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23073 Regeling van de bestuurlijke verhouding tussen
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
en de Informatie Beheer Groep, voorheen de
Informatiseringsbank (Wet verzelfstandiging
Informatiseringsbank)

ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 4 maart 1993

Bij Kabinetsmissive van 4
november 1992, no. 92.010170,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting, houdende
wijziging van de bestuurlijke
verhouding tussen de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen en de
Informatiseringsbank (Wet verzelf–
standiging Informatiseringsbank).

1. De memorie van toelichting is
niet steeds duidelijk over de omvang
van de verzelfstandiging en de
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de minister en de Informati–
seringsbank. Zo wordt bijvoorbeeld
in paragraaf 5 (vijfde alinea) gecon–
stateerd dat de verzelfstandiging niet
de programmabudgetten omvat,
omdat deze blijven berusten onder
de verantwoordelijkheid van de
minister. Het is echter niet steeds
duidelijk hoe ver diens verantwoor–
delijkheid zich in dit geval uitstrekt
De desbetreffende passages in de
toelichting waren naar de mening
van de Raad van State bij te stellen.

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

Zoetermeer, 29 maart 1993

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 4
november 1992, nr. 92010170,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies inzake het
bovenvermelde voorstel van wet
rechtstreeks aan bij te doen
toekomen. Dit advies, gedateerd, 4
maart 1993, nr. W05.92 0528 bied
ik U hierbij aan.

De Raad van State geeft u in
overweging het voorstel van wet aan
de Tweede Kamer te zenden nadat
met het onderstaande rekening is
gehouden

1. De Raad vraagt in de memorie
van toelichting te verduidelijken, hoe
de verantwoordelijkheid van de
minister voor de programmabud–
getten er na de verzelfstandiging uit
zal zien.

De verantwoordelijkheid van de
minister voor de programmabud–
getten zal na de verzelfstandiging
niet verschillen ten opzichte van zijn
verantwoordelijkheid voor die
budgetten vóór de verzelfstandiging.
Kenmerkende elementen zijn:

- besteding en verantwoording
door de Informatiseringsbank ter
zake van die budgetten geschiedt
overeenkomstig de comptabele
regelgeving,

- de budgetverantwoordelijkheid
blijft bij het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen berusten,
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2. Een van de redenen voor het
beperken van de ministeriële verant–
woordelijkheid, zoals in dit ontwerp
wordt voorgesteld, is de wense–
lijkheid een spanningsveld veroor–
zaakt door het verschil in formele en
materiële scheiding tussen beleid en
uitvoering te doorbreken (paragraaf
3.1 (Wenselijkheid verzelfstandiging)
van de toelichting). In de toelichting
ontbreekt een uitleg van hetgeen
wordt bedoeld met dit
«spanningsveld». De toelichting ware
aan te vullen.

3. De beheersregels die voor de
rijksdienst gelden, worden door de
Informatiseringsbank in de huidige
situatie ervaren als een knelpunt bij
het doelmatig werken (paragraaf 3.1
(Wenselijkheid verzelfstandiging) van
de toelichting). De toelichting noemt
in dezelfde paragraaf met name de
omstandigheid dat de Informatise–
ringsbank wegens haar hoge
automatiseringsgraad moet opereren
op markten die voortdurend in
beweging zijn. Dit betreft dan zowel
de markt van hard– en software als
het desbetreffende segment van de
arbeidsmarkt. Daardoor is meer
beheersmatige armslag vereist dan
het huidige systeem kan bieden. Een
verzelfstandigingsvariant, die het
mogelijk maakt dat van de beheers–
regels die voor de rijksdienst gelden
wordt afgeweken, zou de ondoelma–
tigheid waartoe het huidige systeem
leidt op moeten kunnen heffen. Het
is de vraag of de gewenste flexibi–
liteit en slagvaardigheid die bij de
interne verzelfstandiging blijkbaar

- er vindt integraal toezicht door
de departementale accountants–
dienst plaats, ook op de interne
administratieve organisatie.

De desbetreffende passages in de
memorie van toelichting zijn
aangepast.

