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Managementsamenvatting 

Inleiding 
In dit onderzoek hebben we rijksbreed geïnventariseerd hoe de financiële functie 
inclusief het besturingsmodel is georganiseerd en welke voor- en nadelen de 
departementen zien, welke mogelijkheden de departementen zien met betrekking 
tot loopbaan en mobiliteit en hoe de departementen de rol van Directoraat-Generaal 
Rijksbegroting (DGRB) ervaren. 

Voor alle onderdelen van de financiële functie geldt dat weliswaar aan minimale 
eisen moet worden voldaan zoals vastgelegd in wet- en regelgeving, maar dat 
uniformiteit geen doel op zich is. Dat betekent dat er binnen de wettelijke kaders 
maatwerk per departement mogelijk is (en soms noodzakelijk is) in de inrichting 
van de financiële functie en de inrichting van de directies Financieel-Economische 
Zaken (FEZ). Dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de 
departementspecifieke situatie. 

Inrichting financiële functie 
In dit onderzoek hebben we per onderdeel van de financiële functie een "foto" 
gemaakt. Zo zien we dat de externe begrotingscyclus centraal is voorgeschreven en 
bij alle departementen op eenzelfde wijze is ingericht. De interne P&C-cyclus is per 
departement op een andere wijze vormgegeven, afhankelijk van aard en omvang 
van departement. De interne Planning&Control (P&C)-cyclus is bij alle 
departementen volop in beweging om deze steeds verder te optimaliseren. Bij de 
interne P&C-cyclus is verregaande harmonisatie niet gewenst. Ook het proces van 
risicomanagement is bij elk departement volop in beweging. Departementen zijn 
hiervoor nog zoekende naar een passende vorm en geven aan behoefte te hebben 
aan kennisdeling en hierbij een faciliterende rol voor DGRB te zien. Wij adviseren de 
departementen en DGRB om met elkaar in gesprek te gaan over wederzijdse 
verwachtingen over een rolverdeling en -invulling, die bijdraagt aan de verdere 
verbetering van het risicomanagement bij de departementen zodat het juiste 
gesprek op de juiste plaats over de juiste risico's gevoerd kan worden. 
Alle departementen, met uitzondering van AZ, hebben aangegeven dat zij gebruik 
maken van (macro-economische) ramingen en ramingsmodellen. 
Departementen geven met betrekking tot beleidscontrol aan dat overkoepelende 
normen voor een toets op doelmatigheid en doeltreffendheid ontbreken, maar dat 
dit gezien de diversiteit van het beleid ook niet mogelijk is. Daarnaast zien we dat 
evaluatieonderzoeken binnen de departementen worden gebruikt om interne 
processen te herijken en aan te passen, maar wel met de kanttekening dat deze 
onderzoeken voornamelijk op beleid gericht zijn en minder op de interne 
bedrijfsvoeringsprocessen. 
Elf departementen hebben agentschappen en/of Zelfstandige Bestuursorganen 
(ZBO's)/Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's) waarbij tien 
departementen onderscheid maken tussen toezicht op agentschappen enerzijds en 
toezicht op ZBO's/RWT's anderzijds. De toezichtsfunctie met betrekking tot 
agentschappen en ZBO's/RWT's is binnen de departementen wisselend 
gepositioneerd: binnen de directie FEZ, bij de bestuursstaf of in een combinatie van 
de directie FEZ met overige onderdelen van het departement, zoals DG-kolommen, 
beleidsdirecties en inspecties. 
Zeven departementen hebben de financiële administratie binnen het eigen 
departement belegd; vier departementen hebben hun administratie ondergebracht 
bij het Financieel Diensten Centrum (FDC, onderdeel van SZW) en één departement 
heeft de administratie ondergebracht bij EZK. 
Voor een nadere uitwerking van deze bevindingen verwijzen wij naar hoofdstuk 2. 
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Besturingsmodel 
De positionering van de control functie binnen de departementen 
besturingsmodel als volgt worden weergegeven:  
Positionering 	 Aantal 
Concern (AZ) 
Concern en DG (BZ1) 
Concern en taakorganisaties (LNV, EZK, JenV) 

kan vanuit het 

departementen 
1  
1 
3 
7 Concern en DG en taakorganisaties (SZW, VWS, DEF, 

OCW, BZK, IenW, FIN) 

Wij signaleren dat de voor- en nadelen die de departementen noemen niet 
onderscheidend zijn voor het gekozen besturingsmodel en de wijze waarop de 
interne organisatie de financiële functie ondersteunt. Wij hebben de achtergronden 
van de gemaakte keuzen in dit inventariserend onderzoek niet onderzocht. Wij 
geven in overweging om dit gezamenlijk te bespreken en te bezien of daar verdere 
verbeteringen in mogelijk zijn. De verdere onderbouwing staat in hoofdstuk 3. 

Loopbaanmogelijkheden en mobiliteit 
De departementen geven aan over het algemeen in de financiële functie zowel 
kwantitatief als kwalitatief voldoende geëquipeerd te zijn, maar daarbij wel krapte 
te ervaren. Zo hebben de departementen moeite om medewerkers met een 
Informatietechnologie (IT)-achtergrond aan te stellen, terwijl men uit 
efficiencyoverwegingen juist meer gebruik zou willen maken van de IT-
mogelijkheden binnen de financiële functie. 
Voorts constateren we dat er de komende jaren binnen de financiële functie een 
grote uitstroom van oudere medewerkers plaats zal vinden, wat gevolgen kan 
hebben voor de benodigde kennis. Samen met de constatering dat de financiële 
functie moeite heeft om medewerkers langdurig aan zich te binden zien wij hierin 
een mogelijk risico voor de continuïteit. Het (centraal) stimuleren van roulatie en 
het ontwikkelen van loopbaanpaden in de financiële functie, in aanvulling op de 
instroom vanuit het traineeship, kan helpen om kennis en ervaring te behouden in 
de financiële functie. Hierin zien departementen een grotere rol voor DGRB 
weggelegd. Voor de verdere onderbouwing van deze bevindingen verwijzen wij naar 
hoofdstuk 4. 

Reflectie op functioneren van DG Rijksbegroting 
Departementen is gevraagd om te reflecteren op de wijze waarop zij het 
functioneren van DGRB ervaren; daarbij is een onderscheid gemaakt in het 
functioneren van Inspectie Rijks Financiën (IRF), directie Begrotingszaken en de 
effectiviteit van de rijksbrede overlegvormen. De meeste departementen hebben 
zowel een cijfermatige score gegeven als een toelichting op de positieve punten en 
verbeterpunten die zij ervaren. De gemiddelde scores die de departementen voor 
deze onderdelen gaven zijn positief (Inspectie Rijksfinanciën (IRF) 7,0, 
Begrotingszaken 7,2 en overlegvormen 7,4). Desondanks constateren we dat er op 
al deze onderdelen relatief veel verbeterpunten worden benoemd door de 
departementen. Het oppakken van deze verbeterpunten kan het functioneren van 
de financiële functie rijksbreed verder verbeteren. 
De belangrijkste twee verbeterpunten voor IRF zijn: borging van de institutionele 
kennis, mede in relatie tot het grote personeelsverloop, en het afspreken én naleven 
van een heldere rolverdeling tussen IRF en de departementen. 
Voor Begrotingszaken zijn de belangrijkste verbeterpunten het spelen van een 
actievere rol op twee onderwerpen: risicomanagement en toezicht op ZBO's en 
RWT's. Deze onderwerpen zijn namelijk bij veel departementen in ontwikkeling. 
Voorts geven departementen aan er voorstander van te zijn dat Begrotingszaken op 
algemene onderwerpen moet "durven doorpakken" om te voorkomen dat er lang 
sprake is van onduidelijkheid. Dit betreft vooral de gebieden begrotingsbeleid en 
rijksbegrotingsvoorschriften. Voor wat betreft de overlegvormen is het belangrijkste 
verbeterpunt volgens de departementen het gezamenlijk zorgdragen voor een 
goede agendering van onderwerpen in de diverse overleggremia, om zodoende het 
juiste gesprek over de juiste onderwerpen te kunnen voeren. 
De verdere toelichting op deze bevindingen is opgenomen in hoofdstuk 5. 

1  Bij BZ is er sprake van een tweelaags besturingsmodel, waarbij DG moet worden 
gelezen als "directies en posten" 
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1 	Aanleiding opdracht 

De Directeur-Generaal DGRB heeft met de Algemene Rekenkamer (ARK) 
afgesproken om elke twee jaar de financiële functie bij de directies FEZ van de 
departementen in kaart te brengen en de resultaten daarvan aan de ARK aan te 
bieden. Sinds 2009 vindt deze inventarisatie plaats. In dat onderzoek worden per 
departement centrale en decentrale fte's gekoppeld aan disciplines en taakgebieden. 
Dit levert een kwantitatieve beschrijving op van de financiële functie. In december 
2017 heeft het Interdepartementaal Overlegorgaan FEZ (IOFEZ) de behoefte geuit 
aan een aanvullende, kwalitatieve beschrijving van de inrichting, taakinvulling en 
sturing van de directies FEZ inclusief controllers op Directoraat-Generaal (DG)- of 
directieniveau (zie IOFEZ 309-7). In het IOFEZ van 15 maart 2018 is besloten de 
Auditdienst Rijk (ADR) te vragen dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek in de 
huidige opzet is in oktober 2018 gestart. 

Het doel van het ADR-onderzoek is het geven van nadere inzichten in de inrichting 
en taakinvulling van de financiële functie bij de verschillende departementen. 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
Hoe is de financiële functie ingericht, inclusief het besturingsmodel en de rol, en hoe 
is de huidige situatie rond loopbaanmogelijkheden en mobiliteit, welke 
veranderingen worden in de financiële functie verwacht als gevolg van de 
Comptabiliteitswet (CW) 2016 en hoe wordt het functioneren van DGRB ervaren? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
1. Hoe ziet de huidige inrichting en de rol van de financiële functie er per 

departement uit, inclusief de aannames, uitgangspunten en keuzes die 
daaraan ten grondslag liggen? 

2. Wat is het besturingsmodel van het departement waarbinnen de financiële 
functie opereert, inclusief de aannames, uitgangspunten en keuzes die 
daaraan ten grondslag liggen? 

3. Welke wijzigingen zijn of zullen volgens de betrokken departementen in de 
financiële functie doorgevoerd worden als gevolg van de CW2016 en het 
nieuwe conceptbesluit FEZ? 

4. Welke invloed heeft de inrichting en taakinvulling van de financiële functie 
volgens de betrokken departementen op de mobiliteit en 
loopbaanmogelijkheden binnen de financiële functie (denk aan belemmering 
mobiliteit door inschaling)? 

5. Hoe wordt het functioneren van DGRB door de departementen ervaren? 

De laatste deelvraag is op verzoek van de (gedelegeerd) opdrachtgever toegevoegd. 
Voor dit onderzoek wordt dezelfde definitie van de financiële functie gehanteerd die 
ook bij de tweejaarlijkse kwantitatieve uitvraag door de directie Begrotingszaken 
van het ministerie van Financiën gehanteerd is; deze definitie is gebaseerd op het 
Besluit FEZ. De bovenstaande deelvragen worden beantwoord in de hoofdstukken 2 
tot en met 6 van dit rapport, met uitzondering van deelvraag 3. Aan deze deelvraag 
is in dit rapport geen aandacht meer geschonken, omdat de departementen 
aangeven dat zij al conform de CW2016 en het nieuwe besluit FEZ werken. 

De uitgevoerde opdracht is geen assurance opdracht. Met dit rapport wordt dan ook 
geen zekerheid verschaft. Het rapport bevat daarom geen samenvattende conclusie 
of eindoordeel. Wel worden door de geïnterviewden aangegeven suggesties ter 
verbetering weergegeven. 

Ook geeft de ADR geen zekerheid inzake de volledigheid en betrouwbaarheid van de 
informatie die is versterkt door de departementen in de enquête en de interviews. 
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Leeswijzer 
Voor deze rapportage is een clustering in de onderwerpen aangebracht. 
In dit rapport zijn de hoofdlijnen van de antwoorden op de deelvragen opgenomen. 
Een verdieping van deze antwoorden is opgenomen in de bijlage: Verdieping rapport 
Inventarisatie financiële functie. 
Gestart is met de managementsamenvatting en de aanleiding van deze opdracht. 
Vervolgens zijn per onderscheiden onderdeel van de financiële functie de 
observaties gerapporteerd in hoofdstuk 2, gevolgd door het onderdeel 
besturingsmodel in hoofdstuk 3 en onze waarnemingen met betrekking tot het 
onderdeel loopbaan en mobiliteit in hoofdstuk 4. Tenslotte rapporteren we de 
antwoorden van de departementen op de gestelde vragen met betrekking tot DGRB 
in hoofdstuk 5, overige onderwerpen in hoofdstuk 6, goede voorbeelden met 
betrekking tot de inrichting van de financiële functie in hoofdstuk 7 en sluiten in 
hoofdstuk 8 af met de verantwoording van het onderzoek. 

7 van 63 l Inventarisatie financiële functie 



2 	Inrichting van de financiële functie 

2.1 	Inleiding 

Voor de inrichting van de financiële functie binnen de Rijksoverheid bestaan diverse 
(wettelijke) voorschriften waar alle departementen aan moeten voldoen. Deze 
(wettelijke) voorschriften zijn vaak verder uitgewerkt in nadere regelgeving en 
handleidingen. Hierdoor is de externe begrotingscyclus op kritische punten (zoals 
bijvoorbeeld data en op te leveren producten) bij alle departementen 
gestandaardiseerd. De nadere invulling van deze cyclus door de departementen, de 
interne P&C-cyclus, wordt door departementen op verschillende wijzen 
vormgegeven. Binnen de wettelijke kaders is dit toegestaan en soms ook 
noodzakelijk. 
Voor alle onderdelen van de financiële functie geldt dan ook dat weliswaar aan 
minimale eisen moet worden voldaan, maar dat uniformiteit geen doel op zich is. 
Dat betekent dat er maatwerk per departement mogelijk is in de inrichting van 
zowel de financiële functie als van de directies FEZ. Dit om zo goed mogelijk in te 
kunnen spelen op de departementsspecifieke situatie en omdat departementen 
verschillend zijn, zowel qua omvang als qua aard. 

Departementen hebben de huidige inrichting van de financiële functie en het 
besturingsmodel op hoofdlijnen beschreven. Hierin zien we overeenkomsten, 
verschillen en potentiële verbeterpunten. Daarbij noemen de departementen ook 
voor- en nadelen van de gemaakte keuze voor de inrichting van de financiële functie 
en het besturingsmodel. Deze zijn echter niet onderscheidend. 
Uit de beschrijvingen van de departementen van de financiële functie en het 
besturingsmodel blijkt dat de departementen zelf een aantal aandachtspunten en 
verbeterpunten zien. De goede voorbeelden worden nader toegelicht in hoofdstuk 7. 

Voor de loopbaanmogelijkheden en mobiliteit geven departementen zorgpunten aan, 
die mogelijk rijksbreed opgepakt kunnen worden. Alle departementen hebben 
aangegeven bij de inrichting van de financiële functie rekening te hebben gehouden 
met de veranderingen als gevolg van de CW2016 en nieuwe Besluit FEZ. 
Tenslotte hebben de departementen gereflecteerd op het functioneren van DGRB 
(IRF, Begrotingszaken en rijksbrede overlegvormen). Dat levert naast complimenten 
ook een aantal potentiële verbeterpunten op. 

2.2 	Inrichting van de financiële functie 

2.2.1 	Externe begrotingscyclus 
De externe begrotingscyclus is centraal voorgeschreven en resulteert in de formele 
producten die aan de Eerste en Tweede Kamer worden aangeboden 
(ontwerpbegroting, le en 2e suppletoire wet en departementaal jaarverslag). De 
structurering van het proces voor de externe begrotingscyclus is grotendeels 
uniform ingericht bij de departementen. Zo hebben alle departementen de 
coordinatie van ontwerpbegroting, suppletoire wetten en departementaal 
jaarverslag bij de directie FEZ belegd. 
Als belangrijkste voordelen van deze positionering noemen de departementen 
centrale regie, expertise, uniformiteit, hebben van een totaaloverzicht en 
onafhankelijkheid. 
Vier departementen (BZK, BZ, EZK, VWS) geven daarnaast aan ook nadelen aan 
deze positionering te zien en noemen dan als belangrijkste nadelen dat 
beleidsdirecties hierdoor aarzelen om hun rol te pakken en dat er veel coordinatie 
nodig is. 
De monitoring van de realisatie van de begroting is door alle departementen bij de 
directie FEZ belegd, met uitzondering van OCW dat aangeeft dat dit bij zowel 
directie FEZ als alle andere aanwezige controllagen ligt. Voor deze positionering van 
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het monitoren noemen de departementen dezelfde voor- en nadelen als die gelden 
voor de coordinatie van de begrotingscyclus. 

2.2.2 	Interne P&C-cyclus 
Het doel van de interne P&C-cyclus is enerzijds om grip te houden op de 
ontwikkeling en voortgang van beleid, maar anderzijds ook om een departement 
bedrijfsmatig aan te kunnen sturen. De interne P&C-cyclus bestaat onder andere uit 
een jaarplan, managementrapportages/ uitvoeringsrapportages, etc. en 
eindrapportages. 

Alle departementen geven aan te beschikken over een beschrijving van de interne 
P&C-cyclus, waarin betrokken partijen en hun rollen zijn opgenomen. De coordinatie 
van de interne P&C-cyclus is bij alle departementen op centraal niveau bij FEZ 
gepositioneerd. Departementen geven ook aan dat de interne P&C-cyclus volop in 
beweging is om deze steeds verder te optimaliseren. 

In de interne P&C-cyclus wordt overwegend gebruik gemaakt van jaarplannen. Bij 
een minderheid van de departementen zijn de managementafspraken leidend. 
Vaststelling van de jaarplannen/managementafspraken gebeurt verschillend; soms 
vindt vaststelling plaats door de Secretaris Generaal (SG), soms gedeeltelijk door de 
SG, een enkele keer door de bestuursraad en in één geval worden ze helemaal niet 
vastgesteld. Alle departementen monitoren de realisatie van de 
jaarplannen/managementafspraken, maar de vorm waarin verschilt sterk. Het gaat 
hierbij, met uitzondering van één beleidsarm departement (AZ), om het monitoren 
van de taken op het gebied van Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, 
Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH-taken) en de 
beleidsmatige prioriteiten. 

Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van tertaalrapportages, met 
uitzondering van één departement (BZ) dat per kwartaal rapporteert. Ook de scope 
van deze rapportages en de doorlooptijden (de tijd tussen einddatum van het 
tertaal/kwartaal tot de behandeling in een besluitvormend gremium) verschillen 
sterk. Zo wordt soms integraal, soms specifiek en soms alleen over uitzonderingen 
gerapporteerd. De doorlooptijden lopen uiteen van korter dan drie weken tot binnen 
13 tot 17 weken. Ook de rapportagemomenten en de gremia waaraan wordt 
gerapporteerd verschillen. 

Uit beantwoording door de departementen van vragen over de interne P&C-cyclus 
blijkt dat er binnen de departementen verschillende cycli bestaan die naast elkaar 
bestaan en andere monitoring- en afsluitingsmomenten hebben. Zo noemen 
departementen bijvoorbeeld managementcyclus, geïntegreerde cyclus, 
beleidscyclus, jaarplancyclus, HR-cyclus en concernsturingscyclus. Soms wordt ook 
de externe begrotingscyclus betrokken bij de beantwoording van de vragen over de 
interne P&C-cyclus. 

