AlgEmENE REkENkAmER
WIE CHECKT AL DIE
KOSTEN EIGENLIJK?

VERVANGING F16: € 14,6 MILJARD

NATUURBESCHERMING: € 377 MILJOEN

BANKENSTEUN: € 140 MILJARD

NATIONALE POLITIE: € 5,3 MILJARD
ONDERWIJS: € 34 MILJARD
BESTRIJDING OVERGEWICHT: € 26 MILJOEN

AANPAK MESTPROBLEMATIEK: € 170 MILJOEN

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG: € 297,5 MILJOEN

In 2014 bestaat de Algemene Rekenkamer 200 jaar. Dat vieren we met
een mooie prijsvraag en deze Onderwijskrant. Scan de QR-code, of ga
naar www.rekenkamer.nl/prijsvraag.

Zonder dat je erbij stilstaat komen we iedere dag in aanraking

lastinggeld. Hoe doet ze dit? En wat onderzoekt ze dan precies?

met publieke voorzieningen. Die vinden we met z’n allen erg nut-

Dat en meer lees je in deze krant. Na het lezen van deze krant

tig, maar ze kosten ook een hoop geld. De Algemene Rekenkamer

kun je meedoen aan de prijsvraag: bedenk een onderzoek voor

controleert of de overheid wel zorgvuldig omgaat met al dat be-

de Algemene Rekenkamer en win kaarten voor een popfestival!

Ieder land heeft een rekenkamer nodIg
Waarom is een rekenkamer nodig?
De regering in Nederland kan niet zomaar
alles doen wat ze wil. Eerst moeten de
Tweede en Eerste kamer wetsvoorstellen
goedkeuren, pas daarna kunnen ze uitgevoerd worden. Ook controleren de Tweede
en Eerste kamer of ministers hun werk wel
goed doen.
De Algemene Rekenkamer heeft een belangrijke plaats in deze controle. met de
onderzoeksresultaten van de Rekenkamer
kan de Tweede kamer de regering aanspreken op haar functioneren. De Rekenkamer

zoekt namelijk precies uit of geld wel goed
besteed wordt, en of beleid wel het verwachte resultaat oplevert. Door goede controle werkt de democratie dus beter. Ook
krijgen mensen door goede controle meer
vertrouwen in de overheid.
Wat als er geen goede rekenkamer is?
In veel landen is het vertrouwen in de democratie helemaal niet zo groot. Soms is er
dan ook geen, of een minder goed werkende rekenkamer. In deze landen wordt dus
niet goed gecontroleerd hoe het belasting-

geld wordt besteed. Belastinggeld kan worden misbruikt door politici voor hun eigen
belang. Dit noemen we ook wel corruptie.
griekenland
Een actueel voorbeeld is de situatie in griekenland. De griekse bevolking heeft het zwaar:
er is bijna nergens meer geld voor, niet voor
pensioenen en niet voor ziekenhuizen. Waar
is dat geld allemaal gebleven? In ieder geval
niet in de staatskas, maar waarschijnlijk in de
zakken van corrupte politici en ziekenhuisdirecteuren.

nIet alleen rapporten

In 2012 besloot de Algemene Rekenkamer om
samen met de rekenkamers van België, Duitsland, Frankrijk en de Europese Rekenkamer
de collega’s van de griekse rekenkamer een
handje te helpen. Het doel is de overheidsfinanciën in griekenland beter te controleren en de corruptie te bestrijden. Een goed
werkende rekenkamer kan helpen de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. De
president van de griekse rekenkamer is blij
met de hulp. Hij vindt dat zijn rekenkamer
sterker moet worden en een zichtbare rol
moet gaan spelen in griekenland.

www.youtube.com/watch?v=_2ZIKcnI1kY

luIs In de pels van ons
polItIeke bestel
sander dekker is staatssecretaris van onderwijs, cultuur en
Wetenschap. zijn ministerie krijgt regelmatig bezoek van onderzoekers van de algemene rekenkamer. ‘de rekenkamer móet het
anderen soms een beetje lastig maken, anders doet ze haar werk
niet goed.’
heeFt u recente voorbeelden van onderzoeken door de rekenkamer die ertoe
leidden dat het ministerie de zaken anders ging aanpakken?
‘De Rekenkamer constateerde een tijdje terug
dat we als ministerie onze inkoop niet goed
geregeld hadden. je moet - wanneer je als
overheid iets groots koopt - altijd alle bedrijven een eerlijke kans geven om je een aanbod
te doen. We hielden ons niet altijd aan de
regels die daarvoor gelden. Door dat rapport
zijn we daarin veel strenger geworden. Dat
is ook goed, want de overheid is voor eerlijke
concurrentie tussen bedrijven en dan moet je
zelf natuurlijk ook de boel op orde hebben.’
hoe Weet je als staatssecretaris oF een
beleidsWijziging daadWerkelijk gaat
Werken, bijvoorbeeld bij het vervangen van de studieFinanciering door een
leenstelsel?
‘minister Bussemaker heeft van tevoren precies laten onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn van zo’n belangrijk nieuw plan. Er
is heel veel bestaand onderzoek vergeleken,
onderzocht hoe andere landen omgaan met

studiefinanciering en we hebben wetenschappers van de universiteit Twente extra onderzoek laten doen. Vervolgens hebben zowel het
centraal Planbureau als het Sociaal en cultureel Planbureau naar onze plannen laten
kijken. Al die informatie hebben we ook aan
de Tweede kamer gegeven, zodat zij precies
kunnen nagaan hoe de plannen uitpakken
voor studenten. Als het plan wordt ingevoerd,
blijven we de gevolgen ervan volgen en sturen
we bij als het nodig is.’
de algemene rekenkamer is vaak kritisch op het beleid van een minister oF
staatssecretaris. Wat vindt u daarvan?
‘Een instituut als de Rekenkamer móet het
anderen soms een beetje lastig maken, anders doet ze haar werk niet goed. Als de Rekenkamer kritiek heeft op je eigen beleid is
dat soms vervelend, maar je weet tegelijk heel
goed dat ze belangrijk is voor het evenwicht
in ons politieke bestel, ze is de spreekwoordelijke luis in de pels.’

