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Budgettair overzicht Rijkshuisvesting 1995

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

(i)

Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde
begroting

Verplichtingen Uitgaven

01

02

01
02
03
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06
07

08

09
10
11
12

13

01

TOTAAL 1

Huisvesting Rijksdiensten 1
(aigen dienst)
Personeel en materieel 114091
Prijsbijstelling 0
Loonbijsteiling 694
Post-Actieven 3 535
Onderzoek 4 645
Functionele kosten van het Konink–
lijk Huis 7 172
Huren en andere vergoedingen
betreffende onroerende goederen 306 629
Onderhoud en exploitatie 175 238
Investeringskosten rijkshuisvesting 219914
Justitie/JR 411728
Voorzieningen ten behoeve van de
Rijkshuisvesting PM
Nog nader te verdelen 0

Huisvesting ten behoeve van
derden
Huisvestingskosten ten behoeve
van derden 95 865

516974

421 109

114091
0

694
3535
9177

7 172

278313
178738
242 976
586 413

PM
0

95865

95865

Art.

01

02

01
02
03

01

Omschrijving Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Ontvangsten

TOTAAL

Huisvesting Rijksdiensten (eigen dienst)
Vergoedingen van apparaatskosten
Diverse ontvangsten
Ontvangsten verzelfstandigde diensten

Huisvesting ten behoeve van derden
Te ontvangen huisvestingskosten van derden

128971

33106
6000

27 106

95865
95865
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1. RIJKSHUISVESTING

1.1. Algemeen

1.1.1. Begrotingstechnische verzelfstandiging

Met ingang van de ontwerp-begroting voor 1995 is in de begroting van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer een scheiding aangebracht, waarmee voor de verplichtingen,
uitgaven en ontvangsten, ten behoeve van de rijkshuisvesting een apart
onderdeel XI-B is gecreëerd naast een onderdeel XI-A voor de verplichtin–
gen, uitgaven en ontvangsten voor de overige taken van VROM. Deze
scheiding vloeit voort uit het kabinetsbesluit tot begrotingstechnische
verzelfstandiging van de Rijksgebouwendienst, waarover de Tweede
Kamer bij brief van 29 april 1994 is geïnformeerd (Kamerstukken II,
1993/94, 23 400 XI, nr. 63). Met dit besluit heeft het kabinet een invulling
gegeven aan het beleidsvoornemen tot stroomlijning van de besturing
van de rijkshuisvesting door onder meer een structurele verbetering van
de budgettaire systematiek via een aangepast beheerregime, zoals
toegezegd in hettweede Rijkshuisvestingsplan (Kamerstukken II, 1992/93,
20891,nrs. 7-8).

Bij dit beleidsvoornemen had het kabinet al aangegeven eraan te
hechten de Rijksgebouwendienst niet zo te verzelfstandigen dat de
beleidsfunctie van die dienst daardoor in de knel zou komen. De rijks–
huisvesting in brede zin is namelijk een aangelegenheid waaraan
belangrijke politiek-bestuurlijke afwegingen ten grondslag llggen, die een
heldere politieke verantwoordelijkheid van de minister van VROM ten
opzichte van de Staten-Generaal vereist. Tijdens de beraadslagingen in de
Tweede Kamer over Rijkshuisvestingsplan II (Handelingen, 1992/93, UCV
31, 7 juni 1993) werd deze stellingname unaniem onderschreven.

Juist om de beleids– en financiële functie van de Rijksgebouwendienst
te stroomlijnen en te versterken zijn, zoals aangekondigd in Rijks–
huisvestingsplan II, door een interne herverkaveling van taken en
personeel in 1993 de Directie Huisvestingsbeleid en de Directie Financiën
en Economie geformeerd.

1.1.2. Opdracht Rijksgebouwendienst; een VROM-taak

Inherent aan eerder genoemd kabinetsbesluit is dat er, ondanks de
splitsing van de begroting van VROM (XI) in een onderdeel XI-A (VROM)
en XI-B (Rijkshuisvesting), geen wijziging optreedt in de positie van de
Rijksgebouwendienst als integraal onderdeel van het ministerie onder de
politieke verantwoordelijkheid van de ministervan VROM.

Als zodanig geeft de Rijksgebouwendienst conform het Koninklijk
Besluit van 14 juli 1989 no. 89 017 250 (Stb. 320) uitvoering aan één van
de kerntaken van VROM, namelijk de zorg voor een adequate huisvesting
van de Rijksdienst. Primair doel daarbij is rijksdiensten zodanig doeltref–
fend, functioneel en kostenbewust te huisvesten, dat met een doelmatige
aanwending van de daarvoor beschikbare overheidsmiddelen wordt
voorzien in een noodzakelijke voorwaarde voor het efficiënt en effectief
functioneren van de rijksoverheid. Het spreekt voor zich dat de Rijksge–
bouwendienst hierbij mede invulling geeft aan de centrale VROM-taak: de
zorg voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving.

1.2. Strategïsch Rijkshuisvestingsbeleid

1.2.1. Algemeen

De huisvesting van de rijksoverheid staat niet op zichzelf, maar speelt
zich af binnen het geheel van de heersende politiek-maatschappelijke
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omstandigheden en heeft een rechtstreekse relatie met de taken en
omvang van die overheid en met de eisen die aan het functioneren
daarvan worden gesteld. De snel opeenvolgende ontwikkelingen die zich
in dit verband voordoen, hebben veelal ingrijpende gevolgen voor zowel
de rijksoverheid als dientengevolge de huisvesting daarvan. Deze
ontwikkelingen leiden tot een grote dynamiek in de vraag naar huisves–
ting. Dit vraagt in de komende jaren om extra inspanning, aangezien de
ontwikkeling van het aanbod - zowel qua gebouwenvoorraad als qua
financiële middelen - hiermee geen gelijke tred houdt.

De centrale doelstelling van het beleid blijft het adequaat huisvesten
tegen zo laag mogelijke kosten.

Om de vraag naar en het aanbod van rijkshuisvesting zo goed mogelijk
op elkaar af te stemmen en de spanning daartussen te verminderen is een
strategisch beleid noodzakelijk. Het kader daarvoor is het Rijks–
huisvestingsplan, waarin het kabinet op voordracht van de minister van
VROM periodiek de hoofdlijnen van zijn beleid voor de rijkshuisvesting
vastlegt. Jaarlijks vindt een nadere invulling en uitwerking van het
Rijkshuisvestingsplan plaats in de begroting met daarbij als toelichtende
bijlage het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting (OMR)
1995-1999.

Met het Rijkshuisvestingsplan dat eind 1988 is verschenen (Kamerstuk–
ken II, 1988/89, 20 891, nrs. 1-4) is voor de eerste maal een strategisch
beleidskader voor de rijkshuisvesting vastgesteld. Mede op basis van een
evaluatie van het tot dan gevoerde beleid heeft het kabinet begin 1993 de
hoofdlijnen van zijn beleid voor de rijkshuisvesting geactualiseerd en
vastgelegd in Rijkshuisvestingsplan II. In aansluiting daarop wordt zo
doelgericht mogelijk ingespeeld op voor de rijkshuisvesting relevante
ontwikkelingen, die als volgt zijn in te delen:

- ontwikkelingen in de vraag naar huisvesting (paragraaf 1.2.2);
- ontwikkelingen in het aanbod en beheer van rijkshuisvesting

(paragraaf 1.2.3);
- het streven naar maximaal rendement in financieel en functioneel

opzicht van de beschikbare middelen (paragraaf 1.2.4);
- aanscherping van het beleid op aanpalende overheidsterreinen

(paragraaf 1.2.6);
- stroomlijning van het rijkshuisvestingsproces (paragraaf 1.2.5 en

1.3).

Het voornemen is om, gerelateerd aan het nieuwe regeerakkoord en
mede daaruit voortvloeiende politiek-maatschappelijke en beleidsmatige
ontwikkelingen, in 1996 een volgend Rijkshuisvestingsplan uitte brengen.

1.2.2. Vraag rijkshuisvesting

De verandering van de huisvestingsbehoefte wordt in hoofdzaak
gekenmerkt door organisatie-ontwikkelingen die een gevolg zijn van een
bezinning op de taak en functie van de rijksdienst, gericht op verhoging
van effectiviteit en efficiency (zoals de Grote Efficiency Operatie).

Ook is sprake van veranderingen als gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen zoals technologische ontwikkelingen, flexibilisering van de
bedrijfstijden en de toename van het aantal werknemers in deeltijd.
Bovendien is op een aantal beleidsterreinen sprake van een intensivering,
die gevolgen heeft voor de taken en omvang van de rijksdienst. Het
betreft met name de rechtshandhaving en vreemdelingenproblematiek.

Ontwikkeling huisvestingsbehoefte

Deze ontwikkelingen leiden tot een sterke toename van de dynamiek in
de vraag naar rijkshuisvesting. Deze veranderingen, die jaarlijks aan de
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orde komen, hebben veelal consequenties voor de lokatie, omvang en
kwaliteit van de rijkshuisvesting en zullen de komende jaren om extra
inspanning vragen.

Door het opstellen van sectoranalyses, waarin wordt ingegaan op de
ontwikkelingen per ministerie in relatie tot de beschikbare huisvestings–
voorraad en het rijkshuisvestingsbeleid, wordt een inzicht verkregen in de
toekomstige veranderingen in de huisvestingsbehoefte. Naast het
opstellen van sectoranalyses zal de Rijksgebouwendienst departementale
accountplannen gaan opstellen - waarin onder andere de concrete
huisvestingsbehoeften worden geconfronteerd met de beschikbare
middelen, die kunnen bijdragen aan het hanteren van de spanning tussen
vraag en aanbod.

Uit de resultaten van de eerste sectoranalyses en een globale inventari–
satie bij de overige ministeries blijkt dat er sprake is van een omvangrijke
huisvestingsbehoefte die samenhangt met voorgenomen beleids–
intensiveringen en de bezinning op taak en functie van de rijksdienst. Het
grootste deel daarvan is echter om budgettaire redenen niet in het
Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting opgenomen.

Daarnaast is soms nog niet genoeg bekend over de veranderingen in de
huisvestingsbehoefte om deze op te nemen in het Overzicht Meerjarenra–
mingen Rijkshuisvesting, regelmatig wordt ook (bijvoorbeeld Grote
Efficiency Operatie) door de verantwoordelijke ministeries onvoldoende
aandacht gegeven aan de huisvestingsaspecten c.q. kosten in beleids–
nota's ten behoeve van de ministerraad.

Het grootste gedeelte van de behoefte aan huisvestingsmutaties wordt
thans veroorzaakt door aanscherpingen in het beleidsveld rechts–
handhaving en de ontwikkeling naar een effectievere overheid.

Verzelfstandigingen

Het beleid inzake verzelfstandigingen is erop gericht om, uitgaande van
het integraal management voor het bedrijfsproces van de verzelfstan–
digde organisaties, door gebruik te maken van de kennis en de onafhanke–
lijke positie van de Rijksgebouwendienst, te komen tot de beheersing van
huisvestingskosten en de financiële risico's voor de Staat.

Vanuit dit beleid wordt met te verzelfstandigen diensten van geval tot
geval de relatie bezien. Deze relatie is tevens afhankelijk van de vorm
waarin de verzelfstandiging plaatsvindt.

Bij extern verzelfstandigde diensten is de relatie met de Rijksgebouwen–
dienst ondergeschikt aan de keuzevrijheid van deze organisaties inzake de
huisvesting.

Door deze organisaties wordt de Rijksgebouwendienst met regelmaat
verzochtte adviseren bij complexe huisvestingsproblemen. Een aanta!
extern verzelfstandigde diensten laat de huisvestingszorg over aan de
Rijksgebouwendienst. Met deze organisaties worden– in samenwerking
met de Dienst Domeinen - huur– en onderhoudsovereenkomsten
gesloten.

Flexibilisering arbeid

De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat de organisa–
tie van arbeid minder tijd– en plaatsgebonden wordt. De toename van het
aantal deeltijdwerkers, een meer output georiënteerde werkwijze en de
behoefte aan flexibilisering van de bedrijfstijden vragen andere
communicatiemogelijkheden en een ander gebruik van de werkplek. De
interactie tussen deze ontwikkelingen kan worden samengevat onder het
begrip kantoorinnovatie.
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Om van deze ontwikkelingen zoveel mogelijkte profiteren, is een drietal
voorbeeldprojecten in Arnhem, Haarlem en Den Haag geïnitieerd waarin
ontwikkelingen als satellietkantoor, flexibele werkplekinrichting en
hotelkantoor worden onderzocht.

De geschetste ontwikkelingen worden van groot belang geacht voor de
rijkshuisvesting, mede omdat deze kunnen leiden tot een geheel andere
wijze van huisvesting.

Daarom zal systematisch onderzoek van de veranderde vraag naar
rijkshuisvesting worden gestart.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt bij het
opstellen van de begroting en de verdere ontwikkeling van het rijks–
huisvestingsbeleid.

1.2.3. Aanbod en beheer van de rijkshuisvesting

Flexibiliteit van de voorraad

Om zo snel, efficiënt en effectief mogelijk op de ontwikkelingen in de
huisvestingsbehoefte in te kunnen spelen streeft de Rijksgebouwendienst
naar flexibilisering van het aanbod. De bestaande voorraad vormt het
grootste en belangrijkste deel van het aanbod. De mogelijkheden om het
aanbod aan te passen worden bepaald door de flexibiliteit van de
voorraad en de beschikbare budgetten. Hoe flexibeler de voorraad des te
minder middelen nodig zijn om de voorraad aan te passen.

Flexibiliteit wordt bereikt door:
- Inkoop, huur en/of realisatie van zo courant mogelijke panden, met

name in de administratieve sector;
- de verhouding huur, lease en eigendom af te stemmen op de op

korte en lange termijn verwachte dynamiek van de vraag in een
bepaalde regio en overheidssector;

- de huisvesting van gelijksoortige diensten te clusteren;
- een grote interne flexibiliteit, multifunctionaliteit en uitbreidbaarheid

van panden.

Aanpassing voorraad

De voorraad van de Rijksgebouwendienst omvat circa 5,5 miljoen m2

bruto vloeroppervlakte waarvan 4 miljoen m2 bruto vloeroppervlakte
bestaat uit eigendomspanden. Daarvan is 20% jonger dan 15 jaar.

Daarbij is 37% van de eigendomspanden (1,6 miljoen m2 bruto
vloeroppervlakte) 15 tot 30 jaar oud. Met name bij dit deel van de
voorraad zullen vanwege technische en functionele veroudering veel
gebouwdelen en installaties vervangen moeten worden. Daarnaast zullen
bij de bestaande voorraad voorzieningen getroffen moeten worden om
deze aan te passen aan de functionele eisen vanuit de bedrijfsvoering en
arbeidsomstandigheden (onder andere telematica, beveiliging en
binnenklimaat).

Bij de uitwerking van het vervangingsbeleid zal uiteraard worden
geanticipeerd op vraagveranderingen, (commerciële) afstootpotenties en
mogelijkheden tot hergebruik.

Leegstand

De structurele leegstand op de kantorenmarkt neemt sterk toe wat tot
kapitaalvernietiging, verloedering en sociale onveiligheid kan leiden.
Leegstand en sloop zijn bovendien onwenselijk uit het oogpunt van
milieubeleid. De Rijksgebouwendienst zal met haar beleid hierop inspelen
door zoveel mogelijk te streven naar hergebruik van de bestaande
voorraad. De minder courante maar aanpasbare panden in de voorraad
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zullen waar mogeiijk worden gehandhaafd, rekening houdend met de
specifieke bedrijfsprocessen van gebruikers en het monumenten– en
lokatiebeleid.

De huidige leegstand van rijksgebouwen is voornamelijk frictie–
leegstand en bedraagt circa 3% van de voorraad. Het betreft panden die
verbouwd of op korte termijn afgestoten worden.