Het bestaan van vele verschillende cycli roept bij ons de vraag op of dat efficiënt is. 
Voorts wordt niet duidelijk of alle bestaande cycli (altijd) op elkaar aansluiten en wat 
dat betekent of kan betekenen voor de sturing op (meerjarig) beleid. 
Tevens signaleren enkele departementen dat binnen hun departement 
beleidsonderwerpen over de jaargrenzen heen gaan en dat daardoor als gevolg van 
de huidige systematiek omtrent de financiële jaarafsluiting problemen kunnen 
ontstaan bij de aansturing van het departementaal beleid en/of dat er beleidsgeld 
overblijft. Andere departementen herkennen dit probleem niet als zodanig. 

2.2.3 	Risicomanagement 
Alle departementen geven aan te beschikken over een systeem van 
risicomanagement, waarbinnen de uitgangspunten duidelijk zijn geformuleerd en 
helder is wie de betrokken partijen zijn en waarbij de directie FEZ een 
cotirdinerende rol vervult. Alleen bij BZ heeft FEZ een stimulerende rol en ligt de 
coordinerende rol bij de beleidsdirecties. Ook geven alle departementen aan dat het 
risicomanagement in beweging is, omdat ze allemaal bezig zijn om (al dan niet op 
onderdelen) verbeteringen aan te brengen. Deze verscherpte aandacht voor het 
risicomanagement bij alle departementen vinden wij als ADR een positieve 
ontwikkeling. 
Tevens geven alle departementen aan binnen hun eigen organisatie te worstelen 
met de vraag hoe zij op de juiste plaats, het juiste gesprek over de juiste risico's 
aan kunnen gaan. 
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We constateren dat het risicomanagement volop in beweging is, dat departementen 
zoekende zijn naar een passende vorm en aangeven behoefte te hebben aan 
kennisdeling. Departementen geven aan dat zij DGRB geen rol zien pakken om 
risicomanagement te stimuleren en te faciliteren, terwijl ze dat wel verwachten van 
DGRB. Wij merken op dat er een meerjarig ADR-programma Risicomanagement 
loopt, dat inspeelt op de door de departementen geuite behoeften. 
Wij adviseren de departementen en DGRB om met elkaar en met de ADR in gesprek 
te gaan over wederzijdse verwachtingen over een rolverdeling en -invulling, die 
bijdraagt aan de verdere verbetering van het risicomanagement bij de 
departementen. 

De eindverantwoordelijkheid voor het risicomanagement verschilt sterk per 
departement. Wel wordt er door alle departementen over de gesignaleerde risico's 
gerapporteerd. Ook wordt er opvolging gegeven aan besluiten om verbeteringen 
door te voeren. 
Het risicomanagement is óf geïntegreerd in de interne P&C-cyclus, óf gaat vooraf 
aan de interne P&C-cyclus óf is verweven met een andere cyclus. 

Op het gebied van risicomanagement zien twee departementen zichzelf als goed 
voorbeeld. Het betreft: 

• Drielaags risicomanagement bij BZ 
Bij BZ is sprake van gelaagdheid van hun risicomanagement. Dit vindt 
plaats op activiteitenniveau, op niveau van organisatie-eenheden en op 
concernniveau. Daarbij geeft de "laagste" schakel steeds input voor de naast 
hogere schakel. BZ heeft ervoor gekozen om het risicomanagement op een 
stimulerende (niet afdwingende) wijze te introduceren en daarna verder te 
verbeteren en in te bedden in de jaarplancyclus; 

• Stuurmuur bij BZK 
Als resultaat van het proces van risicomanagement wordt gebruik gemaakt 
van een muur waarop alle risico's en Key Performance Indicatoren (KPI's) 
visueel zijn weergegeven; voorts legt men een relatie tussen al deze 
informatie. Daardoor is voor de bestuursraad en de medewerkers van het 
departement duidelijk zichtbaar waar de risico's liggen die beheerst moeten 
worden. 

	

2.2.4 	Ramingen 
Elf departementen (alle exclusief AZ) gebruiken macro-economische ramingen in 
hun begrotingsproces. Het betreft bij negen departementen (BZK, DEF, EZK, FIN, 
IenW, JenV, OCW, SZW, VWS) financieel omvangrijke ramingen; twee 
departementen (BZ, LNV) hebben ramingen met een beduidend lager financieel 
belang. 
Acht departementen (BZ, BZK, FIN, IenW, JenV, OCW, SZW en VWS) beschikken 
over een volledige ramingsprocedure. Drie departementen (DEF, EZK, LNV) 
beschikken over procedures voor een gedeelte van het ramingsproces. 
Voor FIN en LNV geldt dat de rol van FEZ voor het ramingsproces nog niet expliciet 
is beschreven, waarbij FIN heeft aangegeven dat de beschrijving onderhanden is. 

Voorts zien we dat FEZ wisselende rollen heeft in het ramingsproces. Dit varieert 
van "overlegpartner" als ene uiterste tot "opstellen ramingen, uitvoeren control 
functie en toetsen van de realisatie" als andere uiterste; in laatstgenoemde situatie 
zijn alle rollen met betrekking tot ramingen bij FEZ belegd. 
De vaststelling van de uitkomsten van de macro-economische ramingen varieert 
sterk tussen de departementen; dit loopt uiteen van "de minister" tot "externen". 
Ruim de helft van alle macro-economische ramingen worden opgesteld door de 
verantwoordelijke beleidsdirectie; de overige ramingen worden opgesteld door FEZ. 
Belangrijkste reden die door de departementen wordt gegeven voor de gekozen 
positionering is de kennis die benodigd is om de ramingen op te stellen. 
Over het algemeen leidt de monitoring van de realisatie van de ramingen niet tot 
additionele rapportages. 

	

2.2.5 	Beleidscontrol 
Meer dan de helft van de departementen (BZ, DEF, FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, 
SZW) geeft aan te beschikken over een methodiek die politieke prioriteiten omzet 
naar meetbare beleidsplannen; deze methodiek is niet overal uitgeschreven. Bij de 
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overige departementen (AZ, BZK, EZK, VWS) is zo'n eigen methodiek niet aanwezig, 
met als motivering: 

• Het gebruik van algemene kaders (integraal afwegingskader (IAK)); 
• Er is een monitoringscommissie ingesteld bestaande uit interne en externe 

leden, welke de introductie en wijziging van de beleidsinstrumenten 
beoordeelt en verslag uitbrengt aan de Bestuursraad (BR); 

• De beleidsdirecties stellen samen met FEZ vroegtijdige 
beleidsvariantenfiches op, waarin alle aspecten van maatregelen worden 
meegenomen (er is bij alle beleidsvoorstellen aandacht voor CW 3.1/IAK in 
de memorie van toelichting); 

• Het beleidsarme karakter van het departement. 

Departementen geven aan dat zij departementspecifieke normen hebben om te 
toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, maar dat dit in de praktijk 
nog ingewikkeld is. Door samenwerking tussen FEZ'en en DGRB kunnen 
departementen op dit punt wel van elkaar leren. 

Enkele departementen geven aan dat steeds meer beleidsthema's en -doelen 
jaargrenzen passeren, waardoor de huidige rigide financiële systematiek in 
combinatie met een rigide planning voor problemen zorgt. Zij signaleren ook dat dit 
ertoe leidt dat er (soms zelfs veel) beleidsgeld blijft liggen, hetgeen zij onwenselijk 
vinden. Daarom geven ze aan voorstander te zijn van meer focus op de langere 
termijn, waarbij beleidsgelden ook over de jaargrenzen heen beschikbaar blijven. 
Er zijn departementen die voor beleidscontrol een additionele verantwoordingscyclus 
hebben, naast de bestaande interne P&C-cyclus en de externe begrotingscyclus. 
Mogelijk biedt combinatie van deze cycli efficiencyvoordelen. 

2.2.6 	Periodiek evaluatieonderzoek 
De departementen geven aan dat evaluatieonderzoeken worden gebruikt om interne 
processen te herijken en aan te passen, maar wel met de kanttekening dat deze 
onderzoeken voornamelijk op beleid gericht zijn en minder op de interne processen. 
Overwegend is de uitvoering van periodiek evaluatieonderzoek verankerd in de 
interne P&C-cyclus. In een enkel geval loopt dit via de beleidscyclus en de 
begroting. 
Alle departementen geven aan dat de directie FEZ een rol heeft bij de planning en 
uitvoering van periodiek evaluatieonderzoek. De directie FEZ heeft bij de 
departementen óf een systeemverantwoordelijkheid óf een toezichtrol. 
Voor wat betreft de betrokken partijen, de aansturing en de waarborgen om mee te 
werken aan periodiek evaluatieonderzoek geven de departementen sterk wisselende 
antwoorden. 
De wijze waarop periodiek evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd verschilt sterk. BZ 
en VWS beschouwen zich als goede voorbeelden op dit punt (zie de verdiepende 
bijlage bij dit rapport). 

2.2.7 	Comptabele wet- en regelgeving 
Alle departementen hebben de rijksbrede comptabele regelgeving vertaald naar 
en/of verwerkt in hun interne regelgeving. Elf departementen (AZ, BZ, DEF, EZK, 
FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, SZW, VWS) hebben daarbij aangegeven ook 
aanvullende interne regelgeving te hebben ontwikkeld. Een departement (BZK) 
geeft aan geen aanvullende interne regelgeving te hebben ontwikkeld, maar voor 
een specifiek onderdeel van het departement dit wel te doen, omdat in de optiek 
van dit departement (BZK) de rijksbrede regelgeving niet altijd passend is bij de 
bestaande situatie en daarom passend wordt gemaakt in lijn met vigerende wet- en 
regelgeving. 

De (hoofd)verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de regelgeving 
is zeer divers ingevuld. Als voordelen van de positionering van het toezicht/controle 
binnen de organisaties zijn genoemd: regie, helderheid rollen, dichtbij 
beleidsdirecties, doelmatigheid, duidelijk, korte lijnen, onafhankelijk, 
(systeem)toezicht op uniformiteit, efficiënt en functiescheiding. De genoemde 
nadelen betreffen lacunes of overlap in toezicht, gewenste bestuurlijke snelheid 
versus toezicht, onvoldoende zeggenschap over budgetten, afstemmingsinspanning 
en het niet hebben van een integraal beeld. 
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2.2.8 	Toezicht op naleving administratieve procedures 
Het toezicht op het naleven van de administratieve procedures is binnen de 
departementen op verschillende manieren vormgegeven. 
De genoemde toezichtinstrumenten zijn divers. 
Daarnaast geeft een meerderheid van departementen aan dat sprake is van een 
verbijzonderde interne controle (VIC), of zijn er maatregelen getroffen, die het 
karakter hebben van VIC. 

Bij de vormgeving van het toezicht op de naleving van de administratieve 
procedures zijn geen (speciale) bevoegdheden toegekend aan 
organisatieonderdelen. Een vijftal departementen (BZK, DEF, IenW, JenV, VWS) 
hebben wel bepaalde bevoegdheden overgedragen. 

We constateren dat er sprake is van een grote diversiteit bij de departementen in de 
uitoefening van toezicht op de naleving van regelgeving (zie bovenstaande 2 
alinea's), Door gezamenlijke discussie over de overwegingen voor de gemaakte 
keuzen kan worden beoordeeld of deze verschillen logisch en noodzakelijk zijn of dat 
nog verdere verbetering mogelijk is. 

2.2.9 	Toezichtbeleid agentschappen, RWT's en ZBO's 
Elf departementen (alle exclusief BZ) hebben agentschappen en/of ZBO's en RWT's. 
Daarbij maken zij in hun toezichtbeleid onderscheid tussen toezicht op 
agentschappen enerzijds en ZBO's/RWT's anderzijds, met uitzondering van VWS. 
VWS geeft aan geen onderscheid te maken maar wel een andere intensiteit voor het 
toezicht op agentschappen dan voor dat op ZBO's/RWT's te hebben. 

De toezichtfunctie is wisselend gepositioneerd: binnen de directie FEZ, bij de 
bestuursstaf of in een combinatie van de directie FEZ met overige onderdelen van 
het departement zoals DG-kolommen, beleidsdirectie, inspecties. De departementen 
geven niet aan of daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen positionering van het 
toezicht op agentschappen en de positionering van het toezicht op ZBO's/RWT's. 

Alle departementen geven aan de eigenaarsrol en opdrachtgeversrol afzonderlijk 
binnen het departement belegd te hebben. Daarbij hebben zij ook een duidelijke 
scheiding tussen beide rollen aangebracht. Defensie heeft die scheiding bij 
ZBO's/RWT's slechts gedeeltelijk aangebracht. Ook heeft het merendeel van de 
departementen de adviseringsrol voor de eigenaar afzonderlijk vormgegeven. JenV 
heeft de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol niet afzonderlijk binnen het 
departement belegd voor zowel de agentschappen als de ZBO's/RWT's. 

De adviseringsrol is bij de meeste departementen belegd binnen de directie FEZ. Bij 
de departementen waar dit niet het geval is (BZK, DEF, JenV, SZW, VWS), heeft de 
directie FEZ wel een rol in de coordinatie. Eén departement (FIN) geeft nog aan 
voor de aansturing van een groot uitvoeringsdirectoraat-generaal (Belastingdienst) 
gebruik te maken van het sturingsmodel voor agentschappen. FIN heeft daarvoor 
gekozen omdat zij van mening is dat het driehoeksmodel voor agentschappen zorgt 
voor een verzakelijking van de sturingsrelatie tussen kerndepartement en het 
betreffende DG. 

Alle departementen hebben aangegeven wel een vorm van beoordelingskader voor 
de uitvoering van het toezicht op agentschappen en ZBO's/RWT's te hebben. Ook 
worden jaarlijks de begrotingen, werkplannen, verantwoordingen en 
beleidsverslagen beoordeeld. Hiervoor zijn normen ontwikkeld, met als basis de 
rijksbrede wet- en regelgeving, al dan niet aangevuld met eigen beleid. Bij één 
departement (JenV) zijn géén beoordelingsnormen voor verantwoordingen en 
beleidsverslagen van ZBO's en RWT's aanwezig. In het beoordelingsproces is voor 
alle departementen duidelijk welke partijen betrokken zijn, welke rol zij hebben en 
wat het tijdpad is. De meeste departementen (AZ, BZK, EZK, IenW (gedeeltelijk), 
OCW, FIN, JenV, LNV, SZW) dechargeren de betreffende instellingen ook na afloop 
van het jaar. Een aantal departementen (AZ, DEF, FIN (deels), JenV (deels), OCW) 
beschikken niet over een sanctiebeleid. 

2.2.10 	Audit Committee 
Volgens artikel 3 van de "Regeling audit committees van het Rijk" (de Regeling) 
bestaat het Audit Committee (AC) van een departement uit personen die behoren 
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tot de ambtelijke leiding van het betrokken departement en ten minste twee 
onafhankelijke externe leden. In artikel 6 van de Regeling staat dat de betrokken 
directeur FEZ en een directeur van de ADR het AC vanuit hun deskundigheid 
ondersteunen bij zijn taken. 

Bij vijf departementen (DEF, FIN, IenW, JenV, SZW) is expliciet aangegeven dat de 
directeur FEZ formeel lid is van het AC. De overige departementen noemen 
daarnaast als rol van de directeur FEZ: schakelfunctie, agenderend, informerend, 
deelnemer (aan discussies). 

FEZ geeft verder invulling aan haar rol binnen het AC door: het voeren van het AC-
secretariaat, te rapporteren over de resultaten van het toezicht op financieel beheer 
door FEZ en de departementale risicoanalyse, te adviseren, het voorstellen van 
agendaonderwerpen, contacten naar ADR en ARK te coordineren en gesprekken te 
voeren met externe AC leden. 

De departementen zien als rol van de AC's de advisering over het risicomanagement 
en het bespreken van de uitkomsten van de risicoanalyses. Ook onderkennen zij de 
traditionele rol van de AC's bij het oplossen van onvolkomenheden, welke bestaat 
uit monitoren, bespreken, adviseren en discussiëren. Daarnaast wordt het AC 
geïnformeerd over early warnings (door de ADR) en de voortgang op het realiseren 
van de aanbevelingen van de ADR/ARK (door FEZ). Hier heeft het AC een 
monitoringsrol. 

2.2.11 	Financiële administratie 
De financiële administratie is bij zeven departementen (AZ, BZ, DEF, EZK, IenW, 
JenV, SZW) binnen het departement belegd; vier departementen (BZK, FIN, OCW, 
VWS) hebben de financiële functie ondergebracht bij het Financieel Diensten 
Centrum (FDC; onderdeel van SZW) en één departement (LNV) heeft de financiële 
administratie ondergebracht bij EZK. De departementen die gekozen hebben voor 
het beleggen van de financiële administratie buiten het departement geven als 
overwegingen daarvoor: doelmatigheid, schaalvoordelen, efficiency, robuustheid en 
continuïteit. 

Zes departementen (DEF, EZK, FIN, IenW, JenV, LNV) geven aan dat de onder hen 
ressorterende taakuitvoerende organisatie(s) beschikken over een eigen financiële 
administratie. Bij vier (AZ, FIN (alleen voor de bedrijfsvoeringsadministratie van de 
Belastingdienst), IenW, JenV) van deze zes departementen heeft FEZ rechtstreeks 
toegang tot de administratie van de taakuitvoerende organisaties. 
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3 	Besturingsmodel 

Onder het besturingsmodel wordt in dit rapport de manier verstaan waarop een 
departement haar control functie heeft ingericht; met control worden de 
kaderstellende, adviserende en toetsende taken bedoeld. Deze kunnen 
ondergebracht worden op het niveau van concern, DG of taakorganisatie. 

De positionering van de control functie binnen de departementen kan vanuit het 
besturingsmodel als volgt worden weergegeven: 

Positionering 
Concern (AZ) 
Concern en DG (BZ2) 
Concern en taakorganisaties (LNV, EZK, JenV) 
Concern en DG en taakorganisaties (SZW, VWS, DEF, 
OCW, BZK, IenW, FIN) 

Aantal departementen 
1 
1 
3 
7 

De specificatie van de functies binnen de control functie wordt in de verdiepende 
bijlage bij dit rapport verder beschreven. Eén departement heeft geen 
taakorganisaties (BZ). Van de elf departementen met een taakorganisatie hebben 
zeven departementen een drielaags controlmodel, drie departementen hebben een 
tweelaags controlmodel en één departement heeft een éénlaagsmodel. 

Bij een aantal departementen zijn de control taken met betrekking tot inkopen en IT 
bij de directie bedrijfsvoering ondergebracht. 

Als belangrijkste reden voor het gekozen besturingsmodel worden door de 
departementen onder meer genoemd onafhankelijkheid, slagvaardigheid, efficiëntie, 
past het beste bij de ambities, doelstellingen, cultuur en inrichting van de 
organisatie, goede ervaringen uit het verleden, duidelijkheid richting bewindslieden 
en een betere afstemming tussen DG-control en concern control. 