Sander Dekker

5 x onafhankelIjk
1. De Algemene Rekenkamer staat in de grondwet.
Daar wordt ze Hoog college van Staat genoemd.
De grondwet kan niet zomaar gewijzigd worden,
dus de Rekenkamer kan
niet ‘afgeschaft’ worden
als ministers of het parlement geen zin meer in
de onderzoeksrapporten
hebben.
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2. Het college is het
bestuur van de Algemene
Rekenkamer. collegeleden kunnen niet
ontslagen worden. Zij
worden voor het leven
benoemd (dit is tot je
zeventigste). Hierdoor
hebben ze geen last van
politieke druk en kunnen ze onafhankelijk
opereren.

De Algemene Rekenkamer is onafhankelijk. Die
onafhankelijkheid zit in een aantal kenmerken.

3. De Rekenkamer bepaalt
zelf wat ze onderzoekt.
Het onderzoek moet
natuurlijk wel voldoen
aan de opdracht die de
Rekenkamer volgens de
grondwet heeft. Om de
taak goed te kunnen uitvoeren, heeft ze toegang
tot alle dossiers op de ministeries en tot informatie
bij instellingen met een
publieke taak, zoals de
Belastingdienst.

4. De Rekenkamer heeft
de vrijheid om te publiceren wat, wanneer en hoe
ze wil. Het parlement kan
om een onderzoek vragen,
en soms doet een minister
dit ook.

jongeren in (en uit) de gevangenis
2007 en 2012
5. De Rekenkamer heeft
de vrijheid om te bepalen
hoe ze het geld besteedt
dat ze uit de staatskas
krijgt. De Rekenkamer
krijgt ongeveer € 29 miljoen van de rijksoverheid
en mag zelf bepalen aan
welke onderzoeken ze dit
geld uitgeeft.

23 45

Jongeren die een ernstig misdrijf plegen
gaan naar een jeugdgevangenis. Het doel
is, naast straf, zorgen dat de jongere zo
begeleid wordt, dat hij in de toekomst geen
misdrijven meer pleegt. Uit het onderzoek
van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de
behandelmethoden zijn verbeterd en dat
jongeren in de gevangenis beter worden
begeleid.

De Algemene Rekenkamer brengt na afloop
van een onderzoek niet alleen rapporten
uit. Tweede kamerleden hebben vaak maar
weinig tijd om rapporten te lezen, daarom
maakt de Rekenkamer soms ook filmpjes
of posters met de resultaten van een onderzoek. Via een poster of filmpje kan je op een
snelle manier iets laten zien. Zo heeft de
Rekenkamer bijvoorbeeld posters gemaakt
over geldstromen in het basisonderwijs en
over de uitgaven aan het spoor. Daarnaast

staat steeds meer informatie in webdossiers
op de website.
topsport
De Algemene Rekenkamer heeft ook een eigen
Youtube-kanaal. Hier vind je bijvoorbeeld een
filmpje over topsportbeleid in Nederland en
de kosten van een Olympische medaille. Behalve filmpjes over onderzoeken kan je er ook
interviews met mensen van de Rekenkamer
bekijken.

telt nederland
straks 16 mIljoen
factcheckers?
het college is het bestuur van
de algemene rekenkamer. kees
vendrik, oud-tweede kamerlid
voor groenlinks, is een van
de drie collegeleden. hij ziet
dankzij internet en social
media een grote toekomst voor
onderzoek naar het functioneren van de overheid. en niet
alleen door rekenkamers.
Waarom ging je juist bij de algemene rekenkamer aan de slag?
‘Het belangrijkste vind ik dat ik samen met
300 collega’s kan bevorderen dat de overheid
geld dat de burger afdraagt goed besteedt. Een
voorbeeld daarvan zijn de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. De jongeren van
nu betalen straks veel meer dan hun ouders.
Het is van groot belang dat het geld in de zorg
slimmer en doelmatiger wordt besteed en dat
we weten waaraan het geld wordt uitgegeven.’

Wat doet de algemene rekenkamer?
is er voldoende geld beschikbaar om de
huidige F-16 vliegtuigen te vervangen?
Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen op ontWikkelingssamenWerking?
deze en andere vragen onderzoekt de
algemene rekenkamer.

Wie gebruikt de onderzoeken van de
rekenkamer?
Het werk van de Rekenkamer is belangrijk
voor de Tweede kamerleden. De Tweede kamer moet namelijk bepalen hoeveel geld de

hoe zie je de toekomst van rekenkameronderzoek?
‘Toen we in 1814 begonnen, waren onze voorvoorvaders de enigen die dit soort werk deden. Inmiddels is dit werk niet alleen meer
aan ons voorbehouden. We zien steeds meer
mede-onderzoekers om ons heen, zoals factcheckers en bondgenoten in de nieuwe media. google maar eens op de exotische term
ushahidi. Dan kom je in Afrika terecht, waar
sinds 2008 burgers via internet misstanden
bij overheden kunnen rapporteren, maar
bijvoorbeeld ook hulporganisaties ter verantwoording kunnen roepen. En er ontstaan
steeds meer van dit soort initiatieven.
je ziet overheden en organisaties hierop inspelen door heel veel financiële gegevens als
zogenaamde open data op het web beschikbaar te stellen. gegevens waar groepen vrijwilligers vervolgens zelf onderzoek naar kunnen doen en zo zelf het functioneren van de
overheid of een organisatie kunnen volgen.
In de Verenigde Staten zijn ze hier al heel ver
mee, bijvoorbeeld op www.recovery.gov, waar
je letterlijk kunt checken of die toegezegde
parkeerplaats eigenlijk wel is aangelegd. In
mijn ideale Nederland zie ik het nog gebeuren
dat we straks 16 miljoen onderzoekers hebben
die altijd en overal via internet en social media hun eigen onderzoek kunnen uitvoeren!’

