunnen zich niet meer beperken tot alleen
een controle van de jaarrekening. Accountants kunnen hierin investeren, hoewel het misschien niet de enige beroepsgroep is die hierin een rol kan spelen. Bijvoorbeeld ter controle of bij de formulering van doelstellingen participatie
heeft plaatsgevonden en of de uitkomsten van inspraakprocedures zijn meegenomen in de besluitvorming.”
Vanuit de Rekenkamer Amsterdam werd opgemerkt dat de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie
een aandachtspunt is voor uiteenlopende partijen, waaronder accountants, de wetenschap en de media.
Ook vanuit het IPO werd opgemerkt dat er voor een adequate controle op de betrouwbaarheid sprake moet
zijn van een multidisciplinaire aanpak, waarbij ook accountants een rol kunnen spelen naast bijvoorbeeld
sociale wetenschappers.
Zoals reeds eerder opgemerkt ziet het Tweede Kamerlid Mastwijk een belangrijke rol weggelegd voor de
Departementale Accountantsdiensten. Afhankelijk van het onderwerp kunnen er natuurlijk ook andere
wetenschappelijke disciplines een rol spelen. Vooral als het complexe causale relaties betreft tussen beleid
en de effecten, kan ook een meer statistische of econometrische benadering doel treffen.

Rol van de accountant
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9 Resultaten van de internet-enquête
Naast kwalitatieve interviews met volksvertegenwoordigers en hen ondersteunende instanties, is ook een
internet-enquête uitgevoerd onder volksvertegenwoordigers. De respons van Tweede en Eerste Kamerleden
was te laag om op basis daarvan uitspraken te kunnen doen. Hier worden dan ook de antwoorden
gepresenteerd van leden van gemeenteraden en Provinciale Staten. Voor een nadere uitleg van de onderzoeksaanpak wordt verwezen naar bijlage 2.
9.1

Gebruiksdoel

De volksvertegenwoordigers is allereerst de volgende vraag voorgelegd naar het gebruiksdoel.
Tabel 1.	Hoe gebruikt u de niet-financiële informatie in het besluitvormingsproces? (Meerdere opties zijn
mogelijk)
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Frequentie

Percentage

Ter informatie van besluitvorming over nieuw beleid

197

84,5

Monitoren van dienstverlening en prestaties

129

55,4

Controle van de beleidsuitvoering

181

77,7

Als verantwoordingsinformatie

121

51,9

17

7,3

Anders

Het is opvallend dat het monitoren van dienstverlening en verantwoording relatief laag scoren.
9.2

Belang van niet-financiële informatie

Vervolgens is gevraagd naar het belang van niet-financiële informatie.
Tabel 2.	Vindt u niet-financiële informatie belangrijker, even belangrijk of minder belangrijk dan financiële
informatie?
Frequentie

Percentage

Veel belangrijker

12

5,2

Belangrijker

59

25,3

160

68,7

2

,9

233

100,0

Even belangrijk
Minder belangrijk
Totaal

Een kleine minderheid vindt niet-financiële informatie minder belangrijk dan financiële informatie. Veruit de
meerderheid vindt deze twee soorten van informatie even belangrijk.
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9.3

Wordt het in de komende periode nog belangrijker?

In aansluiting op de hierboven vermelde vraag, is respondenten de kwestie voorgelegd of niet-financiële
informatie de komende vijf jaar ook belangrijker zal worden.
Tabel 3.	Stelling: “Niet-financiële informatie zal de komende vijf jaar flink in belang toenemen in de publieke
sector.
Frequentie

Percentage

Geheel eens

58

24,9

Enigszins eens

85

36,5

Neutraal

73

31,3

Enigszins oneens

12

5,2

5

2,1

233

100,0

Geheel oneens
Totaal

De antwoorden bevatten een aanwijzing voor het ‘toenemende’ belang dat aan niet financiële informatie
wordt gehecht. Een nipte meerderheid vindt dat het belang van niet-financiële informatie de komende jaren
zal toenemen. Een kleine minderheid vindt dit niet.
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9.4

Hoe betrouwbaar is niet-financiële informatie?