2  Bij BZ is er sprake van een tweelaags besturingsmodel, waarbij DG moet worden 
gelezen als "directies en posten" 
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Als sterke en zwakke punten van de gekozen modellen worden door de 
departementen genoemd: 

Zwakke punten Sterke punten 
Onafhankelijkheid en borgen concernbelang  Informatieachterstand (bewust of 

onbewust) vanwege afstand tot 
organisatieonderdelen 

Duidelijkheid hoe de cycli op elkaar ingrijpen 
en elkaar versterken 

Behoefte aan vertrouwen tussen FEZ en 
organisatieonderdelen 

Korte lijnen Het niet aanwezig zijn van de juiste 
competenties om vertrouwen te creëren kan 
resulteren in het dubbelen van taken 
Onduidelijkheid wie waar over gaat Sterke positie FEZ 

Scheiding control, beleid en financieel 
administratieve taken 

Minder aandacht voor beheersmatige zaken 
en de uitvoeringsproblematiek 

Plek in de bestuursraad Bewerkelijkheid 

Betere en snellere besluitvorming door 
kleinere Bestuursraad 

Shopgedrag 

Direct contact met organisaties Rolvastheid 

Integrale afweging en rol onderscheid 

Open communicatielijnen 

Nabijheid en daardoor goed betrokken bij 
beleid 

Concurrentie binnen een departement 
vanwege tegengestelde belangen  
Model is niet per se ingericht om 
uitwisseling van kennis en capaciteit van 
financiële medewerkers te faciliteren 
Rollen moeten soms belegd worden bij 
verschillende mensen om 
eigenaarsondersteuning tot zijn recht te 
laten komen 

Het gezamenlijk doel moet in het oog 
worden gehouden. 

Tijdig op de hoogte 

Noodzakelijk gezien aanscherping governance 
en versterking bedrijfsvoering 

Informatie incongruentie. Informatie uit het 
primaire proces komt niet altijd tijdig bij de 
staf 

Wij constateren dat de voor- en nadelen die de departementen noemen voor de 
door hen gemaakte keuze ten aanzien van het besturingsmodel niet onderscheidend 
zijn. De achtergronden van de gemaakte keuzen is door ons niet onderzocht. Wij 
geven in overweging om dit gezamenlijk te bespreken en te bezien of daar verdere 
verbeteringen in mogelijk zijn. 
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4 	Loopbaanmogelijkheden en mobiliteit3  

Het grootste deel van de medewerkers in de financiële functie zit in de schalen 11, 
12 en 13 en maakt deel uit van de functiefamilies beleid, advisering en 
bedrijfsvoering. De leeftijdsopbouw laat een statistische normaalverdeling zien. 
Opvallend daarbij is dat ruim 42% van de mensen werkzaam binnen de financiële 
functie in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar zit. Dit kan op termijn een risico 
vormen voor de continuïteit en de aanwezige kennis. Departementen zien hier een 
rol weggelegd voor DGRB. 

Verantwoordelijken in de financiële functie geven aan dat de arbeidsmarkt krap is. 
Functies kunnen niet makkelijk vervuld worden. Vacatures ontstaan niet alleen door 
medewerkers die met pensioen gaan. Het grootste deel van de vacatures lijkt te 
ontstaan doordat zittende medewerkers uitstromen. 43% van dé medewerkers 
binnen de financiële functie heeft een verblijfstijd tussen de 0 en 5 dienstjaren in de 
financiële functie. De financiële functie lijkt moeite te hebben om medewerkers 
langdurig te binden. Eén van de uitdagingen voor de komende jaren is het langer 
vasthouden van zittende medewerkers. Een andere uitdaging is de IT en de nieuwe 
mogelijkheden die dit biedt. Binnen de IT wordt door de verantwoordelijken de 
voornaamste opleidingsbehoefte gezien. De verwachte uitdaging betreft de kennis 
van nieuwe ontwikkelingen, alsmede het handig gebruiken van nieuwe IT-
mogelijkheden in het dagelijks werk. Concreet worden opleidingsbehoeften gezien in 
data-analyse, big data, blockchain, IT-control, open data en digitale begroting. 
Door de krachten te bundelen kan de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de 
financiële functie verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld samen te werven en te 
zorgen voor opleidingen en door harmonisering van het financiële functiegebouw 
(bevordert mobiliteitsmogelijkheden). Daarnaast kan, in aanvulling op de instroom 
vanuit het traineeship, het (centraal) stimuleren van roulatie en ontwikkelen van 
loopbaanpaden in de financiële functie helpen om kennis en ervaring te behouden in 
de financiële functie. Hierin zien de departementen een grotere (regie)rol weggelegd 
voor DGRB. 

De verwachting is ook dat tussen nu en vijf jaar functies in de administratie zullen 
verdwijnen. Deze functies en de werkzaamheden worden steeds vaker separaat 
buiten de financiële functie ingericht. 

Leidinggevenden in de financiële functie kunnen op dit moment uitdagingen het 
hoofd bieden met de zittende medewerkers mits er voldoende tijd blijft voor 
ontwikkeling en bijscholing. 

3  In de enquête is ook gevraagd naar door- en uitstroomcijfers ten einde uitspraken 
te kunnen doen over mobiliteit binnen en tussen directies. Deze gegevens worden 
niet geregistreerd waardoor het niet mogelijk is om uitspraken te doen over interne 
doorstroom binnen de financiële functie. 
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Verbeterpunten Positieve punten 

Redelijk gestructureerd Voorkomen van het grote personeels-
verloop 

Borgen institutionele kennis Proces op orde 

Kennis op dossiers Meer meedenken en probleemoplossend 
denken 

Op hoofdlijnen goede samenwerking Maken heldere rolverdeling met 
departementen 

Betrokken, meedenkend en meewerkend Beperken tot de budgettaire rol 

Levert constructieve bijdrage aan 
beleidsdoorlichting 

5 	Reflectie op functioneren DG Rijksbegroting 

Op verzoek van DGRB hebben we de departementen gevraagd om hun waardering voor 
specifieke taken c.q. onderwerpen van DGRB te geven in de vorm van een score en een 
nadere toelichting. 

De specifieke taken c.q. onderwerpen waren onderverdeeld in vragen over IRF, 
Begrotingszaken en overlegverbanden. De scores waren over het algemeen hoog; deze 
varieerden van 6,4 tot en met 8,0 gemiddeld per taak/onderwerp. De gemiddelde scores 
op alle relevante vragen waren voor IRF een 7,0 en voor Begrotingszaken een 7,2 en voor 
de overlegvormen een 7,4. 
Ondanks de hoge scores werden bij bijna elke vraag meer verbeterpunten genoemd dan 
positieve punten. De belangrijkste plus- en minpunten zijn hieronder kort samengevat; 
voor een totaalbeeld verwijzen wij nadrukkelijk naar het verdiepende bijlage bij dit rapport. 
Daarin worden per onderwerp de belangrijkste verbeterpunten benoemd en is een meer 
verdiepende tabel opgenomen. 

Een samenvatting van de positieve punten en verbeterpunten die door departementen zijn 
genoemd voor de IRF is opgenomen in onderstaande tabel. 
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Verbeterpunten Positieve punten 

Prima voor kennisdeling Te weinig thematische/fundamentele 
onderwerpen 

Inhoudelijkheid en uitwisselen van ervaringen Te weinig tijd voor discussie 

Gevoel van gezamenlijkheid en het juiste 
gesprek 

Te weinig openheid 

Prettige vakkundige samenwerking Teveel eenzijdige mededelingen 

Strakkere voorbereiding gewenst en 
eerder sturen van stukken 

Een samenvatting van de positieve punten en verbeterpunten die door departementen zijn 
genoemd voor Begrotingszaken is opgenomen in onderstaande tabel. 

Verbeterpunten Positieve punten 

Goede samenwerking Meer "doorpakken" en oppakken van 
algemene punten, vooral op de gebieden 
begrotingsbeleid en 
rij ksbegrotingsvoorschriften 

Probleemoplossend denken  Meer flexibiliteit en meer handelen in de geest 
van de regelgeving 

Duidelijke lijnen, kaders, uitgangspunten  Minder houding aannemen van "wij bepalen" 

Constructief meedenken  Actiever zijn op het gebied van RVVT's en 
ZBO's 

Meer maatwerk opnemen in de 
Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) 

Luisteren goed 

Goede betrokkenheid 

Een samenvatting van de positieve punten en verbeterpunten die door departementen zijn 
genoemd voor overlegvormen is opgenomen in onderstaande tabel. 

Wij geven in overweging om de verbeterpunten gezamenlijk te bespreken en te 
bepalen welke hiervan prioriteit hebben om op te pakken om daarmee het 
gezamenlijke functioneren en de samenwerking verder te verbeteren. 
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6 	Ovérige onderwerpen 

Op basis van uit het onderzoek verkregen informatie van de departementen geven 
we in dit hoofdstuk nog een aantal relevante bevindingen weer, die niet direct in 
een van de voorgaande hoofdstukken passen. De weergegeven bevindingen zijn 
volledig gebaseerd op hetgeen de departementen in de enquête hebben 
geantwoord, omdat met de opdrachtgever is afgesproken in de interviews niet 
verder in te zoomen op onderstaande onderwerpen. 

De departementen die voor meerdere ministers werken en/of verantwoordelijk zijn 
voor meerdere begrotingshoofdstukken geven aan dat dit geen gevolgen heeft voor 
de inrichting van de directie FEZ en/of leidt tot tegengestelde belangen. Wel wordt 
gesignaleerd dat het verantwoordelijk zijn voor meerdere begrotingshoofdstukken 
leidt tot complexere interne coordinatie. 

Voor wat betreft de deelname van de directeur FEZ aan overlegvormen geven de 
departementen sterk wisselende antwoorden. Dit varieert van "vrijblijvende 
deelname" tot "verplichte deelname aan besluitvormende overleggen". 

Voor de directie FEZ geven de meeste departementen in meerdere of mindere mate 
aan dat er sprake is van kwantitatieve en/of kwalitatieve onderbezetting. Eén 
departement (BZK) geeft aan dat er sprake is van doorlopend enige onderbezetting. 
Gedeeltelijk wordt dat veroorzaakt door de wens op bepaalde vakgebieden als 
directie FEZ een grotere rol te spelen (management, beleidscontrol, toetsen van 
efficiency en doelmatigheid) en deels omdat het voor bepaalde specialismen moeilijk 
is om goede medewerkers aan te trekken (beleidscontrol, IT, data-analyse). 

Voor de uitvoeringsorganisaties geeft het merendeel van de departementen aan dat 
zij vinden dat de financiële functie voldoende is geëquipeerd. Van deze 
departementen geeft de helft aan dat er desondanks bij sommige 
uitvoeringsorganisaties naar hun mening sprake is van tekortkomingen. 

Op de vraag in hoeverre de totale financiële functie van de departementen op orde 
is geven departementen overwegend een positief antwoord; soms wordt dat wel 
genuanceerd als "een magere voldoende" en "zorgen over kennis op bepaalde 
specialismen". 
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7 	Enkele goede voorbeelden 

Tijdens ons onderzoek hebben de departementen aangegeven van mening te zijn 
dat ze zichzelf op bepaalde onderdelen van de financiële functie als goed voorbeeld 
beschouwen. Deze zijn hieronder weergegeven. 

7.1 	Goede voorbeelden met betrekking tot risicomanagement 
Op het gebied van risicomanagement zijn twee goede voorbeelden van BZ en BZK 
naar voren gekomen. Bij BZ is sprake van gelaagdheid van hun risicomanagement. 
Dit vindt plaats op activiteitenniveau, op niveau van organisatie-eenheden en op 
concernniveau. Daarbij geeft de "laagste" schakel steeds input voor de naast hogere 
schakel. BZ heeft ervoor gekozen om het risicomanagement op een stimulerende 
(niet afdwingende) wijze te introduceren en daarna verder te verbeteren en in te 
bedden in de jaarplancyclus. Bij BZK wordt als resultaat van het proces van 
risicomanagement gebruik gemaakt van een muur waarop alle risico's en KPI's 
visueel zijn weergegeven; voorts legt men een relatie tussen al deze informatie. 
Daardoor is voor de bestuursraad en de medewerkers van het departement duidelijk 
zichtbaar waar de risico's liggen die beheerst moeten worden. 

Goede voorbeelden met betrekking tot periodiek evaluatieonderzoek 
Bij de uitvoering van het periodiek evaluatieonderzoeken zien BZ en VWS zich als 
goede voorbeelden. 
Bij BZ wordt de evaluatieprogrammering in overleg tussen een onderzoeksdirectie, 
directie FEZ en de beleidsdirecties jaarlijks opgesteld. FEZ ziet erop toe dat aan de 
wettelijke eisen wordt voldaan. De concept evaluatieprogrammering wordt door FEZ 
vervolgens voor commentaar voorgelegd aan het Audit Comité en vervolgens aan de 
Bestuursraad. De directeur van de onderzoeksdirectie stelt de 
evaluatieprogrammering vervolgens vast. Beleidsdoorlichtingen en grote evaluaties 
worden onder verantwoordelijkheid van de onderzoeksdirectie uitgevoerd, en 
begeleid door referentiegroepen waaraan vertegenwoordigers van betrokken 
beleidsdirecties, FEZ en een of meer onafhankelijke deskundigen deelnemen. 
Decentrale evaluaties worden uitgevoerd door de verantwoordelijke beleidsdirecties 
of decentrale diensten 

VWS heeft een meerjarig evaluatieprogramma geïmplementeerd (de pilot Lerend 
Evalueren) met als doel werkendeweg het inzicht in de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid te vergroten en aan de hand daarvan het beleid te 
verbeteren. Om de onafhankelijkheid te borgen is een Review Board ingesteld, 
bestaande uit in- en externe deskundigen. De focus van de Review Board lag in 
eerste instantie op onderzoeksopzetten, maar verschuift nu naar uitvoering van 
onderzoeken en het formuleren van lessen die kunnen worden getrokken. 
Kenmerkend voor de pilot Lerend Evalueren is: veel aandacht voor alle betrokken 
stakeholders, het doen van zowel ex ante als ex durante onderzoek, het gebruik van 
vernieuwende onderzoeksmethodieken en het hanteren van verschillende criteria, 
zoals bijvoorbeeld maatschappelijke urgentie, handelingsperspectief van VWS en 
budgettaire omvang 

Goede voorbeelden met betrekking tot strategisch personeelsbeleid 
Met betrekking tot personeelsbeleid zien twee departementen zich als goed 
voorbeeld (BZ, EZK). Bij BZ wordt een strategisch personeelsbeleid gehanteerd, 
waarbinnen sprake is van een centraal personeelsbeleid voor de financiële functie 
inclusief een bijbehorend loopbaanbeleid. Bij EZK wordt de oplossing gezocht in 
sturen op budget in plaats van op formatie; dit vergroot naar hun mening de 
flexibiliteit. 
Wij adviseren de departementen om na te gaan of er naast de genoemde goede 
voorbeelden nog meer goede voorbeelden met betrekking tot de onderdelen van de 
financiële functie zijn te onderkennen en deze met elkaar te delen en te bekijken 
waar deze goede voorbeelden kunnen bijdragen tot het verder optimaliseren van de 
financiële functie binnen de rijksoverheid. 
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8 	Verantwoording onderzoek 

8.1 	Werkzaamheden en afbakening 
Het doel van het onderzoek is het beschrijven van de inrichting en de taakinvulling 
van de financiële functie bij de verschillende departementen. Deze beschrijvingen 
kunnen worden gebruikt om gesprekken over de inrichtingen en taakinvulling 
binnen en tussen departementen te faciliteren, zowel in de huidige situatie maar ook 
eventuele toekomstige situaties. Om aan deze doelstelling te voldoen wordt 
antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: 
"Hoe is de financiële functie ingericht, inclusief het besturingsmodel en de rol, en 
hoe is de huidige situatie rond loopbaanmogelijkheden en mobiliteit, welke 
veranderingen worden in de financiële functie verwacht als gevolg van de CW2016 
en hoe wordt het functioneren van DGRB ervaren?" 

Om daar invulling aan te geven worden de volgende deelvragen beantwoord: 
1. Hoe ziet de huidige inrichting en de rol van de financiële functie er per 

departement uit, inclusief de aannames, uitgangspunten en keuzes die 
daaraan ten grondslag liggen? 

2. Wat is het besturingsmodel van het departement waarbinnen de financiële 
functie opereert, inclusief de aannames, uitgangspunten en keuzes die 
daaraan ten grondslag liggen? 

3. Welke wijzigingen zijn of zullen volgens de betrokken departementen in de 
financiële functie doorgevoerd worden als gevolg van de CW2016 en het 
nieuwe conceptbesluit FEZ? 

4. Welke invloed heeft de inrichting en taakinvulling van de financiële functie 
volgens de betrokken departementen op de mobiliteit en 
loopbaanmogelijkheden binnen de financiële functie (denk aan belemmering 
mobiliteit door inschaling)? 

5. Hoe wordt het functioneren van DGRB door de departementen ervaren? 

De hoofdvraag en de deelvragen zijn gedurende het onderzoek in goed overleg met 
de opdrachtgever aangepast. Reden daarvoor waren de doorlooptijd en het 
benodigde capaciteitsbeslag. 

Object van onderzoek is de financiële functie van de rijksoverheid. De 
(kwantitatieve) inventarisatie financiële functie beschrijft hoe financiële 
functionarissen qua taakgebied over de verschillende niveaus in een departement 
zijn verdeeld. Voor ons onderzoek hebben wij voor de definiëring van de financiële 
functie aangesloten bij de taakgebieden, zoals beschreven in de kwantitatieve 
uitvraag en vastgelegd in het Besluit FEZ. 

Ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag en de deelonderzoeksvragen 
zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Het opstellen van een opdrachtbevestiging en plan van aanpak; 
• Het opstellen van een referentiekader; 
• Afstemming van het referentiekader met de gedelegeerd opdrachtgever; 
• Het uitvragen bij de betrokken departementen van de benodigde (financiële) 

informatie door middel van een enquête; 
• Het beoordelen en analyseren van de opgevraagde (financiële) informatie; 
• Het opstellen van vragenlijsten ten behoeve van de interviews; 
• Het houden van interviews met de door de leden van het Financieel 

Management Overleg (FMO) doorgegeven contactpersonen en de directeuren 
FEZ; 

• Het maken van besprekingsverslagen van de gehouden interviews en 
afstemmen met de geïnterviewden; 

• Het opstellen van een rode dradentabel ten behoeve van het opstellen van het 
onderzoeksrapport; 
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• Het opstellen van een (concept)onderzoeksrapport en de gedelegeerde 
opdrachtgever tijdig in staat stellen dit ter becommentariëring voor te kunnen 
leggen aan het FMO en het IOFEZ; 
Het periodiek overleggen met de gedelegeerd opdrachtgever om te overleggen 
over de stand van zaken en vast te stellen dat het onderzoek nog steeds aan de 
verwachtingen voldoet; 
Na afloop van het onderzoek met de opdrachtgever en de gedelegeerd 
opdrachtgever het verloop van het onderzoek evalueren. 

Lopende het onderzoek is in overleg met de opdrachtgever besloten het onderzoek 
uit te voeren door middel van een uitgebreide enquête, gevolgd door interviews met 
alle directeuren FEZ van de departementen. 