rechtmatig en doelmatig
De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de
uitgaven van de Rijksoverheid rechtmatig en
doelmatig zijn. maar wat betekent dat?
De Rekenkamer controleert of de inkomsten
en uitgaven van de ministeries kloppen. Dat
noemen we rechtmatigheidsonderzoek. Het
gaat in totaal om een bedrag van meer dan
€ 245 miljard per jaar, dus het is belangrijk dat
iemand controleert of de bedragen wel goed
zijn opgeschreven. maar de Rekenkamer controleert ook of het geld zinvol is uitgegeven. Dit
noemen we doelmatigheidsonderzoek. Wordt
er geen geld verspild? Heeft het geld bijgedragen aan het geplande doel?
Wie kan door de rekenkamer Worden
gecontroleerd?
Omdat de Rekenkamer de uitgaven en inkomsten van het Rijk controleert, wordt er veel
onderzoek gedaan naar de ministeries. maar
ook andere instellingen en bedrijven kunnen
door de Rekenkamer worden onderzocht. Bijvoorbeeld scholen, de politie of musea. Eigenlijk alle bedrijven of instellingen die geld krijgen van het Rijk, bijvoorbeeld door subsidies,
kunnen worden gecontroleerd. Burgers kunnen niet door de Rekenkamer gecontroleerd
worden, maar soms werken ze wel mee aan
een onderzoek van de Rekenkamer.

Kees Vendrik

De plek van de Algemene Rekenkamer in de staatsinrichting.

Rijksoverheid mag uitgeven en waaraan. kamerleden kunnen met behulp van een onderzoek van de Rekenkamer bepalen of een minister zijn werk goed doet of niet. Zo wilde de
vorige regering € 18 miljard bezuinigen. De
Rekenkamer heeft onderzocht of dit mogelijk
is. Door dit onderzoek krijgt de Tweede kamer
nu elk half jaar informatie over hoe het gaat
met de bezuinigingen.
De Rekenkamer doet nooit politieke uitspraken. Ze zal nooit zeggen dat een bepaalde
wet ‘niet deugt’, maar ze kan wel aangeven
dat een wet niet werkt, zoals zij bedoeld is. De
Tweede kamer kan vervolgens zelf bepalen of
de wet aangepast moet worden.

onderzoek
De Rekenkamer bepaalt zelf wat ze onderzoekt, hoe ze dat doet en wanneer ze daar
over publiceert. Onderzoekers mogen alles
bekijken, ook vertrouwelijke stukken. ministeries, instellingen, scholen en bedrijven
zijn verplicht om mee te werken. Organisaties
die gecontroleerd worden, krijgen altijd de
gelegenheid om de feiten te checken en hun
mening over het onderzoek te geven. In deze
krant vind je verschillende van deze onderzoeken.

HOE EFFEcTIEF ZIjN SuBSIDIES?
2012
In 2012 gaf de rijksoverheid bijna € 8
miljard aan subsidies uit. Automobilisten
krijgen bijvoorbeeld geld om een roetfilter in de auto te plaatsen, waardoor we
schonere lucht in Nederland krijgen. Maar
wordt er iets met die subsidies bereikt? De
Algemene Rekenkamer kwam er achter dat
dit vaak niet wordt nagegaan. Inmiddels
is afgesproken dat subsidies waarvan het
effect niet onderzocht is, vanzelf na vijf
jaar stoppen.
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de begrotIngscyclus

Ieder jaar voert de Algemene Rekenkamer tientallen onderzoeken uit. Hoe worden de resultaten van een onderzoek
gepubliceerd? Eerst informeert de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer, ministers en andere betrokkenen. Meestal
gebeurt dit in een ‘briefing’, een mooi woord voor presentatie. Daarna zet de Rekenkamer de publicatie op haar website.
Daarnaast publiceren onderzoekers regelmatig de onderzoeksresultaten tijdens congressen of in tijdschriftartikelen. Op
deze pagina staan drie voorbeelden van recente onderzoeken.

2. begrotingsdebatten
Tijdens de algemene financiële beschouwingen debatteren de kamerleden
met de minister van Financiën over de
rijksbegroting. Daarna verdedigen alle
ministers één voor één hun eigen begroting in de Tweede kamer.

1.
prInsjesdag
september
2012

5.

2.

verantWoordIngsdag

begrotIngs-

In 5
stappen

meI 2014

onderzoeken van de rekenkamer

1. prinsjesdag
De minister van Financiën biedt op de
derde dinsdag van september, namens
het kabinet, de rijksbegroting en de
miljoenennota aan de Tweede kamer
aan. Hierin staan alle plannen voor het
komende jaar, en wat ze gaan kosten.

debatten

Wat kost
de kredIetcrIsIs?

3. voorjaarsnota
In de voorjaarsnota beschrijft de minister van Financiën hoe het staat met
de lopende begroting. De minister kan
voorstellen doen voor wijzigingen in de
uitgaven en inkomsten.
4. najaarsnota
In de najaarsnota staat hoe het na de
miljoenennota verder is gegaan met de
uitvoering van de begroting. Er kunnen
nog wijzigingen worden aangebracht in
de begroting.