2. De Raad vraagt een nadere
uitleg van hetgeen wordt bedoeld
met het spanningsveld, veroorzaakt
door het verschil in formele en
materiële scheiding tussen beleid en
uitvoering. Naar aanleiding hiervan is
de toelichting aangevuld met een
passage met de volgende strekking.
In het «interne verkeer» tussen het
departement in Zoetermeer enerzijds
en de Informatiseringsbank ander–
zijds bestaat - in het kader van het
managementcontract - de afspraak
dat het ministerie verantwoordelijk is
voor het beleid en de Informatise–
ringsbank voor de uitvoering van dat
beleid. Een dergelijke heldere taakaf–
bakening verhoogt de effectiviteit
van het handelen van zowel het
departement als de Informatise–
ringsbank. Doordat de minister thans
formeel verantwoordelijk is voor
zowel uitvoering als beleid, komt
deze taakafbakening onder druk te
staan en daarmee tevens de effecti–
viteit van zowel de beleidsvormende :

als de uitvoerende processen. Waar
in de memorie van toelichting wordt
gesproken over spanningsveld, wordt
op dit laatste gedoeld.

3. De Raad vraagt zich af of de
flexibiliteit op het beheersmatige
vlak, die blijkens de memorie van
toelichting met de externe verzelf–
standiging wordt beoogd, wel bereikt
kan worden nu in het wetsvoorstel is
bepaald dat de verzelfstandigde
Informatiseringsbank voor het doen
van investeringen afhankelijk is van
de jaarlijks door de Minister
beschikbaar gestelde middelen en de
eventueel opgebouwde reserves en
daarnaast geen zelfstandige leenbe–
voegdheid heeft. Tevens vraagt de
Raad aandacht te besteden aan de
vrijstellingsmogelijkheid met
betrekking tot het verbod in de Wet
toezicht kredietwezen op het gebruik
van het woord «bank».

Naar aanleiding van deze vragen
wordt opgemerkt dat de externe
verzelfstandiging wel degelijk meer
beheersmatige flexibiliteit
meebrengt. Zo zou zonder externe
verzelfstandiging reservevorming
niet mogelijk zijn. Wat betreft het
verbod op het gebruik van het woord
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niet mogelijk zijn bij externe verzelf–
standiging bereikt kunnen worden.
De financiering van de investerings–
uitgaven van de Informatise–
ringsbank vindt plaats hetzij uit eigen
middelen (op te bouwen door reser–
vevorming) hetzij uit de ten laste van
de begroting van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen
beschikbaar gestelde middelen
(toelichting op artikel 10). In het
vijfde lid van artikel 10 is vastgelegd
dat de Informatiseringsbank geen
zelfstandige leenbevoegdheid heeft
op de geld– en kapitaalmarkt. Bij de
Raad is de vraag gerezen of in deze
nieuwe opzet de Informatise–
ringsbank qua middelen over
voldoende flexibiliteit beschikt om de
nodige investeringen te doen, als zij
daarvoor afhankelijk is van de door
de minister ter beschikking gestelde
middelen, die jaarlijks vóór 1
september van het kalenderjaar voor
het daaropvolgende kalenderjaar
zullen worden vastgesteld. De eigen
middelen, op te bouwen door reser–
vevorming, zullen de eerste tijd nog
niet voldoende ruimte bieden voor
investeringen. De vraag rijst dan ook
of het wellicht toch wenselijk is dat
de bank toegang heeft tot de geld–
en kapitaalmarkt. Hierop ware in de
toelichting in te gaan. Hierbij ware
dan tevens aandacht te besteden aan
de vraag of de Minister van
Financiën bereid zal zijn op grond
van artikel 43, vierde lid, van de Wet
toezicht kredietwezen vrijstelling te
verlenen van het verbod neergelegd
in het eerste lid van dat artikel tot
het gebruik van het woord «bank» in
de naam Informatiseringsbank.