8.2 	Gehanteerde Standaard 
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 
Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 

8.3 	Verspreiding rapport 
De opdrachtgever, plaatsvervangend DG Rijksbegroting van het ministerie van 
Financiën, is eigenaar van dit rapport. 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende departement waarvoor de ADR 
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 

Met de rapportage wordt geen zekerheid verschaft, omdat geen assurance-opdracht 
wordt uitgevoerd. De rapportage bevat daarom geen samenvattende conclusie of 
eindoordeel. 
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9 	Ondertekening 

Den Haag, 19 maart 2020 

Auditmanager 	 Auditmanager 
Auditdienst Rijk 	 Auditdienst Rijk 

PS: Dit definitieve rapport van bevindingen is als gevolg van de getroffen corona-
maatregelen niet ondertekend. In de bijbehorende aanbiedingsbrief, die wel is 
ondertekend door de verantwoordelijke directeur onderzoek, is dat ook benoemd. 
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Bijlage: Verdieping rapport Inventarisatie 
financiële functie 

Inleiding 

De financiële functie vervult binnen het departement verschillende taken. De taken 
van de directie FEZ zijn benoemd in artikel 4 van het Besluit FEZ van het Rijk. 
Voor ons onderzoek hebben wij de taken als uitgangspunt genomen die door de 
directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën sinds 2009 worden 
gehanteerd bij de tweejaarlijkse kwantitatieve uitvraag. In deze bijlage bij het 
rapport Inventarisatie financiële functie geven we meer gedetailleerd antwoord op 
de onderzoeksvraag naar de wijze waarop de financiële functie is ingericht door 
specifiek aandacht te geven aan die taken, aangevuld met enkele relevante 
onderwerpen: 

• Externe begrotingscyclus 
• Interne P&C-cyclus 
• Risicomanagement 
• Besturingsmodel 
• Ramingen 
• Beleidscontrol 
• Periodieke evaluaties 
• Departementale regelgeving 
• Administratieve organisatie en interne controle 
• Toezichtbeleid voor agentschappen, ZBO's en RWT's 
• Audit Committee 
• Financiële administratie 
• Overige onderwerpen 

Voor de inrichting van de financiële functie binnen de Rijksoverheid bestaan diverse 
(wettelijke) voorschriften waar alle departementen aan moeten voldoen. Deze 
(wettelijke) voorschriften zijn vaak verder uitgewerkt in nadere regelgeving en 
handleidingen. 
Hierdoor is de externe begrotingscyclus op kritische punten (zoals bijvoorbeeld data 
en op te leveren producten) gestandaardiseerd en verplicht. De nadere invulling van 
deze cyclus door de departementen, de interne P&C-cyclus, wordt door 
departementen op verschillende wijzen vormgegeven. Binnen de wettelijke kaders is 
dit toegestaan en soms ook noodzakelijk. 
Voor alle onderdelen van de financiële functie geldt dan ook dat weliswaar aan 
minimale eisen moet worden voldaan, maar dat uniformiteit geen doel op zich is. 
Dat betekent dat er maatwerk per departement mogelijk is, om zo goed mogelijk in 
te kunnen spelen op de departementspecifieke situatie. Daarbij is de motivering 
voor de gemaakte keuzen uiteraard wel van belang. 
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Bevindingen per taak van de financiële functie 

De externe begrotingscyclus: coordinatie belegd bij FEZ 

Huidige coórdinatie met voor- en nadelen 
De externe begrotingscyclus is centraal voorgeschreven en resulteert in de formele 
producten die aan de Eerste en Tweede Kamer worden aangeboden 
(ontwerpbegroting, le en 2e suppletoire wet en het departementaal jaarverslag). 
Alle departementen geven aan dat de coördinatie van ontwerpbegroting, suppletoire 
wetten en departementaal jaarverslag is belegd bij de directie FEZ. 

De departementen noemen diverse voordelen die zij aan deze positionering van het 
opstellen van ontwerpbegroting, supplètoire begrotingen en departementaal 
jaarverslag zien, te weten: 

• Centrale regie 
• Expertise 
• Uniformering 
• Voldoen aan het besluit FEZ 
• Snelheid 
• Invloed op de inhoud 
• Bewaken van consistentie en tijdigheid 
• Hetzelfde loket 
• Onafhankelijkheid 
• Het hebben van een totaaloverzicht 

Acht departementen (AZ, DEF, FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, SZW) geven aan in 
deze positionering geen nadelen te zien. 
De andere vier departementen (BZK, BZ, EZK, VWS) noemen onderstaande nadelen 
die zij aan deze positionering zien: 

• Beleidsdirecties aarzelen om hun rol te pakken ('FEZ doet dit toch?") 
• Door de centrale positionering kunnen de begrotingsdocumenten minder 

worden ervaren als een product van het hele departement 
• Afstemming en coördinatie kost veel tijd 
• Niet tijdig beschikbaar hebben van de benodigde informatie 
• Er is veel coördinatie nodig 

Huidige coördinatie monitoringsfunctie van de uitputting met voor- en nadelen 
Met uitzondering van één departement (OCW) ligt de coördinatie van het monitoren 
van de uitputting binnen de directie FEZ. Bij OCW is de monitor functie belegd bij de 
directie FEZ en alle andere control lagen, waarbij het zwaartepunt bij concern 
control ligt. 

De departementen noemen diverse voordelen die zij aan deze positionering van de 
monitoringfunctie zien: 

• Centrale regie 
• Bundeling van kennis 
• Aansluiting bij het besluit FEZ 
• Veel invloed op inhoud 
• Onafhankelijkheid 
• Hebben van overzicht 
• Tijdige managementinformatie 
• Goede advisering aan de minister en de Bestuursraad 

Het departement dat de coördinatie van de monitoring niet alleen bij FEZ heeft 
belegd noemt als voordeel van die keuze de gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij 
rekening gehouden wordt met de kennis die in de organisatie aanwezig is. 

Acht departementen (AZ, DEF, FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, SZW) geven aan in 
deze positionering van de monitoringfunctie geen nadelen te zien. De andere vier 
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departementen (BZK, BZ, EZK, VWS) noemen dezelfde nadelen als genoemd bij de 
positionering van de externe begrotingscyclus. 

De interne P&C-cyclus: volop in beweging 

Aanwezigheid (uitgeschreven) procedures 
De interne P&C-cyclus dient ter ondersteuning van de externe begrotingscyclus en 
omvat de departementspecifieke invulling van de interne beheersing. Deze cyclus 
bestaat onder andere uit een jaarplan, 
managementrapportages/uitvoeringsrapportages, etc. en eindrapportages. Alle 
departementen geven aan te beschikken over een beschrijving van de interne P&C-
cyclus, waarvan de coordinatie op centraal niveau is gepositioneerd. Ook geven alle 
departementen aan dat binnen de interne P&C-cyclus duidelijk is welke partijen 
binnen de organisatie betrokken zijn en welke rol zij hebben. 

Scope interne P&C-cyclus 
Bij alle departementen omvat de P&C-cyclus naast de PIOFACH-taken ook de 
beleidsmatige prioriteiten, met uitzondering van één beleidsarm departement (AZ). 
Wel zien we dat bij alle departementen de interne P&C-cyclus volop in beweging is 
om het proces te optimaliseren. Zo zijn departementen bezig om het 
risicomanagement in meer of mindere mate in de interne P&C-cyclus te integreren. 

Relatie interne P&C-cyclus en AC-vergaderingen 
Drie departementen (DEF, FIN, JenV) geven aan dat er een duidelijke samenhang is 
tussen de interne P&C-cyclus en de momenten waarop het AC vergadert. 
Negen departementen (AZ, BZ, BZK, DEF, FIN, IenW, JenV, SZW, VWS) werken met 
jaarplannen, de drie overige departementen (EZK, LNV, OCW) geven aan met 
managementafspraken te werken. Van deze drie departementen geeft één 
departement (LNV) aan dat de managementafspraken worden gebruikt op 
concernniveau, maar dat de organisatieonderdelen voor hun interne sturing wel 
gebruik maken van jaarplannen. 

Wijze van aansturing binnen de P&C-cyclus 
Bij vijf departementen worden de jaarplannen/managementafspraken vastgesteld 
door de SG (AZ, BZ, FIN, LNV, JenV). 
Bij vier departementen gebeurt dit door de SG in combinatie met de hoofden van 
dienst (OCW, SZW, BZK, EZK). 
Bij één departement (VWS) gebeurt dit door de SG in combinatie met de 
budgethouders. 
Bij één departement (DEF) worden de jaarplannen vastgesteld door de 
Bestuursraad. 
Een ander departement (IenW) geeft aan dat er geen formele vaststelling plaats 
vindt, maar dat het proces zodanig is ingericht dat dit op een natuurlijke wijze 
gebeurt; daarbij zijn volgens dit departement wel veel waarborgen in het proces 
ingebouwd. 
Alle departementen geven aan dat ze de uitvoering van de 
jaarplannen/managementafspraken ook monitoren; de wijze waarop dit gebeurt is 
divers. 
Ook geven alle departementen aan dat bij het "monitoren" van de realisatie van de 
jaarplannen/managementafspraken duidelijk is wie hierbij betrokken zijn en welke 
rol zij hebben. 

Frequentie, doorlooptijd en scope managementrapportages 
Voor wat betreft de (management)rapportages geven 11 departementen aan dat zij 
elk tertaal rapporteren. Eén departement (BZ) geeft aan elk kwartaal te 
rapporteren, waarbij er sprake is van 3 fasen in het proces; fase 2 is weer opgeknipt 
in 2 subfasen. Voor een overzicht van de rapportage cyclus per departement 
verwijzen wij naar onderstaande tabel met data waarop de managementrapportages 
worden besproken. Daaruit is ook op te maken wat de doorlooptijden van de 
rapportages zijn tot het moment van besluitvorming per departement; dit geeft een 
indicatie van de slagkracht van een departement. 
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Doorlooptijd managementrapportage in 2018 

f. Vogens departement rtvt_ in 2018 

e Afiaikeli van urgentie onderwerp 

d 13 tot 17 weken (.3 tot 4 maanden) 

c 6 weken (= ongeveer 1,5 maattij 

b. 4 à5 weken (=gemiddeld 1 maand) 

a 3 weken 

■ Doorlooptijd managernentrfflperte b 2018 

0 	1 	2 	3 	4 	5 

Zes departementen (BZ, BZK, DEF, EZK, FIN, OCW) geven aan dat de rapportages 
alle aspecten (dus zowel bedrijfsvoerings- als beleidsaspecten) bevatten. 
FIN nuanceert dit door aan te geven dat door de DG's over alle aspecten 
gerapporteerd wordt en dat op basis daarvan een gecomprimeerde overkoepelende 
concernrapportage wordt opgesteld door FEZ, die alleen de essentiële zaken bevat. 
Drie departementen (VWS, LNV, AZ) geven aan dat de rapportages 
uitzonderingsrapportages zijn. 
Bij de overige drie departementen (IenW, SZW, JenV) is sprake van een mengvorm. 
Bij IenW omvatten de start- en verantwoordingsrapportage alle aspecten, maar zijn 
de voortgangsrapportages uitzonderingsrapportages. 
Bij SZW geldt voor beleidsprioriteiten, budgettair beeld en managementparagraaf 
dat er uitzonderingsrapportages zijn en voor bedrijfsvoeringsonderwerpen en voor 
misbruik en oneigenlijk gebruik zijn er stand van zaken rapportages. 
Bij een ander departement (JenV) is de rapportage een mix (afhankelijk van het 
onderwerp) tussen uitzonderingsrapportage en integrale rapportage. 

Inzet bedrijfsvoerings- en beleidsinstrumenten 
Er is een grote variëteit in bedrijfsvoerings- en beleidsinstrumenten, die gebruikt 
worden om de P&C-cyclus vorm te geven, te onderkennen. 
Daarnaast blijkt uit de beantwoording door de departementen van vragen over de 
interne P&C-cyclus dat er binnen de departementen verschillende cycli bestaan die 
naast elkaar bestaan en andere monitoring- en afsluitingsmomenten hebben. Zo 
noemen departementen bijvoorbeeld managementcyclus, geïntegreerde cyclus, 
beleidscyclus, jaarplancyclus, Human Resource (HR) cyclus en 
concernsturingscyclus. Soms wordt ook de externe begrotingscyclus betrokken bij 
de beantwoording van de vragen over de interne P&C-cyclus. Uit analyse blijkt dat 
het soms om een andere benaming voor de P&C-cyclus gaat, maar soms gaat het 
daadwerkelijk om een andere cyclus. 

Het bestaan van vele verschillende cycli roept bij ons de vraag op of dat efficiënt is. 
Voorts wordt niet duidelijk of alle bestaande cycli (altijd) op elkaar aansluiten en wat 
dat betekent of kan betekenen voor de sturing op (meerjarig) beleid. 
Tevens signaleren enkele departementen dat binnen hun departement 
beleidsonderwerpen over de jaargrenzen heen gaan en dat daardoor als gevolg van 
de huidige systematiek omtrent de financiële jaarafsluiting problemen kunnen 
ontstaan bij de aansturing van het departementaal beleid en/of dat er beleidsgeld 
overblijft. Andere departementen herkennen dit probleem niet als zodanig. 

Motivering keuze inrichting interne P&C-cyclus 
Als motivering voor de keuze van de inrichting van de interne P&C-cyclus zijn 
onderstaande argumenten door de departementen genoemd: 

• Aansluiten op de externe begrotingscyclus 
• Aansluiten bij de indeling van de organisatie 
• Goede ervaringen uit het verleden 
• Aansluiten bij andere uitvoeringsorganisaties 
• Uitvloeisel van de departementale herstructurering 
• Heldere scheiding beleid, uitvoering en control 
• Efficiënt en risicogericht 
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Coiirdinatie jaarplannen 

Niet Beantwoord 

Stafdirectie onder pSG 

DFEZ 

2 

Als voordelen van de huidige inrichting van de interne P&C-cyclus worden door de 
departementen diverse argumenten genoemd, waaronder goede weergave van de 
stand van zaken en prognoses, eigen verantwoordelijkheid, kort, simpel en 
doelgericht (sturen op hoofdlijnen), efficiëntie, bundeling van de financiële 
adviesfunctie bij FEZ, de koppeling met de externe begrotingscyclus, meer kennis 
van het beleidsterrein, meer handelingssnelheid en het geven van maatwerk in 
financieel advies. 

Met betrekking tot de nadelen van de huidige inrichting is er een grote diversiteit in 
de antwoorden van de departementen. Een aantal van de door de departementen 
gegeven antwoorden is hieronder weergegeven: 

• De P&C-cyclus is beperkt van opzet. Dit wordt geëvalueerd en kan leiden tot 
aanpassingen 

• Bureaucratisering en ingehaald worden door actualiteiten die tussentijds 
plaatsvinden en waarop moet worden bijgestuurd. Er zit wel 
tijdsdruk/spanning op het tijdig beschikbaar hebben van info t.b.v. opstellen 
van bijvoorbeeld de vierde managementrapportage 

• FEZ fungeert zowel als controller voor het concern maar ook als 
beleidscontroller voor de DG's. Het nadeel hiervan kan zijn dat de DG's geen 
hiërarchische relatie hebben met hun control functie en zich te los voelen 
staan van control. FEZ wordt hierdoor mogelijk op veel onderwerpen 
aangesproken. Deze bundeling van control functies blijkt in de praktijk goed 
te werken 

• Informatie incongruentie. Informatie uit het primaire proces komt niet altijd 
tijdig bij de staf terecht 

• Een model met de decentrale controller hiërarchisch onder de 
concerncontroller (FEZ) biedt meer waarborgen voor countervailing power 
en een strakkere en meer uniforme sturing op de financiën vanuit de 
concerncontroller 

Voor een overzicht van de positionering van de coordinatie m.b.t. de jaarplannen, 
inclusief de monitoring van de realisatie van de jaarplannen, verwijzen wij naar de 
onderstaande tabel "Cotirdinatie jaarplannen". 

8 	10 	12 

Als voordelen van de gekozen positionering worden door de departementen 
genoemd: 

• Totaalbeeld centrale regie 
• Korte lijnen 
• Snel advies 
• Onafhankelijkheid 
• Brede blik 

Met betrekking tot de nadelen van deze positionering geven departementen aan 
grotendeels geen nadelen te zien, zij het dat de onafhankelijkheid in het gedrang 
kan komen. 
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Risicomanagement: een actueel onderwerp bij elk departement 
Elk departement heeft een systeem voor risicomanagement, dat ook is 
geformaliseerd en vastgelegd; de documenten waarin dit is vastgelegd verschillen 
per departement. 

Risicomanagement is bij elk departement een actueel onderwerp en elk 
departement is bezig het risicomanagement in zijn geheel of op onderdelen te 
verbeteren c.q. te actualiseren. Het risicomanagement is niet bij alle departementen 
onderdeel van de interne P&C-cyclus. 

Bij één departement (BZ) wordt met betrekking tot het risicomanagement 
onderscheid gemaakt tussen 2 soorten risicomanagement: 

- 	Een deel gericht op de budgetten, bedrijfsvoering en de AO/IC: dit is niet 
geïntegreerd in de jaarplancyclus. Hierin hebben de controllers van de 
grotere directies/Shared Service Organisaties (SSO's) een rol; 

- Het "regulier" risicomanagement: dit is wel geïntegreerd in de 
jaarplancyclus en heeft met name betrekking op het beleid en de uitvoering. 

Voorts geeft dit departement aan dat het risicomanagement op 3 niveaus wordt 
gedaan, waarbij onder andere de input van het lagere niveau wordt gebruikt. 
De niveaus zijn: Concernniveau (bestuursraad), Organisatie-eenheden (zie jaarplan) 
en activiteiten. Dit departement geeft aan dat zij vinden dat de wijze waarop zij het 
risicomanagement binnen het departement hebben vormgegeven, kan worden 
aangemerkt als een goed voorbeeld. 

Binnen twee andere departementen (EZK, LNV) is het risicomanagement deels 
geïntegreerd in de P&C-cyclus, via beheer- en controleplannen. Bij de 
departementen, waarbij het risicomanagement geen onderdeel is van de interne 
P&C-cyclus, wordt dit (met uitzondering van één departement) niet ervaren als 
extra werklast of extra beslag op capaciteit. De meeste departementen geven aan 
dat het lastig is om op de juiste plaats het juiste gesprek over de juiste risico's te 
voeren. 

Alle departementen geven aan dat duidelijk is welke partijen betrokken zijn bij het 
risicomanagement en welke rol zij hebben. Bij alle departementen, met uitzondering 
van BZ, heeft de directie FEZ een coordinerende rol. Voorts geven veel 
departementen aan dat de DG's en de betreffende beleidsdirecties de eigenaar zijn 
van de risico's; daarmee zijn zij tevens verantwoordelijk voor het monitoren van de 
risico's en voor de te nemen beheersmaatregelen. 

Bij elk departement is er een eindverantwoordelijke voor het risicomanagement 
benoemd. Dit verschilt sterk per departement, te weten: 

• Bij drie departementen (BZK, FIN, LNV) zijn de DG's eindverantwoordelijk 
• Bij twee departementen (DEF, VWS) de Bestuursraad 
• Bij zes departementen (AZ, IenW, OCW, SZW, EZK, J&V) zijn de hoofden 

van dienst c.q. beleidsdirecteuren eindverantwoordelijk 
• Bij één departement (BZ) wordt het three lines of defense model toegepast, 

waarbij de verantwoordelijkheid gelaagd is. De eindverantwoordelijkheid ligt 
bij de DG's, PSG en SG 

Alle departementen geven aan dat de uitgangspunten voor het risicomanagement, 
zoals dat wordt uitgevoerd binnen hun departement, voor hen duidelijk zijn 
geformuleerd. 