De volksvertegenwoordigers is ook gevraagd de betrouwbaarheid uit te drukken in een percentage.
Tabel 4.

Hoeveel % van de NFI die u ontvangt acht u betrouwbaar?
Frequentie

Percentage

< 30

11

4,8

30 - 49

16

6,9

50 - 59

26

11,2

60 - 69

27

11,6

70 - 79

63

27,0

80 - 89

63

27,0

90 - 100

27

11,5

233

100,0

Totaal

Opvallend is dat ongeveer tweederde van de respondenten 70% of meer van de niet-financiële informatie
betrouwbaar vindt.

Resultaten enquête

KPNFI 8043

9.5

Hoe relevant is niet-financiële informatie?

Ook het aspect van de relevantie is aan de orde gesteld.
Tabel 5.

Stelling: “Er wordt teveel informatie verstrekt die niet relevant en daarom onbruikbaar is.”
Frequentie

Percentage

55

23,6

Enigszins eens

121

51,9

Neutraal

30

12,9

Enigszins oneens

17

7,3

Geheel oneens

10

4,3

233

100,0

Geheel eens

Totaal

Uit de tabel blijkt dat de volksvertegenwoordigers over de relevantie niet tevreden zijn. Een ruime meerderheid vindt dat teveel niet relevante en onbruikbare informatie wordt verstrekt.
9.6
22

Moet de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie worden vergroot?

Aan de gemeenteraadsleden en leden van de Provinciale Staten is ook voorgelegd of de betrouwbaarheid
van de niet-financiële informatie zou moeten worden vergroot.
Tabel 6.

Stelling: “Het is van belang dat de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie wordt vergroot”.
Frequentie

Percentage

123

52,8

Enigszins eens

65

27,9

Neutraal

35

15,0

Enigszins oneens

7

3,0

Geheel oneens

3

1,3

233

100,0

Geheel eens

Totaal

Het merendeel van de respondenten vindt dat de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie (verder)
moet worden vergroot.
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9.7

Aspecten van betrouwbaarheid

De volksvertegenwoordigers konden ook het relatieve belang van de uiteenlopende aspecten van betrouwbaarheid waarderen.
Tabel 7.1. Vraag: Hoe belangrijk zijn voor u de verschillende aspecten van betrouwbaarheid?
Rangorde: 1 het minst belangrijk; 11 het meest belangrijk
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Totaal

Begrijpelijkheid

18

15

11

8

8

16

12

16

16

18

57

195

Beschikbaarheid

16

23

32

18

27

18

12

15

15

14

5

195

Deugdelijkheid

9

12

13

15

19

13

22

19

20

27

26

195

Lage kosten

47

24

20

24

12

11

8

15

8

10

16

195

Ordelijkheid

27

30

29

22

19

16

17

6

12

8

9

195

Niet strijdig met de
financiële informatie

17

20

18

21

23

23

23

15

12

20

3

195

Relevantie

8

11

7

16

16

12

19

29

23

23

31

195

Tijdigheid

7

13

12

21

12

22

29

19

33

19

8

195

Toetsbaarheid

5

9

21

15

19

27

23

20

19

24

13

195

Vergelijkbaarheid

20

19

16

15

23

17

16

26

22

13

8

195

Waarborging van onafhankelijkheid

21

19

16

20

17

20

14

15

15

19

19

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

Ter verduidelijking het volgende. Bijvoorbeeld bij het aspect begrijpelijkheid hebben 18 respondenten
gekozenvoor de laagste rang (1). Echter 57 respondenten vinden dit aspect het meest belangrijke (11).
Het aspect relevantie wordt door 31 respondenten als belangrijk (11) gekozen. Het aspect lage kosten wordt
door 47 respondenten als het minst belangrijke (1) beschouwd.
Tabel 7.2. geeft het gemiddelde, de mediaan en de modus van de rangorden per aspect. Een aanwijzing van
de stabiliteit van deze rangorde is dat het gemiddelde, de mediaan en de modus alle drie de aspecten
begrijpelijkheiden relevantie aanwijzen als het meest belangrijk.
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Tabel 7.2. Rangorde in aspecten van betrouwbare informatie volgens 195 respondenten
Gemiddelde

