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VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 14mei 1993

De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen', belast met
het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt
verslag uit van haar voorlopige bevindingen.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel, dat de bestuurlijke verhouding beoogt te
regelen tussen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de
nieuwe Informatie Beheer Groep (IBG) als opvolger van de huidige Infor–
matiseringsbank. De politieke verantwoordelijkheid van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen betreft in de toekomst uitsluitend het
beleid in meer algemene zin. De IBG is dan verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid inzake studiefinanciering en aanverwante zaken,
aldus deze leden, die in beginsel konden instemmen met de opzet van
het wetsvoorstel.

De leden van de CDA-fractie maakten uit het wetsvoorstel op dat de
beperking van de bevoegdheden van de minister tot een overeenkom–
stige beperking van de toetsingsbevoegdheden het Parlement leidt. Op
zichzelf is die beperkmg begrijpelijk, aldus deze leden, maar daar staat
tegenover dat het beleid inzake de Wet studiefinanciering (WSF) in heel
wat gevallen beoordeeld moet worden op het punt van de uitvoering.
Daarom vroegen zij om een nadere beschouwing over de mogelijkheden
die de Kamer ten dienste staan om de minister ter verantwoording te
roepen voor die zaken die dan tot de taak van de IBG horen. Is het
toezicht op de jaarrekening daartoe wel voldoende, zo vroegen deze
leden.

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hadden met
belangstelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. In de
memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen ook na de verzelfstandiging van de Informatise–
ringsbank ten volle verantwoordelijk en voor het parlement
aanspreekbaar blijft op het functioneren van de Informatiseringsbank op
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hoofdlijnen. De Informatiseringsbank zal, aldus de memorie van
toelichting, ten volle verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsmatig functio–
neren en de wijze waarop het takenpakket wordt uitgevoerd.

De leden van de fractie van de PvdA vroegen zich af of er niet sprake
was van een kunstmatige scheiding die in de praktijk problematisch zal
blijken te zijn. Immers, de wijze waarop bedrijfsmatig wordt gefunctio–
neerd en het takenpakket wordt uitgevoerd is sterk bepalend voor het
functioneren op hoofdlijnen. Deze leden wezen erop dat ervaring uit het
verleden heeft geleerd dat de uitvoering van het takenpakket in belang–
rijke mate het functioneren bepaalt. Zij achtten het dan ook van belang
dat de minister met betrekking tot de uitvoering en de kwaliteit daarvan
mede verantwoordelijkheid draagt en daarop voor het parlement
aanspreekbaar is. Gezien het feit dat ook het bedrijfsmatig functioneren
bepalend is voor de kwaliteit van de dienstverlening en de kosten–
structuur geldt daarvoor hetzelfde.

Deze leden merkten op dat de WSF alsmede de uitvoering daarvan
onder de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid valt van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen. Met het oog op de parlementaire controle
en het budgetrecht van de Kamer is het gewenst dat er zodanige
voorwaarden worden geschapen dat deze volle verantwoordelijkheid
wordt gewaarborgd. Dat laatste houdt tevens in dat de Informatise–
ringsbank in het kader van de begroting van Onderwijs en Weten–
schappen onderwerp kan zijn van het zgn. begrotingsonderzoek van de
Tweede Kamer. Met betrekking tot het voorgaande achtten deze leden
een reactie van de regering gewenst.

De leden van de VVD-fractie waren in beginsel bereid hun
medewerking te verlenen aan verzelfstandiging van de Informatise–
ringsbank en deze om te zetten in de Informatie Beheer Groep. Hun «in
beginsel»-bereidheid kwam niet voort uit enige aarzeling bij de
motivering bij het voorstel dat beleid en uitvoering zo veel mogelijk
gescheiden dienen te zijn. Wel kregen zij enige aarzeling bij de met name
op pagina 7 van de memorie van toelichting gegeven motivering dat door
realisering van de verzelfstandiging de «gewenste beperking van de
ministeriële verantwoordelijkheid» mogelijk wordt.