De kredietcrisis ontstond in 2008, toen banken in de Verenigde Staten door zogenoem-

de rommelhypotheken in geldproblemen
kwamen. Al gauw sloegen de problemen
over naar Europa. Ook onze regering moest
fors ingrijpen om het financiële systeem
in Nederland te redden. Er is bijvoorbeeld
een bank gekocht (het huidige ABN AmRO)
om te voorkomen dat deze failliet zou gaan.
Bovendien moesten spaarders bij internetspaarbank Icesave worden geholpen, nadat
deze bank door het ijs was gezakt. Er volgden nog veel meer reddingsoperaties, onder
meer bij INg en Aegon. Tot slot werd kortgeleden SNS REAAl genationaliseerd.

najaarsnota
1 december 2013

5. verantWoordingsdag
Ruim anderhalf jaar na Prinsjesdag, op
de derde woensdag in mei, presenteert
het kabinet zijn jaarverslag in de Tweede
kamer. De Algemene Rekenkamer publiceert haar verslag van de controles op
dat jaarverslag.

voorjaarsnota

vervangIng f-16

RekenkameR in cRisistijd
JAREN DERtIg

F16

geschIedenIs van de algemene rekenkamer

De Algemene Rekenkamer dankt haar ietwat oubollige naam aan haar lange voorgeschiedenis, die teruggaat tot de late middeleeuwen. In 1447 richtte Filips de goede,
Hertog van Bourgondië, een instelling op
die moest narekenen of de kosten en opbrengsten van zijn bezittingen wel klopten. Deze Rekenkamer vond onderdak op
de zolder van het Binnenhof in Den Haag.
In de eeuwen daarna is de Rekenkamer in
verschillende vormen actief geweest voor
4

vertegenwoordigers van gewesten, staat en
volk.
In 1814 richtte koning Willem I de huidige Algemene Rekenkamer op, die als ‘Hoog college
van Staat’ ook in de grondwet werd opgenomen. Dat klinkt heel chique, en dat was het in
de 19e eeuw ook zeker. gevestigd aan het statige lange Voorhout in Den Haag en met een
college met adellijke, oude heren. Het verhaal
gaat dat, ‘wanneer de president van de Reken-

controle
Omdat het om zulke enorme bedragen gaat,
wil de Tweede kamer – die de regering controleert – natuurlijk precies weten wat er met
al het geld gebeurt. De Algemene Rekenkamer houdt dit regelmatig bij op de website
kredietcrisis.rekenkamer.nl. Zo kun je op deze
site zien dat met alle maatregelen eind 2011
nog ruim € 80 miljard was gemoeid.

kamer de trap op liep, iedereen aan de kant
bleef staan en een lichte buiging maakte’.
Vrouwen werkten vroeger niet bij de Rekenkamer, omdat, zo werd gezegd, ‘de physieke
gesteldheid der vrouw haar ongeschikt maakt
op bepaalde tijden het inspanning vereischende boekenonderzoek te verrichten’. Op
dit moment heeft de Algemene Rekenkamer
rond de 300 medewerkers in dienst, van wie
bijna de helft vrouw is. Sinds 1999 is Saskia j.
Stuiveling president.
Wie denkt dat er bij de Algemene Rekenkamer
nog steeds alleen adellijke heren en stoffige
boekhouders werken, komt bedrogen uit. In
plaats van een opgave ‘rekenen’ te maken met
enkel pen en papier, moeten sollicitanten tegenwoordig de universiteit hebben doorlopen
om aan de eisen te voldoen. En als ze worden
aangenomen gaan ze onderzoeken of er zorgvuldig wordt omgesprongen met het geld van
de belastingbetaler

in 1996 besloot de regering de circa
100 F-16 jachtvliegtuigen van de koninklijke luchtmacht te vervangen. de amerikaanse joint strike Fighter (jsF) werd
door de regering als het beste toestel
voor de beste prijs aangewezen.

In crisistijd is het nog meer dan anders heel
belangrijk dat geld niet verspild wordt. In
de jaren dertig van de vorige eeuw werd de
Rekenkamer ook wel ‘bezuinigingsinspectie’ genoemd. Zij volgde in die tijd zorgvuldig de reis-, verblijf- en bestuurskosten van
ambtenaren. Een krant uit die tijd meldt:
“Wij zullen de bloemlezing niet voortzetten van alle verspilling, grootdoenerij en
kwaadwilligheid, waarvan het verslag ook
dit jaar weer vol is.”

Wat doet de algemene
rekenkamer In haïtI?
drie jaar na de aardbeving van 2010 is haïti nog niet hersteld
van de klap, ondanks de hulp uit nederland en de rest van de
wereld. de algemene rekenkamer heeft daarom onderzocht of
de hulp wel goed is besteed.

1 junI 2013

Bij de oprichting
van de StatenGeneraal in 1814
werd ook de Algemene Rekenkamer
opgericht.

als de maatregelen voorbij zijn en ABN AmRO
en SNS REAAl zijn verkocht.

oktober - december 2012

3.