Aspect
Begrijpelijkheid

7,24

Beschikbaarheid

5,16

Deugdelijkheid

6,91

Lage kosten

4,62

Ordelijkheid

4,65

NFI niet strijdig met de financiële informatie

5,49

Relevantie

7,23

Tijdigheid

6,54

Toetsbaarheid

6,55

Vergelijkbaarheid

5,74

Waarborging van onafhankelijkheid

5,87

24

De aspecten lage kosten en ordelijkheid krijgen de laagste rangorden op de drie centrale tendenties. Een
uitzonderingis het aspect waarborging van onafhankelijkheid. Hierover zijn de meningen zeer verdeeld, met
een zwaartepunt bij de laagste rang. Echter, er zijn bijna evenveel respondenten die dit aspect wel heel
belangrijk vinden.
9.8

 an een volksvertegenwoordiger altijd zelfstandig de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie
K
beoordelen?

In de enquête zijn vervolgens enkele vragen opgenomen over de beoordeling van de betrouwbaarheid.
De eerste vraag hierover luidde als volgt.
Tabel 8.	Stelling: “Het is voor mij altijd mogelijk om zelfstandig de betrouwbaarheid van niet-financiële
informatiebeoordelen.”
Frequentie

Percentage

Geheel eens

19

8,2

Enigszins eens

75

32,3

Neutraal

28

12,1

Enigszins oneens

88

37,9

Geheel oneens

22

9,5

232

100,0

Totaal

De mogelijkheid om de betrouwbaarheid altijd zelf te beoordelen wordt door ongeveer 50 procent laag
ingeschat.
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9.9

Wie levert de informatie?

Voorts is gevraagd naar de betrouwbaarheid in relatie tot de organisatie die de informatie verschaft heeft.
Tabel 9.	Hoe acht u de betrouwbaarheid van informatie uit de volgende bronnen? Een keuze tussen ‘hoog’ en
‘laag’. (Alleen het aantal keuzen ‘hoog’ weergegeven, meerdere antwoorden mogelijk)
Frequentie
‘hoog’

Percentage
‘hoog’ *)

Van instanties als het CBS, planbureaus en wetenschappelijke
instellingen

220

94,8

Van het ambtelijk apparaat

167

72,0

van uitvoeringsinstanties

127

54,7

van externe onderzoeksbureaus

102

44,0

van accountantsbureaus

199

85,8

*) 232 = 100%: 232 respondenten hebben deze vraag beantwoord.
Opvallend is dat de accountantsbureaus goed scoren. Alleen de categorie ‘CBS, planbureaus en wetenschappelijke instellingen’ scoren hoger.
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9.10 Hoe beoordeelt u zelf de betrouwbaarheid van de informatie?
De respondenten zijn tevens gevraagd naar de wijze waarop zij de niet-financiële informatie op betrouwbaarheid beoordelen.
Tabel 10.	Op basis waarvan beoordeelt u zelf de betrouwbaarheid en relevantie van niet-financiële informatie?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Frequentie

Percentage *)

De onafhankelijkheid van de organisatie die de informatie heeft
verzameld

177

76,6

De wijze waarop de informatie verzameld is (c.q. de gebruikte
onderzoeksmethode)

150

64,9

Vergelijking met informatie uit andere bronnen

167

72,3

Vergelijking met eigen observaties

140

60,6

Ervaring

118

51,1

Intuïtie

73

31,6

Anders

11

4,8

*) 231 = 100%: 231 respondenten hebben deze vraag beantwoord.
De onafhankelijkheid van de organisatie wordt de belangrijkste factor gevonden bij de beoordeling van de
betrouwbaarheid.
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9.11 Interne of externe organen?
Ook is gevraagd naar welke organen het beste de betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie kunnen
vergroten. Interne of externe organen?
Tabel 11	Moet het vergroten van de betrouwbaarheid en relevantie van niet-financiële informatie vooral komen
van interne instanties zoals de departementale accountantsdiensten, of van onafhankelijke externe
organen?
Frequentie