Ten aanzien van de volgordelijke relatie tussen het risicomanagement en de interne 
P&C-cyclus komen onderstaande vier varianten voor: 

• Bij vijf departementen (AZ, EZK, FIN, DEF, VWS) gaat het 
risicomanagement vooraf aan de interne P&C-cyclus 

• Bij één departement (BZ) is het risicomanagement onderdeel van een 
andere cyclus en gaat het niet vooraf aan de interne P&C-cyclus 

• Bij vijf departementen (BZK, IenW, JenV, SZW, OCW) is het 
risicomanagement verweven met de P&C-cyclus, maar blijkt uit het 
antwoord niet of het risicomanagement het startpunt is 

• Eén departement (LNV) geeft aan dat het risicomanagement en de interne 
P&C-cyclus een iteratief proces is 
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In het oog springt de stuurmuur die één departement (BZK) hanteert als resultaat 
van het proces van risicomanagement. Hierbij is letterlijk een muur in een ruimte 
vrij gemaakt en daarop zijn alle risico's en KPI's visueel weergegeven en wordt 
daartussen een relatie gelegd, zodat voor de bestuursraad en de medewerkers 
duidelijk zichtbaar is waar de risico's liggen die beheerst moeten worden. 

De coordinatie is bij de meeste departementen belegd bij FEZ. Bij één departement 
•(BZ) is de coordinatie van het risicomanagement belegd binnen de directies voor 
hun beleidsterrein en heeft FEZ een stimulerende rol. 

Bij alle departementen wordt gerapporteerd over de risico's en/of worden deze 
periodiek besproken; veelal geven de departementen aan dat dit via de (kwartaals-
of tertaalsgewijze) managementrapportages loopt. Eén departement (JenV) geeft 
expliciet aan dat de risico's en de rapportage daarover meelopen in de P&C-cyclus 
en de daarvoor ontwikkelde totaalrapportages. 

Alle departementen geven aan dat zij opvolging hebben gegeven aan de uitkomsten 
van de uitgevoerde risicoanalyse en lichten vervolgens ook toe hoe zij dat doen. 
Ieder departement rapporteert hier op een eigen wijze over. 

Negen departementen (AZ, BZ, BZK, EZK, FIN, IenW, LNV, OCW, VWS) geven aan 
over een escalatieprocedure te beschikken en lichten die ook toe. 
Drie departementen (JenV, DEF, SZW) beschikken niet over een escalatieprocedure. 
Twee van deze departementen (DEF, JenV) hebben wel een alternatief voor de 
escalatieprocedure ingebouwd (een incidententafel of het houden van risicosessies 
in de Bestuursraad, waardoor volgens hen geen escalatieprocedure nodig is). 
Bij één departement (SZW) is er dus geen escalatieprocedure of een vergelijkbaar 
instrument ingebouwd. 

Ramingen 
Elf departementen (alle exclusief AZ) hebben aangegeven dat zij gebruik maken van 
(macro-economische) ramingen en ramingsmodellen. Van deze departementen zijn 
er negen (BZK, DEF, EZK, FIN, IenW, JenV, OCW, SZW, VWS) waarbij de financiële 
omvang van de bedragen waarop de ramingen betrekking hebben groot zijn. 

De grote ramingen betreffen ramingen voor (premie gefinancierde) uitgaven en 
premies, kosten sociale zekerheid, leerlingenramingen en studiefinanciering, 
onderhoud RWS, belasting- en niet-belastingontvangsten, gasbaten, kosten van de 
strafrechtketens, de verdeling van geld tussen Provincie- en Gemeentefonds en 
investeringen in wapensystemen. 
De ramingen die kleiner van omvang zijn betreffen ramingen voor 
ontwikkelingssamenwerking, visa en paspoorten (BZ) en diverse subsidieregelingen 
zoals de regeling sanering varkenshouderij en de marktintroductie energie-
innovaties voor de glastuinbouw (LNV). 

Eén departement (AZ) heeft aangegeven dat (macro-economische) ramingen en 
ramingsmOdellen voor hen niet van toepassing is. De onderstaande bevindingen 
hebben daarom alleen betrekking op de elf departementen die daadwerkelijk met 
ramingen werken. 

Van de negen departementen (BZK, DEF, EZK, FIN, IenW, JenV, OCW, SZW, VWS) 
met (financieel) grote ramingen beschikken er zeven (BZK, FIN, IenW, JenV, OCW, 
SZW, VWS) over een volledige procedure en twee departementen (DEF, EZK) 
beschikken over procedures voor een gedeelte van het ramingsproces; ook het 
kleine ramingsdepartement LNV beschikt niet over een volledige beschrijving van 
het ramingsproces 
Eén departement met kleinere ramingen (BZ) beschikt ook over een volledige 
procedure voor het ramingsproces. 
De rol van FEZ in het ramingsproces is bij FIN en LNV nog niet expliciet beschreven. 

Tien ramingsdepartementen (BZ, BZK, DEF, EZK, FIN, IenW, JenV, OCW, SZW, 
VWS) geven aan dat duidelijk is welke partijen betrokken zijn bij het ramingsproces 
en welke rol zij hebben. 
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ramin en en ramin smodellen als vol t weer te •even: 

Aard ramingsdepartement 

Groot 

Beleidsdirectie 
6 

Verschilt 

1 

Klein 0 2 0 

FEZ 

2 

De volgende rollen vervult FEZ ten aanzien van het ramingsproces: 
• Kaderstellend, toetsend en procesverantwoordelijkheid 
• Overlegpartner 
• Toetsen 
• Ramen, control en toetsend 
• Coërdinerend en verwerkt de resultaten in rapportages 
• Toezicht en systeemverantwoordelijkheid. 

Naar aanleiding van de ramingen wordt volgens de departementen op onderstaande 
wijze (tussentijds) gerapporteerd: 

• Vier ramingsdepartementen (DEF, EZK, LNV, VWS) geven aan dat de 
rapportages over de ramingen meelopen in de reguliere cyclus 

• Vier ramingsdepartementen (FIN, IenW, OCW, SZW) geven aan dat er 
rapportages over ramingen zijn 

• Twee ramingsdepartementen (BZ, BZK) gaven aan dat er rapportages over 
ramingen zijn, maar uit het antwoord wordt niet duidelijk wat de 
rapportagevorm is (wel/niet additioneel) 

• Eén ramingsdepartement (JenV) geeft aan dat er geen (tussentijdse) 
rapportages over ramingen worden opgesteld. De ramingen worden wel 
goedgekeurd door de Bestuursraad en door de directeur FEZ vastgelegd in 
een rapportage (de actuele stand). Deze rapportage wordt niet meer 
gedeeld met de onderdelen 

In tabelvorm is de coordinatie voor het opstellen van (macro-economische) 

Met "verschilt" wordt bedoeld dat de coordinatie van het opstellen van de ramingen 
afhankelijk is van de raming (het betreffende departement heeft meerdere 
ramingen); afhankelijk van de raming ligt de coordinerende rol bij FEZ of bij de 
beleidsdirectie. 

Voor de gekozen positionering van de ramingsfunctie wordt door de departementen 
een beperkt aantal overwegingen gegeven, te weten kennis, kwaliteit, 
vergelijkbaarheid en wenselijkheid van clustering. 
Er zit een grote variëteit in de voordelen die door de departementen worden 
genoemd, maar kennis wordt als belangrijkste voordeel genoemd. Daarnaast 
worden als voordelen genoemd invloed, procesverantwoordelijkheid, 
functiescheiding, aanspreekbaarheid, contacten, onafhankelijkheid en beter begrip 
van beleid en daardoor betere control. 
Als nadelen van de gekozen positionering worden door de departementen genoemd 
moeilijke/tijdrovende coërdinatie, beleidsdirectie neemt niet altijd de 
verantwoordelijkheid en is zich niet altijd bewust van de timing waarop de ramingen 
gereed moeten zijn, geen uniformiteit, dubbele pet bij FEZ (ramer en controller). 

De uitkomsten van de ramingen worden vastgesteld door: 
• De betreffende directeur (drie keer) 
• D bestuursraad (vier keer) 
• De minister (één keer) 
• FEZ (één keer) 
• Extern (één keer) 
• Niet geregeld (één keer) 

Bij het departement waar de ramingen worden vastgesteld door FEZ vervult FEZ ook 
de ramingsrol en de control rol. 
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Beleidscontrol: normatiek nog onduidelijk 

Aanwezigheid (uitgeschreven) methodiek voor vertaling politieke prioriteiten 
Acht departementen (LNV, BZ, FIN, SZW, DEF, JenV, IenW, OCW) geven aan over 
een uitgeschreven eigen methodiek te beschikken om politieke prioriteiten om te 
zetten in meetbare beleidsplannen; bij vier departementen (AZ, VWS, EZK, BZK) 
ontbreekt een dergelijke eigen methodiek. 
De toelichtingen die de betreffende departementen geven op het ontbreken van een 
uitgeschreven methodiek variëren sterk. Zo worden genoemd: 

• Gebruik maken van algemene kaders (IAK) 
• Er is een monitoringscommissie ingesteld bestaande uit interne en externe 

leden, welke de introductie en wijziging van de beleidsinstrumenten 
beoordeelt en verslag uitbrengt aan de Bestuursraad 

• De beleidsdirecties stellen samen met FEZ vroegtijdige 
beleidsvariantenfiches op, waarin alle aspecten van maatregelen worden 
meegenomen (er is bij alle beleidsvoorstellen aandacht voor CW 3.1/IAK in 
de memorie van toelichting) 

• Het zijn van een "beleidsarm departement" 

Departementen geven aan dat overkoepelende normen voor een toets op 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid ontbreekt, maar dat gezien de 
diversiteit van het beleid dit ook niet mogelijk is. Door samenwerking tussen FEZ'en 
en DGRB kunnen departementen op dit punt wel van elkaar leren. 

Vanuit de interviews met de directeuren FEZ van de departementen komt het verder 
het volgende beeld bestaande uit meerdere citaten naar voren: "Eén methodiek om 
politieke prioriteiten om te zetten in meetbare beleidsplannen vergt een (nog meer) 
integrale benadering van de problematiek wat vervolgens moet zorgen voor meer 
scherpte bij beleidsafdelingen. Dat moet uiteindelijk leiden tot betere informatie om 
de vraagstukken bij financial control en beleidscontrol beter beantwoord te krijgen. 
Op dit moment is er niet slechts één methodiek die al dan niet meetbare 
beleidsplannen oplevert. 
Sommige normen zijn scherp in beeld, soms zijn KPI's niet duidelijk of ontbreken. 
Een overkoepelende norm voor doelmatigheid en doeltreffendheid bij beleidscontrol 
ontbreekt vooralsnog. Soms worden beleidsevaluaties uitgevoerd door een 
beleidsdirectie zelf waardoor het beeld kan ontstaan van de slager die zijn eigen 
vlees keurt. Soms is er een methodiek aanwezig, maar staat deze niet op papier. 
Door mee te denken met beleidsafdelingen over de invulling van beleid gaat de rol 
van FEZ verder dan de formele, toetsende rol die zij heeft bij beleidsevaluaties. 
Daarnaast wordt soms de stoplicht signalering toegepast op de beleidstoetsing, 
waarbij onduidelijk is wanneer precies het licht van oranje of op rood springt. Bij het 
toezicht op agentschappen en ZBO's/ RWT's valt de eerste categorie onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid. Daarop wordt vanuit FEZ strakker toezicht 
gepleegd, want onrechtmatigheden van agentschappen tellen mee in de 
verantwoording van het departement. ZBO's/ RWT's worden vaak gefinancierd met 
privaat geld. Steeds meer beleidsthema's en -doelen passeren jaargrenzen, 
waardoor de huidige rigide financiële systematiek onder druk komt te staan. Citaat 
van een directeur FEZ: "Beleidscontrol kan onderdeel gemaakt worden van de P&C-
cycli waardoor de focus meer komt te liggen op de lange termijn. Geld dat na een 
jaargrens vrijkomt zou ook besteed kunnen worden. Maar nu blijft dus nog veel 
beleidsgeld liggen." 

Met name de opmerking over de nadelen van de rigide jaargrenzen is hierin een 
knelpunt dat in de interviews door enkele departementen werd genoemd en als een 
probleempunt wordt ervaren. De overige departementen ervaren deze problematiek 
niet. 

Gebruik prestatie-indicatoren en/of kengetallen 
Elf departementen geven aan dat zij prestatie-indicatoren en/of kengetallen 
gebruiken. Eén departement doet dat niet (AZ) vanwege het beleidsarme karakter. 
We constateren dat er op hele wisselende wijzen gebruik wordt gemaakt van 
prestatie-indicatoren en kengetallen. Zo gaven departementen bijvoorbeeld aan: 

• KPI's alleen op het niveau van doelstellingen te gebruiken 
• KPI's afhankelijk van de mogelijkheden te gebruiken (niet verder toegelicht) 
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• Gebruik te maken van multidisciplinaire schrijfteams die zich buigen over 
wat de inhoud van een begroting zou moeten zijn (ambities beleid versus 
KPI's beleidscontrol). Hierdoor wordt de discussie ingericht bij de 
totstandkoming van het beleid 

Toetsing beleid op doelmatigheid en doeltreffendheid en beschikbaarheid normatiek 
De CW2016 (artikel 3.1) schrijft voor dat departementen hun beleid moeten toetsen 
op doeltreffendheid (doe ik de goede dingen?) en doelmatigheid (doe ik de dingen 
goed?). Er is voor deze toets geen voorgeschreven format. 

Alle departementen geven aan op doeltreffendheid en doelmatigheid te toetsen. Wel 
vult elk departement deze toetsen op eigen wijze in. Voorbeelden daarvan zijn: 

• Het opstellen van businesscases 
• Meekijken met beleidsbrieven en beleidsevaluaties 
• Inrichten van een plaats waar beleidsopgaven zichtbaar worden gemonitord 

en afgezet tegen de uitputting van budgetten en waar dus inzichtelijk wordt 
gemaakt waar men met elkaar op SG-DG-niveau het gesprek over wil 
voeren t.a.v. de sturing en het gevoerde beleid 

Drie departementen (IenW, JenV, SZW) geven aan over normen voor doeltreffend-
en doelmatigheid te beschikken en bij acht departementen ontbreken hier normen 
voor. Als reden voor het ontbreken van normatiek wordt aangedragen dat 
beleidsonderwerpen te divers zijn. Sommige departementen geven aan het als een 
nadeel te zien dat de doeltreffend- en doelmatigheidstoetsen pas laat in het jaar 
worden uitgevoerd, waardoor bijsturen erg moeilijk wordt; dat kan weer invloed 
hebben op de effectiviteit van het beleid. 

Vertaling van beleidsvoorstellen naar benodigd budget 
Negen departementen (BZ, BZK, DEF, FIN, IenW, JenV, LNV, SZW, VWS) geven aan 
over een procedure te beschikken die beleidsvoorstellen vertaalt naar budget. Bij 
drie departementen (AZ, EZK, OCW) ontbreekt een dergelijke procedure; soms 
wordt er dan wel gebruik gemaakt van andere instrumenten, zoals memoranda of 
een schrijfsessie waarin die vertaling gezamenlijk wordt gemaakt. 

Bij het omzetten van beleidsvoorstellen naar budget wordt door zes departementen 
(DEF, LNV, FIN, OCW, SZW, JenV) getoetst aan door hen ontwikkelde normen. 
De andere zes departementen (inclusief het beleidsarme departement; AZ, BZ, BZK, 
EZK, IenW, VWS) hebben zelf geen normen ontwikkeld. Van deze zes 
departementen geeft EZK aan dat het financieel instrumentarium behalve de toets 
van beleidscontrol ook nog een beoordeling van de Monitorcommissie doorloopt, die 
een multidisciplinaire beoordeling doet van additionaliteit en 
doelmatigheid/doeltreffendheid en geeft VWS aan dat toetsing er wel plaats vindt. 

Monitoring beleidsrealisatie 
Alle departementen, met uitzondering van één beleidsarm departement (AZ), 
monitoren het bij hen ontwikkelde beleid. Het algemene beeld dat de 
departementen schetsen is dat de realisatie de verantwoordelijkheid van de 
beleidsafdelingen is. 
Over de resultaten van deze monitoring wordt door alle departementen 
gerapporteerd. Voorbeelden zijn jaarlijkse resultatenrapportages aan de Tweede 
Kamer, beleidsdoorlichtingen, verantwoordingsstukken, managementrapportages, 
tussentijdse beleidsevaluaties en rapportage over prestatie-indicatoren. 

Negen departementen (BZK, DEF, LNV, FIN, IenW, JenV, OCW, SZW, VWS) geven 
aan dat het monitoren van de realisaties van de beleidsdoelstellingen leidt tot het 
opstellen van periodieke managementrapportages; bij drie departementen (AZ, BZ, 
EZK,) leidt dit niet tot periodieke managementrapportages. 

Positionering beleidscontrol inclusief voor- en nadelen 
Beleidscontrol is bij alle departementen ondergebracht bij FEZ. 
De overwegingen en de voordelen die worden genoemd om de huidige positionering 
van beleidscontrol vorm te geven zijn: slagvaardigheid, efficiency, 
onafhankelijkheid, doeltreffendheid, beperkte omvang departement, past in gekozen 
inrichting/centralisatie/sturingsmodel en is historisch zo gegroeid. 
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Drie departementen (AZ, FIN, OCW) geven aan geen nadelen te zien aan de 
gekozen positionering. 
De overige negen departementen geven als nadelen van de positionering van 
beleidscontrol bij FEZ aan: 

• Misschien minder zichtbaar 
• Afstand met beid moet worden overbrugd 
• Door de scheiding tussen beleid en uitvoering is aanvullende afstemming 

met uitvoering nodig 
• Dubbele petten problematiek bij controllers 
• Informatieachterstand door de afstand tot de organisatieonderdelen 
• Het creëert een cultuur van onderhandelen in plaats van een cultuur van 

samenwerken tussen centrale en decentrale controllers 
• Niet over alle details beschikken 
• Onvoldoende eigenaarschap bij budgethouders en beleidsdirecties 

Periodiek evaluatieonderzoek: meestal verankerd in P&C-cyclus 
Voortvloeiend uit de CW2016 zijn in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek de 
regels voor het periodiek evaluatieonderzoek vastgelegd. 

Alle departementen geven aan, met uitzondering van één departement (AZ) dat 
geen beleidsevaluaties uitvoert, dat zij zoals voorgeschreven de uitkomsten van de 
evaluaties gebruiken om interne processen te herijken en aan te passen. Hierbij 
wordt de kanttekening geplaatst dat de evaluaties in eerste instantie gericht zijn op 
het beleid en dus minder op de interne bedrijfsvoeringsprocessen. 

Bij negen departementen zijn de evaluaties binnen de P&C-cyclus verankerd. Bij 
twee departementen verloopt dit via de beleidscyclus en begrotingscyclus. Beide 
geven overigens ook aan alleen beleidsdoorlichtingen uit te voeren. 

De 11 departementen (alle m.u.v. AZ) waar evaluaties worden uitgevoerd geven 
aan dat FEZ een rol heeft bij het uitvoeren hiervan. Als rollen van FEZ worden 
genoemd toezicht op planning en kwaliteit (expert rol) en systeemverantwoordelijk 
voor de uitvoering. 