4.

garantie
De regering heeft op twee manieren ingegrepen. Als eerste is geld rechtstreeks
naar banken gegaan om deze te redden.
Daarnaast heeft de regering garanties afgegeven, waarbij ze belooft een bank met een
bepaald bedrag te helpen als deze alsnog in
de problemen dreigt te komen. Eind 2010 bedroegen de hulpmaatregelen € 140 miljard:
60 miljard bestond uit ‘rechtstreeks’ geld
voor de banken en 80 miljard bestond uit garanties. Het risico voor de regering is dat ze
niet weet of ze al dat geld ook weer terugziet

De Algemene Rekenkamer wilde om twee redenen graag de vervanging van de F-16 onderzoeken:
1. In de eerste plaats omdat de kosten voor
de aanschaf van 85 toestellen in 2005 werden geschat op € 14,6 miljard. Dit is een
grote uitgave voor het Rijk.
2. In de tweede plaats omdat de jSF nog in
ontwikkeling was. De Algemene Rekenkamer vond het een risico om iets te kopen
waarvan je nog niet weet hoe het er precies
uit gaat zien. Het is alsof je een auto koopt,
waarvan je nog niet weet welke motor er
in zit, hoeveel zitplaatsen de auto heeft en
wanneer die geleverd wordt.
oplopende kosten
Vanaf 2005 heeft de Algemene Rekenkamer

elk jaar de stand van zaken rond de vervanging van de F-16 onderzocht en de resultaten
van het onderzoek naar de Tweede kamer gestuurd. In 2011 kwam uit het onderzoek dat
de jSF-toestellen een stuk duurder waren dan
gedacht.
▶ Inschatting in 2005: één toestel kost
± € 52 miljoen.
▶ Inschatting in 2010: één toestel kost
± € 89 miljoen.
De regering heeft nog niet besloten of Nederland de jSF nu wel of niet gaat kopen.
Zo lang er geen besluit is genomen, blijft
de koninklijke luchtmacht vliegen met de
F-16. Op dit moment kost de F-16 steeds
meer geld, want ze moeten goed worden
onderhouden. maar ook de aanschaf van
de jSF wordt steeds duurder. Een lastige
politieke discussie dus, waar voorlopig nog
geen knoop over wordt doorgehakt. Voor de
Algemene Rekenkamer zijn deze ontwikkelingen in elk geval wel reden genoeg om onderzoek te blijven doen naar de voortgang
van de vervanging van de F-16.

In 2010 gaf Nederland na een grote televisieactie € 111 miljoen voor Haïti. De helft van
dit bedrag kwam van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom kijkt de Algemene
Rekenkamer of de Nederlandse hulporganisaties dat geld goed uitgeven en wat de resultaten zijn.
Een onderzoeksteam van de Algemene Rekenkamer trok in 2012 naar Haïti op onderzoek.
Zij hebben gezien dat de hulporganisaties het
geld uitgeven volgens de regels en dat de hulp
ook echt iets oplevert. Honderden dakloze families hebben nu een huis, kinderen kunnen
naar nieuwe en veilige scholen en winkeliers
hebben leningen gekregen om hun winkeltje
weer op te starten.
De heropbouw van Haïti.
slimme verantWoording
De hulp gaat wel trager dan gepland. Dat komt
omdat Haïti hoort bij de armste landen van
de wereld en slecht is georganiseerd. maar
het gaat ook traag omdat hulporganisaties
nogal veel gebruik maken van papier en procedures. Als ze hun werk moderniseren door
internet en satellieten te gebruiken in plaats
van papier kunnen ze beter en sneller gaan
bouwen. Ze kunnen de resultaten dan ook op
een slimme manier laten zien op internet.
Dan wordt direct duidelijk waar het geld heen
gaat en als het fout gaat kunnen ze meteen
actie ondernemen. De Algemene Rekenkamer
heeft hierover uitleg gegeven aan de hulporganisaties die hiermee nu aan de slag gaan.
kijk voor een kort filmpje over het onderzoek
in Haïti op www.rekenkamer.nl/haiti.

OnRendabele betuwelijn
2000
Op 22 juni 2000 opende het NOS-journaal
met: Vernietigend Rekenkamerrapport
over Betuweroute! De Betuweroute is een
spoorlijn van 160 km speciaal bedoeld
voor goederenvervoer. De aanleg van deze
spoorlijn heeft € 4,7 miljard gekost. De
Rekenkamer had uitgezocht dat niet duidelijk
was waarom deze spoorlijn moest worden
aangelegd. Minister boos, ambtenaren
nerveus en opdringerige journalisten. Helaas
wordt met de spoorlijn nog steeds niet genoeg
geld verdiend.
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de rekenkamer bIj jou In de buurt

ben jIj geschIkt voor de rekenkamer?

uitslag
0-12 punten

niet alleen het rijk, maar ook gemeenten en provincies hebben een eigen
rekenkamer oF rekenkamercommissie.
deze rekenkamers zoeken uit oF het
geld in een gemeente oF provincie Wel
goed Wordt besteed en oF een gemeente
Wel de goede maatregelen neemt om een
probleem aan te pakken. in de praktijk
betekent dit dat een rekenkamer bijna
alles kan onderzoeken Wat de gemeente
oF de provincie doet.
voorzieningen op het platteland
Neem bijvoorbeeld de rekenkamer van de
provincie Zuid-Holland. Deze rekenkamer onderzocht of de provincie Zuid-Holland genoeg
doet om te zorgen dat er op het platteland voldoende voorzieningen zijn voor de inwoners.
Bijvoorbeeld of er genoeg winkels of scholen
zijn, maar ook of gebieden goed bereikbaar
zijn met het openbaar vervoer. Volgens de rekenkamer doet de provincie niet genoeg om
de voorzieningen op het platteland te verbeteren en legt de provincie deze verantwoor-

delijkheid te veel bij de gemeenten. Zij geeft
daarom het advies om geld beschikbaar te
stellen voor gebieden die écht betere voorzieningen nodig hebben.
aanpak schooluitval
De rekenkamer van de gemeente Rotterdam
onderzocht een paar jaar geleden of de gemeente wel genoeg doet om jongeren zonder
diploma die gestopt zijn met school, te helpen

alsnog een diploma te halen. De rekenkamer
sprak met 54 jongeren die vroegtijdig van
school waren gegaan en vroeg hen waarom
ze met school gestopt waren en hoe ze daarna
zijn geholpen. De conclusie van de rekenkamer was dat de gemeente niet voldoende deed
om deze jongeren terug naar school te krijgen.
De rekenkamer adviseerde onder andere dat
de gemeente schoolverlaters meer persoonlijke begeleiding moet bieden.

