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1. Algemeen

De ondergetekende is de leden van de fracties van het CDA, de PvdA,
de VVD en D66 erkentelijk voor de snelle schriftelijke behandeling van
het onderhavige wetsvoorstel. Daarmee is naar zijn mening de voorge–
nomen verzelfstandiging van de Informatiseringsbank ten zeerste
gediend en worden de geplande termijnen gehaald. In dit verband stelt
ondergetekende ook met genoegen vast dat een meerderheid van de in
het voorlopig verslag aan het woord zijnde leden zich in beginsel met de
doelstelling, alsmede de opzet van het wetsvoorstel kunnen verenigen.

Hierbij is het ondergetekende niet ontgaan dat alle aan het woord
zijnde fracties in uiteenlopende bewoordingen als ook op verschillende
plaatsen in het voorlopig verslag centraal stellen de vraag naar de
democratische controle op de taakuitvoering van de Informatie Beheer
Groep - aldus een poging dit centrale thema in enkele woorden samen te
vatten.

Meer in het bijzonder noteert ondergetekende samenvattend de
volgende vragen.

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de mogelijkheden van het
parlement en de haar daarbij ter beschikking staande instrumenten om
de volle verantwoordelijkheid van de Informatie Beheer Groep voor de
uitvoering van de haar opgedragen taken te toetsen, als de hiërarchische
band tussen de minister en de Informatie Beheer Groep is doorbroken
(paragraaf 3 van het voorlopig verslag). Ook constateerden deze leden
dat de beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid tevens een
beperking van de toetsingsbevoegdheden van het parlement meebrengt.
In verband daarmee vragen deze leden een nadere beschouwing over de
mogelijkheden die de Kamer heeft om de minister ter verantwoording te
roepen voor de zaken die tot de taak van de Informatie Beheer Groep
behoren.

De leden van de fractie van de PvdA beperken hun bijdrage aan het
voorlopig verslag goeddeels tot het bedoelde kernthema. Zij vroegen zich
af of er niet sprake was van een kunstmatige scheiding tussen het
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functioneren op hoofdlijnen van het nieuwe uitvoeringsorgaan, waarvoor
de minister ten volle verantwoordelijk blijft, en het bedrijfsmatig functio–
neren, waarvoor de Informatiseringsbank na de verzelfstandiging zelf de
verantwoordelijkheid draagt. Immers de wijze waarop bedrijfsmatig
wordt gefunctioneerd en het takenpakket wordt uitgevoerd, is sterk
bepalend voor het functioneren op hoofdlijnen, aldus deze leden, die het
van belang achtten dat de minister voor de uitvoering en de kwaliteit
daarvan mede verantwoordelijkheid draagt en daarop voor het parlement
aanspreekbaar is. Ook merkten deze leden op dat de Wet op de studiefi–
nanciering alsmede de uitvoering daarvan onder de staatsrechtelijke
verantwoordelijkheid van de minister valt, in welk verband zij wensten
dat voorwaarden worden geschapen dat deze volle verantwoordelijkheid
wordt gewaarborgd. De leden van de PvdA-fractie brachten dit laatste in
verband met het budgetrecht van de Tweede Kamer en met de mogelijk–
heden van het zogeheten begrotingsonderzoek.

De leden van de VVD-fractie wilden zo uitvoerig mogelijk geïnformeerd
worden waarom beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid
gewenst is en op welke concrete beleidsonderdelen die ministeriële
verantwoordelijkheid dan niet meer van toepassing zal zijn. Voorts
vroegen zij naar de betekenis van de passage in de memorie van
toelichting inzake het laten vervallen van de bevoegdheid van de minister
om in te grijpen in individuele gevallen en de gevolgen daarvan voor de
uitvoering van de aan de Informatie Beheer Groep opgedragen wetten en
besluiten in de praktijk. Immers, in sommige gevallen moeten op indivi–
duele omstandigheden gebaseerde beslissingen worden genomen die
ingaan tegen de algemene praktijk, aldus de leden van de VVD-fractie.

Ook de leden van de fractie van D66 stelden, evenals de leden van de
fractie van de PvdA, de scheiding tussen de verantwoordelijkheden voor
beleid en uitvoering als probleempunt aan de orde, waaraan zij in elk
geval de noodzaak verbonden dat ook in de toekomst fricties snel
moeten kunnen worden teruggekoppeld naar het niveau van de regel–
geving. Voorkomen moet worden, aldus deze leden, dat getouwtrek
ontstaat over de vraag of de oorzaak ligt bij tekortschietende uitvoering
of onhandelbare regelgeving.

De ondergetekende stelt in antwoord op dit vragencomplex, dat naar
zijn inzicht telkens betrekking heeft op het genoemde centrale thema van
de democratische controleerbaarheid, ten principale voorop dat het
wetsvoorstel niet beoogt af te doen aan de parlementaire verworven–
heden in onze samenleving. Evenmin gaat het in dit wetsvoorstel om een
principiële terugdringing van de politieke ministeriële verantwoorde–
lijkheid. Dit wetsvoorstel vloeit daarentegen voort uit de noodzaak
voortgang te boeken bij de reorganisatie van de Rijksdienst. Met het oog
op de bestuurbaarheid van ons land is het daarbij essentieel waar
mogelijk uitvoerende taken, weloverwogen, op afstand van de departe–
menten van openbaar bestuur te plaatsen, zodat sturing op hoofdlijnen -
met het daarbij passende overleg met en controle door de volksvertegen–
woordiging - tot de mogelijkheden blijft behoren.

De bedoelde reorganisatie brengt met zich mee dat keuzes moeten
worden gemaakt over wat wel en wat niet tot de dagelijkse bemoeienis
van de verantwoordelijke bewindslieden dient te behoren. In dit
wetsvoorstel is met betrekking tot de Informatie Beheer Groep die keuze
verwoord. De verantwoordelijke minister zal zich na de verzelfstandiging
niet meer in detail bezig houden met de uitvoeringspraktijk van een groot
aantal wettelijke regelingen. Hierbij tekent ondergetekende aan dat
individuele gevalsbehandeling reeds thans en in nog veel sterkere mate
niet tot de bezigheden van de volksvertegenwoordiging behoort,
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behoudens in voor zover de Commissie voor de Verzoekschriften is
benaderd. De Eerste en Tweede Kamer geven bovendien regelmatig blijk
van een goed oordeel omtrent wat des rechters is. Niettemin is de wijze
van uitvoering en de daarbij geleverde kwaliteit ten opzichte van de
belanghebbenden van het grootste gewicht voor het functioneren van de
desbetreffende wettelijke voorzieningen. Ondergetekende is dit met de
leden van de fracties die hierover opmerkingen hebben gemaakt, ten
volle eens. De verzelfstandiging van de Informatiseringsbank brengt
evenwel met zich mee dat de minister voor de dagelijkse uitvoerings–
praktijk, althans ten aanzien van beslissingen in individuele gevallen, niet
langer de aanspreekbare instantie zal zijn. Dit creëert het spanningsveld
dat naar zijn mening heel duidelijk in de vraagstelling van de verschil–
lende fracties naar voren komt.