De leden van de VVD-fractie wilden, ook al wordt er elders in de
memorie op verschillende plaatsen gemeld dat de informatieverschaffing
aan de Staten-Generaal te allen tijde optimaal zal blijven, zo uitvoerig
mogelijk geïnformeerd worden over de vraag waarom beperking van de
ministeriële verantwoordelijkheid gewenst is anders dan door de wens
het beleid slechts te hoeven c.q. te willen sturen op hoofdlijnen en op
welke concrete beleidsonderdelen die ministeriële verantwoordelijkheid
dan niet meer van toepassing zal zijn. Waar zij bijvoorbeeld op pagina 4
van de memorie lazen dat de hoofddirecteur van de Informatie Beheer
Groep houder zal zijn in de zin van de Wet persoonsregistraties vroegen
zij zich af of dit inhoudt dat de minister voor de uit dien hoofde te nemen
beslissingen in de toekomst niet meer aanspreekbaar is door het
parlement?

Ook lazen zij op pagina 5 van de memorie: «Aangezien de
bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen in te grijpen niet
noodzakelijk is om een rechtmatige uitvoering door de Informatise–
ringsbankte kunnen garanderen, ligt het in de rede deze bevoegdheid te
laten vervallen».

De praktijk is meestal weerbarstiger dan de leer. In sommige gevallen
moeten op individuele omstandigheden gebaseerde beslissingen worden
genomen die ingaan tegen de algemene regel omdat de omstandigheden
zo bijzonder zijn.

De leden van de WD-fractie wilden zo uitvoerig mogelijk weten wat
deze passage in de memorie nu precies betekent voor de uitvoering van
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de wetten en besluiten zoals die in artikel 3, lid 1 van het onderwerpelijke
wetsvoorstel worden genoemd.

In hoeverre zal en kan er in de nieuw te creëren situatie nog in
voldoende mate met mdividuele omstandigheden rekening worden
gehouden, zo vroegen deze leden zich af en in hoeverre zal de minister
hierop nog aanspreekbaar kunnen zijn en blijven? De regering wilde toch
niet de indruk wekken dat aldus op een makkelijke wijze verantwoorde–
lijkheden kunnen worden afgewenteld?!

In de memorie van toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen
de in het wetsvoorstel voorgestelde vorm van verzelfstandiging en de
mogelijkheid van het agentschap. Juist de beperking van de ministeriële
verantwoordelijkheid vormt het belangrijkste motief om wel voor de
voorgestelde constructie en niet voor de vorm van het agentschap te
kiezen. Juist ook daarom wilden de leden van de VVD-fractie thans
weten wat hen op dit punt exact te wachten staat bij instemming met het
wetsvoorstel om later niet voor voldongen feiten te worden geplaatst en
met verrassingen te worden geconfronteerd.

De leden van de WD-fractie vroegen zich vervolgens af of het in de
geest van de verzelfstandiging geboden is om naast de uitgebreide
voorschriften en ministeriële mogelijkheden op het gebied van de
accountantscontrole die zij van harte wilden steunen in de wet vast te
leggen dat de minister de jaarrekening moet goedkeuren. Zijn er andere
voorbeelden van verzelfstandiging in de rijksdienst waarbij voor een
dergelijke constructie is gekozen of zijn andere modellen beproefd en zo
ja, welke?

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel. Zij konden zich met de doelstellingen van
de verzelfstandiging en de hoofdlijnen van de gekozen oplossing. Zij
merkten echter op dat de beoogde heldere scheiding tussen de verant–
woordelijkheden voor beleid en uitvoering in geen geval mag leiden tot
doorsnijding of belemmering van de innige verwevenheid van beleid en
uitvoenng in de praktijk, juist ook bij grootschalige en gedetailleerde
automatiseringswerkzaamheden zoals die hier aan de orde zijn. Zij herin–
nerden eraan dat juist ook in het verleden van de Informatiseringsbank
ernstige ongelukken zijn gebeurd, die mede voortkwamen uit een
kortsluiting tussen beleid en uitvoering. Sindsdien is er voortdurend een
zekere spanning blijven bestaan tussen wat beleidsmatig wenselijk en
technisch uitvoerbaar werd geacht; ook is er bij voortduring sprake van
een weliswaar fluctuerend, maar toch steeds vrij aanzienlijk aantal
klachten bij de klanten van de Bank.