4. De minister dient op grond van
artikel 17, eerste lid, van de Compta–
biliteitswet niet alleen zorg te dragen
voor een ordelijk en controleerbaar
financieel beheer, maar ook voor het
periodiek onderzoeken van de
doelmatigheid van het beheer, van
de organisatie en van het beleid dat
aan de begroting van het desbetref–
fende ministerie ten grondslag ligt.
Naar de mening van het college
wordt de minister met de verzelf–
standiging niet van zijn plicht
ontheven de in de Comptabiliteitswet
voorgeschreven controle uit te
voeren, zolang ook het apparaats–
budget van de Informatiseringsbank
nog bekostigd wordt uit de begroting
van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Het verdient dan
ook aanbeveling dat hiertoe een

«bank» op grond van de Wet
toezicht kredietwezen, merk ik op dat
door de Minister van Financiën is
meegedeeld dat de Informatise–
ringsbank na de verzelfstandiging
niet voor ontheffing van dit verbod in
aanmerking komt. De naam Informa–
tiseringsbank is derhalve in het
wetsvoorstel vervangen door een
geheel nieuwe naam: de Informatie
Beheer Groep. In het vervolg van dit
nader rapport zal daarom van Infor–
matie Beheer Groep worden
gesproken.

4. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad dat de
minister na de verzelfstandiging ook
ten aanzien van de apparaatsbud–
getten controle moet kunnen blijven
uitoefenen op de doelmatigheid van
beheer, organisatie en beleid, is
artikel 12 van het wetsvoorstel
aangepast. Thans is in dat artikel
geregeld dat de register-accountant,
die door de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen wordt aange–
wezen om een review uit te voeren
op de controlewerkzaamheden van
de registeraccountant van de Infor–
matie Beheer Groep, tevens door de
minister belast kan worden met een
onderzoek naar de doelmatigheid
van het beheer, de organisatie en het
beleid van de Informatie Beheer
Groep. Echter, gezien de zelfstandige
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bevoegdheid in het wetsvoorstel
wordt opgenomen. Bovendien is het
in verband met de controletaak van
de Algemene Rekenkamer wenselijk
dat de controle door de minister
sluitend is. De Algemene Reken–
kamer, die op grond van artikel 59,
eerste lid, onder d, van de Comptabi–
liteitswet ten aanzien van de verzelf–
standigde Informatiseringsbank een
controlerende taak heeft, maakt
immers bij haar werkzaamheden
zoveel mogelijk gebruik van door
anderen reeds verrichte controles.

Met het oog op het vorenstaande
geeft de Raad in overweging te
bepalen dat bij de (ministeriële)
accountantscontrole ook de doelma–
tigheid van beheer, organisatie en
beleid betrokken wordt.

5. In artikel 14 is naar aanleiding
van kritiek van de Algemene Reken–
kamer opgenomen dat de minister
aanwijzingen aan de Informatise–
ringsbank kan geven over het te
voeren financieel beheer en de
verantwoording daarover (tweede
lid). De Raad is van mening dat met
de aanpassing van het artikel slechts
ten dele tegemoet wordt gekomen
aan de - terechte - kritiek van de
Algemene Rekenkamer. De
aanpassing heeft namelijk alleen
betrekking op de verantwoorde–
üjkheid van de minister ten aanzien
van het financieel beheer. Een
regeling voor het andere aspect van
de verantwoordelijkheid van de
minister op grond van artikel 17,
eerste lid, van de Comptabiliteitswet,
namelijk het onderzoek naar de
doelmatigheid van beheer, organi–
satie en beleid, ontbreekt nog. Hierin
ware naar de mening van de Raad te
voorzien.

6. In artikel 3, eerste lid, worden
de taken van de Informatise–
ringsbank omschreven. Die taken
betreffen de uitvoering van een
aantal met name genoemde wetten
en algemene maatregelen van
bestuur (artikel 3, eerste lid, onder a
tot en met c), alsmede andere bij de
wet opgedragen taken (artikel 3,
eerste lid, onder d). In artikel 10,
eerste lid, wordt echter met
betrekking tot artikel 3, eerste lid,
gesproken over «en voor zover
opgedragen door Onze minister».
Artikel 16 spreekt met betrekking tot
artikel 3, eerste lid, onder a tot en
met c en onder d, over «voor zover
het door Onze minister opgedragen

positie van de Informatie Beheer
Groep en gegeven het feit dat in het
wetsvoorstel uitgangspunt is dat het
beheer, de organisatie en het beleid
van de Informatie Beheer Groep tot
haar autonome bevoegdheden
behoort, zal van deze mogelijkheid
een zeer terughoudend gebruik
worden gemaakt.