Tot slot van dit inleidende betoog wijst ondergetekende er op dat het
budgetrecht van de Tweede Kamer onverkort blijft bestaan met
betrekking tot de programmabudgetten van de Informatie Beheer Groep.
Hetzelfde geldt voor het apparaatsbudget, zij het dat de begrotingswet–
gever rekening dient te houden met de totstandkoming daarvan op grond
van de bepalingen in de artikelen 10 tot en met 12 van het onderhavige
wetsvoorstel.

Naar aanleiding van de geciteerde vragen van de verschillende fracties
wordt meer in het bijzonder nog het volgende opgemerkt.

De verzelfstandiging van de Informatiseringsbank en de doorbreking
van de hiërarchische band tussen de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen en de Informatie Beheer Groep betekent niet dat ondergete–
kende in het geheel niet meer verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de taken door de Informatie Beheer Groep. Hij blijft immers politiek
aanspreekbaar voor de adequate uitvoering van de taken die door de wet
aan de Informatie Beheer Groep zijn opgedragen, alsmede voor de conti–
nuïteit van de taakuitvoering. In verband daarmee beschikt ondergete–
kende over een aantal bevoegdheden, zoals de mogelijkheid om in te
grijpen bij taakverwaarlozing door de Informatie Beheer Groep, het recht
om te allen tijde inlichtingen te vragen aan de Raad van Toezicht met
betrekking tot de werkzaamheden en de bevoegdheid om aanwijzingen
van algemene aard te geven met betrekking tot de uitvoering van de aan
de Informatie Beheer Groep opgedragen taken. Het parlement kan
ondergetekende ter verantwoording roepen voor het gebruik dat van
deze bevoegdheden wordt gemaakt. Ook is de Algemene Rekenkamer op
grond van artikel 59, eerste lid, onder d, van de Comptabiliteitswet
bevoegd tot controle van de rechtmatige en doelmatige besteding van
programmabudgetten.

De verzelfstandiging brengt wel met zich mee dat de Informatie
Beheer Groep ten volle verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van
de aan haar opgedragen taken, voor de wijze waarop zij de werkzaam–
heden organiseert en de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden. In
verband daarmee dient de Informatie Beheer Groep jaarlijks verant–
woording af te leggen voor de uitvoering van de werkzaamheden en het
gevoerde beheer en beleid via het jaarverslag, dat algemeen verkrijgbaar
is. Het parlement kan de minister om informatie omtrent het reilen en
zeilen van de Informatie Beheer Groep vragen. Een onmiskenbaar gevolg
van de verzelfstandiging is dat het parlement niet langer via de ministe–
riële verantwoordelijkheid wijzigingen kan afdwingen, indien deze liggen
op het terrein van de dagelijkse uitvoering van de taken door de Infor–
matie Beheer Groep. Dit wijkt overigens niet af van de reeds bestaande
praktijk. Er staat voorts tegenover dat het optreden van de Informatie
Beheer Groep valt onder de competentie van de Nationale ombudsman
en dat de rechtmatigheid van de beschikkingen die de Informatie Beheer
Groep afgeeft ter beoordeling van de rechter staat.
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De wens om tot verzelfstandiging en daarmee tot vermindering van de
ministeriële verantwoordelijkheid over te gaan hangt nauw samen met de
aard van de taken die door de Informatie Beheer Groep worden uitge–
voerd. Het gaat om de uitvoering van regelingen die meebrengen dat er
voortdurend grote aantallen beschikkingen moeten worden afgegeven,
waarbij de inhoud tot in detail wordt bepaald door de wettelijke regeling
waarop de beschikkingsvaststelling is gebaseerd Slechts in een aantal
gevallen is sprake van een vage norm of een hardheidsclausule, die enige
beleidsvrijheid meebrengt. In de praktijk worden hiervoor thans door de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen beleidsregels vastgesteld die
strikt worden nagevolgd door de uitvoerende instantie. Een dergelijke
situatie is bij uitstek geschikt om een formele scheiding aan te brengen
in de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering. De ervaringen die
reeds met het management-contract zijn opgedaan, wijzen uit dat de
scheiding tussen uitvoering en beleid een goed werkbare situatie
oplevert.

Scheiding van de verantwoordelijkheid voor uitvoering en beleid is een
van de speerpunten van de Grote efficiency operatie. De achterliggende
gedachte is dat de huidige «span of control» van de rijksoverheid te
groot is en daardoor ondoelmatig is geworden. De gedachte dat een
minister op de hoogte kan zijn en invloed kan uitoefenen op elke uitvoe–
ringshandeling, gebaseerd op tot zijn verantwoordelijkheid behorende
wetgeving, is niet realistisch. Anderzijds leidt de aanwezigheid van de
formele verantwoordelijkheid voor elke uitvoeringshandeling ertoe dat
binnen de departementale organisatie de neiging bestaat beslissingen
over de uitvoering van regelingen op een te hoog niveau te nemen,
hetgeen als ondoelmatig moet worden gekenschetst.

Ondergetekende acht het noodzakelijk aan deze situatie een einde te
maken. Het kabinetsbeleid terzake noopt hiertoe bovendien, zoals reeds
is vermeld.

Uiteraard moet in elk concreet geval van verzelfstandiging beoordeeld
worden of de te verzelfstandigen taak zich leent voor een het aanbrengen
van een formele scheiding in de verantwoordelijkheden voor uitvoering
en beleid. Hiervoor is reeds uiteengezet dat de taken van de Informatie
Beheer Groep zich daarvoor bij uitstek lenen. Juist omdat dat de
beschikkingsvaststelling inzake studiefinanciering, les– en cursusgelden,
tegemoetkoming studiekosten en uitkeringen onderwijspersoneel - een
deel van het te verzelfstandigen pakket taken - taken van maatschap–
pelijk gewicht zijn, is gekozen voor verzelfstandiging in de vorm van een
orgaan dat wordt belast met openbaar gezag, een zelfstandig bestuurs–
orgaan. Met het oog op de beleidsmatige eindverantwoordelijkheid van
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen voor de uitvoering van de
aan diens zorg toevertrouwde wet– en regelgeving bevat het wetsvoorstel
de nodige waarborgen, waaronder de verantwoordelijkheid voor de
totstandkoming van de programma– en apparaatsbudgetten, en de
algemene aanwijzingsbevoegdheid.

In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie op welke
beleidsterreinen de verzelfstandiging betrekking heeft, verwijst onderge–
tekende naar de opsomming van taken in artikel 3 van het wetsvoorstel.

De leden van de VVD-fractie stelden in de eerste paragraaf van het
voorlopig verslag ook de vraag of de minister in de toekomst niet meer
aanspreekbaar is door het parlement voor beslissingen met betrekking
tot registraties waarvan de Informatie Beheer Groep houder is. Zij
verwezen daarbij bij voorbeeld naar bladzijde 4 van de memorie van
toelichting, waar is vermeld dat de hoofddirecteur houder van de
registraties is in de zin van de Wet persoonsregistraties (WPR).