advies
Rekenkamers mogen kritisch zijn over het gemeentebestuur en het provinciebestuur. In de
onderzoeksrapporten schrijft de rekenkamer
wat er mis is met het beleid. maar een rekenkamer geeft ook advies aan de gemeente of
provincie over hoe ze het beleid kunnen verbeteren. De rapporten van de rekenkamers
worden altijd besproken in de gemeenteraad
of in de Provinciale Staten. maar de rekenkamer kan een gemeente of provincie niet dwingen om hun advies op te volgen.
Ook in de gemeente en de provincie waar jij
woont is dus een rekenkamer. kijk maar eens
op de website van de gemeente waar je woont
of tik bij google de naam in van een gemeente
of provincie, gevolgd door ‘rekenkamer’. Ongetwijfeld vind je dan tussen de zoekresultaten een bericht over een onderzoek van de
lokale of provinciale rekenkamer bij jou in de
buurt.

1) Welk tv-programma kijk je het liefst?
A. keuringsdienst van Waarde
B. De Wereld Draait Door
c. The Voice of Holland
2) Je krijgt een opdracht voor school. Met wie
maak je die graag?
A. Alleen, teamwork is niks voor mij.
B. met een groepje klasgenoten.
c. je maakt een dealtje met een vriend; hij
doet de ene helft, jij de andere helft.
3) Je merkt dat je saldo te laag is bij het inchecken in de tram, terwijl je gister voor
€ 20,- hebt opgeladen, wat doe je?
A. Ach, je laadt je pas wel opnieuw op.
B. je gaat dit tot op de bodem uitzoeken,
want dit kan zomaar niet!
c. je vindt het raar en besluit het later uit te
zoeken (als je het niet vergeet).

4) Je moet een werkstuk maken en mag zelf het
onderwerp kiezen. Waar gaat het over?
A. je zag laatst iets interessants op het
journaal en wilt daar meer over te weten
komen.
B. Pff, het maakt je niet uit. je zoekt op internet naar een geschikt onderwerp.
c. Bah, je houdt sowieso niet van werkstukken schrijven.
5) Het is crisis en jij mag bepalen waarop moet
worden bezuinigd. Wat kies je?
A. Pfoe, dat is een moeilijke vraag, even je
ouders raadplegen!
B. Wat jou betreft zoeken ze dat in Den Haag
maar uit.
c. je weegt alle belangen af om een goede
keus te kunnen maken.

6) Wat doe je graag op vakantie?
A. All inclusive resort, lekker hangen bij
het zwembad.
B. je wilt veel nieuwe dingen ontdekken.
je bezoekt daarom graag musea en wilt
iets over de cultuur leren van waar je
bent of de architectuur van een stad
bekijken.
c. Een strandvakantie met een aantal
(culturele) uitstapjes.
7) De leraar maatschappijleer start een discussie in de klas over de lesstof. Wat doe jij?
A. je praat liever met je buurman/vrouw
over je uitgaansplannen voor het weekend.
B. je houdt niet zo van discussies, maar je
hebt wel een mening en doet mee.
c. Dit zijn voor jou de favoriete momenten
in de klas! je doet dus enthousiast mee.

Hmm…onderzoek doen bij de Algemene Rekenkamer
is misschien niet helemaal jouw ding. Maar niks houdt
je natuurlijk tegen om toch eens een keer te kijken
of we niet een andere leuke baan voor je hebben;
misschien als persvoorlichter of personeelsadviseur?
Denk er eens over na!

13-24 punten
Nou, wie weet is de Rekenkamer wel wat voor je. Je
bent af en toe best nieuwsgierig en de publieke sector
vind je ook wel interessant. Om bij de Rekenkamer te
werken moet je wel erg kritisch zijn en niet zomaar
dingen aannemen. Ook moet je het leuk vinden
om zaken tot op de bodem uit te zoeken en dat in
teamverband. Kijk over een paar jaar nog eens of je
dat wat lijkt!

25-35 punten
Jij bent geschikt! Je vindt het leuk om dingen grondig
uit te zoeken en bent erg nieuwsgierig naar alles om
je heen. Dit maakt jou een geschikte onderzoeker bij
een rekenkamer. Kom na je studie een keer langs om
te praten!

1: A=5; B=3; C=0 • 2: A=0; B=5; C=3 • 3: A=0; B=5; C=3
4: A=5; B=3; C=0 • 5: A=3; B=0; C=5 • 6: A=0; B=5; C=3
7: A=0; B=3; c=5

VeRantwOORding als
stOk achteR de deuR
de europese
rekenkamer

mark harbers zit namens de vvd in de
tWeede kamer. hij is voorzitter van de
commissie voor de rijksuitgaven en
hij heeFt veel met onderzoek van de
algemene rekenkamer te maken. ‘goede
verantWoording kan echt het verschil
maken!’

leveren al die onderzoeken ook iets op?
‘jazeker. Een goed voorbeeld is de subsidie.
Daar hebben we er in Nederland heel veel
van, bijvoorbeeld voor kunst en cultuur. Dit
gaat bij elkaar om miljarden euro’s. De Rekenkamer ontdekte dat in veel gevallen subsidies
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Cora Kreft

De Europese Rekenkamer kiest elk jaar een
aantal onderwerpen uit die ze gaat onderzoeken. Het onderzoek moet antwoord geven op
de volgende twee vragen:
1. Is het geld uitgegeven aan de vooraf
opgestelde doelen?
2. Is er niet meer geld uitgegeven dan
nodig?
Vervolgens oordeelt de Europese Rekenkamer hoe de Europese unie in het afgelopen
jaar met haar geld is omgegaan.