De leden van de fractie van D66 wezen erop, dat bij toenemende
fricties in de praktijk, ook in de toekomst snel moet kunnen worden
teruggekoppeld naar het niveau van de regelgeving; daarbij moet worden
voorkomen dat vertraging ontstaat door getouwtrek over de vraag of de
oorzaak van het feilen ligt bij tekortschietende uitvoering of onhan–
delbare regelgeving. Zij zouden graag een nadere toelichting zien in dit
opzicht.

2. Verzelfstandiging in de vorm van een zelfstandig bestuurs–
orgaan

De leden van de CDA-fractie onderschreven de wenselijkheid van de
verzelfstandiging van de Informatiseringsbank. Wel vroegen zij op welke
wijze het parlement de volle verantwoordelijkheid van de Informatise–
ringsbank kan toetsen, wanneer de hiërarchische relatie tussen de
minister en de Informatiseringsbank doorbroken wordt. Welke instru–
menten staan de Kamer daarbij ter beschikking? Ook vroegen deze leden
zich af of op voorhand kan worden aangenomen dat de doelmatigheid

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23073, nr. 4



van de verzelfstandigde organisatie wordt vergroot. Deze stelling houdt
immers in dat elke overheidsinstantie per definitie ondoelmatig zou
werken, ten zij de ondoelmatigheid een gevolg is van de beheersregels
voor de rijksdienst. Wordt het dan niet tijd die beheersregels aan te
passen, zo vroegen deze leden.

De leden van de CDA-fractie merkten overigens op, dat de vergroting
van de doelmatigheid op gespannen voet kan komen te staan met de
kwaliteit van de dienstverlening en met de toegankelijkheid. Ligt het in de
bedoeling het aantal steunpunten te verkleinen, zo vroegen deze leden,
die met die vraag tevens te kennen gaven, dat zij een dergelijke vermin–
dering van de dienstverlening zeer bezwaarlijk achten. Kan de regering
waarborgen, dat met dit aspect rekening wordt gehouden?

De leden van de CDA-fractie hadden geconstateerd dat met de verzelf–
standiging van de Informatiseringsbank de bevoegdheid van de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen vervalt om in individuele gevallen in te
grijpen. Bij de nu al gehanteerde interne verzelfstandiging bleef de
minister formeel verantwoordelijk. In bepaalde gevallen wordt dan ook
een beroep op de minister gedaan. In hoeverre staat deze wijziging op
gespannen voet met het beginsel van de rechtszekerheid, zo vroegen
deze leden, die ter illustratie wezen op het voorbeeld van de weiger–
achtige ouders.

De leden van de VVD-fractie meenden het voorstel onder andere ook
zo te mogen uitleggen dat het tussen het ministerie en de Informatise–
ringsbank in 1988 gesloten managementcontract plaatsmaakt voor de uit
het onderhavige wetsvoorstel voortvloeiende rechtsverhouding.

Onderdeel van het contract was toch ook dat de Informatiseringsbank
bij nieuwe voorstellen steeds een zogenaamde uitvoeringstoets maakte
die ook ter beoordeling van het parlement was. Voorziet de onderwerpe–
lijke regeling er ook in dat de tot stand te brengen Informatie Beheer
Groep in de toekomst steeds dergelijke uitvoeringstoetsen zal maken? In
welk wetsartikel is een en ander voorzien?

3. Takenpakket Informatie Beheer Groep

De leden van de CDA-fractie hadden geconstateerd dat de IBG zich
met name zal moeten concentreren op een rechtmatige en doelmatige
verwerking van de middelen. Voor de apparaatskosten moet dan ook een
bedrijfseconomische administratie worden gevoerd. Zijn daartoe de
mogelijkheden onderzocht, zo vroegen deze leden, die tevens geïnfor–
meerd wilden worden over de resultaten van de al eerder doorgevoerde
interne verzelfstandiging. Waarom is overigens een bedrijfseconomische
administratie slechts mogelijk indien de regels van de Comptabiliteitswet
niet van toepassing zijn? Deze leden waren van oordeel, dat de beoogde
externe verzelfstandiging tot gevolg kan hebben, dat een verschuiving
van huidige taken van de Informatiseringsbank naar andere overheidsin–
stellingen plaatsvindt en omgekeerd. Heeft de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen al inzicht in de eventuele overheveling van taken, en in
welke richting?