Inderdaad is de Minister van Onderwijs en Wetenschappen na de
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verzelfstandiging van de Informatiseringsbank niet langer aanspreekbaar
voor door de houder van de registraties - de hoofddirecteur van de Infor–
matie Beheer Groep genomen individuele beslissingen op grond van de
Wet persoonsregistraties. Immers de beleidsmatige eindverantwoorde–
lijkheid van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal na de
verzelfstandiging in zijn algemeenheid slechts de hoofdlijnen van het
functioneren van de Informatie Beheer Groep betreffen. Deze verant–
woordelijkheid heeft niet alleen betrekking op de in artikel 3 genoemde
wettelijke regelingen, maar ook op algemene wetten die van toepassing
zijn op het nieuwe zelfstandig bestuursorgaan. Gewezen kan worden op
onder meer de Algemene wet bestuursrecht. Een en ander laat onverlet
dat de bedoelde houder op grond van de WPR een groot aantal maatre–
gelen dient te treffen - en op basis van de artikelen 16a e.v van het
Besluit studiefinanciering reeds heeft getroffen - om de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden te waarborgen. Op
grond van dezelfde wet geniet de geregistreerde rechtsbescherming en
is de houder wettelijk aansprakelijk voor eventueel handelen of nalaten in
strijd met wettelijke bepalingen.

Ook vragen de leden van de VVD-fractie in hoeverre in de nieuwe
situatie nog in voldoende mate met individuele omstandigheden rekening
kan worden gehouden en in hoeverre de minister hierop nog
aanspreekbaar is.

Onder verwijzing naar de hiervoor gegeven uiteenzetting naar
aanleiding van de vraag van deze leden naar de gevolgen in de praktijk
van het vervallen van de bevoegdheid om in individuele gevallen in te
grijpen, merkt ondergetekende verder op dat de Informatie Beheer Groep
- als bestuursorgaan - uiteraard gehouden is met individuele omstandig–
heden rekening te houden voor zover de wettelijke regeling die zij
uitvoert, daartoe de ruimte biedt. De afweging die de Informatie Beheer
Groep daarbij maakt staat ter beoordeling aan de rechter. De minister
kan door het parlement worden aangesproken, indien hij naar de mening
van Tweede of Eerste Kamer ten onrechte wel of niet gebruik heeft
gemaakt van zijn algemene aanwijzingsbevoegdheid.

De fractieleden van de VVD vroegen of het in de geest van de verzelf–
standiging geboden is dat de minister de jaarrekening van de Informatie
Beheer Groep goedkeurt, mede gezien de uitgebreide mogelijkheden van
de minister op het gebied van de accountantscontrole. Zijn er
voorbeelden van dit model dan wel van andere modellen aan te geven, zo
vroegen dezeleden.

De vergelijking die ondergetekende naar aanleiding van deze vraag
heeft laten maken met het regime dat van toepassing is of zal worden op
andere zelfstandige bestuursorganen, heeft geen eenduidig beeld
opgeleverd. Zo kennen de voorstellen voor de verzelfstandiging van het
Kadaster eveneens de ministeriële goedkeuring van de jaarrekening. Bij
het wetsvoorstel ter verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer ontbreekt die goedkeuringsbevoegdheid. Daar staat evenwel
een uitgebreide accountantscontrole tegenover. Mede naar aanleiding
van deze vraag van de leden van de VVD-fractie heeft ondergetekende
het wetsvoorstel op dit punt heroverwogen. De conclusie luidt dat de
goedkeuringsbevoegheid kan worden gemist. Artikel 12 van het
wetsvoorstel bevat bij nader inzien ruimschoots voldoende waarborgen
voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen uit het
apparaatsbudget, zeker ook nadat de aanbevelingen uit het advies van de
Algemene Rekenkamer daarin zijn verwerkt. Bovendien bevat artikel 12,
vijfde lid, een tamelijk zware sanctie in het geval van uitgaven in strijd
met het recht. Bij de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging is
daarom de goedkeuringsbevoegdheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid,
geschrapt.
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2. Takenpakket Informatie Beheer Groep

De leden van de fractie van het CDA vroegen of de mogelijkheden van
het voeren van een bedrijfseconomische administratie door de Informatie
Beheer Groep waren onderzocht. Tevens wilden deze leden worden
geïnformeerd over de resultaten van de reeds eerder doorgevoerde
interne verzelfstandiging. Ook vroegen zij waarom een bedrijfsecono–
mische administratie slechts mogelijk is indien de regels van de Compta–
biliteitswet niet van toepassmg zijn.

In antwoord op deze vragen deelt de ondergetekende het volgende
mede. De mogelijkheden voor het voeren van een bedrijfseconomische
administratie zijn en worden zorgvuldig onderzocht. Vanaf begin 1992
zijn het accountantskantoor Arthur Andersen en de Rijksuniversiteit
Groningen hierbij betrokken. De overgang naar een bedrijfseconomische
administratie vergt onder meer aanpassingen in de sfeer van de vaste
activa (bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en waarop dan
moet worden afgeschreven), de debiteurenadministratie, de crediteuren–
administratie en de transitoria (posten waarvan de prestatie in het vorige
of volgende jaar moet worden geleverd). Voorts moeten mogelijkheden
worden geschapen voor het treffen van voorzieningen en reserveringen.
De administratie moet uitmonden in een jaarrekening die voldoet aan
eisen zoals het Burgerlijk Wetboek die stelt ten aanzien van getrouwheid,
juistheid en dergelijke.

De Comptabiliteitswet laat geen, dan wel zeer beperkte mogelijkheden
tot afschrijven of het treffen van investeringsvoorzieningen toe. Die wet
gaat uit van het kasprincipe, de pure registratie van betalingen, ongeacht
op welke periode de daarmee verbonden prestaties betrekking hebben.
Uiteraard is het mogelijk extra-comptabel een bedrijfseconomische
administratie te voeren, maar indien de verantwoording op kasbasis dient
te geschieden, is de toegevoegde waarde daarvan gering.

In de afgelopen jaren is met de interne verzelfstandiging in zoverre
reeds ervaring opgedaan dat de beschikbare kasbudgetten meer flexibel
konden worden aangewend. Dit onder de restrictie dat binnen de
jaarbudgetten voor personeel en materieel gewerkt diende te worden.
Eveneens is een begin gemaakt met bedrijfseconomische kostentoere–
kening aan kostenplaatsen en kostendragers.

De leden van de CDA-fractie meenden dat de externe verzelfstandiging
een verschuiving van de huidige taken van de Informatiseringsbank naar
andere overheidsinstellingen en omgekeerd tot gevolg kan hebben en
vroegen of daar al inzicht in bestaat.

Ondergetekende merkt op dat het niet in de bedoeling ligt om taken
van de Informatiseringsbank na de verzelfstandiging over te hevelen naar
andere overheidsinstellingen. Het takenpakket dat in artikel 3 van het
wetsvoorstel aan de Informatie Beheer Groep wordt opgedragen, komt
overeen met het huidige takenpakket van de Informatiseringsbank.
Artikel 3, tweede lid, maakt het wel mogelijk dat de Informatie Beheer
Groep onder voorwaarden nieuwe taken voor andere opdrachtgevers
gaat verrichten. Dit wijst eerder op een overheveling van taken richting
Informatie Beheer Groep dan omgekeerd. Overigens geldt ten aanzien
van elke organisatie dat het takenpakket in de regel niet volledig vast ligt.
Zo zal het ook bij de Informatie Beheer Groep na de verzelfstandiging
kunnen voorkomen dat, indien beleidswijzigingen hiertoe aanleiding
geven, een taakverschuiving, bijvoorbeeld naar andere delen van de
overheid, plaatsvindt.