Economisch beheer

De vervangingswaarde van de voorraad bedraagt circa f 20 miljard. Dit
vormt een (extra) noodzaak om niet alleen met een technische maar ook
met een economische bril naar de voorraad te kijken.

Waar flexibiliteit de mutatiegraad van de voorraad moet beperken, moet
het economisch beheer de kosten van mutaties en aanpassingen zo laag
mogelijk houden. Bij besluitvorming over de investeringen worden
daarom, met name bij het courante deel, de gevolgen voor de markt–
waarde van de voorraad meegenomen. Daar waar aanpassing duurder is
dan vervanging vormt dit een criterium om het pand af te stoten. Hierbij
wordt niet alleen gekeken naar de kosten ten laste van dit begrotings–
onderdeel, maar naar de integrale kosten inclusief die van de gebruikers.

Onderhoud voorraad

De kwaliteit van de werkplek, de duurzaamheid van de gebouwen, de
uitstraling naar de omgeving, maar ook de waarde-ontwikkeling van
panden wordt zeer sterk beïnvloed door het onderhoud. Vanaf Rijks–
huisvestingsplan I heeft onderhoud dan ook in het beleid een hogere
prioriteit gekregen. De onderhoudssituatie van de rijkshuisvesting is
echter al jaren een punt van zorg. Naar aanleiding van de behandeling van
Rijkshuisvestingsplan II op 7 juni 1993 heeft de Kamer de regering
verzocht: «zodanige voorstellen te doen dat bij het uitbrengen van het
volgende Rijkshuisvestingsplan de onderhoudsachterstand aanvaardbare
proporties heeft».

Op basis van de Nota Onderhoud Rijkshuisvesting (Kamerstukken II,
1992/93, nr. 20 891, nrs. 11-12) heeft de regering vanaf 1994 additionele
middelen voor het onderhoud beschikbaar gesteld en heeft er een
herschikking in de begroting van de rijkshuisvesting plaatsgevonden.

Zonder deze middelen zou de voorraad aan direct te verrichten
onderhoudswerkzaamheden oplopen tot ruim f 800 miljoen in 2002. Met
de additioneel beschikbaar gestelde middelen wordt de omvang van de
onderhoudsvoorraad gestabiliseerd op circa f 400 miljoen. Hiervan wordt
circa f 200 miljoen aangemerkt als acceptabel uit het oogpunt van een
doelmatige inzet van het werkapparaat en afstemming met andere
ingrepen in het desbetreffend pand. Het resterende deel betreft onder–
houd dat een negatief effect op veiligheid en gezondheid, cultuurhisto–
rische waarde of de bedrijfsvoering van gebruikers veroorzaakt.

De in het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995 - 1999
opgenomen onderhoudsprojecten hebben de hoogste prioriteit.

De ontwikkeling van de onderhoudsvoorraad wordt echter mede
beïnvloed door de omvang en het tempo van de vervanging van
gebouwen of gebouwdelen. Gezien de hoge prioriteit van onderhoud zal
de Rijksgebouwendienst de ontwikkeling van de onderhoudsvoorraad via
inspecties nauwlettend monitoren. De inspectiegraad ligt inmiddels bijna
op 100%. Via de begroting zal het parlement regelmatig worden geïnfor–
meerd over de ontwikkeling van de onderhoudstoestand.
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Vastgoedstrategie

De hiervoor geschetste beleidslijnen zijn of worden op lokaal en
regionaal niveau nader uitgewerkt. Daarbij worden ookde uitgangspunten
van het regeringsbeleid in brede zin meegenomen, waarvan de hoofdlij–
nen in paragraaf 1.2.6. worden geschetst. Op basis van deze analyses
wordt per regio een vastgoedstrategie ontwikkeld, waarbij een gewenst
profiel van de voorraad wordt geschetst.

Dit profiel wordt vertaald in een inkoop–, afstoot en onderhoud/
beheerstrategie.

De in het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995 - 1999
opgenomen projecten en programma's zijn aan deze strategieën getoetst.
De realisatie van het voorraadprofiel is uiteraard afhankelijk van de
ontwikkeling van de vraag, de urgentie van de daaruit voortvloeiende
huisvestingsknelpunten en de beschikbare middelen. De achterliggende
allocatiemechanismen worden geschetst in de paragrafen 1.2.5 en 1.3.

In de begroting wordt vanaf begroting 1996 de vastgoedstrategie
meegenomen in de 15 jarige raming van de noodzakelijk geachte
middelen en de verdeling hiervan over onderhouds–, huur/lease en
investeringsmiddelen in de begroting.

Middelenafspraak huren

Reeds in het eerste Rijkshuisvestingsplan (1988) is aangekondigd dat
getracht zou worden te komen tot een middelenafspraak «huren». In mijn
brief van 29 april 1994, met betrekking tot de sturing van de rijks–
huisvesting (Kamerstukken II, 1993/94, 23 400 XI, nr. 63) is hier nader op
ingegaan. Thans zijn met betrekking tot de middelenafspraak concrete
afspraken met Financiën gemaakt.

Met deze middelenafspraak wordt de mogelijkheid geschapen het
volledige onderhoud en het materiële beheer van rijksgebouwen en alle
budgettaire aspecten dienaangaande onderte brengen bij de Rijksgebou–
wendienst.

In het verleden lag een deel van de verantwoordelijkheden nog bij de
Dienst Domeinen. Door gebrek aan budgettaire middelen werd een
deugdelijk materieel beheeren onderhoud van een aantal rijksgebouwen
aanzienlijk bemoeilijkt. Door opname van deze panden in de
rijksgebouwenvoorraad van de Rijksgebouwendienst, draagt de Rijksge–
bouwendienst thans (weer) de volledige verantwoordelijkheid voor een
deugdelijk beheer en onderhoud.

Daarnaast wordt door de tijdelijke verhuur van (delen van) rijkspanden
een prikkel gelegd tot doelmatiger gebruik van overruimte.

De volgende elementen vormen onder andere onderdeel van de
middelenafspraak:

* panden die momenteel aan derden worden verhuurd (o.a. Arbeids
Voorziening);

* tijdelijke verhuur van (delen van) rijkspanden en de verhuur van
overruimte;

* nieuwe huren ten behoeve van te verzelfstandigen en verzelfstan–
digde rijksdiensten (Zelfstandige Bestuursorganen en agentschap–
pen).

In nauwe samenwerking met de Dienst Domeinen zal uitvoering worden
gegeven aan de middelenafspraak en zal gekomen worden tot huurprijs–
bepalingen en een uniform (ver)huurcontract. In de situatie dat Domeinen
het privaatrechtelijk beheer uitoefent en derhalve in overeenstemming
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met de Rijksgebouwendienst de overeenkomst aangaat en de huur–
penningen int zal geen wijziging komen.

1.2.4. Inkoopbeleid

Hoofdlijnen van beleid

Inkoopbeleid betekent in de praktijk van de Rijksgebouwendienst een
verbijzondering van het voorraadbeleid naar de vastgoed– en bouwmarkt
en vormt daarmee het fundament onder het deskundig opdrachtgever–
schap van de dienst.

Het beleid is gericht op een commerciële inkoop van huisvestings–
produkten en diensten waarbij een maximale uitbesteding plaatsvindt bij
een aanvaardbaar risico.

Standaardisering

Gegeven de wens om te komen tot een grotere inschakeling van de
markt is het noodzakelijktraditionele contractvormen aan te passen.
Derhalve zijn prestatiespecificaties en bijbehorende contracten ontwik–
keld. In 1995 zal een eerste evaluatie en aanpassing van deze documenten
plaatsvinden, gebruikmakend van de ervaringen in het kader van de
JR120 projecten.

Publiek/private samenwerking

Als gevolg van de vele samenwerkingsvormen waarin de laatste jaren
rijkshuisvestingsprojecten worden voorbereid en gerealiseerd (Stations–
gebied Groningen, Kop van Zuid, BANKgebied Den Haag etc) is er bij de
Rijksgebouwendienst veel ervaring opgedaan met het opstarten en tot
resultaten brengen van public private partnership-verbanden. De
komendejaren zal de Rijksgebouwendienst zich inzetten om deze
expertise dienstbaarte maken aan samenwerkingsverbanden van de
overheid bij het entameren van onroerend goed-projecten.

Afweging financieringsvormen

Bij de vertaling van gehonoreerde huisvestingsbehoeften in geprogram–
meerde huisvestingsbudgetten moeten keuzes worden gemaakt ten
aanzien van de financieringsvorm van ieder project. Tijdens de project–
realisatie moet een gekozen vorm als eigendom, huur, lease en dergelijke
tot in detail worden uitonderhandeld en gecontracteerd. Daarbij wordt,
uitgaande van het vastgestelde (portefeuille/financierings–) beleid,
gewerkt met specifieke rekenmodellen waarin alle relevante kostenposten
voor iedere oplossing integraal zichtbaar kunnen worden gemaakt in hun
netto contante waarde en hun interne rentevoet.

In 1994 heeft een wijziging plaatsgevonden van het kabinetsbeleid ten
aanzien van het onderliggende financieringsbeleid; neerkomend op een
restrictiever hanteren van vormen van alternatieve financiering. Dit heeft
zich concreet vertaald in een omzetting van de voorgenomen alternatieve
financiering van ondermeer penitentiaire inrichtingen in a fonds perdu
investeringen, ter waarde van circa f 900 miljoen investeringskosten.

1.2.5. Allocatiebeleid

Doel en definitie

Het allocatiebeleid beschrijft de uitgangspunten voor de toewijzing van
huisvestingsprojecten. Hier wordt bedoeld aan te geven welke
huisvestingsprojecten in welke volgorde uitgevoerd zullen worden. Deze
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transparante prioriteit-stelling leidttot een verantwoorde besluitvorming
over de voor en in huisvesting beschikbare middelen: begrotingsgelden
en in de gebouwen beschikbare ruimte.

Kaders

Kader voor het allocatiebeleid is het rijkshuisvestingsplan. In het
Rijkshuisvestingsplan II (Kamerstukken II, 1992/1993, 20 891, nr. 8) is
beschreven wat de uitgangspunten zijn voor het hanteerbaar maken van
de spanning tussen vraag en aanbod:

- de vigerende meerjarenramingen zijn basis voor beleid
- aparte besluitvorming over het rijkshuisvestingsbudget bij generale

ombuigingen
- de compartimentering van de begroting biedt inzicht in ex post

verdeling van middelen over de ministeries
- elk in het kabinet te nemen besluit gaat gepaard met het in beeld

brengen van eventuele huisvestingsgevolgen
- over de ontwikkeling van de vraag wordt door het kabinet een keuze

gemaakt uit een aantal scenario's
- de aanpak van overruimte is een gezamenlijke taakstelling voor

ministeries en Rijksgebouwendienst
- de afspraken over de huisvestingsgevolgen bij verzelfstandigings–

operaties zullen van geval tot geval worden gemaakt waarbij
rekening wordt gehouden met integrale managementverantwoor–
delijkheden en met financiële en budgettaire risico's voor de staat.

- de vigerende normen en procedures conform de Normeringsnota
1992

De normeringsnota

Het normeringsstelsel biedt bij afwezigheid van economische prikkels
uit de vrije marktsituatie een waarborg voor de doelmatige besteding van
middelen. Het kabinet streeft naar werkplekken die ondersteunend zijn
aan een efficiënte en effectieve overheid. Als het bedrijfsproces van de
gebruiker en/of de voorbeeldfunctie van het rijk dit noodzakelijk maken zal
rijkshuisvesting een hoger kwaliteitsniveau hebben dan in de markt
gebruikelijk. Kostenvermindering moet gepaard gaan met het streven
naar huisvesting die een goed functionerende rijksdienst mogelijk maakt.

Uit de Normeringsnota (Kamerstukken II, 1992/1993, 20 891, nr 8, bijlage
2) blijkt dat normering een belangrijk instrument is bij:

- het relateren van huisvestingskosten aan huisvestingswensen
- het beoordelen van de bestaande gebouwenvoorraad
- het vertalen van de voorbeeldfunctie van het rijk in eisen die aan de

huisvesting gesteld worden
- het berekenen van de noodzakelijke budgetten voor het oplossen

van huisvestingsknelpunten
- het vaststellen van huisvestingsprogramma's door het rijk.

Alloca tieproces

Een vast en helder omlijnd proces stelt het kabinet in staat te komen tot
keuzes over de rijkshuisvesting. Allereerst gaat het om de totaal hiervoor
ter beschikking te stellen middelen in relatie tot andere beleidsterreinen.
Er zijn tenminste twee vaste momenten waarop dit onderwerp op de
politieke agenda staat. Allereerst tijdens het overleg van de Tweede
Kamer met het kabinet over het rijkshuisvestingsplan (eenmaal per
kabinetsperiode) en vervolgens tijdens de jaarlijkse begrotings–
behandeling.
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Bij deze jaarlijks terugkerende behandeling ligt het accent meer op de
verdeling van de middelen waarvan, de regering van oordeel dat een
vruchtbare discussie met de Tweede Kamer mogelijk is. De voorstellen die
aan de Tweede Kamer gedaan worden zijn gebaseerd op inzicht in de
vraag, de urgenties van de ministeries, een verdeling naar redelijkheid en
billijkheid alsmede de politieke actualiteit (een uitgebreide beschrijving
van de allocatiemethodiek is te lezen in bijlage 8).

Terugdringing overruimte

De toewijzing van ruimte is geregeld in de Normeringsnota. De
Rijksgebouwendienst is voornemens om met behulp van stad– en
regio-analyses en sectoranalyses, in samenwerking met gebruikers het
ruimtegebruik nadrukkelijk in beeld te brengen, gekoppeld aan voorstellen
om deze te reduceren.

Voorstellen voor herverdeling dienen ook bedrijfseconomisch verdedig–
baar te zijn. In uitzonderingsgevallen zullen aan «veroorzakende»
ministeries de gemoeide kosten in rekening worden gebracht.

Een en ander zal ook zichtbaar gemaakt gaan worden in een kengetal
voor het ruimtegebruik per formatieplaats per ministerie (zie par. 3.3).

1.2.6. Afstemming aanpalend kabinetsbeleid

Hoofdlijnen

Het rijkshuisvestingsbeleid kent nauwe relaties met het beleid op
andere overheidsterreinen, zoals milieu, ruimtelijke ordening,
criminaliteitsbestrijding, verkeer en vervoer, architectuur en stedebouw,
monumentenzorg, beeldende kunst, coördinatie bouwbeleid, arbeidsom–
standigheden, werkgelegenheid en gehandicaptenzorg. De wijze waarop
het kabinet daaraan invulling heeft gegeven, is verwoord in het Rijks–
huisvestingsplan II. Concreet gaat het daarbij om condities die worden
gesteld aan de (realisatie van) rijkshuisvesting voor wat betreft onder
andere:

- toepassing van grondstoffen en materialen met zo min mogelijk
schadelijke effecten voor het (binnen)milieu;

- energiebesparing;
- vestigingsplaats, lokatiekeuze en parkeergelegenheid;
- architectonische/stedebouwkundige kwaliteit en toepassing van

beeldende kunst;
- verantwoord beheer van rijksmonumenten;
- gebruik en inrichting van de openbare ruimte;
- veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek en op de bouw–

plaats;
- toegankelijkheid.

Deze condities vinden hun concrete vertaling onder meer in standaard
programma's van eisen, voorwaarden voor het (sloop)bestek, richtlijnen
voor het ontwerp– en bouwproces, prestatie-specificaties, regio– en
sectoranalyses.