5. Naar aanleiding van het verzoek
van de Raad om ten aanzien van de
programmabudgetten in de wet vast
te leggen dat de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen niet
alleen controle kan uitoefenen op de
rechtmatigheid van het financieel
beheer maar ook op de doelma–
tigheid van het beheer, de organi–
satie en het beleid, is artikel 14 van
het wetsvoorstel dienovereenkomstig
aangepast.

6. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad dat de
zinsnede «voorzover opgedragen
door Onze minister» in de artikelen
10 en 16, in strijd is met de regeling
in artikel 3, eerste lid, wordt
opgemerkt dat die zinsnede
uitsluitend terugslaat op onderdeel d
van artikel 3, eerste lid. In onderdeel
d wordt geregeld dat de Informatie
Beheer Groep tevens belast is met
«andere bij de wet opgedragen
taken». Het kan daarbij gaan om
taken die door andere ministers dan
de minister van onderwijs en weten–
schappen aan de Informatie Beheer
Groep worden opgedragen. De
zinsnede in artikel 10 en 16 moet in
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taken betreft». Naar de mening van
de Raad laat de regeling in artikel 3
dit niet toe. Ook als deze passages
eigenlijk betrekking hebben op artikel
3, tweede lid, waren de artikelen 10
en 16 in overeenstemming te
brengen met artikel 3.

7. Met betrekking tot artikel 6
vraagt de Raad zich af of een eigen
secretariaat voor de Raad van
Toezicht noodzakelijk is. In ieder
geval waren in de toelichting de
taken van dit secretariaat te
vermelden.

8. In paragraaf 1.3 (Historie) van
de memorie van toelichting wordt
gesproken over een «niet-bindend
convenant». Dit begrip ware te
verduidelijken.

9. Uit de memorie van toelichting
blijkt niet dat over de verzelfstan–
diging van de Informatiserïngsbank
overleg is gevoerd met personeels–
vertegenwoordigers. Op grond van
artikel 105, eerste lid, van het
Algemeen Rijksambtenarenre–
glement (ARAR) is overleg met de
Centrale Commissie voor Georgani–
seerd Overleg in Ambtenarenzaken
over de verzelfstandiging, die
immers gevolgen heeft voor de
rechtstoestand van de ambtenaren,
verplicht. Eveneens dient bij deze
aangelegenheid overleg gepleegd te
worden met een bijzondere
commissie (artikel 113 ARAR). Aan

dit licht worden bezien. De formu–
lering van artikel 10 is, analoog aan
de formulering van artikel 16, op dit
punt aangescherpt.

7. De Raad vraagt zich af of een
eigen secretariaat voor de Raad van
Toezicht noodzakelijk is. Naar
aanleiding van deze vraag en na
ampele overweging ben ik tot de
conclusie gekomen dat ermee
volstaan kan worden te bepalen dat
de Informatie Beheer Groep zorg
draagt voor de administratieve
ondersteuning van de Raad van
Toezicht. Het wetsvoorstel is in die
zin aangepast.

8. De Raad verzoekt de term
«niet-bindend convenant» te verdui–
delijken.

In de memorie van toelichting is
deze term opgenomen in relatie tot
het management-contract tussen de
Minister van Onderwijs en Weten–
schappen en de Informatise–
ringsbank. Bedoeld was daarmee aan
te geven dat een managementcon–
tract een set afspraken is die de
intentie weergeven om van bepaalde
bevoegdheden op een bepaalde
manier - al dan niet - gebruik te
maken. Van een dergelijke intentie–
verklaring kan echter indien dat
nodig is te allen tijde worden
afgeweken. Vandaar de kwalificatie
«niet-bindend convenant», waarbij
met het woord convenant een set
afspraken werd aangeduid. Gezien
meer recente ontwikkelingen rond de
toepassing en de definiëring van het
begrip convenant ligt het echter niet
meer in de rede om de term
convenant aldus te gebruiken. De
term is daarom in de memorie van
toelichting geschrapt.