Mark Harbers

niet of onvoldoende worden geëvalueerd, terwijl dat volgens de spelregels wel zou moeten.
Dat is natuurlijk onthutsend, want hoe weet
je dan of het doel van de subsidie is bereikt?
De Tweede kamer heeft de minister hierop
aangesproken en met hem afgesproken dat
als voortaan een subsidie niet iedere vijf jaar

wordt geëvalueerd, deze automatisch wordt
stopgezet. En reken maar dat dit een stok achter de deur is. goede verantwoording kan zo
dus echt het verschil maken!’

Het oordeel van de Europese Rekenkamer
is niet altijd positief. In het jaar 2011 zijn
volgens de Europese Rekenkamer miljarden euro’s verspild door de lidstaten en de
Europese commissie. Bijvoorbeeld doordat er
fouten zijn gemaakt in betalingen. Ook worden de gestelde doelen niet altijd gehaald.
De oplossing voor dit probleem ligt volgens
de Europese Rekenkamer bij de 27 lidstaten
zelf: de nationale rekenkamers moeten de besteding van Eu-geld in eigen land beter gaan
controleren.

spannende
onderzoeksmethoden

onderzoekers zocht. Toen ik die onder ogen
kreeg, had ik net besloten dat ik onderzoeker
wilde worden. Tijdens mijn studie bleek dat
ik het wel aardig kon ook. Ik wilde alleen niet
de wetenschap in. Pas toen ik hier al werkte,
merkte ik hoe bijzonder het is om juist hier
onderzoeker te zijn. We mogen alle informatie
zien en zijn volledig vrij te rapporteren wat
we vinden.’

in Februari is de nieuWe begroting van
de europese unie (eu) vastgesteld. het
budget bedraagt € 960 miljard per jaar.
de europese rekenkamer controleert
de inkomsten en uitgaven van de eu.
deze rekenkamer doet dus hetzelFde als
een nationale rekenkamer op nationaal
niveau.

Wat is het belang van goede verantWoording?
‘Stel, je mobieltje wordt gejat. Dan is het wel
fijn als je aangifte kunt doen en de politie
er werk van maakt. maar dat kost geld. Per
jaar geven we alleen al aan politie en justitie
zo’n € 10 miljard uit. Dat is geld van de burger. Dan is het erg belangrijk om als kamerlid te weten of al dat geld wordt uitgegeven
waarvoor het bedoeld is. Het antwoord op die
vraag is wat alle partijen, van links tot rechts,
in de Tweede kamer bindt.’
Welke rol heeFt de algemene rekenkamer hierbij?
‘Verantwoorden begint bij de informatie die
de Tweede kamer krijgt van de ministeries.
Neem de bezuinigingen. Alle oude en nieuwe
bezuinigingen bedragen inmiddels zo’n € 46
miljard. De Rekenkamer onderzocht vervolgens of de regering wel doet wat ze belooft.
Zo’n onafhankelijke check of de informatie
van de ministeries wel klopt, helpt de kamerleden uiteindelijk de regering te controleren.’

IntervIeW met rekenkamermedeWerker cora kreft

Wat doe je bij de algemene rekenkamer?
‘Onderzoek. maar dan wil je natuurlijk weten
wat dat inhoudt. Nou, bij de Algemene Rekenkamer onderzoek je wat het Rijk met het
belastinggeld doet. Daar moet je veel voor
lezen, en praten met mensen die er verstand
van hebben. Vaak zijn dat ambtenaren bij ministeries.’
je moet zeker ook veel rekenen?
‘Nee, dat valt nogal mee. Niet rekenen zoals je
dat op school doet in elk geval. Dat kan ik niet
eens goed. maar je bent wel veel met cijfers
bezig. Hoeveel geld er eigenlijk is uitgegeven.
je zou het niet zeggen, maar die vraag kost
vaak al heel wat onderzoek. Dat komt doordat
het geld waarmee de overheid een probleem
wil oplossen vaak uit verschillende potjes
komt.’
hoe ben je bij de rekenkamer
terechtgekomen?
‘Ik las in een advertentie dat de Rekenkamer

Iemand die een bekeuring krijgt is het daar
vaak niet mee eens. Soms worden mensen
boos. Ze gaan op straat in discussie met de
stadswacht of schelden de stadswacht uit.
Als mensen zich echt misdragen kan de
stadswacht ze niet arresteren, maar wel in de
handboeien slaan en de politie waarschuwen.
Stadswacht zijn is dus soms behoorlijk spannend.

hoe ziet een geWone Werkdag er
bij jou uit?
‘Veel lezen, overleggen, schrijven, e-mailen.
Er gaat ook best veel tijd zitten in nadenken.
Over wat we nu eigenlijk precies willen weten. Heel belangrijk natuurlijk om dat eerst
te doen voordat je informatie gaat verzamelen. Niet alle werkdagen vinden op kantoor
plaats. Soms heb je interviews in het land.
Dat is heel leuk. Scholen, bedrijven, burgers
voelen natuurlijk zelf hoe overheidsbeleid
uitpakt. Daar willen we graag over horen.’