Percentage

Interne organen

121

52,8

Externe organen

108

47,2

Totaal

229

100,0

De meeste respondenten kiezen voor interne organen, die vooral de betrouwbaarheid zouden moeten
bevorderen. Hierbij wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld ook een departementale accountantsdienst over een
ruime mate van onafhankelijkheid beschikt.
9.12 Welke beroepsgroep kan het beste de betrouwbaarheid borgen?
De vraag is tevens voorgelegd welke beroepsgroep het beste toegerust is voor het borgen van de betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie.
26

Tabel 12	Voor welk van de volgende beroepsgroepen ziet u de belangrijkste rol weggelegd bij het borgen van de
betrouwbaarheid van niet-financiële informatie? U kunt maximaal twee opties kiezen.
Frequentie

Percentage

Accountants

105

45,9

(Beleids)onderzoekers

136

59,4

Wetenschappers

97

42,4

(Organisatie) adviseurs

39

17,0

Andere beroepsgroepen

28

12,2

Beleidsonderzoekers scoren relatief hoog, dit is in lijn met het belang dat wordt gehecht aan informatie die
van het CPB, planbureaus en wetenschappelijke instelling afkomstig is. De resultaten zijn ook in lijn met het
belang dat aan accountants wordt gehecht.
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9.13 Mag het verhogen van de betrouwbaarheid geld kosten?
Het verhogen van de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie zal ook geld kosten. De vraag is aan de
respondenten gesteld of ze hier ook geld voor over hebben.
Tabel 13	Stelling: “Voor verbetering van de kwaliteit van niet-financiële informatie moet extra budget beschikbaar
gesteld worden”.
Frequentie

Percentage

Geheel eens

28

12,2

Enigszins eens

66

28,8

Neutraal

80

34,9

Enigszins oneens

25

10,9

Geheel oneens

30

13,1

229

100,0

Totaal

Uit de tabel blijkt dat de respondenten in meerderheid menen dat de betrouwbaarheid van niet-financiële
informatie ook best wat mag kosten. Een minderheid vindt dat er geen extra budget voor hoeft te komen.
9.14 Hoeveel geld mag betrouwbaarheid even-tueel kosten?
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Vervolgens is de vraag voorgelegd welk percentage van het budget aangewend zou mogen worden voor het
genereren van betrouwbare niet-financiële informatie.
Tabel 14	Hoeveel procent van de uitgaven op een beleidsterrein mogen wat u betreft aan het opstellen en de
controle van niet-financiële informatie worden besteed?
% te besteden aan NFI

Frequentie

Percentage

Cumulatief
Percentage

0

11

4,9

4,9

1

24

10,6

15,5

2

21

9,3

24,8

3

9

4,0

28,8

4

2

0,9

29,6

5

62

27,4

57,1

6-10

40

17,7

74,8

11-20

21

9,3

84,1

>20

36

15,9

100,0

226

100,0

Totaal
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Uit de tabel blijkt dat de meeste respondenten vinden dat een substantieel percentage van de beleids
uitgaven, aan het genereren van betrouwbare niet-financiële informatie mag worden besteed. Slechts
4,9 procent vindt dat er geen geld aan de hoeft te worden besteed.
9.15 Eenduidig normenkader
Voorts is aan de respondenten voorgelegd of er een eenduidig normenkader ontwikkeld zou moeten worden, voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie.
Tabel 15	Stelling: “De ontwikkeling van een eenduidig normenkader is noodzakelijk voor het beoordelen van de
betrouwbaarheid van niet-financiële informatie”
Frequentie