9. De Raad vraagt in de memorie
van toelichting aandacht te besteden
aan de resultaten van het overleg
met de vertegenwoordigers van het
personeel in de Centrale Commissie
voor Georganiseerd Overleg in
Ambtenarenzaken (CCGOA), de
bijzondere commissie en de dienst–
commissie over de verzelfstandiging
Naar aanleiding van deze vraag
wordt opgemerkt dat in de CCGOA
overleg wordt gevoerd met de
centrales van verenigingen van
ambtenaren, over aangelegenheden
van algemeen belang voor alle
ambtenaren. Aangezien de verzelf–
standiging van de Informatise–
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de dienstcommissie dient op grond
van artikel 127d ARAR advies
gevraagd te worden. Ervan uitgaande
dat dit overleg met genoemde verte–
genwoordigers van het personeel
wel is gevoerd, waren de resultaten
van het overleg in de toelichting te
vermelden.

10. Blijkens de toelichting op
artikel 32 is het de bedoeling dat al
het personeel, dat thans (bedoeld zal
zijn op het moment van inwerking–
treding van dit wetsvoorstel) in
dienst is van de Informatise–
ringsbank, mee overgaat naar de
verzelfstandigde Informatise–
ringsbank. Artikel 32 bevat in het
eerste lid een minder voor de hand
liggende constructie voor het van
rechtswege overgaan van het
personeel. De toevoeging «, door
plaatsing van de namen van de
betrokkenen op een door Onze
minister en de Informatiseringsbank
gezamenlijk vastgestelde lijst.» wekt
de indruk dat plaatsing op en
vaststelling van die lijst voorwaarde
is voor de overgang van het
personeel. Het plaatsen op en
vaststellen van die lijst zou in dat
geval constitutieve betekenis krijgen,
terwijl dit slechts declaratoire
betekenis kan hebben bij overgang
van rechtswege. De Raad beveelt

ringsbank uitsluitend gevolgen heeft
voor de rechtstoestand van de
ambtenaren, werkzaam bij dat
dienstonderdeel van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen,
dient het overleg hierover niet in de
CCGOA plaats te vinden, maar in de
bijzondere commissie van het Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen. In het kader van het
overleg met de bijzondere commissie
over de gevolgen van de Grote
Efficiency Operatie voor het Minis–
terie van Onderwijs en Weten–
schappen en over de reorganisatie
van dat departement, is in de
bijzondere commissie aandacht
besteed aan het uitgangspunt van
verzelfstandiging van de Informatise–
ringsbank. De bijzondere commissie
stond niet afwijzend tegenover het
voornemen, maar heeft het innemen
van een definitief standpunt
opgeschort tot na het overleg over
de nadere uitwerking van de plannen
tot verzelfstandiging. Wat betreft de
uitwerking van de verzelfstandiging
in het wetsvoorstel en het daarop
gebaseerde rechtspositiereglement
is het overleg in de bijzondere
commissie - en overigens ook in de
dienstcommissie - nog niet formeel
afgerond. Beide overleggremia zijn
op de hoogte van de inhoud van de
voorstellen en met beide zijn
afspraken gemaakt over de spoedige
afhandeling ervan. De resultaten van
dit overleg zullen aan de Tweede
Kamer worden meegedeeld.

10. Naar aanleidmg van de
opmerking van de Raad dat door de
formulering van artikel 32, de lijst
met namen van personeel een
constitutieve betekenis krijgt, is de
redactie van die bepalmg zodanig
aangepast dat de declaratoire
betekenis van die bepaling beter tot
uitdrukking komt. Artikel 32 regelt
dat de op het moment van inwer–
kingtreding van de wet zittende
personeelsleden van de Informatise–
ringsbank - waarvan de namen op
een lijst zijn vermeld - van
rechtswege mee overgaan naar het
zelfstandig bestuursorgaan. De
memorie van toelichting is dienover–
eenkomstig toegepast.
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dan ook aan de formulering van
artikel 32, eerste lid, te wijzigen en
de gemaakte keuze in de toelichting
te motiveren.