De leden van de VVD-fractie vonden het op zichzelf een aantrekkelijke
gedachte wanneer de Informatie Beheer Groep in de toekomst ook voor
andere delen van de overheid taken zou kunnen gaan verrichten.
Waaraan kan dan zo al worden gedacht en bestaan er al concrete
voorstellen in die richting, zo wilden deze leden weten.

De leden van de CDA-fractie hadden uit het wetsvoorstel opgemaakt,
dat de zeggenschap over de registratie bij het verzelfstandigd orgaan
wordt gelegd. Wanneer inderdaad doel, inhoud en gebruik van de
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registratie bepaald worden door de IBG, bestaat dan niet het gevaar,
aldus deze leden, dat commerciële instellingen een beroep op het
gebruik van deze registratie zullen doen? Is het uit oogpunt van het al
eerder omschreven bedrijfseconomisch kader, waarbinnen de IBG gaat
werken, aannemelijk, dat de IBG tegen een bepaalde prijs deze
registraties aan derden beschikbaar zal stellen?

Het had de leden van de fractie van D66 onaangenaam getroffen, dat
de nieuwe naam, Informatie Beheer Groep, niet alleen onduidelijk is,
maar ook op gespannen voet staat met goed Nederlands taalgebruik.

De leden van de CDA-fractie konden zich vinden in de gekozen rechts–
vorming van verzelfstandiging, te weten een publiekrechtelijk zelfstandig
bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Inderdaad dient bij de
uitvoering van een publieke taak het algemeen belang voorop te staan.
De vraag klemt wel of de verzelfstandigheid van het nieuwe orgaan
voldoende kan worden gewaarborgd. Tegen die achtergrond achtten
deze leden de afwijzing van het agentschap als rechtsvorm al te gemak–
kelijk, zeker wanneer in het systeem van studiefinanciering in de
toekomst forse veranderingen worden aangebracht. Ook vroegen deze
leden of de bevoegdheid van de minister om aan de Raad van Toezicht
algemene aanwijzingen te geven over de uitvoering van de wettelijke
taken door de IBG de verzelfstandiging van die IBG niet te zeer uitholt.

4. Interne organisatie van het zelfstandig bestuursorgaan

De leden van de CDA-fractie konden in het algemeen instemmen met
de beschouwing over de interne organisatie van het zelfstandig bestuurs–
orgaan, waarbij de hoofddirectie alsmede de Raad van Toezicht als
beleidsbepalende organen moeten worden beschouwd. Terecht wordt de
Raad van Toezicht als het hoogste orgaan in de structuur van de IBG
gezien. Het benoemingsrecht van de minister bracht deze leden tot de
vraag wie de leden, uitgezonderd de voorzitter, voordraagt voor
benoeming. In de memorie van toelichting staan criteria, waaraan de
leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen, aldus deze leden, die
ook hadden vastgesteld, dat de minister gerechtigd is bij taakverwaar–
lozing in te grijpen, en aanwijzingen aan de Raad kan geven. Mag aan
deze regels met een uitsluitend interne werking de conclusie worden
verbonden, dat de minister ook bij de uitvoering van het beleid nog een
sturende taak overhoudt?

De leden van de WD-fractie konden instemmen met de instelling van
een hoofddirectie en met een Raad van Toezicht. In de memorie wordt
de vergelijking getrokken met de regeling zoals die geldt in een struc–
tuurvennootschap. Kan aan de hand van de voorgestelde regelgeving
worden verduidelijkt op welke punten de bevoegdheden en de rechten en
plichten van de Raad van Toezicht in dit wetsvoorstel overeenkomen dan
wel verschillen van die welke toekomen aan een Raad van Commissa–
rissen in een structuurvennootschap? Ook waren deze leden benieuwd te
vernemen indachtig de noodzaak voor de minister om over speciale
bevoegdheden te kunnen blijven beschikken of en in hoeverre bij de
keuze wie door de minister zo nodig aangesproken moet kunnen worden,
namelijk de hoofddirectie dan wel de Raad van Toezicht is aangesloten
bij de bevoegdheidsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen in een structuurvennootschap?
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5. Bevoegdheden van de minister en controle door het
parlement

Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp wordt verwezen naar
paragraaf 1 (algemeen).