Percentage

Geheel eens

85

36,5

Enigszins eens

81

34,8

Neutraal

39

16,7

Enigszins oneens

6

2,6

Geheel oneens

13

5,6

224

96,1

Totaal
28

De tabel laat zien dat er een duidelijke behoefte is aan een eenduidig normenkader.
9.16 Hoe kan de betrouwbaarheid worden vergroot?
Ten slotte is ook een open vraag gesteld naar de wijze waarop de betrouwbaarheid van de niet-financiële
informatie kan worden vergroot.
Bevindingen
Een dergelijke open vraag levert altijd een groot aantal uiteenlopende antwoorden op. Hieronder is een
selectie van de interessantste antwoorden weergegeven, gerubriceerd in 3 categorieën:
Doelen, kengetallen en effecten
• de (lokale) overheid moet beter benoemen wat relevante kengetallen zijn en welke outcome zij wenst;
• door meer SMART te werken;
•	meer concrete en minder risicomijdende verwoording van doelen, te bereiken maatschappelijke effecten
e.d.;
• betere specificatie van relevante indicatoren;
•	naast kwantiteit ook aandacht voor de kwaliteit van beleidsuitvoering. Bovendien zou meer aandacht
moeten worden besteed aan de effecten van beleid en de beleving daarvan door doelgroepen;
•	door vooraf over de prestatie-indicatoren met College en raad gezamenlijk (a-politiek) vast te stellen dat
we het eens zijn over de indicatoren en totstandkoming daarvan;
•	methodische koppeling van informatie met doelen en verifieerbare meting bij de doelgroep die men op
het oog heeft. Zoveel mogelijk objectieve criteria hanteren die meetbaar zijn;
•	gegevens relateren aan vooraf vastgestelde indicatoren en vastgestelde wijze van vergaren informatie.
Ook mogelijke bias bij het presenteren vermelden en de mogelijke impact van die bias (het niet aan de
ontvanger overlaten om te achterhalen of de gegevens eigenlijk wat zeggen of niet). Relevantie:
indicatorenvooraf koppelen aan beleidsdoelstellingen én aan de causale relatie tussen de geleverde
inspanningen en de uitkomsten op de indicatoren (er wordt dikwijls een causale relatie aangenomen,
maar die wordt niet bij de indicatorenkeuze verwerkt. Zo wordt de niet-financiële informatie al gauw een
overzicht van het aantal regendansen per periode, afgezet tegen het aantal millimeters neerslag in die
periode).
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Informatiebehoefte en relevantie
•	relevantie is belangrijker dan betrouwbaarheid. In het politieke apparaat gaan we uit van betrouwbaarheid (vertrouwen) totdat het tegendeel is bewezen. Deze vertrouwensregel geldt ook voor
informatieverstrekkingdoor bestuurders aan de volksvertegenwoordiging. Vergroting van relevantie kan