De leden van de VVD-fractie vinden het een aantrekkelijke gedachte
dat de Informatie Beheer Groep in de toekomst ook voor andere delen
van de overheid taken zou kunnen gaan verrichten en vroegen waar zo al
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aan kan worden gedacht en of er al sprake is van plannen in die richting.
Ondergetekende merkt op dat gezien de criteria die in het wetsvoorstel

zijn geformuleerd voor de aanvaardbaarheid van het verrichten van taken
voor andere opdrachtgevers, de gedachten uitgaan naar werkzaamheden
op het vlak van uitvoering van regelingen voor andere organen in de
publieke sector. Een concreet voorbeeld betreft de uitvoering van de
wachtgeldregeling voor het personeel van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

De vraag van de leden van de fractie van het CDA of commerciële
mstellmgen een beroep op het gebruik van in de registraties opgenomen
gegevens zullen doen en of het aannemelijk is dat de Informatie Beheer
Groep deze gegevens tegen een bepaalde prijs aan derden beschikbaar
zal stellen, beantwoordt de ondergetekende als volgt.

Indien commerciële instellingen een dergelijk verzoek zullen gaan
doen, zal dit door de houder (dit is de hoofddirecteur van de Informatie
Beheer Groep) moeten worden getoetst aan de regels, gesteld bij of
krachtens de WPR. Een en ander is ook aangegeven in de artikelsgewijze
toelichting bij artikel 3 voor zover het «nevenwerkzaamheden» betreft.
Voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal het «zware»
regime van paragraaf 3 van de WPR op de Informatie Beheer Groep van
toepassing zijn en blijven. Het bedrijfseconomisch kader waarbinnen de
Informatie Beheer Groep gaat werken, is met andere woorden in deze
niet van doorslaggevende betekenis.

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.

Ondergetekende kan instemmen met deze leden in zoverre het in het
Nederlands niet gebruikelijk is een begrip aan te duiden met drie achter
elkaar geplaatste zelfstandige naamwoorden met spaties daartussen. Er
staat tegenover dat - afgezien van eventuele wettelijke beperkingen,
waarover in dit verband in de memorie van toelichting is bericht - een
grotere vrijheid bestaat bij naamwoorden in het Nederlands. Het oordeel
dat de naam onduidelijk is, deelt ondergetekende niet met de leden van
de D66-fractie. Hij maakt hierbij melding van het feit dat de Informatise–
ringsbank een uitgebreid onderzoek heeft verricht naar een bruikbaar
alternatief voor haar huidige naam. De uitemdelijk gekozen naam is
praktisch bruikbaar en goed herkenbaar gebleken in verband met de vele
publiekscontacten.

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

De eerste vraag van de leden van de CDA-fractie is door ondergete–
kende uitvoerig beantwoord in de eerste paragraaf van deze memorie. Hij
wolQtaat mf»t ppn vprwii^inn riaarnaarvolstaat met een verwijzing daarnaar.

De leden van de CDA-fractie vroegen of op voorhand kan worden
aangenomen dat de doelmatigheid van de Informatie Beheer Groep na
de verzelfstandiging wordt vergroot, omdat dit zou impliceren dat elke
overheidsinstantie ondoelmatig werkt. Is dat dan een gevolg van de
beheersregels van de Rijksdienst, zo vroegen deze leden.

Ondergetekende merkt hierover op dat in de memorie van toelichting
bij het onderhavige wetsvoorstel de verwachting wordt uitgesproken dat
de verzelfstandiging zal leiden tot efficiency-verhoging en mitsdien tot
besparing op het apparaatsbudget. Deze uitspraak heeft betrekking op
de specifieke situatie van de Informatie Beheer Groep en niet op de
overheidsdienst in het algemeen. De besparing is met name te
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verwachten doordat de Informatie Beheer Groep zelf zal kunnen
zorgdragen voor een optimale allocatie van mensen en middelen, mede
doordat ze niet langer is gebonden aan de beheersregels van de Compta–
biliteitswet.

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

Op de beide vragen luidt het antwoord bevestigend. Hierna zal onder–
getekende aangeven waarom hij van de vermindering van het aantal
steunpunten een positief effect verwacht.

Het ligt in de bedoeling het steunpuntennetwerk - dat thans bestaat uit
25 steunpunten - om te vormen tot een netwerk van een kleiner aantal
qua omvang grotere steunpunten. Doelstelling van die operatie is om de
kwetsbaarheid van de nu te kleine units te verminderen, de kwaliteit van
de dienstverlening te verhogen en de telefonische bereikbaarheid verder
te verbeteren. Onder een verhoging van de kwaliteit wordt hier verstaan
het aan belanghebbenden beter en sneller een afdoende antwoord of
oplossing aanbieden naar aanleiding van hun vraag of probleem. De
achterliggende gedachte is inderdaad dat de doelmatigheid kan worden
vergroot, maar met het doel deze in te zetten voor een betere dienstver–
lenmg De gedachten gaan uit naar het omvormen van het huidige
netwerk van 25 steunpunten met gemiddeld 6 formatieplaatsen naar een
netwerk van 15 steunpunten met gemiddeld 10 formatieplaatsen. De
spreiding van het nieuwe netwerk zal met de benodigde zorg geschieden,
zodat een steunpuntbalie voor iedere belanghebbende binnen redelijke
(reis)afstand zal komen te liggen.

Thans ligt een concreet voorstel voor de bedoelde herschikking bij de
colleges van bestuur van de betrokken universiteiten en hogescholen -
en bij het gemeentebestuur van Eindhoven - zomede bij steunpuntmede–
werkers ter overweging. Vermoedelijk zal nadere besluitvorming over dit
voorstel in juni 1993 plaatsvinden. De implementatie zal dan plaats–
vinden tussen 1 januari 1994 en 1 januari 1996. Tot slot zij vermeld dat
de herschikking gepaard zal gaan met de overgang van de steunpuntme–
dewerkers naar de Informatie Beheer Groep.

De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre het vervallen van de
bevoegdheid van de minister om in individuele gevallen in te grijpen, op
gespannen voet staat met de rechtszekerheid.

Ondergetekende is van mening, zoals ook reeds is betoogd in de
memorie van toelichting, dat de bevoegdheid om in individuele gevallen
in te grijpen, gelet op de gedetailleerdheid van de door de Informatie
Beheer Groep uit te voeren regelgeving, niet noodzakelijk is om een
rechtmatige uitvoering door de Informatie Beheer Groep te kunnen
garanderen. Voor zover er sprake is van beleidsruimte bij het afgeven van
beschikkingen, kan ondergetekende aan de Informatie Beheer Groep
algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop de wet in
bepaalde gevallen dient te worden uitgevoerd. Daarmee is de rechtsze–
kerheid even goed als in de huidige situatie gewaarborgd. Doordat de
aanwijzingen van algemene aard zijn, wordt bovendien de rechtsge–
lijkheid bevorderd. Voorts wil ondergetekende er nog op wijzen dat de
rechtszekerheid - zowel nu als in de toekomst - in laatste instantie wordt
bewaakt door de onafhankelijke rechter.

