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

B OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE
RAAD VAIM STATE EN VOOR ZOVER NADIEIM GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

- De intitulé luidde: Voorstel van
wet houdende wijziging van de
bestuurlijke verhouding tussen de
Minister van Onderwijs en Weten–
schappen en de Informatise–
ringsbank (Wet verzelfstandiging
Informatiseringsbank).

- De naam «Informatiseringsbank»
is in het wetsvoorstel telkens
gewijzigd in Informatie Beheer
Groep, uitgezonderd in artikel 32,
eerste lid, eerste vermelding, artikel
33, eerste lid, eerste vermelding en
artikel 34, eerste vermelding.

- In artikel 3, eerste lid onder a,
ontbrak:

het Eindexamenbesluit m.h.n.o.,
het Interimbesluit m.t.o., het Besluit–
avondscholen
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o., het
Eindexamenbesluit dagscholen
m.e.a.o., het Eindexamenbesluit
m.m.o., het Besluit van 24 juli 1984,
houdende bepalingen inzake het
middelbaar dienstverlenings– en
gezondheidszorgonderwijs (Stb.
1984, 360), het Besluit van 12
februari 1879, tot regeling der
examens als arts, tandmeester,
apotheker, vroedvrouw en apothe–
kersbediende (Stb. 1879, 36), het
Besluit staatsexamens
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, het
Besluit staatsexamens m.e.a.o., het

Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsad–
ministratie, het Besluit van 18 maart
1972 houdende staatsexamen
diploma's handvaardigheid (Stb.
1972, 155). het Besluit van 16
september 1949 houdende instelling
van examens ter verkrijging van een
getuigschrift van tolkvertaler (Stb.
1949, J428), het Besluit van 5 mei
1958 tot instelling van een Staatsdi–
ploma voor leraar machineschrijven
en tot regeling van het examen ter
verkrijging van dat diploma (Stb.
1958, 2?9), het Besluit van 4
augustus 1955 tot instelling van een
Staatsdiploma voor leraar in de
stenografie en tot regeling van het
examen ter verkrijging van dat
diploma (Stb. 1955, 366), het
Besluit examenprogramma's
middelbare akten wiskunde (Stb.
1958, 9), het Besluit examenpro–
gramma middelbare akte plant– en
dierkunde (Stb. 1958, 271), het
Besluit examenprogramma
middelbare akte lichamelijke
oefening (Stb. 1958, 472), het
Besluit examenprogramma's
middelbare akten tekenen (Stb.
1958, 8) en luidde het zinsdeel «het
Rijkswachtgeldbesluit (Stb. 1991,
332) voor zover het personeel
werkzaam in het onderwijs betreft»:
het Rijkswachtgeldbesluit 1959 voor
zover het personeel werkzaam in het
onderwijs, met uitzondering van het
personeel in het wetenschappelijk
onderwijs en het personeel

werkzaam bij een academisch
ziekenhuis, betreft.

- Artikel 6 luidde:

Artikel 6. Secretariaat
1. De Raad heeft een eigen secre–

tariaat. De kosten daarvan komen
ten laste van de Informatise–
ringsbank.

2. Onze Minister kan de leden van
de Raad, ten laste van de Informati–
seringsbank, een vergoeding
toekennen voor hun werkzaamheden.

3. De leden van de Raad hebben
aanspraak op vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte reis– en verblijf–
kosten.

- In artikel 7 ontbrak de laatste
volzin van het derde lid.

- De onderdelen e en g van artikel
8, vierde lid, luidden onderschei–
denlijk:

e. ingrijpende wijzigingen in de
rechtspositie van het personeel;

g de tarieven die de Informatise–
ringsbank hanteert voor het
verrichten van andere taken als
bedoeld in artikel 3, tweede lid.

- In artikel 10, eerste lid, luidde
het zinsdeel «3, eerste lid, onder a
tot en met c en onder d, voor zover
opgedragen door Onze minister»:
artikel 3, eerste lid en voor zover
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opgedragen door Onze minister.

- In artikel 12, vierde lid,
ontbraken de tweede en derde
volzin.

- In artikel 14, derde lid, ontbrak
de tweede volzin.

- In Hoofdstuk V luidde de
zinsnede «de Informatie Beheer
Groep, genoemd in de Wet verzelf–
standiging Informatiseringsbank»
telkens: de Informatiseringsbank,
bedoeld in de Wet verzelfstandiging
Informatiseringsbank.

- In artikel 22 ontbrak de zinsnede
«dan wel, voor zover het landbouw–
onderwijs betreft, Onze Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij».