worden bereikt door meer focus op politieke doelen waar de betreffende overheidsinstantie (ministerie,
provincie of gemeente) ook daadwerkelijk invloed op uit kan oefenen (stuurmogelijkheid);
•	relevantie kan worden vergroot door de omvang van stukken aanzienlijk terug te brengen. Betrouwbaarheid vind ik gemiddeld niet zo slecht. Als mensen ergens rechtstreeks belang hebben, wordt de informatie vaak eenzijdig (kan ook gelden voor het ambtelijk apparaat) en dus minder betrouwbaar;
•	zaken kort en bondig op papier zetten en geen uitgebreide rapporten. Die lees je toch niet helemaal en
we krijgen al te veel stukken;
•	door informatie niet te verpakken in een brij van woorden en gegevens en geen informatie aanleveren
waar niet om gevraagd is. Er verschijnen teveel glossy rapporten, waarbij de fraaie uitvoering een
dekmantelis voor een gebrek aan relevante informatie;
• verbeteren kwaliteit en attitude van ambtenaren. Actievere rekenkamers;
•	door het verstrekken van mondelinge toelichting en uitleg op informatiebijeenkomsten door uitvoerende
instanties, waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen;
•	door helder te schrijven en je beter te verdiepen in de noden die raadsleden hebben. Stukken moeten
voor ons geschreven worden en niet voor een ambtenaar;
•	door de betreffende informatie beknopt, tijdig, open, eerlijk en transparant weer te geven. Bij voorkeur
ook in relatie tot andere gegevens en/of de ontwikkeling in de tijd. Je hebt niets aan een berg proza.
	Het gaat toch vooral over data en feiten. Het is ook van belang daaraan geen interpretaties van de
leveranciersaan toe te voegen. Dat kan het beste aan de ontvangers van de informatie worden
overgelaten. Dat is hun taak.
Normen, controle en onafhankelijkheid
• accountant ook op de niet financiële indicatoren te laten controleren in plaats van alleen op financiën;
•	door controles in te voeren die vergelijkbaar zijn met die welke worden uitgevoerd op de financiële
gegevens;
•	door de Rekenkamer een oordeel te laten geven over de betrouwbaarheid van de niet-financiële
informatie;
•	wiens brood men eet etc. Onderzoekers moeten onbevooroordeeld en niet ‘geplaagd’ door een
opdrachtgever met een objectief en eerlijk oordeel komen;
• door opdracht aan een onafhankelijke instelling te geven;
•	door te bekijken of er mogelijk een “keurmerk” of een soort “Nen-normering” zou kunnen worden
ontwikkeld. Ik ben me bewust dat dat geld gaat kosten en er weer gevaar voor bureaucratie ontstaat.
Maar misschien is er ook een slimme oplossing te bedenken.