De wijze waarop departementen het uitvoeren van de periodieke 
evaluatieonderzoeken hebben vormgegeven verschilt per departement. 
Daarbij komen wij de volgende varianten tegen (geen uitputtende opsomming): 

• Twee departementen (EZK, LNV) geven aan dat zij twee aparte commissies 
hebben ingesteld: de beleidskwaliteit en -evaluatiecommissie (BEC) en de 
Monitorcommissie. De BEC draagt zorg voor kennisdeling en -opbouw, 
netwerkvorming en kwaliteitsborging van beleid en evaluaties. De BEC is 
door de Bestuursraad ingesteld om te zorgen voor een verhoogde kwaliteit 
van voorgenomen beleid en beleidsevaluaties. De Monitorcommissie is 
ingesteld door de Bestuursraad en heeft als doel in een vroegtijdig stadium 
te reflecteren op doelmatigheid en doeltreffendheid van voorstellen die aan 
haar worden voorgelegd. Zij besteedt expliciet aandacht aan de 
evalueerbaarheid van nieuw beleid, conform CW 3.1. en de motie Van 
Weyenberg en Dijkgraaf 

• Bij een ander departement (BZ) wordt de evaluatieprogrammering in 
overleg tussen een onderzoeksdirectie, directie FEZ en de beleidsdirecties 
jaarlijks opgesteld. FEZ ziet erop toe dat aan de wettelijke eisen wordt 
voldaan. De concept evaluatieprogrammering wordt door FEZ vervolgens 
voor commentaar voorgelegd aan het Audit Comité en vervolgens aan de 
Bestuursraad. De directeur van de onderzoeksdirectie stelt de 
evaluatieprogrammering vervolgens vast. Beleidsdoorlichtingen en grote 
evaluaties worden onder verantwoordelijkheid van de onderzoeksdirectie 
uitgevoerd, en begeleid door referentiegroepen waaraan vertegenwoordigers 
van betrokken beleidsdirecties, FEZ en een of meer onafhankelijke 
deskundigen deelnemen. Decentrale evaluaties worden uitgevoerd door de 
verantwoordelijke beleidsdirecties of decentrale diensten 

• VWS heeft een meerjarig evaluatieprogramma geïmplementeerd (de pilot 
Lerend Evalueren) met als doel werkendeweg het inzicht in de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid te vergroten en aan de 
hand daarvan het beleid te verbeteren. Om de onafhankelijkheid te borgen 
is een Review Board ingesteld, bestaande uit in- en externe deskundigen. 
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De focus van de Review Board lag in eerste instantie op 
onderzoeksopzetten, maar verschuift nu naar uitvoering van onderzoeken 
en het formuleren van lessen die kunnen worden getrokken. 
Kenmerkend voor de pilot Lerend Evalueren is: veel aandacht voor alle 
betrokken stakeholders, het doen van zowel ex ante als ex durante 
onderzoek, het gebruik van vernieuwende onderzoeksmethodieken en het 
hanteren van verschillende criteria, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke 
urgentie, handelingsperspectief van VWS en budgettaire omvang 

• Een departement (DEF) maakt onderscheid tussen beleidsdoorlichtingen en 
subsidie-evaluaties. De jaarlijkse beleidsdoorlichtingen worden opgenomen 
in de begroting. Daarnaast wordt ieder plan van aanpak, inclusief 
samenstelling projectgroep, vastgesteld in de Bestuursraad. Voor de checks 
& balances bij de beleidsdoorlichting zijn standaard FEZ, ADR, IRF en een 
onafhankelijke deskundige betrokken. Gezien het zeer geringe aantal 
subsidies is de evaluatie in het geheel belegd bij twee centrale directies 

• Bij vijf departementen (BZK, JenV, OCW, SZW, FIN) zijn de beleidsdirecties 
verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van evaluatie- onderzoeken. 
Procesmatig is de directie FEZ verantwoordelijk 
(systeemverantwoordelijkheid) dat de beleidsdirecties invulling geven aan 
evaluatieonderzoeken. Een drietal van deze departementen (SZW, OCW, 
JenV) heeft nog aanvullende werkgroepen en/of (onderzoeks)coiirdinatoren 
die het proces beter moeten laten verlopen (inhoudelijke 
verantwoordelijkheid, bewaken samenhang en kwaliteit, enz.). Bij OCW 
heeft iedere directie een onderzoekscoördinator 

• Bij een departement (JenV) heeft iedere DG en een aantal grote 
uitvoeringsorganisaties een onderzoekscotirdinator. Deze houdt overzicht 
van al het onderzoek, inclusief evaluatieonderzoek, dat binnen het DG/de 
organisatie wordt uitgezet. Daarnaast is bij FEZ een cluster 
beleidseffectiviteit ingericht dat tot doel heeft om doeltreffendheids- en 
doelmatigheidsonderzoek binnen het departement goed te positioneren. De 
Centrale Eenheid Strategie (CES) werkt daarnaast aan de versterking van de 
kennisfunctie binnen het departement. Met de onderzoekscoördinatoren is 
geborgd dat bij evaluatieonderzoek de beleidsdirectie methodisch gezien de 
juiste vragen stelt. Daarnaast is goede samenwerking met een 
onderzoeksdirectie belangrijk. Daar zijn FEZ en de onderzoekscoördinatoren 
nauw bij aangesloten 

• Een departement (IenW) heeft een stuurgroep Goed Geregeld ingesteld, die 
4 keer per jaar bijeenkomt, waar de beleidsevaluaties worden geagendeerd 
en besproken 

Om te waarborgen dat wordt meegewerkt aan evaluaties (aspecten transparantie, 
checks & balances) zijn door de departementen onderstaande specifieke 
maatregelen genomen: 

• Door de aansturing bij de (onafhankelijke) directie FEZ te leggen 
• Rapportage aan en plan laten goedkeuren door de Bestuursraad 
• Instellen reviewboard 
• Opnemen in de begroting 
• Vertrouwen 

Twee departementen (BZ, VWS) zien zichzelf als goed voorbeeld voor het 
evaluatieonderzoek. 

Departementen vertalen comptabele wet- en regelgeving en vullen zo nodig 
aan 
De weergegeven antwoorden van de departementen zijn volledig gebaseerd op 
hetgeen de departementen in de enquête hebben geantwoord. Dit omdat met de 
opdrachtgever is afgesproken op dit onderwerp in de interviews niet verder in te 
zoomen en prioriteit te geven aan de overige onderwerpen. 

Alle departementen hebben rijksbrede comptabele regelgeving vertaald naar en/of 
verwerkt in hun interne regelgeving. 
Alle departementen (AZ, BZ, DEF, EZK, FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, SZW, VWS) 
hebben daarbij aangegeven ook aanvullende interne regelgeving te hebben 
ontwikkeld. Een departement (BZK) nuanceert dit door aan te geven geen 
aanvullende interne regelgeving te hebben ontwikkeld voor het gehele departement, 

35 van 63 1 Inventarisatie financiële functie 



maar dit voor één departementsonderdeel wel doet omdat in de optiek van dit 
departement de bestaande wet- en regelgeving niet altijd passend is bij de 
bestaande situaties en daarom passend wordt gemaakt in lijn met de vigerende 
wet- en regelgeving. 

Zeven departementen (DEF, FIN, IenW, LNV, OCW, SZW, VWS) geven aan dat FEZ 
(hoofd)verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regelgeving. 
Daarnaast worden nog de volgende taken van FEZ genoemd met betrekking tot 
comptabele wet- en regelgeving: 
• FEZ houdt als concerncontroller de le en 2e lijns directies scherp op de invulling 

van rollen, taken en verantwoordelijkheden 
• FEZ kijkt in principe op systeemniveau of processen goed zijn ingericht en goed 

werken en spreekt verantwoordelijke DG en directies aan indien wordt 
geconstateerd dat zij hun rol in deze niet oppakken 

• FEZ heeft het toezicht c.q. de controle op de naleving van de rijksbrede en eigen 
interne regelgeving deels gemandateerd binnen de organisatie 

• FEZ geeft aan vanuit regelgeving systeemverantwoordelijkheid en een 
toezichtrol te hebben, maar is nog bezig met ontwikkeling van deze rol 

• FEZ houdt toezicht op het kerndepartement en laat het toezicht voor de 
taakorganisaties over aan het eigen management 

• FEZ hanteert een 3 lines of defense model, waarin de decentrale 
dienstonderdelen (controllers departementale organisaties), directeur FEZ 
(concernrol) en ADR een rol hebben 

• FEZ steunt bij toezicht op het werk van de controllers van de agentschappen 
• FEZ doet navraag of sprake is van onrechtmatigheden bij de 

werkveldcontrollers, die de naleving van de rijksbrede en interne regelgeving 
binnen hun eigen werkveld controleren 

• Eén departement heeft het toezicht belegd bij het betreffende centrale 
dienstonderdeel (de kadersteller) dat verantwoordelijk is voor de opgestelde 
regelgeving 

Als voordelen van de positionering van het toezicht/controle binnen de organisaties 
zijn door de departementen genoemd: regie, helderheid rollen, dichtbij 
beleidsdirecties, doelmatigheid, duidelijk, korte lijnen, onafhankelijk, 
(systeem)toezicht op uniformiteit, efficiënt en functiescheiding. 

De door de departementen genoemde nadelen betreffen: lacunes of overlap in 
toezicht, gewenste bestuurlijke snelheid versus toezicht, onvoldoende zeggenschap 
over budgetten, afstemmingsinspanning en het niet hebben van een integraal beeld. 

Toezicht op naleving administratieve procedures divers ingevuld 
De onderstaande bevindingen zijn volledig gebaseerd op hetgeen de departementen 
in de enquête hebben geantwoord, omdat met de opdrachtgever is afgesproken op 
dit onderwerp in de interviews niet verder in te zoomen en prioriteit te geven aan de 
overige onderwerpen. 

Het toezicht op het naleven van de administratieve procedures is binnen de 
departementen op verschillende manieren vormgegeven. 
Genoemde toezichtinstrumenten zijn: P&C-cyclus, interne controles, steekproeven, 
toezichtarrangement van bedrijfsvoeringsvraagstukken, risico-inschatting, KPI's, 
procesdoorlichtingen, voorafgaand toezicht op behoeftestelling (toetsing op de 
doelmatigheid, rechtmatigheid en financiële inpasbaarheid) en op voorgenomen 
inkoop, diverse application controls in het geautomatiseerde systeem SAP, 
monitoring/data-analyse, centralisatie(s) van de financiële administratie, 
verbijzonderde interne controle, functiescheiding, plausibiliteitstoetsen door FEZ en 
toezien op naleving van inkoopprocedures. 

Acht departementen (AZ, BZ, DEF, EZK, FIN, IenW, LNV, VWS) geven aan dat 
sprake is van een verbijzonderde interne controle (VIC). Daarnaast worden door de 
departementen de volgende VIC-achtige zaken genoemd: 
• Twee departementen (BZK, OCW) werken met een toetsingscommissie (bij FEZ 

en B&I) om uniformiteit van dossiers te borgen 
• Eén departement (JenV) geeft aan dat wordt gewerkt aan een 

departementsbreed kader, omdat IC nu nog een decentrale 
verantwoordelijkheid is die verschilt per organisatie-eenheid 
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• Bij een ander departement (SZW) voert een directie op basis van een risicoplan 
interne controles uit 

Bij de vormgeving van het toezicht zijn over het algemeen geen (speciale) 
bevoegdheden toegekend aan organisatieonderdelen (zeven van de twaalf 
departementen). De overige departementen (BZK, DEF, IenW, JenV, VWS) hebben 
de volgende overgedragen bevoegdheden genoemd: 
• Toetsingscommissies hebben de mogelijkheid een bindend advies (go/no go) te 

geven (BZK) 
• Een deel van FEZ-taken is gemandateerd (DEF) 
• FEZ coordineert de auditplanning zodat het auditinstrument risicogericht kan 

worden ingezet (IenW) 
• Eén departement is nog bezig met het opstellen van een departementaal-breed 

kader met de vereisten voor een decentrale IC-functie (JenV) 
• Eén departement heeft systeemautorisaties ingeregeld. Hierbij is overwogen 

welke informatie en bevoegdheden noodzakelijk zijn (VWS) 

We constateren op basis van de gegeven antwoorden dat er sprake is van grote 
diversiteit in de uitoefening van toezicht op de naleving van regelgeving. Door 
gezamenlijke discussie over de overwegingen voor de gemaakte keuzen kan worden 
beoordeeld of deze verschillen logisch en noodzakelijk zijn of dat nog verdere 
verbetering mogelijk is. 

Toezichtbeleid agentschappen en RWT's/ZBO's: grote diversiteit tussen 
departementen 
Onderstaande weergave/analyse heeft betrekking op alle elf de departementen die 
agentschappen en/of ZBO's en RWT's hebben. Eén departement (BZ) heeft géén 
agentschappen en ZBO's/RWT's; dit departement wordt in deze weergave/analyse 
dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

Met uitzondering van één departement (VWS) geven alle departementen, die zowel 
agentschappen als ZBO's/RWT's hebben, aan onderscheid te maken in het toezicht 
op agentschappen en het toezicht op ZBO's/ RWT's. 
Het ene departement (VWS) dat dit onderscheid in toezicht niet maakt, geeft wel 
aan dat de intensiteit van het toezicht op agentschappen groter is dan op 
ZBO's/RWT's. 

De positionering van de toezichtrol op agentschappen, ZBO's en RWT's laat grote 
verschillen zien tussen de departementen. Bij een vijftal departementen (AZ, EZK, 
FIN, IenW, LNV) is het toezicht gepositioneerd binnen de directie FEZ. 
Bij één departement (DEF) is het toezicht gepositioneerd bij de bestuursstaf. 
De overige departementen (BZK, JenV, OCW, SZW, VWS) hebben het toezicht zowel 
centraal (directie FEZ) als decentraal (overige onderdelen van het departement 
zoals DG-kolommen, beleidsdirectie, inspecties) georganiseerd. 

De meeste departementen (BZK, DEF, EZK, FIN, IenW, LNV, OCW, SZW, VWS) 
beschikken over een -(actuele) toezichtvisie. 

Alle departementen geven aan de eigenaarsrol en opdrachtgeversrol afzonderlijk 
binnen het departement belegd te hebben. Daarbij hebben zij ook een duidelijke 
scheiding tussen beide rollen aangebracht. 
Daarnaast hebben de meeste departementen (AZ, EZK, FIN, IenW, JenV, LNV, 
OCW, VWS, SZW) ook de adviseringsrol voor de eigenaar afzonderlijk vormgegeven. 
Eén departement (DEF) geeft aan dit wel voor de agentschappen te hebben gedaan, 
maar gedeeltelijk voor de ZBO's/RWT's. 
Er is één departement (JenV) dat de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol niet 
afzonderlijk binnen het departement heeft belegd voor zowel de agentschappen als 
deels voor de ZBO's/RWT's. 

De adviseringsrol is bij de meeste departementen belegd binnen de directie FEZ. Bij 
de departementen waar dit niet het geval is (BZK, DEF, JenV, SZW, VWS), heeft de 
directie FEZ wel een rol in de coordinatie, maar ligt de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid en uitvoering elders binnen het departement. 
Eén departement (FIN) geeft nog aan dat voor de aansturing van een groot 
uitvoeringsdirectoraat-generaal (Belastingdienst) gebruik te maken van het 
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sturingsmodel voor agentschappen. FIN heeft daarvoor gekozen omdat zij van 
mening is dat het driehoeksmodel voor agentschappen zorgt voor een verzakelijking 
van de sturingsrelatie tussen het kerndepartement en het betreffende DG. 

Alle departementen geven aan wel een of andere vorm van beoordelingskader voor 
de uitvoering van het toezicht op agentschappen en ZBO's/RWT's te hebben. 
Ook geven alle departementen aan dat zij jaarlijks de begrotingen en werkplannen 
beoordelen, als ook de verantwoordingen en beleidsverslagen. 
De meeste departementen (AZ, BZK, DEF, EZK, FIN, IenW, LNV, OCW, SZW, VWS) 
hebben voor deze beoordelingen normen ontwikkeld, met als basis de rijksbrede 
wet- en regelgeving, al dan niet aangevuld met eigen beleid. 
Bij één departement (JenV) zijn géén beoordelingsnormen voor verantwoordingen 
en beleidsverslagen van ZBO's en RWT's aanwezig. 
In het beoordelingsproces is voor alle departementen duidelijk welke partijen 
betrokken zijn, welke rol zij hebben en wat het tijdpad is. 
Driekwart van de departementen (AZ, BZK, EZK, FIN, IenW (alleen voor 
RWT's/ZBO's), JenV, LNV, OCW, SZW) dechargeren de betreffende instellingen na 
afloop van het jaar. 

Een aantal departementen (AZ, DEF, FIN (gedeeltelijk), JenV (gedeeltelijk), OCW) 
geven aan niet te beschikken over een sanctiebeleid voor het geval de betreffende 
instellingen hun werkafspraken en/of afgesproken doelen niet halen. 

De meeste departementen (AZ, BZK, DEF, EZK, IenW, LNV, OCW, VWS) hebben 
wél een procedure voor het berekenen van tarieven voor agentschappen, maar niet 
altijd voor ZBO's en RWT's . 
Indien er een procedure voor is, dan is ook duidelijk welke partijen betrokken zijn 
en welke rol zij hebben. 

Voor het investeringsbeleid, de uitgangspunten voor te hanteren afschrijving en 
afstoting, een leningenbeleid, de aantallen investeringen en het aantal leningen 
geven de meeste departementen aan het rijksbrede beleid te volgen. 
Tenslotte geven de departementen aan dat de omvang van en het aantal 
investeringen bij agentschappen en ZBO's/RWT's moeilijk door hen is aan te geven 
vanwege de grote diversiteit. 

Audit Committee: diverse rollen voor FEZ 
Volgens artikel 3 van de "Regeling audit committees van het Rijk" (de Regeling) 
bestaat het AC van een departement uit personen die behoren tot de ambtelijke 
leiding van het betrokken departement en ten minste twee onafhankelijke externe 
leden. In artikel 6 van de Regeling staat dat de betrokken directeur FEZ en een 
directeur van de Auditdienst Rijk het AC vanuit hun deskundigheid ondersteunen bij 
zijn taken. 

Bij vijf departementen (DEF, FIN, IenW, JenV, SZW) is expliciet aangegeven dat 
DFEZ formeel lid is van het AC. 
Tijdens de interviews werden diverse invullingen van de rol van de directeur FEZ in 
het AC genoemd, te weten schakelfunctie, agenderende functie, informerend, neemt 
deel aan de discussies, ondersteunende rol en deelnemer. 
FEZ geeft verder op onderstaande wijze invulling aan haar rol binnen het AC: 

• Voert secretariaat AC 
• Rapporteert over de resultaten van het toezicht op financieel beheer door 

FEZ 
• Adviseert AC 
• Draagt agendaonderwerpen aan 
• Directeur FEZ rapporteert over departementale risicoanalyse aan AC 
• Cobrdineert contacten naar ADR en AR 
• Voert gesprekken met externe AC leden 

Bij alle departementen ontvangen de externe leden van het AC een vergoeding. Bij 
twee departementen hebben externe leden aangegeven hiervan af te zien. 

Drie departementen (AZ, IenW, SZW) hebben in 2018 het AC geëvalueerd. 
Twee departementen (DEF, JenV) hebben in 2017 de evaluatie gedaan. 
Vier departementen (BZ, BZK, FIN, OCW) hebben het AC in 2019 geëvalueerd. 
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Twee departementen (EZK, VWS) hebben aangegeven dat er zowel in 2017 als in 
2019 is geëvalueerd. Voor één departement (LNV) is het niet van toepassing 
(zelfstandig AC is op 1 januari 2019 gestart). 