De leden van de CDA-fractie wezen in dit verband nog op het
voorbeeld van de weigerachtige ouders. In de huidige situatie wordt in
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die gevallen voorzien door toepassing van de hardheidsclausule,
waarvoor door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen beleids–
regels zijn vastgesteld. De Informatie Beheer Groep zal deze regels
blijven toepassen op basis van de eigen (interne) voorschriften. Zonodig
kan de minister uoor toepassing van zijn algemene aanwijzingsbe–
voegdheid wijzigingen bewerkstelligen bij de invulling van de eigen
beleidsruimte door de Informatie Beheer Groep.

De leden van de VVD-fractie vroegen of, nu het managementcontract
tussen de minister en de Informatie Beheer Groep verdwijnt, er in de
toekomst nog steeds uitvoeringstoetsen door de Informatie Beheer
Groep zullen worden uitgebracht bij nieuwe voorstellen en in welk
wetsartikel dit is vastgelegd

Ook in de nieuwe situatie zullen door de Informatie Beheer Groep
uitvoeringstoetsen worden uitgebracht terzake van voorstellen voor
wetten en lagere regelingen die door de Informatie Beheer Groep zullen
worden uitgevoerd. In de verzelfstandigde situatie zullen de minister en
de Informatie Beheer Groep ter uitvoering van de wet in de praktijk
jaarlijks nadere werkafspraken maken, die vast worden gelegd in een of
meer protocollen. In dat kader zullen ook afspraken worden gemaakt
over het vragen en uitbrengen van uitvoeringstoetsen.

De fractieleden van het CDA kunnen zich vinden in de gekozen
rechtsvorm voor de Informatie Beheer Groep maar vroegen zich wel af of
de zelfstandigheid van het nieuwe orgaan voldoende kan worden
gewaarborgd, zeker wanneer in de toekomst in het systeem van studiefi–
nanciering forse veranderingen worden aangebracht. Zij vinden de
afwijzing van het agentschap als rechtsvorm tegen die achtergrond te
gemakkelijk en vragen voorts of de bevoegdheid van de minister om
algemene aanwijzingen te geven de verzelfstandiging van de Informatie
Beheer Groep niet te zeer uitholt.

Ondergetekende ziet niet in hoe een stelselwijziging ter zake van de
studiefinanciering de zelfstandigheid van de Informatie Beheer Groep
zou kunnen aantasten. De Wet op de studiefinanciering maakt onderdeel
uit van de taken die aan de Informatie Beheer Groep zijn opgedragen
Indien die wet ingrijpend zou worden gewijzigd, verandert een deel van
de taak van de Informatie Beheer Groep, maar dit heeft geen conse–
quenties voor zaken als de rechtsvorm van de organisatie, de interne
taakverdelmg binnen de organisatie, de wijze van bedrijfsvoering en de
bevoegdheidsverdeling tussen de Informatie Beheer Groep en onderge–
tekende. Ondergetekende vermag dan ook niet in te zien hoe de keuze
voor de vorm van het agentschap een betere situatie zou teweegbrengen
voor het doorvoeren van een stelselherziening studiefinanciering.

De vraag of de bevoegdheid algemene aanwijzingen te verstrekken de
zelfstandigheid van de Informatie Beheer Groep niet te zeer uitholt,
beantwoordt ondergetekende ontkennend. De algemene aanwijzing is
een algemeen aanvaard instrument ten opzichte van functioneel
gedecentraliseerde organisaties en dient ertoe de beleidsmatige eindver–
antwoordelijkheid van de minister voor de adequate uitvoering van de
desbetreffende taken te kunnen waarborgen. Doordat de bevoegdheid
niet verder strekt dan het geven van algemene richtlijnen is de
bevoegdheid te vergelijken met de regelgevende bevoegdheid van de
minister op basis van de wettelijke regelingen die door de Informatie
Beheer Groep worden uitgevoerd. De bevoegdheid om specifieke aanwij–
zingen te geven zou daarentegen wel een te grote inbreuk maken op de
verzelfstandiging, omdat daardoor feitelijk de hiërarchische band tussen
de betrokken minister en het orgaan zou worden hersteld. Voor dat
laatste is daarom niet gekozen.
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4. Interne organisatie van het zelfstandig bestuursorgaan

De vraag van de leden van de CDA-fractie wie de leden van de Raad
van Toezicht - uitgezonderd de voorzitter - voor benoeming voordraagt,
heeft ondergetekende aanleiding gegeven het wetsvoorstel aan te
passen.

Bij nader inzien komt het hem juister voor indien ook de voordracht
van leden van de Raad van Toezicht, evenals die van de voorzitter,
afkomstig is van dat orgaan zelf. Dit maakt in de wet zichtbaar dat dit
orgaan mvloed uitoefent op zijn eigen samenstelling, hetgeen, welke
formele procedure ook wordt bewandeld, wenselijk is uit een oogpunt
van goede interne samenwerking.

Op grond van deze overweging is artikel 5, derde lid, van het
wetsvoorstel in de bij deze memorie ingediende nota van wijziging
aangepast. Ook artikel 35, tweede lid, betreffende de eerste samen–
stelling van de Raad, ondergaat als gevolg hiervan technische bijstelling.

De leden van de CDA-fractie vroegen voorts of de bevoegdheden van
de minister om in te grijpen bij taakverwaarlozing en de bevoegdheid
algemene aanwijzingen aan de Raad van Toezicht te geven betekent dat
de minister ter zake van de uitvoering van het beleid nog een sturende
taak overhoudt.

Inderdaad brengen de door de leden van de CDA-fractie genoemde
bevoegdheden mee dat ondergetekende nog enige mogelijkheid tot
sturing overhoudt. Deze mogelijkheid bezit ondergetekende echter
uitsluitend vanuit zijn beleidsmatige eindverantwoordelijkheid voor de
adequate uitvoering van de taken en de continuïteit daarvan en het
gebruik van die bevoegdheden dient derhalve in dat kader te geschieden.
Dit is een verschil ten opzichte van de huidige situatie, waarin ondergete–
kende de bevoegdheid heeft te allen tijde in te grijpen in de uitvoerings–
praktijk.

De leden van de VVD-fractie vroegen of aan de hand van de voorge–
stelde regelgeving kan worden verduidelijkt op welke punten de
bevoegdheden en de rechten en plichten van de Raad van Toezicht
volgens het wetsvoorstel overeenkomen dan wel verschillen van die
welke toekomen aan de Raad van Commissarissen in een structuurven–
nootschap. Ook waren deze leden benieuwd te vernemen of en in
hoeverre bij de keuze wie door de minister moet worden aangesproken -
de hoofddirectie dan wel de Raad van Toezicht - is aangesloten bij de
bevoegdheidsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissa–
rissen in een structuurvennootschap.