Voorbeeldfunctie

De Rijksgebouwendienst kan in dit kader - als «koppelorganisatie»
tussen beleid en uitvoering - een duidelijke voorbeeldfunctie vervullen
voor andere publieke en private sectoren in de maatschappij. Anderzijds
vindt via evaluatie van de uitvoering van kabinetsbeleid ook terugkoppe–
ling plaats naar de rijksdiensten die dat beleid voorbereiden en uitvoeren.
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Zo heeft de Rijksgebouwendienst onder meer bijgedragen aan de
totstandkoming van het tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP II)
(Kamerstukken II, 1993/94, 23 560, nr. 1-2), de Vervolgnota Energiebespa–
ring (Kamerstukken II, 1993/94, 23 561, nrs. 1-2) en de rapportages over de
evaluatie van het lokatiebeleid, die bij brief van 7 februari 1994 aan de
Tweede Kamer is gezonden, en van het parkeerbeleid (Kamerstukken II,
1993/94, 22383, nr. 3).

De voorbeeldfunctie komt met name bij beleidsterreinen van VROM
pregnant naar voren en leidt tot synergie bij het streven naar duurzame
kwaliteit van de leefomgeving. In het verlengde hiervan vervult de
Rijksgebouwendienst in aanvulling op zijn primaire taken als huisvester
van de rijksoverheid de afgelopen jaren ook een aantal VROM-taken
aangaande de coördinatie van het bouwbeleid. Het betreft in dit kader de
VROM-coördinatie op het gebied van met name architectuur en stede–
bouw, overheidsopdrachtverlening en arbeidsomstandigheden. Over de
wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is de Kamer medio 1994
geïnformeerd in de Beleidsbrief gecoördineerd bouwbeleid (Kamerstuk–
ken II, 1993/94, 23 400 XI, nr. 64) en de Voortgangsrapportage architectuur–
beleid (Kamerstukken II, 1993/94, 21 363, nr. 7)

Bestrijding criminaliteit en vandalisme

Naast de taak die de Rijksgebouwendienst heeft in het huisvesten van
rijksdiensten die zorgdragen voor criminaliteitsbestrijding (gevangeniswe–
zen, rechterlijke organisatie en landelijke politiediensten), levert de
Rijksgebouwendienst ook in brede zin een bijdrage aan het bestrijden van
criminaliteit en vandalisme. Dit sluit aan bij het streven naar verbetering
van de (binnen)stedelijke kwaliteit.

Leegstand, bouwkundig verval en verpaupering van gebouwen en
openbare ruimten gaan namelijk veelal hand in hand met criminaliteit,
vandalisme en gebrek aan sociale veiligheid. Daar waar zich dat in
(binnen)steden voordoet, leidt dat ooktot een slecht investeringsklimaat
en afbrokkeling van het sociaal-economisch draagvlak als gevolg van het
vertrek van bewoners, werkgelegenheid, winkels en sociaal-culturele
voorzieningen.

Bij de realisatie van rijkshuisvesting in binnenstedelijke gebieden wordt
waar mogelijk aansluiting gezocht bij grootschalige projecten voor
stedelijke vernieuwing, zoals sleutelprojecten. Daarbij wordt er naar
gestreefd om - middels samenwerking - ook private partijen te interesse–
ren voor het investeren in deze gebieden.

Door participatie van de Rijksgebouwendienst in ontwerpend vooron–
derzoek wordt daarnaast een bijdrage geleverd aan de verbetering van de
openbare ruimte, de vervlechting van functies en het creëren van een
draagvlak voor sociaal-economische voorzieningen. Door de onderhouds–
situatie van rijksgebouwen te verbeteren, monumenten (in beheer bij de
Rijksgebouwendienst) zo veel mogelijk voor rijkshuisvesting te gebruiken
of een andere gebruiksfunctie te geven en leegstand van rijksgebouwen te
beperken, wordt eveneens bijgedragen aan hettegengaan van binnenste–
deiijk verval.

Meer specifiek wordt voor het komende begrotingsjaar nog op de
volgendetwee punten ingegaan.
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Energiebesparing

Gestreefd wordt naar een energiebesparing bij rijksgebouwen van 20%
(op voorraadniveau) in het jaar 2000 ten opzichte van het niveau in 1989.
Dit komt overeen met de doelstellingen die verwoord zijn in het NMP en
de Vervolgnota Energiebesparing.

De Rijksgebouwendienst zal de uitvoering van het betreffende pro–
gramma uitgebreid evalueren en de Kamer daarover in 1995 rapporteren.
Daarbij zullen ook de mogelijkheden worden verkend om:

- dit programma meer dan thans in de praktijk het geval is mede in te
zetten als instrument voor een efficiënt functionerende en kosten–
bewuste rijksoverheid;

- het energieverbruik in de rijkshuisvesting met meer dan de huidige
doelstelling van 20% te verminderen, zoals is toegezegd tijdens de
parlementaire behandeling van de Vervolgnota Energiebesparing
(Handelingen, 1993/94, UCV 30, 28 februari 1994).

Bodem veron treiniging

In mei 1994 heeft het kabinet de circulaire «Gedragslijnen inzake
bodemverontreiniging in staatseigendommen» vastgesteld (Kamerstuk–
ken II, 1993/94, brief minister VROM en staatssecretaris Financiën d.d.
13-06-1994). Conform de bepalingen in deze circulaire inventariseert de
Rijksgebouwendienst in overleg met de desbetreffende gebruikers de
staatseigendommen die bij deze dienst in beheer zijn op eventuele
bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie
zal een concept-programma met betrekking tot het verdere onderzoek en
de eventuele sanering van geïnventariseerde objecten worden opgesteld.

1.3. Begrotingstechnische aspecten van het huisvestingsproces

Hoofdlijnen

Het primaire huisvestingsproces van rijksdiensten kent als afgeleide een
continu proces van onderhoud, beheer en exploitatie. Periodiek ontstaat
de behoefte aan mutaties in de voorraad; te realiseren in (her)-
huisvestingsprojecten. Het Rijksgebouwendienst allocatiebeleid en de
besluitvorming zijn beschreven in paragraaf 1.2.5.

Het kader voor de beschreven deelprocessen wordt gevormd door het
algemene rijkshuisvestingsbeleid zoals dat eenmaal per kabinetsperiode
door middel van een Rijkshuisvestingsplan wordt vastgesteld. Sinds 1989
vindt ieder jaar beleidsevaluatie plaats waarbij een aantal vaste punten en
enkele thema's worden geëvalueerd. In 1995 zal aandacht worden besteed
aan de verdere afstemming van beleidsevaluatie en begrotings–
voorbereiding.

In 1995 zullen de evaluatie activiteiten voorts in hetteken staan van het
in 1996 uitte brengen derde Rijkshuisvestingsplan. Het evaluatie
programma 1995 voorziet in een aantal ex post evaluaties die betrekking
hebben op de uitvoering van Rijkshuisvestingsplan II, maar ook in een
aantal ex ante evaluaties. Hierbij moet gedacht worden aan de analyse
van de huisvestingsvraag als gevolg van ontwikkelingen in de rijksdienst,
en in de samenleving in het algemeen.

Stroomlijning huisvestingsproces

De afgelopen jaren heeft de Rijksgebouwendienst zich ontwikkeld van
een bouwdienst naar een huisvestingsdienst. Hierbij is het karakter van de
Rijksgebouwendienst veranderd van een uitvoerende dienst in een
koppelorganisatie die beleidsontwikkeling combineert met deskundig
opdrachtgeverschap.
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Tegelijkertijd is gewerkt aan een stroomlijning van het externe en
interne huisvestingsproces. De samenwerking met de ministeries is sterk
verbeterd door de instelling van accountmanagement en een gecomparti–
menteerde presentatie van de meerjarenramingen. Sectorale huivestings–
plannen worden gezamenlijk opgesteld, waarbij de inzet van zowel
Rijksgebouwendienst als ook departementale begrotingsgelden wordt
gecoördineerd.

Door deze afstemming wordt de betrokkenheid van ministeries
vergroot, wordt invulling gegeven aan de doelstelling van integraal
management en de doelmatigheid verbeterd.

Begrotingstechnische verzelfstandiging

De mogelijkheden die ontstaan door begrotingstechnische verzelfstan–
diging per 1 januari 1995, zipi uitvoerig toegelicht in de brief aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer van 29 april 1994 (Kamerstukken II,
1993/94, nr. 23 400, nr. 63). Primair wordt hiermee de mogelijkheid
geopend om, zonder precedentwerking, knelpunten zoals een te geringe
eindejaarsmarge, onvoldoende begrotingsflexibiliteit en een beperkte
overzichtelijkheid van de begroting op te lossen.

Deze punten vormen al geruime tijd belemmeringen voor de Rijksge–
bouwendienst als grote investerings– en beheersdienst om binnen het
vigerende comptabele systeem doelmatig én doeltreffend te kunnen
functioneren.

De eindejaarsmarge wordt verruimd tot f 35 miljoen overschrijding en
f70 miljoen onderschrijding. Daarnaast zijn er mogelijkheden gecreëerd
voor reservevorming ter vergroting van begrotingsflexibiliteit en voor
portefeuillemanagement.

Doordat alle verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor rijks–
huisvesting binnen de VROM begroting zichtbaar worden gemaakt op een
apart onderdeel XI-B is een en ander overzichtelijker voor zowel de
ministeries als de politiek.

Bij besluitvorming in de ministerraad in het kader van bijvoorbeeld
ombuigingen zullen de gevolgen voor de Rijkshuisvesting afzonderlijk
zichtbaar worden op het nieuwe onderdeel XI-B.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan een aantal administratieve efficiency–
maatregelen binnen het kas/verplichtingen stelsel waarmee de Rijksge–
bouwendienst blijft werken.

Ten aanzien van de vormgeving van het budgettaire proces voor XI-B
zijn met het ministerie van Financiën procedurele en inhoudelijke
afspraken gemaakt.

Verlenging meerjarenraming

In 1996 wordt de meerjaren-horizon van de XI-B begroting verlengd tot
15 jaar. Deze langere periode sluit beter aan bij de lange levenscyclus van
gebouwen en daarmee het gebouwbeheer. Daardoor kunnen trend–
breuken in de vraagontwikkeling en beleidsscenario's ten aanzien van
instandhouding, vervanging en beleidsmatige kwaliteitsmutaties
duidelijker worden aangegeven. Hierbij kan worden gedacht aan effecten
van (achterstallig) onderhoud, veranderingen in de verhouding huur
c.a./eigendom, arbo-eisen, automatisering, grote (departementale)
reorganisaties, flexibilisering van arbeidsrelaties etc.

Gebruikmakend daarvan zal in 1995 de basis worden gelegd voor een
meerjarig vervangingsbeleid.

Door een verlenging van het Overzicht Meerjarenramingen Rijks–
huisvesting tot 15 jaar, die concreet beslag zal krijgen bij de begrotings–
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voorbereiding 1996, zal een groeiend meerjarig zicht op de grotere
projecten ontstaan; bovendien komen de lange termijn kosten-effecten
van beleidsvoornemens en korte termijn uitgaven-beslissingen beter in
beeld. Om die reden wordt het Overzicht Meerjarenramingen Rijks–
huisvesting, dat functioneert als de meerjarige onderbouwing van de
begroting dan ook als bijlage bij de memorie van toelichting XI-B
opgenomen.
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2. RIJKSGEBOUWENDIENST

Voor wat betreft personeel, organisatie en overige algemene aspecten
blijft de Rijksgebouwendienst ook na de begrotingstechnische verzelfstan–
diging beleidsinhoudelijk onderdeel van het kernministerie VROM. In dit
kader wordt verwezen naar de algemene tekstgedeelten hierover in
onderdeel XI-A paragraaf 8.

Op enkele punten is het nuttig aanvullend enige specifieke informatie
over de Rijksgebouwendienst te vermelden.

2.1. Personeel en organisatie

Bij de Rijksgebouwendienst wordt, mede in het kader van de Grote
Efficiency Operatie, in 1995 de reorganisatie van de technische functie
afgerond. Daarmee zijn de uitvoerende technische functies opgeheven.

Dit vormt de laatste stap in de omslag van de Rijksgebouwendienst van
bouw– naar huisvestingsdienst, waarbij de dienst optreedt als professio–
neel opdrachtgever met een maximale uitbesteding van uitvoerende
taken.

De begrotingstechnische verzelfstandiging zal zijn weerslag hebben op
de kwaliteit en flexibiliteit van de personele bezetting. Er zal een nauwere
relatie worden gelegd tussen de personele inzet en de output (zie ook
paragraaf 3.3). Ook zal blijvende aandacht worden gegeven aan het
bereiken van efficiency verbetering. In 1995 zal in dit verband de beno–
digde inzet bij de financiële functie aan een kritische blik worden
onderworpen.

Het personeelsbeleid van de Rijksgebouwendienst tenslotte vormt een
geïntegreerd onderdeel van het VROM beleid terzake; training, opleiding
en selectie vinden vaak gezamenlijk plaats.

2.2. Voorlichting en externe betrekkingen

De voorlichting over de rijkshuisvesting vindt zijn inhoudelijke grond–
slag in het Rijkshuisvestingsplan II. Daarbij wordt bij de verstrekking van
informatie over duurzaam bouwen aan marktpartijen aangesloten bij
VROM-brede voorlichting.

De geïntensiveerde samenwerking van de Rijksgebouwendienst met
private partijen maakt het noodzakelijk om de voorbeeldfunctie op de
terreinen van arbeidsomstandigheden, milieu, ruimtelijke ordening,
verkeer en vervoer, architectuur, stedebouw en monumenten helder te
communiceren.

Verder wordt er gewerkt aan een brochure om de gebruiker inzicht te
verschaffen in de organisatie van de Rijksgebouwendienst.

Na het verschijnen van de «Nota Architectuurbeleid» is de Rijksgebou–
wendienst gestart met de uitgave van een serie publikaties met de titels
«Rijkshuisvesting voor morgen». In deze serie wordt onder andere recent
gerealiseerde rijkshuisvesting gepresenteerd. Aan kritische beschouwers
van stedebouw en architectuur wordt gevraagd om deze projecten te
toetsen op hun gebruikswaarde alsook op hun culturele en toekomst–
waarde. Met de serie «Kunst bij rijksgebouwen», waarvan sinds 1990
jaarlijks deeltjes worden uitgebracht, wordt een bijdrage geleverd aan de
inhoudelijke discussie over kunst.

Om rijksambtenaren te stimuleren tot energiebewust gedrag is
(instrumentele) voorlichting in het kader van het Energie Efficiency
Programma het belangrijkste instrument.
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Over verschillende huisvestingsprojecten vindt gerichte voorlichting
plaats. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar PPS projecten zoals de Kop
van Zuid in Rotterdam en de ontwikkelingen van het JR-120 programma
voor de huisvesting van justitiële diensten, het CAP 96 programma voor
de uitbreiding van de celcapaciteit in gevangenissen en huizen van
bewaring en het sleutelproject Den Haag Nieuw Centrum.

2.3. EG interne markt en internationale contacten

De Rijksgebouwendienst geeft actief invulling aan de toepassing van de
EG-richtlijnen voor overheidsopdrachten (Stb. 1994/380). Sinds het van
kracht worden van de «richtlijn diensten» (92/50/EEG) worden, naast de
aanbesteding van opdrachten voor de uitvoering van werken en de
levering van produkten, ook opdrachten voor het verlenen van bouwkun–
dige diensten, zoals architectendiensten, constructeursdiensten alsmede
financiële– en onderzoeksdiensten boven een bepaald drempelbedrag
Europees aanbesteed.

De EG-richtlijnen voor overheidsopdrachten blijken bij de toepassing
ervan in de praktijk relatief veel interpretatieproblemen op te leveren.
Bovendien is van de zijde van de Europese Commissie tot nu toe
onvoldoende informatie over de door haar voorgestane toepassing van de
richtlijnen verstrekt en kan nog nauwelijks worden geput uit relevante
jurisprudentie. In zijn rol als ambtelijk ondersteuner van de coördinerend
bouwminister heeft de Rijksgebouwendienst in de afgelopen jaren
maatregelen genomen om dit gebrek aan informatie op te lossen.
Desondanks komt het voor dat de Europese Commissie in een enkel geval
een andere interpretatie geeft aan de bepalingen van EG-richtlijnen voor
overheidsopdrachten dan door de Rijksgebouwendienst was voorzien.

