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

1 Samenstellmg
Braks (CDA), Kuiper (CDA), Postma (CDA),
Kassies (PvdA), Schinck (PvdA), Soeten–
horst-De Savornin Lohman (D66), Vis (D66),
Van Boven (VVD), Ginjaar (VVD), (voorzit–
ter), De Boer (GroenLinks), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF). Veling (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR WETENSCHAPS–
BELEID EN HOGER ONDERWIJS1

Vastgesteld 17 november 1993

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden in beginsel met instemming
kennis genomen van dit wetsvoorstel. Zij zouden op een aantal vragen
nog gaarne een antwoord van de regering ontvangen.

In de eerste plaats zouden zij gaarne het verband zien uiteengezet
tussen de tekst van het onderhavige wetsvoorstel en het voornemen de
b.v. O.V. Jaarkaart over te hevelen naar de nieuwe Informatie Beheer
Groep. Wil de regering overigens de Kamer inlichten over de stand van
zaken en de verdere parlementaire procedure met betrekking tot deze
operatie?

Dezelfde leden vroegen of de regering kan meedelen hoe in de praktijk
de budgettaire verantwoordelijkheid van kabinet en Staten-Generaal voor
het doen en laten van de Informatie Beheer Groep gedragen zal worden,
bijvoorbeeld als het gaat om overschrijdingen van het voor studiefinan–
ciering beschikbare budget. Tot slot vroegen deze leden welke wijzi–
gingen in het comptabel bestel relevant zijn voor de zgn. Informatie
Beheer Groep.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig vóór de openbare behan–
deling op bovenstaande opmerkingen en vragen zal hebben geantwoord,
acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Ginjaar

De wnd. griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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