Ondergetekende antwoordt hierop het volgende.
De bedoelde bevoegdheden, rechten en plichten van een Raad van

Commissarissen zijn voor wat betreft een grote of structuur-NV geregeld
in de artikelen 152 tot en met 164 van Boek 2 van het Burgerlijke
Wetboek. Op hoofdlijnen bestaat de parallel tussen deze Raad van
Commissarissen en de Raad van Toezicht in het onderhavige
wetsvoorstel daarin, dat een aantal belangrijke bevoegdheden aan deze
gremia is toegedeeld en niet aan de algemene vergadering van aandeel–
houders, respectievelijk in casu aan de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen. Het betreft de benoeming en ontslag van bestuurders en de
leden van de hoofddirectie, het vaststellen van de jaarrekening en de
goedkeuring van belangrijke besluiten van het bestuur, onderscheidenlijk
de hoofddirectie.

Voor wat betreft de Raad van Commissarissen in een structuurven–
nootschap zijn deze bevoegdheden vastgelegd in de artikelen 162, 163
en 164 van Boek 2 van het BW. Voor wat betreft de Raad van Toezicht
van de Informatie Beheer Groep zijn deze bevoegdheden neergelegd in
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de artikelen 7, tweede lid, en 8, vierde lid, onder d, onderscheidenlijk in
artikel 8, vierde lid (geheel)

Kenmerkend verschil tussen beide regimes is dat bij een structuurven–
nootschap de leden van de Raad van Commissarissen door dat orgaan
zélf worden benudmd (art. 2:158 BW), terwijl de benoeming van de
leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen (artikel 5, tweede lid, van het
wetsvoorstel). Gelet op de verantwoordelijkheid van de minister voor het
functioneren van de Informatie Beheer Groep op hoofdlijnen en zijn
verantwoordelijkheid daarvoor richting het parlement is een en ander
begrijpelijk.

Krachtens artikel 15 van dit wetsvoorstel is het voor de minister
aanspreekbare orgaan van de Informatie Beheer Groep de Raad van
Toezicht. In verband met zijn beleidsmatige eindverantwoordelijkheid
voor de adequate uitvoering van de wettelijke taken moet hij bij dit
orgaan inlichtingen inwinnen en kan hij aan de hand daarvan besluiten of
hij van zijn beïnvloedingsmogelijkheden, genoemd in de artikelen 16 en
20 van het wetsvoorstel, gebruik zal (moeten) maken. Om deze reden is
bij de Informatie Beheer Groep niet direct sprake van een parallel met de
bevoegdheidsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissa–
rissen in een structuurvennootschap.

5. Bevoegdheden van de minister en controle door het parlement

Overeenkomstig de indeling van het voorlopig verslag zijn de
antwoorden betreffende dit onderwerp ondergebracht in paragraaf 1 van
deze memorie.

6. Status personeel

Naar aanleiding van de vraag van de VVD-fractie over de bezuiniging in
verband met de GEO-operatie en de gevolgen daarvan voor de arbeids–
markt wordt het volgende geantwoord.

Door middel van interne efficiency-maatregelen is de genoemde
taakstelling, oplopend vanaf 1992 tot 5,3 miljoen in 1994, in de meerja–
rencijfers van het budget voor de Informatiseringsbank verwerkt. Daarbij
zijn gedwongen ontslagen niet 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.

Het Georganiseerd Overleg naar aanleiding van de hoofdlijnen van het
onderhavige wetsvoorstel is afgerond. De conclusie van dat overleg
luidde dat de overlegpartners met de verzelfstandiging van de Informati–
seringsbank in de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan instemmen.
Het overleg over de rechtspositie van het personeel van de Informatie
Beheer Groep vindt thans plaats aan de hand van de reglementen die
zullen worden opgesteld op grond van artikel 9 van het wetsvoorstel. Dit
overleg is nog niet afgerond.

7. Adviezen

De fractieleden van het CDA merkten op dat de naar aanleiding van
het advies van de Algemene Rekenkamer aangebrachte verbetering in
artikel 12 van het wetsvoorstel, namelijk de aanwijzing van een register–
accountant die belast wordt met een onderzoek van het rapport van de
accountant van de Informatie Beheer Groep, weer wordt uitgehold door
de aankondiging in de memorie van toelichting dat de minister van die
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bevoegdheid een terughoudend gebruik zal maken. Vanwaar die terug–
houdendheid, zo vroegen deze leden.

Ondergetekende merkt op dat hier sprake is van een misvatting. De
opmerking in de memorie van toelichting waar de leden van de
CDA-fractie op doelen, heeft geen betrekking op de bevoegdheid van de
minister om een registeraccountant te belasten met een onderzoek naar
de controlewerkzaamheden van de accountant van de Informatie Beheer
Groep, maar heeft betrekking op een andere bevoegdheid van de
minister die naar aanleiding van het advies van de Raad van State in
artikel 12 is opgenomen. Het betreft de bevoegdheid van de minister om
de door hem aangewezen registeraccountant tevens te belasten met een
onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer, de organisatie en het
beleid van de Informatie Beheer Groep. Ten aanzien van deze laatste
bevoegdheid wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat onder–
getekende hiervan een terughoudend gebruik zal maken, aangezien na de
verzelfstandiging de doelmatige besteding van het apparaatsbudget, de
organisatie van de werkzaamheden en het beleid van de organisatie tot
de autonome bevoegdheden behoren van de Informatie Beheer Groep.

De leden van de VVD-fractie vroegen of de Algemene Rekenkamer het
wetsvoorstel geheel steunt. Voorts merkten zij op dat in het wetsvoorstel
is afgeweken van het oordeel van de Rekenkamer dat het voorstel bekos–
tigingsregels dient te bevatten en vroegen naar het oordeel van de Raad
van State terzake.

In antwoord op de eerste vraag van de fractieleden van de VVD merkt
ondergetekende op dat de Algemene Rekenkamer aan het eind van haar
brief opmerkt dat zij door het geringe tijdsbestek waarin het advies
uitgebracht moest worden, met name hoofdstuk V van het wetsvoorstel
met betrekking tot de wijzigingen in andere wetten niet tot in detail heeft
kunnen beoordelen en raadt ondergetekende derhalve aan een en ander
nog eens zorgvuldig na te lopen. Deze toets heeft plaatsgevonden
voordat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State is
voorgelegd. Deze heeft blijkens zijn advies geen problemen in bedoeld
hoofdstuk gesignaleerd. Voor het overige laat de Rekenkamer zich over
het al dan niet geheel steunen van het wetsvoorstel niet expliciet uit.

Naar aanleiding van de tweede vraag merkt ondergetekende op dat de
Algemene Rekenkamer onder andere naar aanleiding van het
wetsvoorstel heeft opgemerkt dat de instellingswet van een zelfstandig
bestuursorgaan regels dient te bevatten omtrent de bekostiging die
verband houdt met de opgedragen taken. Vervolgens concludeerde de
Rekenkamer: «Deze regels bevat het concept voorstel niet, noch over de
te verrichten uitbetalingen en evenmin over de inningen». Naar
aanleidmg van deze opmerking is in het wetsvoorstel artikel 13
opgenomen, waarin is aangegeven dat de inkomsten en uitgaven in de
sfeer van de programmakosten weliswaar onder de uitvoeringstaak van
de Informatie Beheer Groep vallen, maar geheel ten gunste respectie–
velijk ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen komen. De programmabudgetten worden niet overge–
dragen aan de Informatie Beheer Groep, zodat het wetsvoorstel terzake
ook geen bekostigmgsregels behoeft te bevatten. Ook bekostigingsregels
terzake van de hoogte van uitbetalingen en inningen zijn in het onder–
havige wetsvoorstel niet nodig. Die materie is in de wetten geregeld, die
door de Informatie Beheer Groep worden uitgevoerd.