Voorts is, wat de Rijksgebouwendienst betreft, het Besluit aanbesteding
van werken 1973 (BAW), (Stb. 1994, 381) van toepassing. In het BAW is de
toepassing van het Uniform Aanbestedingsreglement 1986 (UAR 1986) en
het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991 (UAR-EG 1991) voor zover
het gaat om de voorschriften die niet strekken ter nadere verwerking van
de richtlijn «werken (93/37/EEG) dwingend voorgeschreven.

Het UAR 1986 bevat voorschriften voor de uitvoering van de bij de
aanbesteding van werken, die niet onder de richtlijn «werken» vallen, in
aanmerking te nemen procedures. Het UAR-EG 1991 bevat enerzijds
voorschriften ter nadere verwerking van de richtlijn «werken» en
anderzijds nationale technische uitvoeringsbepalingen.

De inschakeling van buitenlandse architecten kwam tot circa 1990 niet
voor bij de rijkshuisvesting. Het van kracht worden van de richtlijn
«diensten» per 1 juli 1993 opent bij grotere huisvestingprojecten de
mogelijkheid dat buitenlandse architecten zich melden voor een opdracht
van de Rijksgebouwendienst. Om daarop vooruitlopend enige ervaring op
te doen met internationale opdrachtverlening aan architecten heeft de
Rijksgebouwendienst sinds enkele jaren op bescheiden schaal gebruik
gemaakt van diensten van buitenlandse architecten.
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3. FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

3.1. Financieel kader 1995

3.1.1. De Rijkshuisvesting-begroting op hoofdlijnen

In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de hoofdlijnen van de
begroting 1995. Naast inzicht in de samenstelling van de begroting wordt
de ontwikkeling van de begroting toegelicht.

De Rijkshuisvesting-begroting 1995 is ten opzichte van de begroting
1994 aanzienlijk gewijzigd. De voornaamste oorzaken zijn de omzetting
van (geplande) leasefinanciering in a fonds perdu financiering, de
verzelfstandiging van het Kadaster en de taakstelling Kaderbrief 1995.

In navolgende grafieken is de vergelijking van de ontwerp-begroting
1994 met de ontwerp-begroting 1995 voor de jaren 1994-1999 opgeno–
men (uitgaven en ontvangsten) en de verdeling van de ontwerp-begroting
1995 over de verschillende begrotingsartikelen (uitgaven en ontvangsten).

Grafiek 3.1. Vergelijking uitgaven 1994-1999 volgens de ontwerp-begroting 1994 en de ontwerp-begroting 1995
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Grafiek 3.2. Verdeling van de uitgaven 1995 naar begrotingsartikel
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Grafiek 3.3. Vergelijking ontvangstan 1994-1999 volgens de ontwerp begroting 1994 en de ontwerp begroting 1995
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Grafiek 3.4. Verdeling van de ontvangsten 1995 naar begrotingsartikel

Ontwerp-begroting VROM 1995 onderdeel XI-B verdeling naar artikelen
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Onderstaand is voor de werkartikelen, de programmatische onderbou–
wing opgenomen.

Programntatische onderbouwing (x 1 mln.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 totaal

Art. 01.08 Huren en overige
vergoedingen
onroerende
goederen

Art. 01.09 Onderhoud en
exploitatie

Art. 01.10 IKR
Art. 01.11 Justitie/JR
Art. 01.13 Nog naderte
verdelen

229

191
220
412

0

278

179
243
586

0

294

204
80

279

-8

305

199
138
191

- 9

300

203
47

160

-10

307

202
51

149

-10

1713

1 178
779

1 777

-37

3.1.2. Belangrijkste mutaties ten opzichte van de ontwerp-begroting 1994

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste beleidsmatige mutaties
opgenomen die zijn opgetreden sinds de ontwerp-begroting 1994.

Beleidsmatige verschuivingen (w.o. ombuigingen) t.o.v. de raming in da ontwerp-begroting 1994 (x f 1 mln.)

Artikel
nummer

01.08

01.09

01.10

01.11

01. ,3

Mutatie omschrijving

omzetting lease in a fonds perdu financiering
kadaster naar derden-begroting
onderhoudsgelden naar JR
onderhoud project Tweede Kamer
kadaster naar derden-begroting
omzetting lease in a fonds
perdu financiering
actualisatie afstoot
invulling ombuiging 1995
omzetting lease in a fonds
perdu financiering
actualisatie afstootprogramma
invulling ombuiging 1995
onderhoudsgelden naar JR
overdracht RU-projecten
nog nader te verwerken ombuiging
regeerakkoord

Uitgaven

1995

-4,1
-6,4
-8,8

8,5
-0,7

119,3
-0,5
-8,6

348,8
3,6

-7,8
8,8

0,0

1996

-13,9
-8,4

- 19,3

-1,0

63,8
-9,8
-8,5

12,7
2,8

-7,2
19,3
-4,8

-8,2

1997

- 19,9
-8,4

-18,1

-1,0

49,4
15,5

-13,2

-64,8
0,0

-5,5
18,1
-4,8

-9,0

1998

-26,1
-8,4

-16,2

-1,0

43,5
- 16,4

-8,4

-65,7
0,0

-7,4
16,2
-4,8

-9,8

3.1.3. Toelichting op beleidsmatige wijzigingen

Algemeen

Ombuiging regeerakkoord
In het kader van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, is op de

Rijkshuisvestingsbegroting een ombuigingsaanslag opgenomen. Vanaf
1996 loopt dit bedrag van f 8,2 miljoen op tot f 9,8 miljoen in 1999.
Budgettair-technisch is in deze begrotingsstukken de aanslag verwerkt in
het (tijdelijke) begrotingsartikel 01.13 «Nog nader te verdelen».

In de begroting is een ombuigingstaakstelling ter grootte van de
prijsbijstelling voor 1995 verwerkt. De taakstelling is ingevuld op de
artikelen 01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting en 01.11 Justitie/JR. Op
deze artikelen zijn op basis van de proportionele aandelen van de
departementale compartimenten, kortingen doorgevoerd.

Na overleg met de departementen zijn huisvestingsprojecten aangewe–
zen die geschrapt c.q. vertraagd kunnen worden.
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Daarnaast hebben enkele departementen van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om de taakstelling in te vullen door overheveling van begrotings–
bedragen. Een belangrijk deel van de taakstelling wordt gevonden door
prijsonderhandelingen met leveranciers van huisvestingsproducten.

De invulling van de taakstelling is benut om alsnog ruimte te maken
voor het opvangen van prijsstijgingen. Met name op de artikelen 01.08
Huren, 01.11 Justitie/JR huren is dit noodzakelijk omdat hier veelal sprake
is van contractueel vastgelegde prijsstijgingen. In de praktijk betekent
bovenomschreven invulling dat sprake is van afwenteling van het niet
uitkeren van de benodigde prijscompensatie (voor zowel Huren, Lease als
investeringen) op de investeringsbedragen op de artikel(onderdel)en
01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting en 01.11.03 Justitie/JR investe–
ringen.

Overige belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de toevoeging
van in totaal 8,5 miljoen ten behoeve van achterstallig onderhoud aan het
project Tweede Kamer. De uitgaven met betrekking tot de op 1 mei 1994
verzelfstandigde dienst Kadaster worden voortaan via de Derden–
begroting verantwoord. De gelden met betrekking tot de Rijksinrichting
voor Jongens projecten zijn overgedragen aan het ministerie van Justitie.

Een elk jaar qua omvang omvangrijker wordende post op de begroting
van de Rijkshuisvesting heeft betrekking op de gelden die door andere
departementen worden overgeboekt. Het gaat hier om urgente
investeringsprojecten waarvoor binnen de middelen die voor de Rijks–
huisvesting ter beschikking staan, geen ruimte is gevonden en die door
het betrokken departement van een dusdanige urgentie zijn voorzien, dat
hiervoor aanvullende gelden ter beschikking zullen worden gesteld. In dit
kader zal voor de periode 1994-1999 op een later moment ca. 170 miljoen
worden overgeboekt op de begroting voor de rijkshuisvesting. In het
Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995-1999 wordt hier ook
rekening mee gehouden

Projecten

Indien zich op projectniveau verschillen voordoen tussen de mate
waarin thans rekening wordt gehouden met toekomstige prijsstijgingen
en de daadwerkelijke ontwikkelingen daarvan, zal binnen het desbetref–
fende compartiment dekking worden gevonden door verlaging van de
uitgaven van andere projecten. Hetzelfde geldt voor andere autonome
ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Eveneens is
dit van toepassing indien afstootopbrengsten, die worden gebruikt voor
financiering van nieuwe huisvesting, bij de realisatie afwijken van de
raming.

De volumeombuiging 1995 is in de bovenstaande cijfers verwerkt. In
bijlage 7, het Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995-1999, is
op projectniveau met deze taakstelling rekening gehouden.

Herfinanciering

De begroting van de Rijksgebouwendienst is bij Voorjaarsnota 1994
verhoogd met f 922 miljoen door (geplande) leasefinanciering voor met
name penitentiaire inrichtingen om te zetten in a fonds perdu financiering.
Nadat rekening is gehouden met structureel vrijvallende (huur)lasten en
het benodigde onderhoud resteert per saldo een verhoging van de
begroting 1994-1998 met f 669 miljoen in de planperiode. Hierna is
sprake van structurele besparingen. Tevens zijn er bij Voorjaarsnota
middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de huisvesting van
Europol.
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3.1.4. Opbouw van de Rijkshuisvestings-begroting

Indeling van de begroting voor de rijkshuisvesting

De Rijkshuisvestings-begroting kent een aantal zogenaamde «werk–
artikelen», waaruit de uitgaven voor de huisvestingsprojecten worden
gefinancierd, en een aantal «overige» artikelen, waaruit vooral indirecte
huisvestingsuitgaven (bijvoorbeeld onderzoek) en apparaatskosten
(bijvoorbeeld personeel en materieel) worden betaald. In het Overzicht
Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995-1999 zijn de volgende
werkartikelen opgenomen:

Rljkshulsvestingsbegroting

(ultgaven an verplichtingen)

V V
werkartikelen,
verdeeld in: overige artikelen

V V
compartimenten

namelijk:
artikel IKR
artikel Huren
artikel Justitie/JR

budgetten

namelijk:
artikel 0 & E

Compartimentering

Een deel van de werkartikelen van de Rijkshuisvestings-begroting is
gecompartimenteerd. Dat betekent een indeling van artikelen naar
ministerie. Deze indeling wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de
urgentiestelling van projecten die leidt tot de opstelling van het Overzicht
Meerjarenramingen Rijkshuisvesting.

De vaststelling van de compartimenten geschiedt daarmee jaarlijks door
het Kabinet.

Een compartiment is het gedeelte van een werkartikel dat in een
bepaalde periode zal worden besteed aan huisvestingsprojecten van een
bepaald ministerie. Het totaal van de compartimenten van een Ministerie
in de verschillende werkartikelen vormt het ministeriebudget. (Verwachte)
uitgaven ten laste van gecompartimenteerde artikelen die niet zijn toe te
rekenen aan een bepaald ministerie of die niet kunnen worden toegere–
kend aan concrete projecten, worden ondergebracht in het compartiment
«onverdeeld».
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De volgende werkartikelen zijn gecompartimenteerd:
- Investeringskosten Rijksdienst
- Huren (en overige vergoedingen betreffende onroerende zaken)
- Justitie/JR

Het werkartikel Onderhoud en Exploitatie is niet gecompartimenteerd,
maar gebudgetteerd naar soort uitgaven. In het Overzicht Meerjarenra–
mingen Rijkshuisvesting worden de volgende soorten uitgaven (budget–
ten) onderscheiden

- Planmatig Onderhoud
- Dagelijks Onderhoud
- Geoormerkte budgetten

De afspraken rond de compartimentering zoals die zijn opgenomen in
het Programma Voorraadbeheer Rijkshuisvesting 1994-1998 (Kamerstuk–
ken II, 1993/94, 23 404, nrs. 1-2) (thans Overzicht Meerjarenramingen
Rijkshuisvesting) blijven van kracht.

Nieuwe sectoren voor JR

In verband met de inzichtelijkheid van de omvangrijke huisvestings–
uitgaven ten behoeve van het ministerie van Justitie, zijn de uitgaven van
dit ministerie in een aantal sectoren opgedeeld, te weten:

- Gerechtelijke organisatie
- CAP '96 en overige Penitentiaire Inrichtingen
- Korps Landelijke Politie Diensten
- Overigen (Raden voor Kinderbescherming en het Ministerie van

Justitie in engere zin)

3.2. Financieel management en comptabel bestel

Het financieel beheer binnen de Rijksgebouwendienst is sterk in
beweging.

Voor een deel komt dit voort uit nadere wensen van ministeries/
gebruikers van rijkshuisvesting.

Zo is er inmiddels de functie van accountmanagement ontwikkeld,
waarbij de belangen per klantencategorie ofwel per compartiment,
worden behartigd. Dit stelt nadere eisen aan het financieel beheer.

Daarnaast is er naar aanleiding van de discussie rond een grotere
zelfstandigheid van de Rijksgebouwendienst een efficiencyverbe–
teringstrajekt ingegaan. Onderdelen van deze actie zijn het meer beheers–
baar maken van de Rijksgebouwendienst-administratie, en het doorlichten
van de financiële processen op het punt van doelmatigheid van deze
processen. In de loop van het komend jaar zullen de eerste effecten
hiervan duidelijk worden.

Het financieel management sluit inmiddels vrijwel volledig aan bij de
besturingswijze van de Rijksgebouwendienst met zijn uitgebreide
integrale uitvoeringsbevoegdheden op directieniveau. Deze zijn elk
verantwoordelijk voor hun eigen financieel beheer en leggen daar ook zelf
verantwoording over af, hetgeen wordt onderstreept door het afgeven
van accountantsverklaringen per afzonderlijke directie.

Daarnaast wordt voortdurend onderzocht op welke manier met name de
financiële managementinformatie kan worden verbeterd. Met name de
flexibiliteit, tijdigheid en de inzichtelijkheid zijn voor verbetering vatbaar.
Ook om te kunnen voldoen aan de steeds zwaardere eisen die de
afnemers van de Rijksgebouwendienst stellen aan de aan hen te verstrek–
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ken informatie is voortdurende aandacht voor de verdere ontwikkeling en
het beheer van deze informatie nodig.

Met een steeds groter deel van de verzelfstandigde gebouwafnemers
zullen afspraken worden gemaakt over de aan hen te leveren diensten.
Daarvoor zijn zowel organisatorische als administratieve maatregelen
nodig om het daarmee gemoeide deel van de apparaatskosten van de
Rijksgebouwendienst door te kunnen berekenen en juist te registreren. Er
is een serie hulpmiddelen ontwikkeld, zoals procesbeschrijvingen en
tijdregistratiesystemen, die in 1994 in de praktijk getest worden.

3.3. Beleidsevaluatie

Sinds de invoering van systematische beleidsevaluaties voert de
Rijksgebouwendienst een jaarlijks monitoring-project uit. De uitvoering
van het beleid wordt gevolgd door veranderende huisvestingssituaties af
te zetten tegen de beleidsvoornemens. Op dat moment wordt gemeten in
welke mate de doelen gerealiseerd worden. Om de uitvoering van het
beleid te volgen en waar mogelijk te prognotiseren zal de monitoring
geleidelijk worden uitgebouwd tot een stelsel van kengetallen en
indicatoren. Het gaat hier om een groeiproces waarbij kengetallen en
indicatoren stapsgewijs zullen worden verbijzonderd. Thans is een eerste
selectie gemaakt van kengetallen en indicatoren waarvan de operationali–
satie het komende jaar zal worden gestart:

- uitvoering locatiebeleid
- ruimtegebruik (per formatieplaats per ministerie)
- huisvestingskosten ( per oppervlakte-eenheid)
- verwacht verloop onacceptabele onderhoudsvoorraad
- indicator voor de samenhang tussen inzet van personeel en de

output.