Resultaten enquête

29

KPNFI 8043

Bijlage 1 Casusposities
1. Blauw op straat
Soms is het uitermate lastig om betrouwbare uitspraken te doen over niet-financiële informatie. Een voorbeeld hiervan is de discussie over ‘blauw op straat’. Het betreft hier de vraag hoeveel politiepersoneel in
uitvoerendefuncties werkzaam is. Het is een discussie met een lange geschiedenis. In 1994 meende de
AlgemeneRekenkamer dat er een verschuiving had plaatsgevonden van uitvoerend naar meer onder
steunend personeel.4
De Algemene Rekenkamer constateerde echter in het zelfde rapport: “De Rekenkamer concludeert dat zij geen
zekerheid heeft over de juistheid van de door de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken geleverde
informatie over de feitelijke sterkte van de politie die uit hun begroting werd betaald. Naar het oordeel van de
Rekenkamer beschikten beide ministeries over onvoldoende waarborgen voor de juistheid van de gegevens.”
Deze discussie blijft tot op de dag van vandaag actueel. Zo publiceerde de Nederlandse Politiebond op 15
augustus 2008 het volgende bericht op hun website.
“100 miljoen bezuinigen op de politie. Dat stelt het kabinet zich ten doel. Minister ter Horst sprak daarbij met de
Tweede Kamer af dat dit niet ten koste gaat van het personeel. Maar nu korpsen hun plannen ontvouwen om aan
deze bezuinigingsopdracht te voldoen blijkt wel degelijk dat daar functies dreigen te verdwijnen. Daarbij niet alleen
ondersteunende, maar ook operationele functies! De bezuiniging leiden zo direct tot minder “blauw op straat”.”
Dit roept de vraag op wanneer gegevens over politiefunctionarissen in uitvoerende functies betrouwbaar
zijn en de basis kunnen vormen voor een zinvol publiek debat over ‘blauw op straat’.
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2. Reductie Rijksambtenaren
In het regeerakkoord van 2002 werd overeengekomen dat zou worden bezuinigd op het (rijks)ambtenarenapparaat. Het document Kerngegevens Overheidspersoneel 2006 geeft aan dat tussen 2001 en 2005 het
“volume” rijksambtenaren met 2,6 procent daalde van 111.346 tot 108.435, en vervolgens in 2006 weer
toenamtot 111.993. Echter, blijkens berekeningen die de Raad van Economische Adviseurs (REA) van de
Tweede Kamer uitvoerde, gróeide de rijksoverheid tussen 2001 en 2005 met maar liefst 7,4 procent (NRC,
2007). Volgens deze gegevens zouden er eind 2005 163.276 ambtenaren bij de ministeries en ZBO’s5
werken.
Volgens het document Kerngegevens Overheidspersoneel kwam het aantal rijksambtenaren in dienst in
2006 op 120.287. Het Sociaal Jaarverslag geeft een vergelijkbaar aantal voor 2006, namelijk 120.383
ambtenaren, goed voor 112.088 fte, na een correctie van EZ-gegevens. De Eerste Voortgangsrapportage
VernieuwingRijksdienst toont echter voor 2006 dat de rijksdienst6 een omvang had van 165.564 fte.
InclusiefDefensie en de Hoge Colleges van Staat was die omvang 174.590 fte. Overigens wordt in de
Voortgangsrapportage naar aanleiding van onder andere de hogere formatieve ruimte geconcludeerd dat
betreft de omvang van de rijksdienst “op hoofdlijnen sprake is van een ontwikkeling volgens plan”(ibid.).
Voor de huidige kabinetsperiode is een besparing van € 630 miljoen per jaar gepland door reductie van
12.800 rijksambtenaren (7,7%) op het nu genoemde totaal van 165.564. De bezuiniging zou met name
beleids- en ondersteunende ambtenaren betreffen. Aldus ABVAKABO FNV zijn er echter helemaal niet
zoveel ‘beleidsambtenaren’ als de partijen (o.a. PvdA en CDA) beweren. Dit zou zijn gebleken uit de ‘Foto
van de Rijksdienst’, die het Ministerie van Financiën maakte in samenwerking met andere ministeries in
2006. Op basis van deze ‘Foto’ werd vastgesteld dat 11%, ofwel 11.315 rijksambtenaren, in ondersteunende
diensten werkt. Berenschot concludeerde daarentegen in hun onderzoek naar overhead bij publieke organisaties dat maar liefst 45% van de ambtenaren behoort tot overhead. Aldus M. Huijben van Berenschot was
Financiën vergeten te melden dat agentschappen en uitvoeringsorganisaties, zoals de IND en de Rijks
archiefdienst ook hun eigen personeel hebben. Het ministerie geeft nu toe dat er meer ondersteunende
ambtenaren zijn dan uit de eigen cijfers blijkt, maar zegt nog niet hoeveel meer het er precies zijn
(InOverheid, 2006).
4
5
6