6. Status personeel

De leden van de VVD-fractie lazen in de memorie van toelichting dat
het de bedoeling is dat in beginsel alle medewerkers van de Informatise–
ringsbank overgaan naar de nieuwe rechtspersoon. In de brief van de
Minister van Binnenlandse Zaken van 16 april 1993 (21 835 nr. 16 -
Operatie grote efficiency) lazen zij evenwel dat de verdere verzelfstan–
diging van de Informatiseringsbank f 5,3 miljoen oplevert. Op welke wijze
wordt deze besparing bereikt? Zijn hierbij geen arbeidsplaatsen in het
geding?

De leden van de fractie van D66 vroegen of het overleg over de
rechtspositie van het personeel inmiddels ook formeel is afgerond, en
wat hiervan de conclusies zijn.

7. Adviezen

De leden van de CDA-fractie hadden uit de memorie van toelichting
opgemaakt dat de minister ten dele is ingegaan op het advies van de
Algemene Rekenkamer voor een scherpere controle en verantwoording
van het financieel beheer van de IBG. De aangebrachte verbetering in
artikel 12, te weten de aanwijzing van een registeraccount die belast
wordt met een onderzoek naar de eerste registeraccountant, wordt
echter weer uitgehold door de aankondiging dat de minister van deze
bevoegdheid een zeer terughoudend gebruik zal maken. Vanwaar die
terughoudendheid, zo vroegen deze leden, mede gelet op het feit dat tot
nu toe nog geen ervaring is opgedaan met de in het wetsvoorstel
beoogde scheiding van verantwoordelijkheden.

In de memorie van toelichting lazen de leden van de VVD-fractie over
de resultaten van de consultatie van de Algemene Rekenkamer over het
concept-voorstel. Mogen zij ervan uitgaan dat de Algemene Rekenkamer
het voorliggende wetsvoorstel geheel en al steunt? Op èén onderdeel, te
weten het oordeel van de Algemene Rekenkamer dat het wetsvoorstel
bekostigingsregels dient te bevatten, meenden de hier aan het woord
zijnde leden een afwijking van het oordeel van de Algemene Rekenkamer
te bespeuren. Is hierover ook het oordeel van Raad van State gevraagd
dan wel bekend?

8. Financiën

De leden van de CDA-fractie vroegen op grond van welke gegevens
verwacht mag worden dat de verzelfstandiging van de Informatise–
ringsbank zal leiden tot bespanng op het apparaatsbudget Is een nadere
onderbouwing mogelijk van de omvang van de besparing, mede gelet op
de beoogde scheiding van de administraties? Uit de aanduiding van de
budgettaire aspecten maakten deze leden op dat de personeelsomvang
nagenoeg gelijk blijft terwijl de materiële kosten slechts in zeer lichte
mate optreden. Hoe verhoudt zich de opvatting, dat niet met winst–
oogmerk zal worden gewerkt met de opmerking over de op bedrijfseco–
nomische leest geschoeide administratie?

De leden van de CDA-fractie merktp.n op, dat de programmakosten
onder verantwoordelijkheid blijven van de minister, de apparaatkosten
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echter niet. Tegen die achtergrond vroegen deze leden waarom de
minister pas na de verzelfstandiging een budgettaire vertaling kan geven.
Is op deze wijze wel een goede beoordeling van de financiële gevolgen
van het wetsvoorstel mogelijk, zo vroegen deze leden.

De leden van de CDA-fractie vroegen hoe in de visie van de minister
reservevorming kan plaatsvinden, wanneer de Informatiseringsbank c.q.
de IBG zonder winstoogmerk moet functioneren, en niet bevoegd is om
leningen op de geldmarkt aan te trekken. De door de minister jaariijks
beschikbaar te stellen middelen lenen zich niet voor reservevorming.