De ontwikkeling zal per indicator verschillend zijn. Zo zal de indicator
«uitvoering locatiebeleid» in eerste instantie worden ingezet om te volgen
in hoeverre nieuwe huisvestingssituaties aan het locatiebeleid voldoen.

Het ruimtegebruik per formatieplaats zal worden gespecificeerd voor de
verschillende ministeries.

De huisvestingskosten zullen primair worden bepaald in twee catego–
rieën; te weten kantoorgebouwen en overige gebouwen. Deze categorieën
zullen stapsgewijs worden gespecificeerd naar bijvoorbeeld typen
kantoorgebouwen en groepen overige gebouwen ( musea, gevangenis–
sen, laboratoria etc.) De omvang van de onacceptabele onderhouds–
voorraad (achterstallig onderhoud) zal in meerjarig perspectief worden
gepresenteerd.

De indicator voor de inzet van Rijksgebouwendienst personeel tenslotte
zal onder meer inzicht geven in de percentages van het totale personeel
van de Rijksgebouwendienst, dat in te onderscheiden activiteiten zoals
beleidsontwikkeling en allocatiefunctie, projectrealisatie, beheer en
externe advisering werkzaam is.

De te ontwikkelen kengetallen en indicatoren zullen in de artikelsgewijze
toelichting als prestatie– en volumegegevens worden gepresenteerd en
wel op artikelniveau.

Het volgen van de beleidsuitvoering vindt enerzijds plaats via het eerder
genoemde monitoring proces en met een stelsel van kengetallen en
indicatoren. Anderzijds wordt jaarlijks een twintigtal geheel of deels
gerealiseerde huisvestingsprojecten geëvalueerd. Verder zal door middel
van een aantal ex post evaluaties specifieker worden in gegaan op een
aantal beslispunten uit het Rijkshuisvestingsplan II.
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Allereerst is er de ontwikkeling van de huisvestingsvraag; hiertoe is een
aantal scenario's over de ontwikkeling van de omvang van de
rijksoverheidsorganisatie opgesteld. Op basis hiervan is met behulp van
een aantal budgetvarianten aangegeven wat de meest aannemelijke
ontwikkelingsrichting van de rijkshuisvesting is ( kwalitatief en kwantita–
tief). In 1995 zullen deze scenario's geëvalueerd worden en zal door het
uitvoeren van een ex ante analyse gekeken worden naar eventuele
beleidsopties zoals deze in het derde rijkshuisvestingsplan uitgewerkt
kunnen worden. Een en ander zal ook zijn neerslag vinden in de 15-jarige
ramingen die met ingang van het begrotingsjaar 1996 zullen worden
opgesteld.

In aansluiting op de ontwikkeling van de rijksoverheid zal gekeken
worden naar de verschillende vormen van verzelfstandiging die zijn
opgetreden en hoe van geval tot geval de huisvestingsproblematiek is
aangepakt.

Ten slotte zal een aantal meer specifieke evaluaties worden uitgevoerd.
Eén ervan heeft betrekking op de uitvoering van het Energie Efficiency–
programma Rijksoverheid. Doel van deze evaluatie is, ondermeer na te
gaan in hoeverre met de uitvoering van dit programma, de besparings–
doelstelling verwoord in het Nationaal Milieubeleidsplan en de Vervolg–
nota Energiebesparing wordt gehaald. Daarnaast zal een evaluatie worden
uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van kantoorinnovaties in relatie tot
ontwikkelingen met betrekking tot telewerken, verlenging bedrijfstijd en
toename deeltijdarbeid etc. Het betreft hier de uitvoering van één van de
kabinetsbesluiten overde rijkshuisvesting zoals genoemd in het rijks–
huisvestingsplan II, hoofdstuk 5, punt 1f. Deze evaluatie wordt uitgevoerd
nadat enkele proefprojecten zijn gerealiseerd.
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, Onderdeel XI-B
(Rijkshuisvesting)

Wetsartikel 3

01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)

De grondslag van het hoofdbeleidsterrein 01. «Huisvesting rijksdiensten
(eigen dienst)» is neergelegd in het Koninklijk Besluit van 14juli 1989 no.
89 017 250 (Stb. 1989, 320). Een uitzondering hierop vormt het artikel
01.07 «Functionele kosten van het Koninklijk Huis». De grondslag voor dit
artikel is neergelegd in de Wet van 10 december 1979 (Stb 1970, nr. 573),
houdende herziening van het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis.
Voor de uitwerking van vorenvermelde grondslagen, wordt verwezen naar
bijlage 4, «de grondslagen van de artikelen».

Nieuwe artikelindeling

De artikel(onderdeel)indeling van het onderdeel XI-B «Rijkshuisvesting»
is ten opzichte van de begroting 1994 als gevolg van de begrotings–
technische verzelfstandiging van de Rijksgebouwendienst gewijzigd.
Naast een herschikking van bestaande begrotingsartikelen zijn ook enkele
nieuwe artikelen opgenomen. De belangrijkste wijziging in de bestaande
artikelen is de samenvoeging van de artikelen 06.14 «Alternatieve
financiering» en 06.15 «Huren» tot een artikel 01.08 «Huren en andere
vergoedingen betreffende onroerende goederen». De achtergrond van
deze samenvoeging is dat het onderscheid tussen huren en alternatieve
financiering door een toegenomen variatie in contractsvormen steeds
minder eenduidig is. Verder zijn nieuwe artikelen opgenomen voor
«prijsbijstelling», «loonbijstelling», «post-actieven» en «nog naderte
verdelen» als direct gevolg van het apart presenteren van de Rijks–
huisvesting als onderdeel XI-B van de begroting van VROM. Hiermee
samenhangend is het nieuwe artikel 01.12 «Voorzieningen ten behoeve
van de Rijkshuisvesting» opgevoerd. De uitgaven welke op enig moment
op dit artikel ter beschikking staan, zijn bestemd voor tegenvallers en voor
kleine, tijdens de uitvoering opkomende, zeer urgente prioriteiten en
strekken er in het algemeen toe bij te dragen aan de uitvoerings–
flexibiliteit. Tenslotte is, aansluitend bij de regelgeving op ditterrein, een
nieuw artikel gecreëerd voor garanties. Een totaaloverzicht van de
wijzigingen in de artikel(onderdeel)indeling is opgenomen in de in bijlage
6 «De conversietabel uitgaven en ontvangsten».

Uitbesteding

De kerntaak van de Rijksgebouwendienst (Rgd) kan sinds de reorganisa–
tie van de technische functie op dit vlak worden betiteld als «het profes–
sioneel opdrachtgeversschap». Dit impliceert dat de uitvoerende
huisvestingstaken niet meer door de Rijksgebouwendienst worden
gerealiseerd, maar aan derden worden uitbesteed. Dit geschied door het
inhuren van externe architecten en adviseurs. Slechts in enkele, daarvoor
in aanmerking komende gevallen, is nog sprake van het zelf uitvoeren. De
reden hiertoe is het behoud op dit terrein van noodzakelijk geachte
know-how en het houden van voeling met de praktijk.

In bijlage 7 «Overzicht Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995-1999»
(OMR 1995-1999) wordt inzicht verschaft in de in uitvoering zijnde en nog
te starten nieuwe huisvestingsprojecten. Als basis voor de raming van de
projecten ligt de «Bepaling budget investeringskosten» ten grondslag. De
componenten hieruit, indien van toepassing, betreffen:

- grondkosten;
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- bouwkosten;
- inrichtingskosten;
- bijkomende kosten;
- beeldende kunst en
- omzetbelasting.

Onder bijkomende kosten vallen ondermeer de projectontwikkeling
zoals de gebouwachitectuur, de adviseurs voor constructies (A & A),
bouwfysica e.d., de tuinarchitectuur, het toezicht op de bouwplaats, de
verhuizing en het onderhoud aan het terrein, welke werkzaamheden
normaal worden uitbesteed. Deze kosten, gemaakt in het kader van de te
realiseren huisvestingprojecten, ook op het terrein zoals «Onderhoud en
exploitatie» en (complexe)huuroplossingen, worden geraamd en
verantwoord op het betreffende begrotingsartikel (werkartikel) en
derhalve niet onder het artikel 01.01 «Personeel en Materieel».

Afstoot van onroerend goed

Het kabinet heeft bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma
Projecten Rijkshuisvesting (MPR) 1991-1995 (Kamerstukken II, 1990-1991,
21 809, nrs. 1-2) de afspraak gemaakt om de verkoop-opbrengsten van
onroerend goed in principe ten bate van de huisvesting te hergebruiken.
Bij de vaststelling van het MPR 1992-1996 (Kamerstukken II, 1991-1992,
nr. 22 308, nr. 1) is deze zgn. middelenafspraak bevestigd en van een
nadere uitleg voorzien. Met ingang van 1992 zijn de als gevolg van de
afspraak uit de verkoopopbrengsten beschikbaar komende middelen t.b.v.
de Rijkshuisvesting meerjarig in de begroting verwerkt. In overleg met de
Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën worden de
opbrengsten van het onroerend goed zo nauwkeurig mogelijk geraamd en
wordt het moment van vervreemding afgestemd. Momenteel zijn de
volgende gelden uit de raming van afstoot onroerend goed in de
ramingen van de onderstaande artikelen opgenomen.

1994 1995 1996 1997 1998

Investeringskosten
Rijkshuisvesting 159242 46578 30103 96875 4786
Justitie/JR 54983 26455 10215 20235 375
Totaal in de
begroting opgeno–
men 214225 73033 40318 117110 5161

Kengetallen

Door middel van kengetallen kan inzicht worden gegeven in de
uitvoering van het rijkshuisvestingsbeleid en kan op de uitvoering worden
gestuurd. Ook kunnen effecten van keuzes met betrekking tot
huisvestingsdoelstellingen zichtbaar worden gemaakt.

Om deze doeleinden te bereiken is het noodzakelijk dat een dynamisch
bestand wordt opgebouwd van relevante gegevens. Hierbij zal sprake zijn
van een groeiproces waarbij in eerste instantie de nadruk ligt op inventari–
satie en eerst later aandacht kan worden geschonken aan sturing door
middel van kengetallen. Dit laatste zal geleidelijk worden geëffectueerd in
de komende kabinetsperiode.

Thans is een eerste selectie gemaakt van kengetallen en indicatoren
waarvan de operationalisatie zal worden gestart:

a. uitvoering lokatiebeleid;
b. ruimtegebruik (per formatieplaats en per ministerie);
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c. huisvestingskosten (per oppervlakte-eenheid);
d. verwacht verloop van de onacceptabele onderhoudsvoorraad;
e. indicator voor de samenhang tussen inzet van personeel en de

output.

Tussen de artikelen van hoofdbeleidsterrein 01. «Huisvesting rijksdiens–
ten» en vorenstaande kengetallen en indicatoren bestaat geen 1 op
1-relatie. Zo zal verbetering van kantoorlokaties plaatsvinden door
uitvoering van herhuisvestingsprojecten die gefinancierd worden uit de
artikelen 01.08 «Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende
goederen», 01.10 «Investeringskosten rijksdiensten» en 01.11 «Justitie/
JR».

Wijziging van de onacceptabele onderhoudsvoorraad vindt zowel plaats
door onderhoudsprojecten op het artikel 01.09 «Onderhoud en exploita–
tie» als door realisatie van herhuisvestingsprojecten op het artikel 01.10
«Investeringskosten rijksdiensten» en 01.11 «Justitie/JR» (vervanging
bestaande bouw door nieuwbouw).

Energiebesparing wordt gerealiseerd door zowel de uitvoering van het
programma «Energie Efficiency Rijkshuisvesting» (EER-programma) als
door herhuisvestingsprojecten op de artikelen 01.10 «Investeringskosten
rijksdiensten» 01.11 «Justitie/JR» en wellicht 01.08 «Huren en andere
vergoedingen betreffende onroerendegoederen», omdat de nieuwe
huisvesting direct van energiebesparende maatregelen wordt voorzien.
Om deze reden worden niet per afzonderlijk artikel, maar voor alle
huisvestingsartikelen tezamen (artikel 01.08, 01.09, 01.10 en 01.11)
prestatiegegevens in de vorm van kengetallen en indicatoren gepresen–
teerd in de toelichting bij het hoofdbeleidsterrein 01. «Huisvesting
rijksdiensten».

De ontwikkeling van een stelsel van kengetallen en indicatoren zal
stapsgewijs plaatsvinden. Zo worden de kengetallen voor a. «de uitvoe–
ring van het lokatiebeleid» en d. «het verwacht verloop van de onaccepta–
bele onderhoudsvoorraad» als eerste uitgewerkt.

Uitvoering van het lokatiebeleid

Doel van deze indicator is inzicht te bieden in de mate waarin via de
rijkshuisvesting gestalte kan worden gegeven aan het lokatiebeleid van de
overheid. Bij de uitvoering van het lokatiebeleid wordt gestreefd naar een
matching van het lokatieprofiel van gebouwen en het mobiliteitsprofiel
van gehuisveste diensten.

Een eerste indicatie van de uitvoering van het lokatiebeleid kan worden
gegeven door de wijzigingen in lokaties van kantoorgebouwen die zich in
de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Locatie van kantoorgebouwen, saldo van toegevoegde en afgestoten opper–
vlakte in 1991, 1992 en 1993 (rrr bruto vloeroppervlak)

1991 1992 1993

A
143

B
-49

C
-51

A
133

B
5

C
- 14

A
29

B
18

C
11

De verdere stapsgewijze uitbouw van deze indicator zal zodanig
verlopen dat nadere aandacht zal worden besteed aan de matching van
lokatieprofiel en mobiliteitsprofiel, en aan een prognose voor de ver–
wachte toekomstige uitvoering van het lokatiebeleid bij uitvoering van de
meerjarige programmering.
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01.01 Personeel en Materieel

Het te voeren beleid

Voor het te voeren algemene personeelsbeleid wordt verwezen naar
§ 8.1 van het algemeen deel van de Memorie van Toelichting van
onderdeel XI-A en § 2.1 van het algemeen deel van de Memorïe van
toelichting, onderdeel XI-B. Het beleid t.a.v. van het niet-reguliere
personeel staat verwoord in bijlage 1C «Niet regulier personeel». Het te
voeren beleid m.b.t. de algemene materiële uitgaven staat verwoord in
§ 9. van het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting van onder–
deel XI-A. Het beleid m.b.t. automatisering is opgenomen in bijlage 2
«Automatiseringsbijlage».

T.a.v. het materieel budget wordt onderscheid gemaakt tussen centraal
beheerde budgetten en zelfbeheerbudgetten.

Hetcentraal beheren van bepaalde budgetten is vooral ingegeven uit
efficiency-overwegingen en omdat hiervoor vaak specifieke kennis
benodigd is. Het gaat hierbij met name om de inhuur van deskundigheid
op het gebied van organisatie en formatie, kosten van personeelsvoorzie–
ning, mobiliteit en interne communicatie.

Zelfbeheerbudgetten maken ongeveer 50% deel uit van het budget voor
«Algemene materiële uitgaven» en worden aan de verschillende
organisatie-onderdelen toegekend. De belangrijkste uitgaven in dit kader
zijn:

- huisvestingskosten voor de regionale directies, zoals energiekosten,
schoonmaakkosten, kosten van bewaking en beveiliging, kosten van
bedrijfsrestaurants;

- reis– en verblijfkosten, vorming en opleiding, representatiekosten.