Het aantal vergaderingen van het AC in 2018 varieert van 3 tot 7. 

Twee departementen (FIN, SZW) geven een gedetailleerde beschrijving van de 
werkwijze die gehanteerd wordt bij de selectie van de leden van het AC 
(profielschets die gebaseerd is op onafhankelijkheid, complementaire kennis en 
ervaring, gedrag en cultuur). 
Acht departementen (alle m.u.v. AZ, FIN, OCW, SZW) hebben niet (goed) duidelijk 
gemaakt hoe de selectie van de onafhankelijke leden van het AC heeft 
plaatsgevonden. Termen die men noemt zijn "interne procedure", "op basis van een 
profielschets", "FEZ legt een lijst met namen voor aan de BR" of "op basis van 
achtergrond en ervaring, waarbij we een registeraccountant (RA), een IT'er een 
kandidaat met bestuurlijke ervaring willen". Dit zijn beschrijvende antwoorden op 
hoofdlijnen, die geen inzicht geven in de overwegingen die aan de keuze ten 
grondslag liggen. 

De antwoorden op de vraag uit welke organisaties de externe leden afkomstig zijn is 
zéér divers beantwoord. Departementen geven aan: 

• Directeur FEZ van een ander departement, lid gemeentelijke Rekenkamer en 
een gepensioneerde 

• Bedrijfsleven 
• Universiteiten en bankwezen 
• TOPCONSULTANT VAN DE Algemene Bestuursdienst (ABD) en een 

gepensioneerd RA 
• Buiten de overheid 
• Gemeente Den Haag en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
• Beleidsterreinen van het departement en uit de financiële hoek 

Bij alle departementen is de directeur FEZ bij alle gehouden vergaderingen van het 
AC aanwezig geweest. 

De rol van de AC's bij het oplossen van onvolkomenheden is als volgt: 
• Monitoring en bijdrage tijdens de vergaderingen van het AC 
• Onvolkomenheden worden als agendapunt behandeld in het AC en over de 

voortgang van de maatregelen om de bevindingen op te lossen wordt 2x per 
jaar gerapporteerd in het AC 

• De voortgang op de onvolkomenheden wordt periodiek geagendeerd in het 
AC. Het AC houdt toezicht, monitort en adviseert op basis van deze stukken 

• De voortgang van het oplossen van onvolkomenheden worden besproken in 
het AC 

• In mei informeert de AR het AC over de uitkomsten van het 
Verantwoordingsonderzoek. FEZ rapporteert halfjaarlijks met een 
toezichtrapportage over ontwikkelingen en bevindingen in het financieel 
beheer, waaronder de voortgang van de opvolging van onvolkomenheden 

• Adviserend (is door drie departementen als enige toelichting gegeven) 
• Kritische adviseur (externe leden). De voltallige Bestuursraad is lid van het 

AC; acties die op het terrein van de Bestuursraadsleden liggen kunnen 
zodoende meteen worden vastgesteld. In elk AC wordt de voortgang op de 
onvolkomenheden besproken 

• Nog niet aan de orde geweest. Het rapport bij het jaarverslag wordt in het 
AC van mei toegelicht 

• Beperkt; de onvolkomenheden worden in het AC besproken, maar vanuit de 
externe leden wordt hier geen actieve bijdrage aan geleverd 

• Een onvolkomenheid wordt ten minste 1x per jaai-  afzonderlijk besproken in 
het AC (naast reguliere besprekingen over interim-rapporten van de ADR en 
opvolging aanbevelingen). De stand van zaken, knelpunten en 
handelingsperspectieven worden besproken. Het AC voert hier een kritische 
discussie over en reflecteert op het geheel. Zo houdt het AC niet alleen 
vinger aan de pols, maar adviseert ook over oplossingsrichtingen. Daarnaast 
wordt het AC geïnformeerd over early warnings (door de ADR) en de 
voortgang op het realiseren van de aanbevelingen van de ADR/ARK (door 
FEZ). Hier heeft het AC een monitoringsrol 
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Het veronderstelde verband tussen vergaderdata van het AC en de 
rapportagemomenten is niet altijd aanwezig. Vier departementen (DEF, JenV, IenW, 
FIN) geven aan in de P&C-cyclus voor wat betreft de rapportagemomenten rekening 
te hebben gehouden met de vergaderdata van het AC. Bij één departement (BZ) is 
alleen de rol van het AC bij de jaarrekening benoemd. Dit departement geeft aan 
dat er voor de begroting geen relatie ligt tussen de kritische data in de in- en 
externe P&C-cyclus en de vergaderdata van het AC. 

Financiële administratie: uitbesteden of niet? 

De positionering van de financiële administratie van het kerndepartement 
Zeven departementen (AZ, BZ, DEF, EZK, IenW, JenV, SZW) geven aan dat de 
financiële administratie van het kerndepartement binnen het departement is 
gepositioneerd. Bij vijf departementen (BZK, FIN, LNV, OCW, VWS) is de financiële 
administratie van het departement buiten het departement gepositioneerd. 
Vier departementen (BZK, FIN, OCW, VWS) hebben de financiële administratie 
ondergebracht bij het FDC (onderdeel van SZW). 
Als gevolg van de ontvlechting van de departementen EZK en LNV is er voor 
gekozen dat LNV onder andere de financiële administratie deelt met EZK; de 
financiële administratie van LNV is daarom ondergebracht bij EZK. 

Positionering financiële administratie 

Binnen departement 	 7 
Buiten departement 	 5 

De vijf departementen (BZK, FIN, LNV, OCW, VWS) die ervoor gekozen hebben de 
financiële administratie van het kerndepartement buiten het eigen departement te 
positioneren, geven hiervoor de volgende overwegingen: doelmatigheid, 
schaalvoordelen, efficiency, robuustheid en continuïteit. Deze overwegingen worden 
door deze departementen ook aangedragen als de voordelen voor het "uitbesteden" 
van de administratie. 

Bij het "uitbesteden" van de financiële administratie worden door deze 
departementen de volgende nadelen genoemd: 

• Imago schade 
• Minder invloed c.q. specifieke wensen zijn moeilijk te honoreren 
• Fysieke afstand 
■ Afhankelijkheid 
• Je kan het niet meer altijd krijgen zoals je wilt 
■ Minder directe sturing op externe partij 

In geen van de vijf gevallen (BZK, FIN, LNV, OCW, VWS) voert de organisatie 
waaraan de financiële administratie is uitbesteed ook nog een andere functie uit 
voor het departement. De dienstverlening is volgens deze departementen zuiver 
beperkt tot het voeren van de financiële administratie. 

Rol FEZ bij inrichting financiële administratie 
Alle ondervraagde departementen geven aan, dat FEZ een (bijzondere) rol heeft bij 
de inrichting van de financiële administratie (FA) binnen hun departement. Als 
invulling van die rol is genoemd de rol van opdrachtgever, van kadersteller en die 
van monitor. Ongeacht de gekozen rol, komt uit de enquête bij alle ondervraagden 
naar voren dat FEZ eindverantwoordelijke blijft. 

Bij de vraag of FEZ een (bijzondere) rol heeft bij de verwerking van de informatie 
uit de financiële administratie, wordt in negen gevallen (AZ, BZ, DEF, FIN, IenW, 
JenV, OCW, SZW, VWS) door de departementen zo'n rol onderkend. Deze rol 
bestaat dan uit: controle, consolidatie, ontwikkeling, het overzetten van informatie 
en de inrichting van de administratie en de begroting. 

Financiële administratie van taakuitvoerende organisaties met voor- en nadelen 
Er is ook gekeken naar de taakuitvoerende organisaties (agentschappen, 
dienstonderdelen) die onder de departementen vallen. 
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Tien van de twaalf departementen hebben taakorganisaties (alle departementen 
exclusief BZ en SZW) met een zelfstandige of gedeeltelijk zelfstandige administratie. 
Bij drie van deze departementen (AZ, IenW, JenV) heeft FEZ rechtstreeks toegang 
tot de administratie van de taakuitvoerende organisatie. Voor FIN geldt dat FEZ 
alleen rechtstreeks toegang heeft tot de bedrijfsvoeringsadministratie van de 
Belastingdienst. 
Voor vier departementen (AZ, BZK, OCW, VWS) is de financiële administratie van de 
taakuitvoerende organisaties deels bij het departement en deels bij de 
taakuitvoerende organisatie gepositioneerd. 

Gevraagd naar de voordelen voor de gemaakte keuze worden door de 
departementen onder meer de volgende redenen genoemd: korte 
lijnen/uniformiteit, doelmatig, efficiency, snel anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, 
meer doelmatigheid, meer kwaliteit en bevordering van de eenvormigheid van de 
financiële processen, specialisatie, daarnaast schaalvoordelen door niet langer op 
vijf departementen een systeem te beheren maar slechts bij één departement en 
verkleinen kwetsbaarheid. 

Ook is gevraagd welke nadelen de departementen zien: 
• Afstand tot beleidsdirecties 
■ Functiescheiding blijft aandachtspunt 
■ Versterking uniformiteit en kwaliteit uitvoering 
• Kwaliteitsborging, beter en sneller inspelen op ontwikkelingen en 

verminderen kwetsbaarheid 
• De functionele relatie versus hiërarchische relatie kan wel eens spanning 

opleveren 
• Noodzaak inrichten sturingsrelatie 

Wijze van aansturing van de financiële administratie 
De zeven departementen met taakuitvoerende organisaties geven aan gebruik te 
maken van diverse vormen van aansturing van de financiële administratie: 

■ Aansturing door de betrokken hoofden van dienst 
• Aansturing door de directie FEZ 
• Aansturing door middel van procesmodelmanagement en functionele 

aansturing 
• Aansturing op financiële inrichting eigenaarschap bij een directie 
■ Via de reguliere P&C-cyclus en via opdrachtgever-opdrachtnemer 

overleggen 

Informatievoorziening richting financiële administratie 
Voor een adequate taakuitvoering dient de financiële administratie alle 
noodzakelijke informatie te leveren. De zeven departementen met taakuitvoerende 
organisaties hebben daarvoor de volgende maatregelen getroffen. 

■ Procedures, portalen, checklists, BFI-gesprekken, bilaterale overleggen op 
verschillende niveaus (2x) 

• Inkoop, projecten, voorraadbeheer, arbeid, verkoop en facturatie 
■ Regelmatig overleg op diverse niveaus en diverse disciplines (het Financieel 

Beheeroverleg, het Afstemmingsoverleg en het Gebruikersoverleg) 
■ De hoofden van beide financiële administraties zijn vertegenwoordigd in 

interdepartementaal overleg 

Informatieverstrekking 
Het is belangrijk dat informatie uit de financiële administratie juist, tijdig en volledig 
wordt verkregen, zodat de uitputting van de begroting kan worden gemonitord en 
zo nodig kan worden bijgestuurd. Hiervoor zijn door de departementen met 
taakuitvoerende organisaties de volgende borg ingsmaatregelen genomen: 

■ Schriftelijke afspraken 
■ Het systeem is voor het departement volledig (real-time) toegankelijk 
• De rapportagestructuur is daar specifiek op ingericht 

De frequentie waar mee de informatie van de externe partij wordt ontvangen, levert 
een divers beeld op. 
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De maatregelen om te borgen dat de betrokken departementen met 
taakuitvoerende organisaties op de juiste en tijdige wijze de informatie krijgt die 
moet worden verwerkt in de financiële administratie zijn als volgt: 

■ Periodieke afstemming en bij verschillen direct informatie opvragen/inzien 
■ Procesbeschrijvingen 
■ Vaste procedures 
• Iedereen die het voor zijn/haar werk nodig heeft, heeft autorisatie om het 

systeem te raadplegen 
■ Bewaking op de werkzaamheden van een directie 
• Kwartaalrapportage en maandelijks overleg 
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Besturingsmodel: vier varianten met 
wisselende taakinvulling 

Inleiding 
In het kader van deze opdracht wordt onder het besturingsmodel verstaan de 
manier waarop een departement de control functie heeft ingericht. Met control 
wordt hier bedoeld de functie waarin de kaderstellende, adviserende en toetsende 
taken zijn ondergebracht. De control functie moet de manager of bestuurder 
ondersteunen, zodat deze in staat komt, is en blijft om aan de doelen van de 
organisatie te voldoen. 

Mogelijke vormen van control 
De control functie is in principe in drie lagen binnen de organisatie te onderkennen: 

ncer 
control 

:ontrol Taakorganlisailtliies 

Als er bij de inrichting voor is gekozen om de control functie op deze drie lagen 
afzonderlijk in te richten is er sprake van het "zogenaamde drielaags control model". 

Er kan ook voor gekozen worden om de concern control functie en de DG-control 
functie te combineren. 

Control Taakorganisaties 

Dan is er sprake van de het zogenaamde "tweelaags control model". 
Als voor dit model gekozen wordt zijn er binnen een DG geen controllers meer 
werkzaam. Desondanks zijn er dan bij de DG's nog wel financieel medewerkers 
werkzaam (of kunnen daar financieel medewerkers werkzaam zijn). 
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Concern 

Concern en DG 

Corncern en Taakorganisaties 

Concern, DG en Taakorganisaties 

1 

1 

3 

Besturingmodel 

O 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

7 

Actuele control situatie binnen de departementen 
Bij de onderzochte departementen is de situatie als volgt: 

Het blijkt dat in de praktijk meer dan de bovenbeschreven besturingsmodellen zijn 
geïmplementeerd (zie bovenstaande grafiek). 
Naast de hierboven beschreven lagen is gevraagd of de departementen nog andere 
lagen/organisatieonderdelen hebben waarin (gedeelten van) de control functie 
ondergebracht zijn. 
Zeven departementen (AZ, BZ, DEF, IenW, lenV, OCW, VWS) hebben aangeven 
geen extra laag te onderkennen. Twee departementen (EZK, LNV) geven aan dat 
control op inkopen en ICT uitbesteed is aan bedrijfsvoering. Eén departement (SZW) 
geeft aan dat er op concernniveau twee directies zijn (FEZ en OBP als inhoudelijk 
deskundige) die een rol hebben bij de beoordeling van rapportages op het gebied 
van bedrijfsvoering. En één departement (FIN) geeft aan control op apparaatskosten 
ondergebracht te hebben bij bedrijfsvoering. Ook is er een departement (BZK) 
waarbij de eigenaarsadvisering deel uitmaakt van FEZ, maar een zelfstandige 
verantwoordelijkheid richting taakorganisaties en eigenaars heeft. Daarnaast geeft 
één departement (BZK) aan dat directeuren integraal verantwoordelijk zijn, wat 
maakt dat zij binnen hun directie ook vormen van (bijvoorbeeld) financiële control 
hebben ingericht. 

Eén departement (SZW) geeft nog als nadere toelichting aan dat de interne controle 
op de financiële administratie is ondergebracht bij een afzonderlijke directie. 

Diepgang van de control functie 
Naast de "laag" waarop de control functie ondergebracht is, is ook de scope (vorm, 
diepgang) van de control functie van belang. Er zijn drie vormen van control te 
onderscheiden: 

• Financial control. 
Het betreft hier de financiële taken die betrekking hebben op toetsing van de 
beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsontwikkelingen. Bij deze vorm 
hoort ook de advisering over doelmatigheid, rechtmatigheid en beheersbaarheid 
daarvan. 

• Bedrijfsvoeringscontrol. 
De onderwerpen die bij deze vorm van control centraal staan zijn alle 
bedrijfsvoeringsaspecten die een plaats moeten krijgen in de beleidsvoorbereiding, 
beleidsuitvoering en beleidsontwikkeling. Ook het adviseren over doelmatigheid, 
rechtmatigheid en beheersbaarheid behoort tot deze vorm van control. Het 
overgrote deel van bedrijfsvoeringscontrol ligt bij de bedrijfsvoeringsdirecties. 

• Beleids-/business control. 
Hier gaat het om het toetsen van beleidseffectiviteit en beleidsefficiency en de 
effectiviteit en efficiency van uitvoering. Ook de aansturing van de planning- en 
controlcylcus hoort bij deze vorm van control thuis, met wederom een duidelijke 
verbinding van de uitvoering van wettelijke taken en het minimaal vooraf betrokken 
zijn bij vraagstukken die zich voordoen op zowel het uitvoeringsgebied als bij 
bed rijfsvoeringsonderwerpen. 
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Kaderstellingsfunctie 

Concern 

Concern en DG 

Concern en Taakorganisaties 

Concern, DG en Taakorganisaties 

O 1 2 3 4 5 6 7 S 9 

Op basis van deze scope/diepgang zijn 3 varianten te onderkennen: 

1)"Smal" (financial control). Dit omvat: 
• Toetsende functie op beleidsvoorstellen en aangaan van verplichtingen 
• Regie op planning- en controlcyclus en directe contacten met de 

uitvoeringsorganisaties, ook financiële counterpart, bewaking 
begrotingsuitvoering 

• Directe relatie met control bij uitvoeringsorganisaties 

2)"Basis" (financial control met beleids-/business control). Dit is de variant 'Smal', 
aangevuld met de financiële beleidsadvisering ex ante en ex post aan DG en 
beleidsdirectie. 

3)"Uitgebreid" (financial control met beleids-/business control en overige financiële 
taken). Dit is de variant 'Basis', aangevuld met: 

• Ondersteuning van de DG bij opdrachtgevende rol 
• Bekostiging van de opdracht aan uitvoeringsorganisaties 
• Beheer van de interne DG beleids- en apparaatsbudgetten 
• Ondersteuning van de jaarplancyclus SG en DG 
• Bijdrage aan de departementale begrotingsvoorbereiding en -uitvoering 

(witte stukken) 

Actuele diepgang van de control functie binnen departementen 
Alle departementen geven aan dat de onafhankelijkheid van de control functie 
voldoende gewaarborgd is door de plaatsing in de organisatie en de daaruit 
voortvloeiende functiescheiding. De aansturing van de DG-control (indien van 
toepassing) is binnen de departementen als volgt vormgegeven: 

• Adviseurs vanuit FEZ dedicated voor DG's 
• Aparte control unit binnen FEZ 
• Afstemming, periodiek overleggen en draaiboeken 
• Managementcyclus 
• Bureau DG waarbinnen DG-control belegd is 
• SG-DG-model waarbij hoofd van dienst verantwoordelijk is voor recht- en 

doelmatigheid 
• Aparte afdeling 

De aansturing van de control binnen de taakorganisaties is (indien van toepassing) 
als volgt vormgegeven: 

• Eigen CFO-taakorganisatie 
• Taakorganisaties worden op vergelijkbare manier als DG's aangestuurd 
• Maatwerk 
• Functionele aansturing 
• Periodiek contact 
• Uitvoeringsorganisaties hebben een eigen control organisatie 

Om meer inzicht in de inrichting te krijgen zijn de taakverdelingen tussen de 
onderkende lagen binnen de departementen in kaart gebracht. Dit levert de 
volgende beelden op: 
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1 	2 	3 	4 	5 

Toezichtsfunctie 
0 

1 
Concern 

Concern en 00 

Concern en Taakorganisaties 

Concern, DG en Taakorganisaties 

3 

4 

2 

3 

Adviesfunctie inzake interne bedrijfsvoerings- en beleidsaspecten 

O 	1 	3 	4 	5 	6 
	

7 

Concern 

Concern en DG 

Corncern en Taakorganisaties 

Concern, DG en Ta(organimties 

De verdeling van departementen over bovenstaande tabellen is hieronder weer 
gegeven. 