Om te onderzoeken of stadswachten goed optreden op straat, trokken onderzoekers van de
Rekenkamer Rotterdam zélf een stadswachtuniform aan en gingen zo een paar maanden
lang met de stadswachten de straat op.

Stadswachten in Rotterdam

heb je Weleens iets heel belangrijks
ontdekt in je onderzoek?
‘Niks spectaculairs, zoals een fraude. maar
daar zijn wij ook niet voor, dat is meer iets
voor politie en justitie. Bij ons gaat het om andere ontdekkingen. Dat het parlement altijd
dacht dat ministers iets goed geregeld hadden. En dat wij er dan achter komen dat het
niet zo is. Dan kan het parlement de minister
vragen het beter te regelen. Het gaat er bij ons
altijd om, dat de parlementaire democratie zo
goed mogelijk werkt. Soms merk ik dat de politiek echt iets met een rapport van mij doet.
Daar word ik dan heel blij van!’

HET REkENkAmERONDERZOEk
STADSWAcHTEN
De Rekenkamer Rotterdam deed in 2012 onderzoek naar het optreden van de Rotterdamse stadswachten op straat. Stadswachten zijn
gemeenteambtenaren in uniform die op straat
toezicht houden. Zij controleren bijvoorbeeld
of auto’s niet fout geparkeerd staan, of mensen hun hond niet op de stoep laten poepen
en of fietsers zich wel aan de verkeersregels
houden. Stadswachten zijn geen echte politieagenten, maar zij kunnen wel net als politieagenten bekeuringen geven.

de cultuurkaart
2011
In 2011 onderzocht de Algemene Rekenkamer
de Cultuurkaart, waarmee scholieren 15 euro
kunnen besteden aan kunst en cultuur. Wat
blijkt: de Cultuurkaart is voor scholen een ingewikkelde kaart. Er zitten veel regels en procedures aan vast, wat voor veel gedoe zorgt.
Bovendien kan de kaart worden gebruikt voor
andere doeleinden dan de bedoeling is.
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hoeveel geld
kost jouW
schoolopleIdIng?
Heb jij je wel eens afgevraagd hoeveel geld
de rijksoverheid uitgeeft aan jouw schoolopleiding? Het antwoord op deze vraag kan je
vinden in de begroting van het ministerie van
Onderwijs, cultuur en Wetenschap. Daarin
staat dat het onderwijs in Nederland meer
dan € 34 miljard kost. Dat is ongeveer 19%
van de uitgaven van alle ministeries. Van dit

uitgaven per
leerling (€)

bedrag gaat ongeveer € 7 miljard naar het
voortgezet onderwijs (941.100 leerlingen).
Dit betekent dat jouw middelbare schoolopleiding ruim € 7.500 per jaar kost. En de school
krijgt extra geld als jij goed je best doet. In de
begroting staat de volgende tabel. Als je goed
kijkt kan je zien dat er op het voortgezet onderwijs wordt bezuinigd.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.539

7.707

7.566

7.526

7.467

7.401

7.410

prIjsvraag
bedenk een VOORstel VOOR een RekenkameROndeRzOek
en win kaaRten VOOR een pOpfestiVal in 2014
In 2014 viert de Algemene Rekenkamer haar
200-jarig bestaan. Ze publiceert dan een jubileumonderzoek en jij bepaalt waar dat onderzoek over gaat!
In deze Onderwijskrant heb je veel gelezen
over de Algemene Rekenkamer en haar onderzoek. Dit is je kans om zelf een onderzoeksonderwerp te bedenken. Wat moet volgens jou
echt onderzocht worden, en waarom? Alle
voorstellen die binnenkomen, vergelijken we
met elkaar.
Twee voorwaarden. Het onderwerp moet:
- met overheidsgeld betaald worden;
- niet alleen belangrijk zijn voor jouw gemeente, maar ook voor heel Nederland.
je scoort echt met een onderwerp dat wij
kunnen onderzoeken met gebruik van social
media of als je een idee hebt hoe wij op een
snelle manier informatie kunnen verzamelen
over het onderwerp.

Het winnende voorstel gaan onderzoekers van
de Algemene Rekenkamer en provinciale en
gemeentelijke rekenkamers ook echt uitvoeren. Daarnaast belonen we de beste inzending
met kaarten voor een popfestival in 2014.
Stuur vóór 15 juni 2013 een e-mail naar: prijsvraag@rekenkamer.nl. Formuleer in je e-mail
zo duidelijk mogelijk het onderwerp en leg uit
waarom dit onderzocht moet worden. Vergeet
niet je contactgegevens (school, klas, naam en
adres). je mag het voorstel alleen doen, maar
het liefst met een groepje.
Voor het einde van dit schooljaar laten we je
docent weten welk onderwerp gewonnen heeft.
Succes!

moet jouw school dit geld aan onderwijs besteden, of mag jouw leraar van dit geld het hele jaar
op vakantie? Ook dat staat in de begroting: in principe mag de school zelf bepalen hoe zij het
geld besteedt, zolang het bijdraagt aan de juiste doelen. De minister heeft samen met de scholen
een aantal doelen afgesproken, zoals aandacht voor Nederlands, Engels en wiskunde.

colofon
samenstelling en tekst: medewerkers en redactieteam (monique mol, jeanine Strijk, karen de kruijf, jeroen Freriks en marco Buzing) van de Algemene Rekenkamer,
met dank aan de Rekenkamer Rotterdam. ProDemos: Berdien jager, jan Dirk gerritsen, Sharien Bootsma, Suzanne van de Ven vormgeving: Tot en met ontwerpen
druk: Dijkman, Diemen • ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag, T 070 - 750 46 46, E info@prodemos.nl, www.prodemos.nl
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