- De aanhef van artikel 26 luidde:
Indien het bij koninklijke boodschap
van 7 mei 1989 ingediende voorstel
van wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek kracht
van wet heeft verkregen op het
moment dat deze wet in werking
treedt, wordt de wet als volgt
gewijzigd:.

- In artikel 26, onderdeel A, luidde
de aanhef: In artikel 1.1, eerste lid,
wordt na onderdeel p een nieuw
onderdeel ingevoegd. luidende:.

- Artikel 26, onderdeel F luidde:

Artikel 7.52 wordt als volgt
gewijzigd:

1. In het eerste, tweede, vierde en
vijfde lid, worden «Onze Minister van
Onderwijs en Wetenschappen» en
«Onze Minister» vervangen door: de
Informatiseringsbank.

2. In het derde lid wordt «Onze
Minister» vervangen door: de Infor–
matiseringsbank.

- In artikel 26, onderdeel G,
tweede lid, luidde «vijfde volzin»:
vierde volzin.

- In artikel 26, onderdelen G tot
en met I, luidde de zinsnede «de
Informatie Beheer Groep» telkens:
de Informatiseringsbank.

- Artikel 32, eerste lid, luidde: 1.
Met ingang van de datum van inwer–
kingtreding van deze wet gaan de
ambtenaren van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, die
werkzaam zijn bij het dienston–

derdeel Informatiseringsbank, van
rechtswege over in dienst van de
Informatiseringsbank, door plaatsing
van de namen van de betrokkenen
op een door Onze Minister en de
Informatiseringsbank gezamenlijk
vastgestelde lijst.

- In artikel 32, derde lid luidde de
eerste volzin: Op de overgang,
bedoeld in het tweede lid, is het
Besluit sociaal beleidskader rijks–
overheid 1991 (Stb. 552) van
toepassing.

- Artikel 34 bevatte een eerste lid,
luidende:

1. Lopende wettelijke procedures
dan wel rechtsgedingen betreffende
de in artikel 32, eerste lid, bedoelde
bezittingen, rechten en verplich–
tingen, worden met ingang van het
tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet namens Onze minister
tegen of door de Informatise–
ringsbank voortgezet. Op de
openingsbalans van de Informatise–
ringsbank wordt een voorziening
getroffen in verband met de finan–
ciële gevolgen die uit deze
procedure en rechtsgedingen voor
Onze minister voortvloeien.

- De aanhef van artikel 37 luidde:
Indien het bij koninklijke boodschap
van 7 mei 1989 ingediende voorstel
van wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek kracht
van wet heeft verkregen en in
werking is getreden op het moment
dat deze wet in werking treedt,
vervalt artikel 3, eerste lid, onderdeel
c, en komt artikel 3, eerste lid,
onderdeel b, als volgt te luiden:.

- Artikel 38 luidde: Onze minister
zendt vijf jaar na inwerkingtreding
van deze wet aan de Staten–
Generaal een verslag over de
taakvervulling door de Informatise–
ringsbank.

- In de artikelen 3, 9, 12, 29, 30,
31 en 37 is telkens de vermelding
van het Staatsblad vervallen waarin
de in die artikelen genoemde
regelingen met een citeertitel zijn
geplaatst.

II. MEMORIE VAN
TOELICHTING

- De naam «Informatiseringsbank»
is in de memorie van toelichting
telkens vervangen door Informatie

Beheer Groep, in de passages die
betrekking hebben op de situatie na
inwerkingtreding van het onder–
havige wetsvoorstel.

- In de memorie van toelichting is
telkens de vermelding van het
Staatsblad vervallen, waarin de in de
desbetreffende passages genoemde
regelingen met een citeertitel zijn
geplaatst.

- In paragraaf 1.1 ontbrak de
laatste alinea.

- In paragraaf 1.3, bevatte de
eerste volzin van de derde alinea
«managementcontract» de zinsnede:
- dat een niet-bindend convenant is

- In paragraaf 3.1, eerste alinea,
ontbrak de volzin «Een dergelijke
heldere taakafbakening verhoogt de
effectiviteit van het handelen van
zowel het departement als de Infor–
matiseringsbank.» en in de tweede
alinea, eerste volzin, ontbrak het
zinsdeel achter de komma.

- In paragraaf 5, ontbraken in de
vijfde alinea de twee laatste
volzinnen en ontbraken in de zesde
alinea, de laatste volzin alsmede in
de tweede volzin, de zinsnede
«volgens de bij of krachtens de
Comptabiliteitswet gestelde regels».

- In de laatste regel van paragraaf
5 was «WOB» aangeduid als: WBO.

- In paragraaf 7, eerste alinea,
ontbraken de twee laatste volzinnen.