11. Artikel 33 bepaalt dat behalve
rechten en verplichtingen «bezit–
tingen» overgaan. Uit de mededeling
in de toelichting (paragraaf 8
(Financiën), onder c) dat alle
roerende zaken overgaan, leidt de
Raad af dat dit niet het geval is met
de onroerende zaken. Dit ware
expliciet in de toelichting tot
uitdrukking te brengen.

12. Naar de mening van de Raad
is de regeling, vervat in artikei 34,
tweede lid, ietwat verwarrend en
wellicht overbodig. In ieder geval
ware in de toelichting aan te geven
om welke reden in artikel 34, tweede
lid, met betrekking tot de daarin
genoemde procedures en rechtsge–
dingen een regeling is getroffen die
afwijkt van die welke is neergelegd
in het eerste lid.

13. De minister krijgt de
bevoegdheid de Raad van Toezicht
aanwijzingen van algemene aard te
geven met betrekking tot de
uitvoering van de wettelijke taken
van de Informatiseringsbank (artikel
16). Bij de Raad is de vraag gerezen
of deze aanwijzingen uitsluitend een
intern karakter zullen hebben of dat
zij beschouwd dienen te worden als
beleidsregels (aanwijzing 44 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving
(Ar)). Is dit laatste het geval, dan
dienen zij op een zodanige wijze
bekend te worden gemaakt dat
voldoende verzekerd is dat de
belanghebbenden ervan op de
hoogte kunnen zijn (aanwijzing 45,
derde lid, Ar). Hetzelfde geldt voor
wijziging of intrekking van beleids–
regels (aanwijzing 45, derde lid, Ar).

11. Naar aanleiding van het
verzoek van de Raad om in de
toelichting tot uitdrukking te brengen
dat de onroerende zaken, waarvan
de Informatiseringsbank gebruik
maakt, na de verzelfstandiging niet in
eigendom overgaan op de Informatie
Beheer Groep, is de memorie van
toelichting in bovenstaande zin
aangepast. Tevens is in de memorie
van toelichting uiteengezet dat het
niet in het voornemen ligt, de
gebouwen waarin de Informatise–
ringsbank thans gehuisvest is, na de
verzelfstandiging in eigendom aan de
Informatie Beheer Groep over te
dragen.

12. De Raad is van mening dat de
regeling in artikel 34, tweede lid
verwarrend is omdat deze afwijkt van
de regeling in het eerste lid, en
bovendien wellicht overbodig is.
Naar aanleidlng van deze opmer–
kingen van de Raad ben ik tot de
overtuiging gekomen dat het naast
elkaar bestaan van het eerste en het
tweede lid, niet noodzakelijk is.
Anders dan de Raad ben ik echter
van mening dat het eerste lid
geschrapt zou moeten worden,
omdat dit lid betrekking heeft op
situaties die in de praktijk niet zullen
voorkomen. De regeling in het
tweede lid is noodzakelijk om de
voortgang van procedures tegen de
Staat over de toepassing van de
door de Informatie Beheer Groep
uitgevoerde regelingen te verze–
keren. Het wetsvoorstel is in boven–
staande zin aangepast.