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

110389
761

2720

112250
1 244

597

112630
1 238
-395

113645
1 352
-374

113619
1 352
-374

Stand ontwerp-begroting 1995 113870 114091 113473 114623 114597 114597
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Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

t/m 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Verplichtingen stand
ontwerp-begroting
1995

1994

1995

1996

1997

1998

1999

na 1999

Uitgaven stand
ontwerp-begroting

18985 113870 114091 113473 114623 114597 114597 1995

18985 96822 115807

17048 97043 114091

17048 96425 113473

17048 97575 114623

17048 97549 114597

17048 97549 114597

17048

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

112326 112250 112630 113645 113619
761 1 244 1 238 1 352 1 352

2720 597 -395 -374 -374

Stand ontwerp-begroting 1995 115807 114091 113473 114623 114597 114597

Oe onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Openstaande stand
verplichtingen t/m 1993

Verplichtingen:
01.01 Actief regulier personeel
01.02 Overige personele uitgaven
01.06 Algemene materiële uitgaven
01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

Uitgaven:
01.01 Actief regulier personeel
01.02 Overige personele uitgaven
01.06 Algemene materiële uitgaven
01.07 Automatiseringsuitgaven

Totaal

4093
693

2971
11 288

18985

Real.
1993

91 542
6264

17777
11 418

127001

88712
5605

18024
12817

125158

1994

85553
4883

12 120
11 314

113870

85553
4883

13620
11 751

115807

1995

83213
4905

14034
11 939

114091

83213
4905

14034
11 939

114091

1996

82291
4928

14514
11 740

113473

82291
4928

14514
11 740

113473

1997

82291
4928

15106
12298

1 1 4 623

82291
4928

15106
12298

114623

1998

82265
4928

15 106
12 298

114597

82265
4928

15 106
12298

114597

1999

82265
4928

15 106
12 298

114597

82 265
4928

15106
12298

114597
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Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

Verplichtingen gelijk aan uitgaven

Overboekingen van/naar departementen:
a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling 1995 (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»;

onderdeel01.06en01.07 520 528 548 548
b. Financiën, niet beleidsrelevant; onderdeel 01.06 -14 -14 -14 -14 -14

Specifieke mutaties
c. Extra uitgaven ter ondersteuning bedrijfsvoering; onderdeel 01.06 1 000
d. Overheveling naar artikel 01.01 «Personeel en materieel» onderdeel XI-A

i.v.m. centralisatie activiteiten kinderopvang naar de Centrale Sector;
onderdee!01.06 -266 -259 -259 -258 -258

e. Integrale benadering arbeidsvoorwaarden (zie artikel 01.03 «Loon–
bijstelling»; onderdeel 01.01 -650 -650 -650 -650

- Niet-beleidsrelevant; onderdelen 01.01 en 01.03 2000 1000

Overzicht personeelssterkte «Rijksgebouwendienst»

Rijksgebouwendienst 1994 1995 1996 1997 1998

Ontwerp-begroting 1994 =
Ontwerp-begroting 1995 1 032,0 982,0

1999

982,0 982,0 982,0 982,0

Onderverdeling budget artikelonderdeel 01.01.06 naar clusters van hoofdkostengroepen (x f 1000)

Verplichtingen:
1. huisvestingskosten, ondersteunende diensten.

bureaukosten
2. reis– en verblijfkosten, vorming en opleiding.

management-development en representatie kosten
3. overige algemene materiële uitgaven

Totaal

1993

5521

7279
4977

17777

1994

4463

4869
2788

12 120

1995

4391

6463
3180

14034

1996

4570

6726
3218

14514

1997

4755

6997
3354

15106

1998

4755

6997
3354

15 106

1999

4755

6997
3354

15106

Uitgaven:
1. huisvestingskosten, ondersteunende diensten,

bureaukosten 5 487 4 837 4 391 4 570 4 755 4 755 4 755
2. reis– en verblijfkosten, vorming en opleiding,

management-development en representatie kosten 7 458 5 650 6 463 6 726 6 997 6 997 6 997
3. overige algemene materiële uitgaven 5079 3133 3180 3218 3354 3354 3354

Totaal 18024 13620 14034 14514 15106 15106 15106
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01.02 Prijsbijstelling

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen
1. Overboekingen van/naar departementen

a. Aanvullende Post
b. Verdeeld over de artikelen

2. Generale mutaties
c. Ombuigingstaakstellingen
d. Compensatie ombuigingstaakstellingen van artikel 01.10

«Investeringskosten rijkshuisvesting» en 01.11 «Justitie/JR»

Stand ontwerp-begroting 1995

1994 1995

19 100
-19100

- 20 000

20000

0 0

1996

18800
-18800

- 20 300

20300

0

1997

20000
- 20 000

- 20 300

20300

0

1998

18300
-18300

- 20 300

20300

0

1999

0

Overboekingen van/naar departementen

ad a. en b.
De uit de Aanvullende Post uitgekeerde prijsbijstelling is als volgt over

de artikelen verdeeld:

(x f 1 000)

01.01 Personeel en materieel
01.07 Functionele kosten van het Koninklijk

Huis
01.08 Huren en andere vergoedingen

betreffende onroerende goederen
01.09 Onderhoud en exploitatie
01.10 Investeringskosten rijkshuisvesting
01.11 Justitie/JR

TOTAAL

1995

520

141

6869
3403
2 106
6061

19 100

1996

528

141

7635
4321

819
5356

18800

1997

548

141

7860
4212
2004
5235

20000

1998

548

141

8036
4244

803
4528

18300
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01.03 Loonbijstelling

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroling 1994
Nieuwe wijzigingen
1. Generale mutaties

a. Aandeel incidenteel; ombuiging
regeerakkoord

b. Aanvullende post; integrale benadering
arbeidsvoorwaarden

2. Overboekingen van/naar departementen
c. Aanvullende post; eindejaarsuitkering,

individuele loonontwikkeling, G&G–
sector alg. salarismaatregelen en

-400

- 650 - 650 - 650 -650

premies
3. Specifieke mutaties

d. Integrale benadering arbeidsvoorwaar–
den

568 1 094

650

1 104

650

1 105

650

1 105

650

Stand ontwerp-begroting 1995 568 694 1 104 1 105 1 105 1 105

Generale mutaties

ad. b.
In het regeerakkoord is overeengekomen om de reserveringen met

betrekking tot de integrale benadering arbeidsvoorwaarden, in tegenstel–
ling tot de eerdere besluitvorming, niet op de afzonderlijke begrotingen te
reserveren maar op de aanvullende post loonbijstelling.

Specifieke mutaties

add.
Bij Voorjaarsnota 1993 heeft het vorige kabinet in het kader van de

algemene budgettaire problematiek besloten tot invoering van een
integrale benadering van de arbeidsvoorwaarden (IBA) met ingang van
1995. Grofweg komt het er op neer dat, gelet op een veronderstelde
produktiviteitsontwikkeling, een gedeelte van de arbeidsvoorwaarden
door sectoren zelf verdiend kan worden. In de Voorjaarsnota 1993 is
uitgegaan van een jaarlijks inverdienpercentage van 0,7 op de loonsom.

Voor het onderdeel Rijkshuisvesting komt dit neer op een structureel
bedrag vanaf 1995 van f 0,65 mln. De dekking voor deze reeks is gevonden
opartikel 01.01 «personeel en materieel».

01.04 Post actieven

Het te voeren beleid

Voor het te voeren beleid wordt verwezen naar § 8.1.3 van het
Algemeen deel van de Memorie van Toelichting van onderdeel XI-A
(VROM, exclusief Rijkshuisvesting).
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Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen:
1. Specifieke mutaties

a. Afsplitsing RGD uit het artikel 01 10
«Post-actieven» in onderdeel XI-A 3 535 2 466 1 983 1 983

Stand ontwerp-begroting 1995 3 535 2 466 1 983 1 983 1 983

Verdeling van de uitgaven over de verschillende categorieën (x f 1000)

Wachtgeldgarantieregeling 1987
Rijkswachtgeldbesluit 1959
Overige uitkeringsregelingen

Overige kosten flankerend beleid

1995

2819
216
171

329

1996

2262
137
62

5

1997

1 790
132
61

1998

1 790
132
61

1999

1 790
132
61

Totaal RGD 3 535 2 466 1 983 1 983 1 983

De volume– en prestatiegegevens:

Geraamd aantal personen dat gebruik zal maken van de wachtgeld–
garantieregeling 1987

1994 1995

Stand ontwerp-begroting 1994 =
Stand ontwerp-begroting 1995

Toelichting:

Bij de Rijksgebouwendienst is begin 1994 meer duidelijkheid gekomen
in het verloop van de reorganisatie van de technische functies. Met name
omtrent het aantal herplaatsers dat niet aan een andere functie binnen of
buiten VROM geholpen kan worden en dus naar alle waarschijnlijkheid in
het wachtgeld zal instromen is meer duidelijkheid verkregen.

Geraamd aantal uitkeringsgerechtigden wachtgeldgarantieregeling 1987 aan het eind van het jaar

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aantal personen 87 67 61 47 46 45

01.05 Garanties

Het te voeren beleid

Met het oog op de terzake geldende regelgeving is onderhavig artikel
gecreëerd. Op dit artikel worden de door de Rijksgebouwendienst te
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verlenen en verleende garanties zichtbaar gemaakt. De mogelijkheid
bestaat dat in de toekomst dit soort incidentele garanties zich vaker zullen
voordoen. De eventueel te verlenen omzetgaranties vallen niet onder
onderhavig artikel.

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen:
1. Specifieke mutaties

a. Opnemen in de raming van een in 1993
verstrekte garantie 235

Stand ontwerp-begroting 1995 235

Op grond van het feit dat de garantieverplichting waarschijnlijk niet tot
betaling zal komen, is voor onderhavig artikel geen uitgavenraming
opgenomen.

Specifieke mutaties

ad a.
De voor 1994 opgenomen garantie ad f 0,235 mln. betreft ondermeer

een in 1993 verstrekte garantie aan Dijkoraad van f 0,2 mln. m.b.t. het
verlenen van opdrachten aan derden t.b.v. uitgeplaatst personeel in de
technische functie. Deze garantie vervalt in 1995.

Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot de aan Dijkoraad verstrekte garantie voor de uitvoering van activitaiten
(x f 1000)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Uitstaand risico per 1 januari
Vervallen of te vervallen garanties
Verleende of te verlenen garanties
Uitstaand risico per 31 december

200
200

200

200

200
200

01.06 Onderzoek

Het te voeren beleid

Op dit onderdeel worden verplichtingen en uitgaven verantwoord die
betrekking hebben op uitbesteed onderzoek ten behoeve van de voorbe–
reiding van het rijkshuisvestingsbeleid, de ontwikkeling van kennis en
instrumenten t.b.v de beleidsuitvoering en de evaluatie van het beleid. De
ontwikkelingen binnen de rijksoverheid en binnen de Rijksgebouwen–
dienst vormen aanleiding een aantal accenten te leggen in de beleids– en
instrumentontwikkeling dat tevens gevolgen heeft voor het onderzoek
rond de rijkshuisvesting. De accenten zijn:

- aanpassen van de sturing van de huisvestingsprocessen (norme–
ring);

- verbetering van de kennis van de (toekomstige) vraag naar huisves–
ting;

- verhoging van de kennis van de voorraad;
- verbetering van de inkoopfunctie;
- verbetering van de dienstverlening (facilitymanagement).
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Het voornemen is om, gerelateerd aan een nieuw regeeraccoord en
mede daaruit voortvloeiende politiek-maatschappelijke en beleidsmatige
ontwikkelingen, in 1996 een derde Rijkshuisvestingsplan uitte brengen.
Het onderzoek op de genoemde gebieden dat vanaf 1994 wordt uitbesteed
zal dan ook in sterke mate tot resultaten moeten leiden die belangrijke
beleidsvoorbereidende input vormen voor dit nieuwe Rijkshuisvestings–
plan.

Het onderzoek t.b.v. de rijkshuisvesting in zijn totaliteit heeft betrekking
op de volgende beleidsvelden:

Vastgoedbeleid: het optimaliseren van de vastgoedvoorraad in
technische en economische zin door het ontwikkelen van methoden,
technieken en informatie-voorziening ten behoeve van economisch,
technisch en administratief beheer, alsmede adviseren over facilitymana–
gement.

Vraagontwikkeling: kennisopbouw omtrent de actuele en toekomstige
vraag naar rijkshuisvesting, gericht op ontwikkelingen in de maatschappij
en in de rijksdienst alsmede op instrumentontwikkeling ten aanzien van
raming en normering van de huisvestingsbehoefte.

Allocatiebeleid: de koppeling van vraag en aanbod van rijkshuisvesting
in beleidsmatige zin binnen de randvoorwaarden van het algemeen
regeringsbeleid. Dit krijgt gestalte door de ontwikkeling van methoden en
technieken voor normering en urgentiestelling en door beleidsevaluatie.

Inkoopbeleid: optimalisering van de huisvestings-inkoopfunctie, het
opsteüen van constructies en contracten voor financieringen en project–
ontwikkeling en coordinatie van het kosten– kwaliteitsbeleid. Onderzoek
betreft de ontwikkeling van modelcontracten, financieringsvormen,
rekenmodellen, prestatiespecificaties en technieken voor nacalculatie en
begroting.

Milieu en Ruimtelijke Ordening: integratie van voor de rijkshuisvesting
belangrijke beleidsterreinen die buiten de Rijksgebouwendienst worden
geïnitieerd, alsmede de beleidsmatige ondersteuning van de Minister van
VROM als coördinerend Bouwminister ten aanzien van arbeidsomstandig–
heden en overheidsopdrachten. Onderzoek vindt onder meer plaats ten
behoeve van de ontwikkeling van richtlijnen, proefprojecten en
uitvoeringsinstrumenten.

Architectuurbeleid: grondslag hiervoor is de nota Architectuurbeleid
welke samen met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tot
stand is gekomen. Uit de middelen wordt onder meer een tijdelijke
bijdrage aan de stichting «Stimuleringsfonds voor Architectuur» betaald,
andere projekten zijn de oprichting van informatie– en documentatie–
punten, het opzetten van architectuuropleidingen en de Rijksprijs voor
bouwen en wonen «de Bronzen Bever».
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Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994

Stand ontwerp-begroting 1995

7 426 7 845 7 845 3 845 3 845
- 3 200 - 3 200 - 3 200

4226 4645 4645 3845 3845 3845

Verplichtingen 1993: 16004.

Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

t/m 1993

Verplichtingen stand
ontwerp-begroting
1995 11944

1994 5 544

1995 3200

1996 3 200

1997

1998

1999

na 1999

1994 1995 1996 1997 1998 1999

4226 4645 4645 3845 3845 3845

2 206

2 020 3 957

400 4 245

288 400 3 157

500 3 345

188 500 3 157

688

Uitgaven stand
ontwerp-begroting

1995

7750

9 177

7845

3845

3845

3845

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994 =
Stand ontwerp-begroting 1995 7 750 9 177 7 845 3 845 3 845 3 845

Uitgaven 1993:6952.

01.07 Functionele kosten van het Koninklijk Huis

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (bedragen x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen
1. Generale mutaties

a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling 1995
(zie artikel 01 02 «Prijsbijstelling»

Stand ontwerp-begroting 1995

7 020 7 031 7 031 7 031 7 031

141 141 141 141

7020 7172 7172 7172 7172 7172

Verplichtingen en uitgaven 1993: 7 878
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01.08 Huren en andere vergoedingen betreffende onroerende
goederen

Het te voeren beleid

Op onderhavig artikel worden verplichtingen en uitgaven verantwoord
die voortvloeien uit de door de Rijksgebouwendienst afgesloten huurcon–
tracten, lease-contracten en overige alternatief gefinancierde projecten,
alsmede precariorechten en erfpachten.

Uitgezonderd worden die projecten die in dit kader reeds onder het
artikel 01.11 «Justitie/JR» worden geraamd en verantwoord. Tezamen met
de overige werkartikelen voor de rijkshuisvesting worden de grotere
projecten weergegeven in het als bijlage 7 opgenomen Overzicht
Meerjarenramingen Rijkshuisvesting 1995-1999 (OMR 1995-1999). In de
artikelonderdelen wordt onderscheid gemaakt tussen huren en andere
vergoedingen met een initiële contractduur van 10 jaar of minder en
contracten van langere duur.