De leden van de VVD-fractie keken op van de opvatting van de
regering dat de gebouwen waarin de Inforrnatiseringsbank thans is
gehuisvest niet aan de Informatie Beheer Groep in eigendom zullen
worden overgedragen. Waar de regering op onderwijsterrein eigendom
van gebouwen zo ongeveer in elke sector tot uitgangspunt heeft gekozen
was het vreemd dat juist bij verzelfstandiging van de Informatise–
ringsbank voor deze constructie niet werd gekozen. De leden van de
VVD-fractie vroegen ten minste om nadere verduidelijking op dit punt.

De leden van de WD-fractie wilden vóór de plenaire behandeling
nader worden geïnformeerd over de openingsbalans van de Informatie
Beheer Groep.

De hier aan het woord zijnde leden begrepen ook dat er nog het
nodige werk verzet moet worden om de verzelfstandiging per 1 januari
a.s. in te kunnen laten gaan. Welke stappen moeten nog allemaal worden
gezet? Is de datum van 1 januari 1994 reëel haalbaar?

9. Rechtsbescherming en openbaarheid

Een andere vraag van de leden van de CDA-fractie betrof de
mogelijkheid van een behandeling van klachten bij de Nationale
Ombudsman. Wordt die mogelijkheid door de verzelfstandiging wegge–
nomen, of blijft de Nationale Ombudsman bevoegd om klachten over de
werkzaamheden van de IBG in behandeling te nemen?

ARTIKELEN

Artikel 4

De leden van de WD-fractie vroegen zich af of het bij een goede
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden past, gelet op de
aansluiting die wordt gezocht bij de regeling van een structuurvennoot–
schap, om over de taak van de Raad van Toezicht te spreken als «met
raad en daad terzijde staan».

Artikel 6

De leden van de WD-fractie vonden het in het licht van de verzelfstan–
diging logischer indien de Raad van Toezicht, zo nodig op voorstel van
de hoofddirectie, zelf de hoogte van de vergoeding bepaalt en in ieder
geval niet de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Wil de regering
dit overwegen?

Artikel 8

De leden van de WD-fractie vonden het voorschrift om de hoofddi–
rectie jaarlijks de Raad van Toezicht te informeren over het gevoerde
beleid aan de magere kant. Zij drongen aan op ieder geval verant–
woording per half jaar. Zulks ondanks de geboden mogelijkheid om
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tussentijds verantwoording af te laten leggen, welk voorschrift huns
inziens voor bijzondere omstandigheden is bedoeld.

Waarom is in lid 5 de termijn van 60 dagen gekozen? Is een termijn
van 30 dagen aansluitend bij veel andere wetgeving niet meer in de lijn
liggend?

Artikel 10

De leden van de VVD-fractie wilden weten waarom het bij verzelfstan–
diging niet kan worden toegestaan aan de Informatie Beheer Groep om
gelden aan te trekken die dagelijks of op termijn opvorderbaar zijn.
Welke mogelijkheden om over voldoende liquide middelen te beschikken
zijn er overigens voor de Informatie Beheer Groep?

Artikelen 11 en 12

Welke taken heeft de Raad van Toezicht bij de vaststelling van de
apparaatskostenbegroting en de jaarrekening?

Moet een en ander niet in de wet worden geregeld?

Artikel 18

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af waarom de vaststelling
van het Informatiestatuut niet bij algemene maatregel van bestuur
geschiedt. In het verkeer tussen de Informatie Beheer Groep en de
minister is dit toch, mede gelet op de ministeriële verantwoordelijkheid,
een heel wezenlijk document?

Op welke wijze wordt de Tweede Kamer bij een en ander betrokken?

Artikel 19

De leden van de VVD-fractie suggereerden in de wet vast te leggen
dat het jaarverslag, nadat het aan de minister is uitgebracht, wordt
aangeboden aan de Staten-Generaal.

De voorzitter van de commissie,
Van Leijenhorst

De griffier,
Roovers
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