Een betoog van deze strekking maakte deel uit van de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel zoals dat aan de Raad van State is
voorgelegd. De Raad heeft in zijn advies geen opmerkingen aan dit punt
gewijd, zodat er van mag worden uitgegaan dat de Raad met de gekozen
oplossing op dit punt instemt.
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8. Financiën

De leden van de CDA-fractie vroegen op grond van welke gegevens
verwacht mag worden dat de verzelfstandiging zal leiden tot besparing
op het apparaatsbudget. In verband daarmee vroegen zij of een nadere
onderbouwing van de omvang van de besparing mogelijk is, mede gelet
op de beoogde scheiding van administraties. Uit de aanduiding van de
budgettaire aspecten maakten deze leden op dat de personeelsomvang
gelijk blijft, terwijl de daling van materiële kosten slechts in zeer lichte
mate optreedt. Zij vroegen hoe dit zich verhoudt tot de opvatting dat niet
met winstoogmerk zal worden gewerkt en hoe deze opmerking zich
verhoudt tot de op bedrijfseconomische leest geschoeide administratie.

Ondergetekende antwoordt hierop het volgende.
Met het oog op de verzelfstandiging is de GEO-korting, oplopend tot

f 5,3 miljoen structureel, reeds in de meerjarencijfers verwerkt. De mate
waarin eventueel verdere besparingen op korte termijn tot neerwaartse
aanpassingen van de contractprijs zou kunnen leiden, is beperkt.

Er wordt weliswaar niet met winstoogmerk gewerkt, maar eventuele
(efficiency-)besparingen zijn niet uitgesloten door flexibele aanwending
van de beschikbare middelen. De eerste jaren zal de Informatie Beheer
Groep efficiency-resultaten in eerste instantie moeten aanwenden voor
het te creëren voorzieningenniveau. Door invoering van bedrijfsecono–
mische beheersprincipes zal een buffer op de financiële balans
beschikbaar moeten zijn voor systeemvernieuwing en vervangingsinves–
teringen. Zaken waarvoor in het verleden vanwege het kasstelsel niet is
afgeschreven, zoals bij voorbeeld het studie-financieringssysteem, zullen
uiteindelijk met eigen vermogen worden gefinancierd. Naar verwachting
is zeker een overgangsperiode van 3 tot 4 jaar nodig om een adequate
vermogenspositie op te bouwen. Overigens wordt opgemerkt dat de
voorgenomen scheiding van de administraties een administratief–
technische operatie is die geen besparing oplevert

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of, gelet op
de verantwoordelijkheid van de minister voor de programmakosten, doch
niet voor de apparaatskosten, wel een goede beoordeling van de finan–
ciële gevolgen van het wetsvoorstel mogelijk is, wordt het volgende
opgemerkt.

De vaststelling van de hoogte van de apparaatskosten zal jaarlijks
geschieden in overleg tussen de Informatie Beheer Groep en de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen. Dit bedrag zal in het jaarlijks vast te
stellen protocol worden vastgelegd. Daarbij zullen ook verdere
efficiency-effecten aan de orde komen.

De leden van de CDA-fractie vroegen hoe reservevorming door de
Informatie Beheer Groep kan plaatsvinden nu dit orgaan, onder meer,
zonder winstoogmerk zal moeten werken.

Ondergetekende wijst er op dat de reserves deels opgebouwd worden
met intern efficiency-resultaat, deels uit de jaarlijks door de minister
beschikbaar te stellen middelen. Deze middelen zullen zodra het baten–
lastenstelsel wordt ingevoerd, ook afschrijvingsbedragen bevatten ten
behoeve van vervangingsinvesteringen.

De leden van de fractie van de VVD vroegen om een nadere verduide–
lijking over het gegeven dat de gebouwen waarin thans de Informatise–
ringsbank is gehuisvest, niet in eigendom zullen worden overgedragen
aan de Informatie Beheer Groep, waar een dergelijke eigendomsover–
dracht zo ongeveer in elke sector op onderwijsterrein aan de orde is.

De keuze huur of eigendom van de gebouwen waarin de Informatise–
ringsbank thans is gehuisvest, is grondig onderzocht en besproken met
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betrokken partijen (Domeinen, Rijksgebouwendienst). Op basis van
waardetaxaties en projectie van de onroerend-goedmarkt te Groningen is
vastgesteld dat aan de vermogensstructuur van de Informatie Beheer
Groep in oprichting een huurovereenkomst met Domeinen de meest
adequate oplossing is, die voorziet in de behoefte van de Informatie
Beheer Groep.

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

Het accountantskantoor Arthur Andersen heeft per 1 januari 1991,
1992 en 1993 pro-formabalansen opgesteld, die als indicatie kunnen
dienen voor de openingsbalans per 1 januari 1994. Hierbij wordt
opgemerkt dat in de door het accountantskantoor opgestelde balansen
nog niet de bedragen konden worden opgenomen die noodzakelijker–
wijze zijn gemoeid bij de overgang van Informatiseringsbank naar de
Informatie Beheer Groep. De genoemde rapporten zullen ter vertrouwe–
lijke kennisneming aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs en
Wetenschappen worden toegezonden. Indien daarop prijs wordt gesteld,
zal de openingsbalans per 1 januari 1994 eveneens worden toegezonden
op het tijdstip waarop deze beschikbaar is.

De leden van de VVD-fractie vroegen welke stappen nog moeten
worden gezet om de verzelfstandiging per 1 januari 1994 in te laten gaan
en of die datum reëel haalbaar is.

Hierop kan het volgende worden geantwoord.
Indien er van wordt uitgegaan dat de vereiste instemming van de

Eerste en Tweede Kamer met de verzelfstandigingsoperatie wordt
verkregen, dienen in elk geval nog de volgende belangrijke activiteiten
tot afronding te worden gebracht: het aanpassen van de lagere regel–
geving in verband met de veranderde bevoegdheids– en verantwoorde–
lijkheidsverdeling tussen de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
en de Informatie Beheer Groep, het vinden van kandidaten voor de
functie van lid van de Raad van Toezicht, het opstellen van een rechtspo–
sitiereglement voor het personeel in dienst van de Informatie Beheer
Groep, het opstellen van een openingsbalans per 1 januari 1994 en het
inrichten van de apparaatskostenadministratie op commerciële leest. In
zijn algemeenheid geldt nog het vereiste van het verwezenlijken van de
«boedelscheiding».

Al deze activiteiten worden thans voorbereid. De uitvoering daarvan
ligt op schema, zodat de datum van 1 januari 1994 als formeel tijdstip
van verzelfstandiging zeker haalbaar is.