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

563062 298043 424447 238538 602074
-2736 3032 -204631 -11785 -377855

-11490 5554 4938 8935 7241

Stand ontwerp-begroting 1995 548836 306629 224754 235688 231460 234021

Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen stand
ontwerp-begroting
1995

1994

1995

1996

1997

1998

1999

na 1999

t/m 1993

2 539 739

31 222

51 416

51 416

51 416

51 416

51 416

2 251 437

1994

548 836

198227

14 194

14 194

14194

14194

14 194

279 639

1995 1996 1997 1998 1999

Uitgaven stand
ontwerp-beg roting

306629 224754 235688 231460 234021 1995

212278

3661 224754

3 661 235 688

2 978 231 460

7845 234021

75781

229 449

278313

294025

304 959

300 048

307 476
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Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

266675 272924 303648 315873 317780
-25736 -165 -14561 -19849 -24973
-11490 5554 4938 8935 7241

Stand ontwerp-begroting 1995 229449 278313 294025 304 959 300 048 307 476

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Openstaande stand Real.
verplichtingen t/m 1993 1993

Verplichtingen:
08.01 Huren van 10 jaar en korter
08.02 Huren langerdan 10 jaar

Totaal

Uitgaven:
08.01 Huren van 10 jaar en korter
08.02 Huren langer dan 10 jaar

Totaal

26 496 209 171
2513243 1 259621

2 539 739 1 468 792

210789
63667

274 456

1994

178 006
370 830

548 836

178 006
51 443

229 449

1995

195889
110740

306629

195 889
82424

278313

1996

194672
30082

224754

194672
99353

294025

1997

195 551
40 137

235 688

195 551
109 408

304 959

1998

190976
40 484

231 460

190976
109 072

300 048

1999

193537
40484

234021

193 537
113939

307 476

Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

Verplichtingen gelijk aan uitgaven

Overboekingen van/naar departementen:
a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling 1995 (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»;

onderdeel 08.01 en 08.02
b. Financiën t.b.v. huisvesting belastingdienst, onderdeel 08.01
c. Justitie, niet-beleidsrelevant; onderdeel 08.02
d. Economische Zaken, verzelfstandiging Senter

Desalderingen
e. Juiste artikelbelasting huisvestingskosten van het Kadaster naar de

derden

Specifieke mutaties
f. Afstemming tussen de werkartikelen; onderdeel 08.01
g. Afstemming tussen de werkartikelen; onderdeel 08.02

1994

1 840
50

-6382

-8662
1 664

1995

6869
2498

29
-347

-8439

-4659
9603

1996

7635
2 182

-347

-8439

- 22 183
26090

1997

7860
1 689

-347

-8439

- 27 973
36145

1998

8036
1 689

-347

-8439

- 29 889
36191

01.09 Onderhoud en exploitatie

Hef fe voeren beleid

Ten laste van dit artikel kunnen de volgende soorten van uitgaven
worden onderkend:

- dagelijks onderhoud;
- planmatig onderhoud;
- exploitatievoorzieningen tot f 250 000;
- energiebeperkende maatregelen in rijksgebouwen;
- achterstallig onderhoud;
- onderhoud t.b.v. de operatie Justitie/JR;
- Deltaplan Cultuurbehoud;
- luchtzuivering rijksarchieven;
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- rijksmonumenten met erfgoedfunctie;
- het verbeteren van de toegankelijkheid van rijksgebouwen, en van

door het rijk gehuurde gebouwen, voor gehandicapten;
- onderhoud en exploitatie t.b.v. de crisiscoördinatiecentra, jaarlijks

gemiddeld f 0,6 mln.;
- de benodigde uitgaven voor het inhuren van externe architecten en

adviseurs m.b.t. bovenstaande activiteiten, alsmede vooronderzoek
op het terrein van huisvestingsoplossing t.b.v. concrete zaken/
situaties.

- onderhoud ARBVO

Dagelijks onderhoud omvat activiteiten gericht op het voorkomen van
voortijdig verval en disfunctioneren en het opheffen van storingen en
klachten. Tot het dagelijks onderhoud worden ondermeer gerekend
klachtenonderhoud, calamiteitenonderhoud en contractonderhoud.

De door het kabinet naar aanleiding van de nota Onderhoud (Kamer–
stukken II, 1992/1993, 20 891, nr. 12) bij de Ontwerp-begroting 1994
beschikbaar gestelde extra middelen worden met ingang van 1994
aangewend voor het programma planmatig onderhoud. Planmatig
onderhoud is gericht op het corrigeren van kwaliteitsverliezen door
middel van ingrijpende reparatie en revisie van disfunctionerende
elementen. In nauw overleg met de departementen worden, om een
optimale allocatie van middelen te bewerkstelligen, onderhouds–
activiteitenplannen ontwikkeld.

Voor een meer inhoudelijk inzicht in de bestedingen en de beleidsma–
tige achtergronden van onderhavig artikel wordt verwezen naar de
desbetreffende passages in bijlage 7 «Overzicht meerjarenramingen
Rijkshuisvesting 1995-1999» (OMR 1995-1999).

In het kader van de middelafspraak Huren tussen het ministerie van
Financiën en het ministerie van VROM, zullen middelen structureel ter
beschikking worden gesteld ten behoeve van het achterstallig–, dagelijks
en planmatig onderhoud van door ARBVO gehuurde rijkseigendom–
panden en de instandhouding van die panden. Als compensatie hiervoor
komen de afstootopbrengsten tot een bedrag van f 46 mln. van aan
ARBVO verhuurde panden tot circa 1999 niet meer ten gunste van de
Rijkshuisvestingsbegroting. De uitgaven die gemoeid zijn met (achter)stal-
lig onderhoud en instandhoudingsuitgaven zullen bij Najaarsnota 1994 en
Voorjaarsnota 1995 worden toegevoegd.

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

186013
1 218
6996

168310
2860
4068

210038
5 115

- 1 1 207

205 104
5 115

-11 159

206 533
5 115

-8902

Stand ontwerp-begroting 1995 194227 175238 203946 199060 202746 202246

Verplichtingen 1993: 198845.
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Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Verplichtingen stand
ontwerp-begroting
1995

1994

1995

1996

1997

1998

1999

na 1999

Opbouw uitgaven vanaf de

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

Stand ontwerp-begroting 1995

t/m 1993 1994

65976 194227

45000 145727

20 976 30 000

18500

vorige ontwerp-begroting

1994

186013
1 218
3496

190727

1995 1996 1997

175238 203946 199060

127 762

30000 155446

17 476 30000 151 584

18 500 30 000

17 476

(x f 1000)

1995 1996 1997

168310 210038 205104
2860 5115 5115
7568 -11 207 -11 159

178 738 203 946 199 060

1998 1999

Uitgaven stand
ontwerp-begroting

202 746 202 246 1995

190727

178738

203 946

199060

154246 202746

30000 154770 202246

18 500 47 476

1998 1999

206 533
5115

-8902

202 746 202 246

Uitgaven 1993: 193 190.

Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

Verplichtingen gelijkaan uitgaven

Overboekingen van/naar departementen:
a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling 1995 (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»

Desalderingen
b. Toevoeging uit opbrengst parkeergarages (zie ontvangsten-artikel 01.02) 2 025
c. Bijdragen van de provincie Noord-Holland, het Zuiveringsschap en de

gemeente Naarden t.b.v. Vesting Naarden (zie ontvangsten-artikel 01.02)
d. Juiste artikelbelasting huisvestingskosten van het Kadaster naar de

derden - 651

Specifieke mutaties
e. Onderbrengen onderhoudscomponent bij leasefinanciering bij artikel

01.11 «Justitie/JR» en compensatie bomschade ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid 1 593

f. Afstemming tussen de werkartikelen 529

Verplichtingen niet gelijk aan uitgaven

Generale tnutaties
g. Achterstallig onderhoud en oplossing klimaatsproblematiek gebouwen

van de Tweede Kamer
Verplichtingen 3 500
Uitgaven

3403

2611

2300

-976

4321

2807

1 381

-976

4212

3202

-976

-8806 -19272 -18120
536 532 523

4244

3505

-976

16 198
523

5000
8500

Voor het merendeel aan opgenomen mutaties zijn de verplichtingen
gelijk gesteld aan de uitgaven. Deels wordt dit veroorzaakt doordat voor

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 900 hoofdstuk XI, nr. 4 41



de desbetreffende activiteiten de verplichtingen en uitgaven in hetzelfde
jaar vallen en deels is het in dit stadium niet mogelijk om de overige
mutaties op programmatische basis in een meer precieze vertaling van op
jaarbasis aan te gane verplichtingen op te nemen.

Desalderingen

adb.
In de Ontwerpbegroting 1994 (kamerstukken II, 1993/1994, 23 400

hoofdstuk XI, nr. 2, blz. 439) is aangekondigd dat het artikelonderdeel
01.02.02 «Overige ontvangsten» zal worden verhoogd met de geraamde
opbrengsten van de parkeergarage aan het Plein te Den Haag.

Inmiddels is een raming van de ontvangsten van de parkeergarages
Plein, Schedeldoekshaven, Parkstraat en Rijnstraat beschikbaar. De
opbrengsten van deze garages worden geraamd en verantwoord op het
artikelonderdeel 01.02.02 «Overige ontvangsten». Het onderhavige artikel
wordt met dezelfde bedragen verhoogd.

Specifieke mutaties

ad e.
Bij de in de begroting 1994 en meerjarenramingen op dit artikel

opgenomen bedragen ten behoeve van onderhoud JR 120 werd er vanuit
gegaan dat de leasefinanciering geen onderhoudscomponent kende en
onderhoudsuitgaven ten laste van het dit artikel dienden te worden
verantwoord. De met projectontwikkelaars en financiers gesloten
overeenkomsten omvatten echter ook de onderhoudscomponent, zodat
de hieruit voortvloeiende uitgaven ten laste van artikel 01.11 «Justitie/JR»
dienen te worden verantwoord. Tevens zit in deze post besloten dat als
gevolg van de overschrijding in 1993 van de uitgaven ten opzichte van de
beschikbare begrotingsbedragen op het artikel 01.11 «Justitie/JR», het
mogelijk is om ten laste van dat artikel compensatie te bieden voor de
geraamde uitgaven 1994 inzake het herstel bomschade aan het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

01.1O Investeringskosten rijksdiensten

Het te voeren beleid

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord met betrekking tot
investeringsprojecten. Hieronder worden uitgaven verstaan zoals het
aankopen danwel (ver)bouwen van investeringsprojecten en de daarmee
verbonden kosten voor het inhuren van externe architecten en adviseurs.
De uitvoering van de percentage-regeling voor toe te passen beeldende
kunst in Rijksgebouwen wordt eveneens op dit artikel verantwoord. De
kunstvoorzieningen vormen een geïntegreerd onderdeel van investerings–
projecten.
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Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

131841 134 1431 260051 27762 19816
67980 142286 53946 62924 -4211

154303 -56515 -23617 -61376 42614

Stand ontwerp-begroting 1995 354124 219914 56334 29310 58219 55371

Verplichtingen 1993: 220 867.
1 In de artikelsgewijze toelichting bij ontwerp-begroting 1994 stond abusievelijk 104 143 en 56 005 vermeld.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

Stand ontwerp-begroting 1995

1994

162 274
86767

- 28 883

220 158

1995

98377
120734
23865

242 976

1996

38873
53906

- 12901

79878

1997

95419
63261

- 20 345

138335

1998

39846
24257

-16980

47 123

1999

51 195

Uitgaven 1993: 212927.

Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

Verplichtingen gelijk aan uitgaven

Overboekingen van/naar departementen:
a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»

Desalderingen
b. Verrekening uitgaven met projectontwikkelaar/belegger zie ontvangsten–

artikel 01.02)

Generale mutaties
c. Ombuigingstaakstelling (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»

Specifieke mutaties
d. Afstemming tussen de werkartikelen
e. Van onderdeel XI-A t.b.v. invulling taakstelling Rijkshuisvesting
f. Compensatie t.b.v. restantproblematie Kadaster
g. Compensatie t.b.v. P&M-problematiek

Verplichtingen niet gelijk aan uitgaven

Specifieke mutaties
h. Wijziging verplichtingenmoment n.a.v. actualisering programma

Verplichtingen
i. Kasgeldlening 1994/1995 met het artikel 01.11 «Justitie/JR»

Uitgaven

1 973

6869

-725

2 106

-8647

5206
436

-796
1 028

819

- 4 165
461

-747
-794

2004 803

-8475 -13248

-8421
802

- 1 046
-436

146186 -43380 -10716 -41031

- 37 000 37 000

-8350

- 7 6 3 4
538

- 2086
-251

59 594

Desalderingen

adb.
Deze desaldering heeft betrekking op de verrekening van uitgaven met

projectontwikkelaars/beleggers. Voor het project CBR Willemshof, een
onderdeel van de nieuwe rechtbank in Rotterdam, wordt in 1994 een
bedrag van f 1,9 mln. met de projectontwikkelaar/belegger verrekend. Dit
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bedrag vormt een onderdeel van het totale van beleggers terug te
vorderen bedrag dat is opgenomen onder artikel 01.02 «Diverse ontvang–
sten».

Specif ieke mutaties

adh.
Het betreft hier geen intensivering van de onder dit artikel verant–

woorde investeringsprojecten, maar een noodzakelijke aanpassing van de
verplichtingenbedragen op basis van de actualisatie van het Overzicht
Meerjarenramingen Rijkshuisvesting.

ad i.
Door middel van deze kasgeldlening kunnen Justitie-projecten met een

hoge politieke prioriteit in 1994 worden gerealiseerd. De verschuiving kan
binnen het IKR artikel worden opgevangen omdat de realisatie van
geplande projecten is gewijzigd.

01.11 Justitie/JR

Het te voeren beleid

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de organisatie,
structuur en capaciteit van de justitiële diensten is in 1990 besloten tot
uitbreiding van huisvesting in deze sector. Centrale doelstelling is om de
betreffende justitiële diensten zodanig doeltreffend, funktioneel en
kostenbewust te huisvesten, dat deze diensten nu en in de toekomst
efficiënt en effectief kunnen opereren. Hiertoe worden activiteiten
ontplooit in de sfeer van huren, alternatief gefinancierde huisvestingsop–
lossingen en investeringsprojekten. Hieronder worden uitgaven verstaan
zoals het aankopen danwel (ver)bouwen van investeringsprojecten en de
daarmee verbonden kosten voor het inhuren van externe architecten en
adviseurs. Hiervoor is destijds een oplopende reeks tot jaarlijks f 120 mln.
aan de begroting voor de Rijkshuisvesting toegevoegd. Tezamen met
reeds lopende projekten en de opbrengsten uit de afstoot van onroerend
goed in deze sector vormt dit het meerjarige budget. De activiteiten
vinden plaats in de sectoren: Rechtelijke organisatie, CAP '96 en overige
Penitentiaire Inrichtingen, Korps Landelijke Politie Diensten en overigen
(Raden voor Kinderbescherming en het Ministerie van Justitie in engere
zin).