13. Naar aanleiding van de vraag
van de Raad van State of de aanwij–
zingen die de Raad van Toezicht aan
de hoofddirectie kan geven
beschouwd moeten worden als
interne richtlijnen dan wel als
beleidsregels, wordt opgemerkt dat
het hier regels met een uitsluitend
interne werking betreft. De
bevoegdheid houdt rechtstreeks
verband met de mogelijkheid van de
minister om op grond van artikel 16
aanwijzingen aan de Raad van
Toezicht met betrekking tot de
uitvoering van de in artikel 3 van de
wet genoemde regelingen te geven.
Op grond van de bevoegdheidsver–
deling tussen de hoofddirectie en de
Raad van Toezicht bepaalt de hoofd–
directie de hoofdlijnen van het beleid
van de Informatie Beheer Groep. Dit
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Gezien het belang van de in artikel
16 bedoelde aanwijzingen voor
degenen, die aan de regelmgen
waarop de aanwijzingen betrekking
hebben rechten en plichten ontlenen,
zullen de aanwijzingen openbaar
gemaakt worden in het officiële
publikatieblad van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen
«Uitleg 0 en W-regelingen», aldus
wordt in de toelichting vermeld. Nu
de aanwijzingen voor een ruime kring
van personen, gedacht wordt met
name aan de WSF-gerechtigden
ingeval het betreft aanwijzingen over
de uitvoering van de Wet op de
studiefinanciering, van belang
kunnen zijn, lijkt publikatie in het
genoemde blad niet voldoende. Om
de leden van de desbetreffende
groep daadwerkelijk te bereiken
kunnen andere vormen van publikatie
meer aangewezen zijn. Hiermee ware
bij de publikatie van de aanwijzingen
rekening te houden.

14. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

beleid heeft ook betrekking op de
taakuitvoering. Het is daarentegen
de Raad van Toezicht die
aanspreekpunt is voor de Minister.
Om nu zeker te stellen dat de aanwij–
zingen van de minister aan de Raad
van Toezicht doorwerken in de
interne structuur van de Informatie
Beheer Groep is in artikel 4, tweede
lid, de aanwijzingsbevoegdheid van
de Raad van Toezicht opgenomen.
De aanwijzingen van de Raad van
Toezicht zullen moeten vallen binnen
het kader van de aanwijzingen van
de minister omdat anders de aanwij–
zingen van de minister niet zouden
worden nageleefd. Alleen de aanwij–
zingen van de minister hebben een
externe werking. Daarom is ten
aanzien van deze laatste geregeld
dat zij openbaar gemaakt worden
door publikatie in het officiële publi–
katieblad van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. Naar
aanleiding van de opmerking van de
Raad dat de kring die met dit publi–
katleblad bereikt wordt niet groot
genoeg is, waarbij met name vraag–
tekens worden geplaatst bij de
bekendheid van dit blad bij
WSF-gerechtigden, wordt opgemerkt
dat van de plaatsing in het publika–
tieblad tevens mededeling wordt
gedaan in de Staatscourant. Dit is
ook de gebruikelijke gang van zaken
bij een aantal ministeriële regelingen
ter uitvoering van de Wet op de
studiefinanciering (Stb. 1992, 112).
Voorts kan worden opgemerkt dat de
uit aanwijzing van de minister voort–
vloeiende regels met betrekking tot
de toepassing van de Wet op de
studiefinanciering daarnaast bekend
zullen worden gemaakt in het
voorlichtingsblad «Informatiekrant
voor studerenden», dat door alle
studenten die studiefinanciering
ontvangen op het huisadres wordt
ontvangen. Ook zullen de aanwij–
zingen van de minister aan de steun–
punten worden meegedeeld.

De redactionele opmerkingen van
de Raad zijn verwerkt.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Onderwijs en
Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
inzake no. W05.92.0528 van de
Raad van State van 4 maart 1993

- Aanwijzing 86 van de Aanwij–
zingen voor de regelgeving (Ar) ware
in acht te nemen.

- In verband met artikel 1, onder
b, ware in de artikelen 15 en 16
«Raad van Toezicht» te vervangen
door: Raad.

- In hoofdstuk V van dit
wetsvoorstel (wijzigingen in andere
wetten) ware overeenkomstig
aanwijzing 82 Ar het woord
«bedoeld» telkens te vervangen
door: genoemd.

- In artikel 34, eerste lid, ware
«artikel 32, eerste lid» te vervangen
door: artikel 33, eerste lid.

- Bij de formulering van de
evaluatiebepaling (artikel 38) ware
aanwijzing 164 Ar in acht te nemen.

- In paragraaf 7 van de toelichting
ware de aanduiding «Raad» voor de
Algemene Rekenkamer te wijzigen
in: Rekenkamer.

- In de toelichting, artikelsgewijs
gedeelte, bij artikel 5 ware «ambts–
termijn» te vervangen door: termijn.
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