- Paragraaf 7 bevatte na de eerste
alinea de volgende alinea: De
opvatting van de Rekenkamer dat de
accountantscontrole tevens
betrekking moet kunnen hebben op
de doelmatigheid van beheer,
organisatie en beleid deelt onderge–
tekende niet. Ten eerste verhoudt
een dergelijke bevoegdheid zich niet
tot de zelfstandige positie van de
Informatiseringsbank. In de verzelf–
standigde situatie is de doelmatige
besteding van het apparaatsbudget,
de organisatie van de werkzaam–
heden en het beleid van de organi–
satie in beginsel een zaak die de
Informatiseringsbank aangaat. Alleen
wanneer de informatiseringsbank
haar taken niet goed of in het geheel
niet zou uitvoeren, kan ondergete–
kende op grond van artikel 20
ingrijpen in deze autonome bevoegd–
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heden van de Informatiseringsbank.
Zo zal ondergetekende kunnen
ingrijpen als de ondoelmatige
besteding van het apparaatsbudget
leidt tot het niet goed meer uitvoeren
van de wettelijke taken van de Infor–
matiseringsbank. Voorts vormt het
jaarlijks overleg tussen ondergete
kende en de Informatiseringsbank,
voorafgaand aan de vaststelling van
de apparaatsbegroting, welke zoveel
mogelijk wordt onderbouwd door
middel van prestatie-elementen en
kostenindicatoren, een waarborg
voor een doelmatige besteding van
het apparaatsbudget en een
doelmatig financieel beheer. Op deze
wijze is voldoende gewaarborgd dat
ondergetekende zijn verantwoorde–
lijkheid voor het begrotingsartikel
apparaatskosten Informatise–
ringsbank kan waarmaken.

- In paragraaf 7, tweede alinea,
ontbrak de vierde volzin en luidde de
vijfde volzin. Dit om de democra–
tische besluitvorming rond deze
uitgave te handhaven en om een
adequate controle op de uitgaven en
inkomsten te waarborgen.

- In paragraaf 7, derde alinea,
luidden de twee laatste volzinnen:
Op deze wijze \s gewaarborgd dat
ondergetekende kan voldoen aan zijn
verplichtingen ingevolge artikel 17,
eerste lid van de Comptabiliteitswet.
Tevens is het artikel naar aanleiding
van een redactionele opmerking van
de Raad aangescherpt.

- In de vierde alinea van paragraaf
7, luidde «Rekenkamer» telkens:
Raad.

- De eerste volzin van paragraaf
8.a luidde: Na de verzelfstandiging
van de Informatisenngsbank tot een
zelfstandige bestuursorgaan met
rechtspersoonlijkheid zal de Informa–
tiseringsbank jaarlijks uit de rijksmid–
delen een bedrag ter dekking van de
apparaatskosten ontvangen.

- In paragraaf 8.b, eerste alinea,
luidde de laatste volzin: Op deze
wijze wordt de democratische
besluitvorming rond de
programma-uitgaven gehandhaafd.

- In paragraaf 8.c ontbraken in de
eerste alinea de vierde en vijfde
volzin alsmede de laatste alinea.

- In paragraaf 8.f luidde de tabel
met betrekking tot de meerjaren–
cijfers als volgt:

1993 1994 1995 1996 1997

personeel
materieel

623 621 620 620 620
111.8 109 1 1081 107 1 107 1

In de tweede alinea van de
toelichting bij artikel 12, luidden de
derde en de vierde volzin: De
minister heeft dit niet. Wel is de
minister op grond van artikel 12,
vierde lid, van dit wetsvoorstel
bevoegd een registeraccountant -
zoals de departementale accoun–
tantsdienst - aan te wijzen, die een
«review-recht» heeft ten aanzien van
het controlewerkzaamheden van de
door de Informatiseringsbank aange–
wezen registeraccountant.

De zesde en zevende volzin van de
tweede alinea van de toelichting bij
artikel 12 luidden: Dit «review-recht»
geeft de minister enerzijds een
instrument om zijn verantwoorde–
lijkheid ten opzichte van het
parlement waar te maken, en past
anderzijds bij de nieuwe zelfstandige
positie van de Informatiseringsbank.

- De een na laatste volzin van de
eerste alinea van de toelichting bij
artikel 14 ontbrak.

- De laatste volzin van de tweede
alinea van de toelichting bij artikel
16 ontbrak.

- In de tweede alinea van de
toelichting bij de artikelen 21 tot en
met 31 luidde de verwijzing «Stb.
1992, 582»: Kamerstukken II,
1991/92

- In de toelichting bij artikel 32
ontbraken de derde tot en met de
vijfde volzin.
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