9. Rechtsbescherming en openbaarheid

De leden van de CDA-fractie vroegen of de Nationale ombudsman na
de verzelfstandiging van de Informatiseringsbank bevoegd zal zijn om
klachten over de werkzaamheden van de Informatie Beheer Groep in
behandeling te nemen.

Onder verwijzing naar het gestelde in paragraaf 9 van het algemene
gedeelte van de memorie van toelichting kan ondergetekende dit beves–
tigen.

ARTIKELEN

Artikel 4
De leden van de VVD-fractie vroegen zich af of het - gelet op de

analogie met de regeling van een structuurvennootschap - passend is
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over de taak van de Raad van Toezicht te spreken van als «het met raad
en daad terzijde staan» van de hoofddirectie.

In antwoord hierop wordt het volgende opgemerkt. Mede gelet op de
in het wetsvoorstel neergelegde regels met betrekking tot de verdeling
van taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en de
hoofddirectie, zal de Raad van Toezicht een actieve rol vervullen bij de
uitvoering door de Informatie Beheer Groep van zowel de wettelijke
taken als de taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het wetsvoorstel.
Zeker waar het betreft strategische keuzes, is naar de mening van onder–
getekende de inbreng van de (leden van de) Raad van Toezicht - gelet op
de aanwezige kennis en kundigheden - van groot gewicht en praktische
betekenis. Om die reden hecht ondergetekende aan handhaving van het
«met raad en daad terzijde» staan in de taakomschrijving van de Raad
van Toezicht in het tweede lid van dit artikel.

Artikel 6
De leden van de VVD-fractie vonden het logischer dat de Raad van

Toezicht zelf - zo nodig op voorstel van de hoofddirectie - de hoogte van
zijn vergoeding bepaalt en in ieder geval niet de minister. Zij vroegen of
de regering dit wilde overwegen.

In antwoord hierop meldt ondergetekende een dergelijke wijziging niet
te overwegen. Hij is van oordeel dat het voorstel op dit punt goed past in
de systematiek waarbij de minister tevens verantwoordelijk is voor de
benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad. Bovendien komt
het hem juister voor beslissingen omtrent de hoogte van vergoedingen
op ministerieel niveau te nemen, teneinde onbillijke verschillen met het
beloningsniveau bij andere verzelfstandigde organen te voorkomen.
Ondergetekende moge hierbij tevens wijzen op analoge bepalingen in de
bij de Tweede Kamer aanhangige voorstellen met betrekking tot de
verzelfstandiging van het Kadaster en de Rijksdienst voor het
Wegverkeer.

Artikel 8
De leden van de VVD-fractie drongen aan op verantwoording van de

hoofddirectie aan de Raad van Toezicht in ieder geval per half jaar,
aangezien zij het voorschrift dat de hoofddirectie jaarlijks de Raad van
Toezicht over het gevoerde beleid informeert, aan de magere kant
vonden. Tevens vroegen zij zich af waarom in het vijfde lid van dit artikel
voor de termijn van 60 dagen is gekozen, waar zij een termijn van 30
dagen - aansluitend bij veel andere wetgeving - meer in de lijn vonden
liggen.

Ondergetekende antwoordt hierop geen aanleiding te zien de jaarlijkse
verantwoording van de hoofddirectie aan de Raad van Toezicht om te
zetten in een halfjaarlijkse. De Raad van Toezicht beschikt aan de hand
van de onderhavige bepaling, zomede ook andere bepalingen in het
wetsvoorstel, over ruim voldoende mogelijkheden de hoofddirectie ter
verantwoording te roepen. Een wettelijke verplichting tot rapporteren
vaker dan eens per jaar zou als een overbodige en beleidslasten verho–
gende bepaling kunnen gaan werken.

De suggestie om de genoemde termijn in het vijfde lid van 60 dagen
om te zetten in een van 30 dagen heeft geleid tot een wijziging van het
wetsvoorstel in de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging, omdat
de oorspronkelijk voorgestelde termijn bij nader inzien ook door onderge–
tekende als onnodig ruim wordt beoordeeld. Gekozen is voor de thans
meer gebruikelijke indeling in weken, waardoor een termijn van 4 weken
wordt voorgesteld.

Artikel 10
De leden van de VVD-fractie vroegen waarom de bevoegdheid tot het
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aangaan van geldleningen cioor de Informatie Beheer Groep is beperkt en
welke mogelijkheden voor haar bestonden om over voldoende liquide
middelen te beschikken.

Zoals in het wetsvoorstel is aangegeven, mag de Informatie Beheer
Groep debet staan ter overbrugging van tijdelijke kastekorten in verband
met apparaatskosten. Daarnaast heeft de Informatie Beheer Groep
middelen ter beschikking via reservevorming. Indien het gaat om investe–
ringsuitgaven kunnen deze ook worden gefinancierd uit de ten laste van
de begroting van het Ministerie van Onderwijs ter beschikking gestelde
middelen. De liquiditeit van de Informatie Beheer Groep is aldus gewaar–
borgd. De bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen staat haaks op
de genoemde waarborgen en is om die reden volgens het wetsvoorstel
aan beperkingen onderhevig

Artikelen 11 en 12
De leden van de VVD-fractie vroegen welke taken de Raad van

Toezicht heeft bij de vaststelling van de apparaatskostenbegroting en de
jaarrekening en of deze taken niet in de wet zouden moeten worden
vastgelegd.

Ondergetekende verwijst voor het antwoord op deze vragen naar
artikel 8, vierde lid, onder c en d, van het wetsvoorstel, waarin is
geregeld dat de desbetreffende besluiten van de hoofddirectie zijn
onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 18
De leden van de VVD-fractie vroegen waarom het informatiestatuut

niet bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Ook wilden
zij weten op welke wijze de Tweede Kamer bij het informatiestatuut
wordt betrokken, omdat dit, gelet op de ministeriële verantwoorde–
lijkheid, in het verkeer tussen de Informatie Beheer Groep en de minister
toch een heel wezenlijk document zou zijn.

Ondergetekende vermoedt dat de leden van de VVD-fractie een
verkeerd beeld hebben van de inhoud van het informatiestatuut. Dit
document heeft geen relevantie voor de ministeriële verantwoorde–
lijkheid. Het bevat procedurele afspraken tussen het departement en de
Informatie Beheer Groep omtrent het over en weer gebruiken van elkaars
gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de taken en de begro–
tingsvoorbereiding. Vanwege het technische karakter van het informatie–
statuut wordt het niet bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.
Voor de Tweede Kamer is meer van belang artikel 15 van het
wetsvoorstel, dat bepaalt dat de Raad van Toezicht de minister alle
inlichtingen moet verstrekken met betrekking tot haar werkzaamheden.
Deze bepaling garandeert dat de minister in alle gevallen aan verzoeken
om informatie van het parlement kan voldoen.

Artikel 19
De leden van de VVD-fractie suggereerden wettelijk vast te leggen dat

het jaarverslag van de Informatie Beheer Groep wordt aangeboden aan
de Staten-Generaal.

Ondergetekende ziet hiertoe geen aanleiding, aangezien reeds in
artikel 19 is vastgelegd dat het jaarverslag algemeen verkrijgbaar is.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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