Op basis van thans daartoe beschikbare gegevens en conform de
gewijzigde inhoud van de artikelonderdelen 01 en 02 (huren van 10 jaar en
korter jaar respectievelijk langer dan 10 jaar) zijn onderbouwde ramingen
per artikelonderdeel opgenomen. Daarbij zijn voor wat betreft het
artikelonderdeel 02, conform de methodiek op onderdeel 01, de verplich–
tingen vooralsnog gelijk gesteld aan de uitgaven. De administratieve
verwerking van de opbrengsten uit afstoot van onroerend goed vindt
plaats op artikelonderdeel 01.11.03.
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Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

Stand ontwerp-begroting 1995

1994

207 461
412 937
- 53 009

567 389

1995

287 872
161 883
- 38 027

411 728

1996

239 003
-15945

12813

235 871

1997

237 945
- 59 523

1 135

179 557

1998

210979
- 60 297

34909

185 591

1999

186 378

Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

t/m 1993

Verplichtingen stand
ontwerp-begroting
1995 143147

1994 100000

1995 43 147

1996

1997

1998

1999

na 1999

1994

567 389

311 708

255 681

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

Stand ontwerp-begroting 1995

1994

167 995
205 130
38583

411 708

1995

411 728

287 585

124 143

(xf 1000)

1995

272 521
344043
-30 151

586413

1996

235871

154389

81 482

1996

245 454
20202
12876

278 532

1997

179 557

109766

69791

1997

237 945
- 59 523

12826

191 248

1998

185591

90273

95318

1998

210979
-60297

9382

160 064

1999

Uitgaven stand
ontwerp-begroting

186 378 1995

411 708

586413

278 532

191 248

160 064

53746 149064

132 632

1999

149064

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Openstaande stand
verplichtingen t/m 1993

Verplichtingen:
11.01 Justitie/JR-huren van 10 jaar en korter
11.02 Justitie/JR-huren langer dan 10jaar
11.03 Justitie/JR-investeringen

Totaal

Uitgaven:
11.01 Justitie/JR-huren van 10 jaar en korter
11.02 Justitie/JR-huren langer dan 10 jaar
11.03 Justitie/JR-investeringen

Totaal

200
142947

143147

Real
1993

20711

212465

233 176

20889

117 148

138037

1994

25491
5795

536 103

567 389

25491
5795

380 422

411 708

1995

25888
44202

341 638

411 728

25888
44202

516323

586 413

1996

23779
91 423

120669

235871

23779
91 423

163330

278 532

1997 1998 1999

19128 19095 17614
105050 112578 121 495
55379 53918 47269

179557 185591 186378

19128 19095 17614
105050 112578 117486
67070 28391 13964

191248 160064 149064
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Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

6061 5356 5235 4528

- 4 803 - 4 803 - 4 803

1 009 550

-7753 -7225 -5452 -7350

Verplichtingen gelijk aan uitgaven

Overboekingen van/naar departementen:
a. Aanvullende Post, Prijsbijstelling 1995 (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»;

alle onderdelen
b. Justitie; overdracht vermogensbestanddelen t.b.v. RU-projecten; alle

onderdelen

Desalderingen
c. Verrekening uitgaven met projectontwikkelaars/financiers (zie

ontvangstenartikel 01.02); onderdeel 11.03 6 576

Generale mutaties
d. Ombuigingstaakstelling (zie artikel 01.02 «Prijsbijstelling»

Specifieke mutaties
e. Juiste artikelbelasting; onderdeel 11.01 5113
f. Afstemming tussen de werkartikelen; onderdeel 11.01 -400
g. Onderbrengen onderhoudscomponent bij leasefinanciering van artikel

01.09 «Onderhoud en exploitatie» en compensatie voor het herstel van
de bomschade aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen–
heid; onderdeel 11.03 -1593

- Niet-beleidsrelevant; onderdeel 11.03 -1000

Verplichtingen niet gelijk aan uitgaven

Specifieke mutaties
h. Kasgeldlening 1994/1995 met het artikel 01.10 «Investerings-kosten

rijksdiensten»; onderdeel 11.03
Uitgaven 37000 -37000

i. Juiste artikelbelasting; onderdelen 11.02en 11.03
Verplichtingen -58705
Uitgaven -5113

- Niet-beleidsrelevant; onderdeel 11.03
Verplichtingen - 3 000
Uitgaven -2000

2 452 6 089
-274 -274

1815 571
-274 809

8806 19272 18120 16198

- 48 328
- 2 4 5 2

-1 000

-6152 -13506 24956
-6089 -1815 -571

Desalderingen

ad c.
In de 2e suppletore begroting 1993 (kamerstukken II, 1993/1994, 23 507,

nr 2, blz. 99 en 100) was opgenomen dat f 26,5 mln. in plaats van in 1993,
in 1994 zal worden ontvangen. In verband hiermee is de uitgaven en
ontvangstenraming bij 1e suppletore begroting 1994 met f 26,5 mln
verhoogd (kamerstukken II, 1993/1994, 23 739, nr. 2, blz. 59 en 60). Op
grond van gewijzigde inzichten terzake is dit bedrag met f 8,135 mln. naar
boven bijgesteld.

Specifieke mutaties

ad g.
Bij de in de begroting 1994 en meerjarenramingen op het artikel 01.09

«Onderhoud en exploitatie» opgenomen bedragen ten behoeve van
onderhoud JR 120 werd er vanuit gegaan dat de leasefinanciering geen
onderhoudscomponent kende en onderhoudsuitgaven ten laste van het
desbetreffende artikel dienden te worden verantwoord. De met projectont–
wikkelaars en financiers gesloten overeenkomsten omvatten echter ook
de onderhoudscomponent, zodat de hieruit voortvloeiende uitgaven ten
laste van onderhavig artikel dienen te worden verantwoord.

Tevens zit in deze post besloten dat als gevolg van de overschrijding in
1993 van de uitgaven ten opzichte van de beschikbare begrotings–
bedragen op onderhavig artikel, het mogelijk is om ten laste van artikel dit
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compensatie te bieden voor de geraamde uitgaven 1994 inzake het herstel
bomschade aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

adh.
Op basis van de meest recente inzichten in de te verwachten uitgaven

op dit artikel doet zich een versnelling van uitgaven voor van ongeveer
f 37 mln. Met het oog op de hoge politiek prioriteit, welke een aanvaard–
bare uitvoering van voorgenomen beleid noodzakelijk maakt, is een
verschuiving ten laste van artikel 01.10 «Investeringskosten rijksdiensten»
bewerkstelligd. In 1995 zal dit artikel met f 37 mln. worden verlaagd ten
gunste van artikel 01.10 «Investeringskosten rijksdiensten»

ad e,i
Aan deze zeer substantiële mutaties liggen een twee-tal hoofdoorzaken

ten grondslag. In de eerste plaats waren op artikelonderdeel 02 mede
opgenomen alle beschikbare gelden voor JR-120 projekten welke wel in
de planning, maar nog niet in programmering als uitvoeringsrijp konden
worden opgenomen. Inmiddels zijn alle projekten toegerekend aan die
artikelonderdelen waarop de verantwoording dient plaats te vinden.

In de tweede plaats heeft een actualisering van de totale planning en
programmering plaatsgevonden, welke eveneens wijzigingen op
artikelonderdeel met zich brengen. Daarnaast speelt dat de in deze
Ontwerpbegroting opgenomen gewijzigde omschrijving van de onderde–
len 01 en 02 een zekere aanpassing van artikelonderdeelbelasting met zich
brengt.

O1.12 Voorzieningen ten behoeve van de rijkshuisvesting

Het te voeren beleid

Onderhavig artikel is bedoeld om binnen de begroting voor de
Rijkshuisvesting enige flexibiliteit te creëren, t.b.v. het verder vorm en
inhoud geven aan het portefeuillebeleid. De middelen zijn bedoeld om
tussen de twee jaarlijkse momenten van begrotingsvoorbereiding,
zelfstandig bedrijfseconomische beslissingen te nemen binnen de
bestaande begrotingen en meerjarenramingen, zonder dat dit leidt tot
uitbreiding van het huisvestingsvolume en zonder dat daarmee wijzigin–
gen worden aangebracht in de onderlinge prioriteitenrangschikking van
het politiek gefiatteerde meerjarenprogramma. Voorts kunnen zij
eveneens worden benut om andere, kleine knelpunten die zich tijdens de
uitvoering voordoen, weg te nemen.

In verband met de behoefte aan enige interne flexibiliteit zal in de
komende planperiode worden gestreefd naar een omvang van f 10
miljoen in het begrotingsjaar, oplopend met f 5 mln. per jaar in de
meerjarenramingen. De middelen komen in eerste instantie beschikbaar
door budgettaire meevallers en eventuele vrijvallende huren welke niet
aan enig departementaal compartiment kunnen worden toegeschreven.
De op dit artikel ontstane middelen kunnen vervolgens worden aange–
wend voor de omzetting van dure/ondoelmatige huur/lease in a fonds
perdu financiering, wat iteratief weer tot nieuwe middelen kan leiden. Als
gevolg van de taakstelling 1995 en de afwezigheid van budgettaire
meevallers kan bij de ontwerp-begroting 1995 nog geen invulling aan de
voorzieningen ten behoeve van de Rijkshuisvesting worden gegeven. Op
grond hiervan is voorals nog een PM-raming opgenomen.
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01.13 Nog nader te verdelen

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen en uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen
a. ombuigingen regeerakkoord - 8 200 - 9 000 -9800

Stand ontwerp-begroting 1995 - 8 200 - 9 000 - 9 800 - 9 800

Generale mutaties

ad. a.
De aandelen van de Rijkshuisvesting in de efficiency-kortingen op de

«externe dienstverlening», het «aankoopbeleid overheid» en de «32-
uursbanen overheid» zijn op dit artikel gestald.

Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

Verplichtingen gelijk aan uitgaven

Generale mutaties
Aandeel «externen»
Aandeel «aankoopbeleid overheid»
Aandeel «32-uursbanen overheid

-3500
-3500
-1 200

-3500
-3700
-1 800

-3500
-3800
-2 500

O2. Huisvesting ten behoeve van derden

O2.01 Huisvestingskosten ten behoeve van derden

Het te voeren beleid

De Rijksgebouwendienst voert werkzaamheden uitten behoeve van o.a.
specifieke departementsonderdelen, instellingen van hoger onderwijs en
verzelfstandigde diensten, waarvoor de uitgaven, die met derden worden
verrekend, ten laste van dit artikel komen. In tegenstelling tot de overige
begrotingsartikelen is voor dit artikel geen programmatisch onderbouwde
raming te geven van de uit te voeren activiteiten. De corresponderende
ontvangsten zijn geraamd op artikel 02.01 van de begroting van ontvang–
sten.

Deze werkzaamheden omvatten:
1. bouw en aankoop;
2. onderhouds– en exploitatievoorzieningen, alsmede huren;
3. architecten– en adviseurswerkzaamheden, die ten dele via opslag op

de in uitvoering komende werken worden terugontvangen op het
ontvangstenartikel 01.01 «Vergoeding van apparaatskosten».

Ten tijde van de 1e suppletore begroting 1994 is in verband met de
verzelfstandiging van het Kadaster gekozen om in eerste instantie de
uitgaven te verantwoorden op de eigen begroting. In verband met het
gewijzigde karakter van het kadaster als verzelfstandigde dienst, is er
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echter voor gekozen om vanaf 1 mei 1994 de hiermee gemoeide
huisvestingskosten te verantwoorden op de derden-begroting.

Verplichtingen en uitgaven

Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
Nieuwe wijzigingen:
1. Desalderingen

a. Verzelfstandiging Kadaster
b. Actualisatie n.a.v. verwachte stabilisatie

werkvoorraad

95000 95000 95000 95000 95000

7033 10865 9415 9415 9415

10000 -10000 -10000 -10000 -10000

Stand ontwerp-begroting 1995 92033 95865 94415 94415 94415 94415

Verplichtingen 1993: 59 444.

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen:
1. Desalderingen

a. Verzelfstandiging Kadaster
b. Actualisatie n.a.v. verwachte stabilisatie

werkvoorraad

95000 95000 95000 95000
-10000

95000

7033 10865 9415 9415 9415

-10000 -10000 -10000 -10000

Stand ontwerp-begroting 1995 92033 95865 94415 94415 94415 94415

Uitgaven 1993: 88031.

Relatie verplichtingen en uitgaven

Voor de verplichtingen op dit artikel geldt een betaalritme van 80% in
het jaar waarin de verplichting wordt aangegaan en 20% in het daaropvol–
gende jaar.

Desalderingen

ad. a
Naar aanleiding van de verzelfstandiging van het Kadaster per 1 mei

1994 zijn de geraamde uitgaven op de artikelen 01.08 «Huren en andere
vergoedingen betreffende vergoedingen» en 01.09 «Onderhoud en
exploitatie» verlaagd daardeze uitgaven nu op het derden-artikel worden
verantwoord. In samenhang met deze boeking is op het derden–
ontvangstenartikel een identieke boeking opgevoerd.

adb.
Aan dit artikel ligt geen programmatische onderbouwing ten grondslag,

daar het initiatief tot het realiseren van huisvestingsoplossingen in deze
sfeer, uit gaat van de betreffende derde. De verwachting bestaat dat de
werkvoorraad zich echter rond de f 95 mln. zal stabiliseren. In samenhang
met deze boeking is op het derden-ontvangstenartikel een identieke
boeking opgevoerd.
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Wetsartikel 4

01. Huisvesting rijksdiensten (eigen dienst)

01.01 Vergoedingen van apparaatskosten

Het te voeren beleid

Voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van derden brengt
de Rijksgebouwendienst, naast directe, in een aantal gevallen ook
indirecte kosten in rekening. De Rijksgebouwendienst heeft in aanvulling
op de als basis hiervoor dienende Handleiding Tarieven van het ministerie
van Financiën, eigen tarieven ontwikkeld.

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 000)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Stand ontwerp-begroting 1994 =
Stand ontwerp-begroting 1995 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Ontvangsten 1993: 3 996.

01.02 Diverse ontvangsten

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1000)

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen

Stand ontwerp-begroting 1995

De onderverdeling naar artikelonderdelen

02.01 Ontvangsten personeel en materieel
02.02 Overige ontvangsten

Totaal

1994 1995

21 186 21 186
26500
10574 5920

58 260 27 106

van de ontvangsten

Real.
1993

20630

20630

1996

21 186

4738

25924

(x f 1000)

1994

410
57850

58260

1997

21 186

3202

24388

1995

410
26696

27 106

1998 1999

21 186

3505

24691 24691

1996 1997 1998

410 410 410
25514 23978 24281

25 924 24 388 24 691

1999

410
24281

24691
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Overzicht mutaties na 1e suppletore begroting 1994 (x f 1000)

1994 1995 1996 1997 1998

Desalderingen:
a. Toevoeging uit opbrengst parkeergarages (zie uitgavenartikel 01.09);

onderdeel 02.02 2025 2611 2807 3202 3505
b. Bijdragen van de provincie Noord-Holland, het Zuiveringsschap en de

gemeente Naarden t.b.v. Vesting Naarden (zie uitgaven-artikel 01.09);
onderdeel 02.02 2 300 1 381

c. Verrekening uitgaven met projectontwikkelaar/belegger (zie uitgaven–
artikel 01.10); onderdeel 02.02 1 973

d. Verrekening uitgaven met projectontwikkelaars/financiers (zie uitgaven–
artikel01.11);onderdeel02.02 6576 1009 550

02. Huisvesting ten behoeve van derden

02.01 Te ontvangen huisvestingskosten van derden

Het te voeren beleid

De ontvangsten die op dit artikel zijn geraamd, vloeien direct voort uit
de uitgaven die de Rijksgebouwendienst ten laste van het uitgavenartikel
02.01 «Huisvestingskosten ten behoeve van derden» verricht.

De kosten van huisvesting ten behoeve van derden worden als
uitgangspunt doorberekend aan deze derden en op dit ontvangstenartikel
verantwoord. De doorberekende apparaatskosten RGD voor deze derden
worden verantwoord op het ontvangstenartikel 01.01 «Vergoedingen van
apparaatskosten».

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 000)

Stand ontwerp-begroting 1994
1e suppletore begroting 1994
Nieuwe wijzigingen
1. Desalderingen

a. Verzelfstandiging Kadaster
b. Actualisatie n.a.v. verwachte stabilisatie

werkvoorraad

Stand ontwerp-begroting 1995

1994

95000
- 10000

7033

92033

1995

95000

10865

-10000

95865

1996

95000

9415

- 10 000

94415

1997

95000

9415

- 10 000

94415

1998

95000

9 415

- 10 000

94 415

1999

94415

Realisatie 1993:86478.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer
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