Algemene Rekenkamer, Politiesterkte, vergaderjaar 1993-1994, Tweede Kamer, 23 635.
Defensiepersoneel, de rechterlijke macht, de politie en leraren worden hierbij niet meegerekend.
Op 31-12-2006. Exclusief Defensie en de Hoge Colleges van Staat, en ook de categorie ‘overige zbo’s
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Het Rijk lijkt zelf dus niet meer helemaal te weten wie er tot welk type ambtenaren wordt gerekend en wat
de omvang van de overheid is. Aldus NRC ontbreken basisgegevens over de omvang van geldstromen en
menskracht in de overheid.
3. Woekerpolissen
In maart 2007 zegde de minister toe dat er een feitenonderzoek wordt gehouden naar het verschijnsel van
de woekerpolissen. Een offerteverzoek wordt ingediend bij zeven onderzoeksinstellingen. Twee van deze
instellingen brengen een offerte uit, waaronder het Instituut voor Financieel Onderzoek (IFO).
In juli 2007 worden afspraken gemaakt tussen het IFO, het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van
Financiën over de door de verzekeraars te leveren gegevens. De afspraken betreffen ook de anonimiteit van
de gegevens. In de eindfase van het onderzoek zullen naam aan toenaam van de onderzochte producten
worden vrijgegeven.
In september/oktober zijn er toenemende signalen dat het onderzoek stroef verloopt. IFO wijt dit aan de
matige medewerking van de verzekeraars. Begint december meldt het IFO dat het onderzoek niet uitvoerbaar is en wil de onderzoeksopdracht teruggeven. Rapportage over individuele producten blijkt een
probleem. In maart 2008 zegt de minister aan de Kamer toe dat de rapportage over 50 producten niet
anoniemzal zijn.
Het IFO meldt dat informatie door sommige verzekeraars alleen onder geheimhouding wordt verstrekt.
Minister bericht eind mei een niet-anonieme rapportage te verwachten. IFO wil rapportage over zomerreces
heen tillen. Het ministerie spreekt daarna van een vertrouwensbreuk en schrijft een ontbindingsbrief.
De minister wil het onderzoek conform de eerste opzet uit juli 2007 afgerond zien. De AFM wil de verantwoordelijkheid van het onderzoek op zich te nemen. Het onderzoeksmateriaal van het IFO wordt onder
andere gebruikt. AFM voert een due diligence uit op dit materiaal.
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Bijlage 2 Nadere informatie over de enquête
In beginsel zijn de antwoorden van alle respondenten gebruikt bij de analyse. Echter een aantal respondenten had een te groot aantal vragen waarop geen antwoord is gegeven. Deze respondenten zijn geëxcludeerd
van de analyse. Het betreft respondenten die meer dan 29 middende waarden hadden op een totaal van 47
waarden die ingevuld konden worden. Ongeveer 60% missende waarden lijkt een te ruime norm voor
inclusie, maar veel van de missende waarden zijn geconcentreerd bij één vraag. Dit betreft de vraag over het
aanbrengen van een rangorde in de aspecten van betrouwbaarheid. Dit is een uitgebreide vraag waarbij 11
keer geantwoord moet worden. Zo zijn er 30 respondenten die alleen deze vraag niet hebben ingevuld. Uit
het patroon van missende waarden per vraag valt ook af te leiden dat tenminste 14 respondenten zich zo
door deze vraag hebben laten afschrikken dat ze de rest van de vragenlijst niet meer hebben ingevuld.
Verderzij er 32 respondenten die geen enkele vraag hebben ingevuld. Deze respondenten hebben alleen de
internetenquête geopend. Tabel B2.1 geeft een globaal overzicht.
Tabel B2.1

Respons op de enquête en exclusies
# records
295

Ontvangen reacties

32

Geëxcludeerd

62

In de analyse

233

Onderstaand zijn de frequentieverdelingen weergegeven van alle antwoorden uit de enquête. Uit de eerste
tabel, tabel B2.2. blijkt dat de responsegraad van leden van het Parlement erg laag is. Er zijn maar 2 Tweede
Kamerleden en 4 Eerste Kamerleden die de enquête hebben ingevuld. Dit beeld verandert niet als alle 295
ontvangen reacties, dus zonder de exclusies, in de analyse worden betrokken.
Tabel B2.2

Wat is uw functie?
Frequentie

Percentage

145

62,2

82

35,2

Tweede Kamerlid

2

0,9

Eerste Kamerlid

4

1,7

233

100,0

Gemeenteraadslid
Provinciale Statenlid

Totaal
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Tabel B2.3

Van welke politieke partij bent u lid?
Frequentie

Percentage

CDA

55

23,6

ChristenUnie

9

3,9

D66

7

3,0

GroenLinks

14

6,0

PvdA

55

23,6

PvdD

3

1,3

SGP

10

4,3

SP

17

7,3

VVD

28

12,0

Lokale partij

29

12,4

6

2,6

233

100,0

Frequentie

Percentage

147

63,1

86

36,9

233

100,0

Anders, namelijk:
Totaal
Tabel B2.4.

Ja
Nee
Totaal

Maakt u deel uit van de coalitie?

In tabel B2.4 lijkt sprake te zijn van een oververtegenwoordiging van leden van een coalitie. De vraag is of
dit zo is. Vanwege het voorkomen van brede coalities bij lokale overheden, kan het zijn dat er meer volks
vertegenwoordigers bij een coalitie betrokken zijn, dan dat er volksvertegenwoordigers buiten de coalities
staan.
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