1 

3 

2 

6 

Kaderstellingsfunctie 
• Concern 

• Concern en DG 
• Concern en taakorganisatie(s) 
• Concern, DG en taakorganisaties  

AZ-BZ-BZK-DEF-JenV-OCW-SZW- 
VWS 
FIN 
EZK, LNV 
IenW 

Adviesfunctie 
• Concern 
• Concern en DG 
• Concern en taakuitvoeringsorganisatie(s) 
• Concern, DG en taakuitvoeringsorgaisatie(s) 

Toezichtsfunctie 
• Concern 
• Concern en DG 
• Concern en taakuitvoeringsorganisatie(s) 
• Concern, DG en taakuitvoeringsorgaisatie(s) 

AZ 
BZ-BZK-JenV 
EZK-LNV 
DEF-FIN-IenW-OCW-SZW- 
VWS 

AZ-VWS-BZ 
FIN-JenV-OCW-SZW 
EZK-LNV 
BZK-DEF-IenW 

Bij een aantal departementen hebben zich de afgelopen jaren wijzigingen in het 
gekozen besturingsmodel voorgedaan. Het betreft de volgende wijzigingen: 

• Eén departement (BZ) heeft door het invoeren van meerjarige strategieën de 
kwaliteit van de jaarplannen vergroot 

• Eén departement (DEF) heeft de aansturing van de decentrale controllers 
gecentraliseerd 

• Eén departement (JenV) heeft onderscheid gemaakt tussen eigenaar, 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
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Zwakke punten Sterke punten 

Sterke positie FEZ Onduidelijkheid wie waar over gaat 

Plek in de bestuursraad Bewerkelijkheid 

Direct contact met organisaties Rolvastheid 

Tijdig op de hoogte Het gezamenlijk doel moet in het oog 
worden gehouden. 

Onafhankelijkheid en borgen concernbelang Informatieachterstand (bewust of 
onbewust) vanwege afstand tot 
organisatieonderdelen 

Duidelijkheid hoe de cycli op elkaar ingrijpen 
en elkaar versterken 

Behoefte aan vertrouwen tussen FEZ en 
organisatieonderdelen 
Het niet aanwezig zijn van de juiste 
competenties om vertrouwen te creëren kan 
resulteren in het dubbelen van taken 

Korte lijnen 

Scheiding control, beleid en financieel 
administratieve taken 

Minder aandacht voor beheersmatige zaken 
en de uitvoeringsproblematiek 

Betere en snellere besluitvorming door 
kleinere Bestuursraad 

Shopgedrag 

Integrale afweging en rol onderscheid 

Open communicatielijnen 

Nabijheid en daardoor goed betrokken bij 
beleid 

Concurrentie binnen een departement 
vanwege tegengestelde belangen  
Model is niet per se ingericht om 
uitwisseling van kennis en capaciteit van 
financiële medewerkers te faciliteren 
Rollen moeten soms belegd worden bij 
verschillende mensen om 
eigenaarsondersteuning tot zijn recht te 
laten komen 

Noodzakelijk gezien aanscherping governance 
en versterking bedrijfsvoering 

Informatie incongruentie. Informatie uit het 
primaire proces komt niet altijd tijdig bij de 
staf 

Motiveringen voor de keuze van het besturingsmodel 
Als motivering voor de keuze van het huidige besturingsmodel en tevens sterke en zwakke punten 
hiervan worden door de departementen genoemd: 

Wij constateren dat de voor- en nadelen die de departementen noemen voor de door hen gemaakte 
keuze ten aanzien van het besturingsmodel niet onderscheidend zijn. De achtergronden van de 
gemaakte keuzen is door ons niet onderzocht. Wij geven in overweging om dit gezamenlijk te 
bespreken en te bezien of daar verdere verbeteringen in mogelijk zijn. 
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2 3 
3 2 
4 5 
5 1 

Aantal afdelingen per FEZ-directie Aantal afdelingen 
binnen directie 
FEZ 

Frequentie4  

Foto financiële 
functie 
Totalen per schaal 

Schaalniveau 	Aantal fte's 
Schaal 1 
Schaal 2 

Procentens 
1 
	

0,2 

Schaal 3 
Schaal 4 	 1 
Schaal 5 	 2 
Schaal 6 	 14 
Schaal 7 	 9 
Schaal 8 	 32,56 
Schaal 9 	 16 
Schaal 10 	 42 
Schaal 11 	 141,68 
Schaal 12 	 180,57 
Schaal 13 	 133,06 
Schaal 14 	 55,94 
Schaal 15 	 24,88 
Schaal 16 	 7 
Schaal 17 	 7,97 
Schaal 18 	 2 

0,2 
0,3 
2,1 
1,3 
4,9 
2,3 
6,3 

21,0 
26,8 
20,0 
8,4 
3,7 
1,0 
1,2 
0,3 

Loopbaanmogelijkheden en mobiliteit: IT-
deskundigheid vereist aandacht 

Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de antwoorden op de gestelde vragen, zoals die door de 
departementen zijn gegeven, schematisch en geaggregeerd weergegeven. 
Individuele departementen zijn hierin dus niet meer te herkennen. 
Wij hebben als ADR geen controle uitgevoerd op de aangeleverde cijfers. We 
constateren wel dat met name de aantallen medewerkers niet altijd consistent zijn 
ingevuld door de departementen (aantallen kunnen per tabel verschillen). 

Inrichting, inschaling en functiefamilie 

Uit hoeveel afdelingen bestaat uw directie FEZ? 

Hoeveel medewerkers zitten er in onderstaande salarisschalen? 

Alle functies binnen het Rijk zijn opgenomen in het Functiegebouw Rijk. Het 
Functiegebouw Rijk bestaat uit 8 functiefamilies. Een functiefamilie is een 
verzameling van functies die qua aard een grote verwantschap met elkaar hebben. 
Elke functie binnen het rijk kan tot een functiefamilie gerekend worden. De 
functiefamilies komen terug in de namen van de functies in P-direkt. 

4  Een directie heeft hiervoor geen gegevens aangeleverd. 
5  Door afronden niet precies 100% 
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Functiefamilie 
Lijnmanagement 
Project- 
/Programmamanagement 

Procenten 
9,1% 
0,6% 

Aantal medewerkers per 
functiefamilie 

Frequentie 
60,85 

4 

Beleid 
Advisering 
Kennis en Onderzoek 
Bedrijfsvoering 
Uitvoering 
Toezicht 

131,86 
190,56 

5 
238,39 

33 
3 

19,8% 
28,6% 
0,7% 

35,7% 
5% 

0,5% 

Leeftijd 	Aantal Procenten 
Aantal medewerkers per 
leeftijdscohort 

20-30 
	

88 
30-40 	 142 

13,2% 
21,3% 
23,1% 
25,4% 

17% 

40-50 
	

154 
50-60 
	

169 
60-70 
	

113 

14% 94 10-15 
15 en meer 177 27% 

Foto financiële functie 
Aantal dienstjaren bij FEZ 
en voorgangers. 

Jaren werkzaam 
0-5 
5-10 

Aantal Procenten 
285 43% 
103 16% 

Onder welke functiefamilie kunnen de functies geplaatst worden? 

Leeftijdsopbouw en verblijfsduur in de financiële functie 
Op de vraag hoe de leeftijdsopbouw is voor de gehele (hoofd)directie FEZ hebben de 
departementen als volgt geantwoord: 

Op de vraag naar het aantal dienstjaren bij de (hoofd)directie FEZ (of zijn 
voorgangers) hebben de departementen als volgt geantwoord: 

Bijscholing, veranderende en verdwijnende functies 

Van iedere medewerker binnen de financiële functie wordt verwacht door de 
betreffende leidinggevenden dat deze zich blijvend ontwikkelt in het licht van 
veranderende werkzaamheden en competenties. Deze ontwikkeling moet aansluiten 
bij nieuwe eisen die aan functies en functionarissen worden gesteld. 

Leidinggevende binnen de financiële functie verwachten dat er de komende 5 jaar 
opleidingsbehoeften zijn in de IT en de nieuwe mogelijkheden die dit gaat bieden. 
Het betreft hier zowel de kennis van nieuwe ontwikkelingen alsmede het handig 
gebruiken van nieuwe IT-mogelijkheden in het dagelijks werk. Concreet worden 
opleidingsbehoeften gezien in data-analyse, big data, blockchain, IT-control, open 
data en digitale begroting. Daarnaast worden opleidingsbehoeften gezien op het 
gebied van kennis van (en partnerschap met) beleid, het functioneren van de 
Rijksoverheid, kostprijsmodellen en baten-lasten administratie. Deze 
opleidingsbehoeften worden met name gezien voor de adviesfuncties, de 
administratieve functies en de business controllers. 

Een deel van de leidinggevenden binnen de financiële functie verwacht dat tussen 
nu en vijf jaar functies in de administratie zullen verdwijnen. Deze functies en de 
werkzaamheden worden steeds vaker separaat buiten de financiële functie ingericht. 

Aan leidinggevenden in de financiële functie is gevraagd of zij nieuwe en 
toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden met de zittende medewerkers. 
Deze vraag wordt positief beantwoord, maar wel met een punt van zorg. 
Door natuurlijk verloop (meer HBO-/WO-instroom), de kwaliteit van de zittende 
medewerkers, instroom uit het financial trainees programma en bijscholing van 
zittende medewerkers zijn de leidinggevenden van mening dat financiële functie 
voldoende geëquipeerd is voor de toekomst. 
Als punt van zorg bij deze positieve mening merken de departementen wel op dat er 
voldoende tijd moet zijn en blijven voor ontwikkeling en bijscholing. Een ander punt 
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van zorg is de krappe arbeidsmarkt. Openstaande vacatures kunnen maar moeilijk 
(en soms ook niet) worden ingevuld. Krachtenbundeling kan er voor zorgen dat dit 
verbetert. Dit kan door bijvoorbeeld samen te werven en te zorgen voor opleidingen 
en door harmonisering van het financiële functiegebouw (bevordert 
mobiliteitsmogelijkheden). Regievoering is daarbij uiteraard ook een belangrijk 
aspect. Daarnaast kan, in aanvulling op de instroom vanuit het traineeship, het 
(centraal) stimuleren van roulatie en het ontwikkelen van loopbaanpaden in de 
financiële functie helpen om kennis en ervaring te behouden in de financiële functie. 
Hierin zien departementen een grotere rol voor DGRB weggelegd. 

Verbetermogelijkheden loopbaanmogelijkheden en mobiliteit 
Op basis van de reacties van de departementen signaleren we een aantal 
knelpunten c.q. mogelijke verbeterpunten, waarvoor wij in overweging geven om 
hierover gezamenlijk de discussie aan te gaan en te bezien of er verdere 
verbeteringen nodig zijn. Het betreft de volgende onderwerpen: 

• Zijn er maatregelen nodig en zo ja welke om langdurige binding van 
medewerkers in de financiële functie te bevorderen in relatie tot de 
krappe arbeidsmárkt? 

• Hoe kan middels opleiding en/of gerichte werving worden voorzien in 
het vergroten van het aantal medewerkers met een IT-achtergrond? 

• Welke IT-mogelijkheden kunnen departementen helpen om de financiële 
functie beter en/of efficiënter te vervullen? 
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Reflectie op de rol van DG Rijksbegroting: positieve 
ervaringen, maar ook relevante 
verbetermogelijkheden 

Inleiding 
In de enquête hebben we de departementen gevraagd om hun waardering voor specifieke 
taken c.q. onderwerpen van DGRB te geven in de vorm van een score en een nadere 
toelichting. 
De departementen konden scoren op een schaal van 1 tot en met 5. In onderstaande tabel is 
de gemiddelde score van alle departementen opgenomen; tussen haakjes is aangegeven op 
hoeveel scores dat gemiddelde is gebaseerd. 

Resultaten 
Vanwege de grote diversiteit aan positieve en negatieve opmerkingen zijn in onderstaande 
tabel alle positieve en negatieve opmerkingen van de departementen opgenomen. 

Onderwerp Score Positieve reflecties  Negatieve reflecties 
IRF 
Begrotingsbesluit-
vorming 

Redelijk gestructureerd, 
transparant, duidelijk, 
meedenkend/werkend, 
proces op orde en heldere 
inhoudelijke lijn, 
samenwerking op hoofdlijnen 
goed, begrip en erkenning 
van elkaars rollen 

Grote personeelsverloop, 
afspraken niet bekend door 
personele wisselingen (idem 
kennis), rollen IRF/departement 
onhelder, communicatie en 
kaders verdienen aandacht, 
stukken te laat delen, soms te 
micromanagement, 
infovoorziening teveel 
eenrichtingsverkeer, te jong en 
onervaren, meedenken wordt 
gemist, niet transparant over 
budgettaire ontwikkelingen, deel 
het beeld van het grote kader 

3,3 
(9) 
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Score 
3,4 
(9) 

Negatieve reflectiés 
Te weinig procesafstemming, 
onvoldoende kritisch bij 
verzamelen 
vragen/opmerkingen, 
onduidelijke rollen IRF-FEZ bij 
verschuivingen binnen artikelen, 
gebrek aan kennis (ook bij 
beleidsdoorlichting), te 
gedetailleerde inbreng, niet 
rolvast, geen beperking tot 
budgettaire zaken, te weinig 
gesprek over mogelijkheden, 
geven te weinig helderheid, geen 
balans tussen toetsende en 
adviserende rol, niet 
probleemoplossend denken het 
voelt ongelijkwaardig, kwetsbare 
expertisefunctie, geen 
vertrouwen in departement 

Toezicht IRF 
Onderwerp 

Goed overleg, goede bereik-
baarheid, goede en prettige 
samenwerking, kennis op 
dossiers, neemt rol serieus, 
betrokken, redelijke 
afstemming 

Positieve reflecties 

Houdt zich met beleid bezig, late 
beoordeling, korte opening loket, 
ontoereikende dossierkennis, 
onnodig aanhouden mutaties, 
teveel detailinfo vragen, neiging 
tot problematiseren, helderheid 
van rollen nodig om vertraging te 
voorkomen, weinig tijd 

Goedkeuren 
mutaties 
Iinterdepartementaal 
Beleidsonderzoek 
(IBO) 

3,4 
(9) 

Gebeurt in goed overleg, 
goede persoonlijke 
samenwerking, tevreden, 
flexibel 

Secretariaat IBO's Zeer goede kwaliteit, prima Tijdige beschikbaarheid van 
collega's is een knelpunt 

4,0 
(5) 

Prima, goed (onderbouwd), 
levert constructieve bijdrage 
aan beleidsdoorlichting, 
rolvervulling voor wat betreft 
systeemverantwoordelijkheid, 
tijdige notificatie als stappen 
nodig zijn 

Teveel eigen stokpaardjes, teveel 
nadruk op besparingen, te weinig 
focus op doelmatig-
/doeltreffendheid, te weinig oor 
voor argumenten, minder scherp 
bij beleidsevaluaties, wisselende 
betrokkenheid, meer concrete 
handvatten gewenst 

Ondersteuning 
beleidsevaluaties 

3,6 
(7) 

Positief, werkt goed, tevreden 
goede insteek, luisterend oor, 
meedenkend, pragmatisch en 
vaart 

Te top down en te financieel 
ingericht, teveel accent op 
verantwoorden, te beperkte 
toegevoegde waarde, beperkte 
communicatie, coordinatie en 
afstemming, weinig aandacht 
voor leren en lange termijn 
verbeteringen, te weinig 
zichtbare resultaten, 
rolverwarring door IRF-
ondersteuning 

Operatie Inzicht in 
Kwaliteit 

3,6 
(7) 
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Onderwerp 
Begrotingszaken 

Positieve reflecties Score Negatieve reflecties 

Goede samenwerking, 
probleemoplossend denken, 
begrip en erkenning van 
rollen, goede infovoorziening, 
goede mensen, makkelijk te 
vinden, duidelijke 
lijnen/kaders/uitgangspunten, 
robuust 

Expertise te weinig gebruiken, 
aantal begrotingsregels onhelder, 
onvoldoende doorpakken, 
onvoldoende oppakken algemene 
punten, ad hoc toepassen 
begrotingsregels, meer aandacht 
voor begrotingsproces dan voor 
bedrijfsvoering, lijn/visie 
onvoldoende helder, teveel "op 
poppende zaken" die niet in 
besluitvorming zijn 
meegenomen, vaker gesprek 
aangaan bij grijze gebieden, 
weinig flexibel c.q. handelend in 
de geest van de regels, 
indicatoren onhelder, niet 
inspelen op actualiteit, soms 
teveel "wij bepalen", rollen niet 
altijd helder 

Begrotingsbeleid 3,2 
(8) 

Advies in-/externe 
verzelfstandigingen 

Goede contacten, constructief 
meedenkend 

Niet actief op gebied ZBO/RWT, 
overdracht en vastleggen 
afspraken, missen horizontale 
blik en inzet op SSO's 
(bekostigingsmethodiek en 
kostprijsmodellen) 

3,2 
(8)  

Op orde, goede afstemming 
CW en onderliggende 
regelgeving, snelle reactie op 
vragen 

Interpretatie niet altijd 
eenduidig, aanpassingen duren 
lang, te weinig afstemming/pro-
activiteit, te weinig 
aanzwengelen discussies 
(financieel management, kaders, 
regels), Handboek Financiële 
Informatie en Administratie 
Rijksoverheid (HAFIR_ loopt 
achter, teveel juridische inslag 

Comptabele wet-
/regelgeving 

3,3 
(6) 

Goed, goede uitleg, bruikbare 
modellen, goed luisteren, 
robuust/compleet/uitgebreid, 
jaarlijkse actualiseringssessie 

Geen terugkoppeling als input 
niet wordt overgenomen, te 
starre toepassing (niet tailor 
made), behoefte aan meer 
maatwerk, kan compacter, meer 
regie pakken bij 
onduidelijkheden, meer 
daadkracht tonen, weinig ambitie 
om te verbeteren, soms 
tegenstrijdig/niet consequent 

Rijksbegrotings-
voorschriften 

3,4 
(9)  

Site www.rijksbe-
groting.nl  

Toegankelijk, overzichtelijk, 
nuttig, werkt naar wens 

Stukken worden laat gepload, 
bijlagen zijn moeilijk te vinden, 
evaluatiedeel niet bijgewerkt, 
bijlagen moeilijk te vinden 

3,9 
(9) 
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Score 
4,0 
(7) 

4,0 
(9) 

4,0 
(9) 

3,6 
(9) 

3,5 
(9) 

Positieve reflecties Negatieve reflecties Onderwerp 
Prima, tevreden, efficiënt 

	
Geen 

verrekenproces, voldoende 
elektronische ondersteuning, 
info FIN toegankelijk, goed 
ingeregeld proces, vragen 
worden snel opgepakt, goede 
en tijdige verwerking 

Afhandeling rijks-
betaalstukken 

Goede betrokkenheid, positief 
over beantwoorden 
vragen/oplossen verstoringen 
en geven opleidingen, 
transitie verloopt goed, 
prima, tevreden 

Info in systeem moeilijk terug te 
halen, verbetermaatregelen gaan 
langzaam en ten koste van quick 
wi ns 

Gebruikersonder-
steuning IBOS 

Complimenten, levert veel 
jonge aanwas op en goede 
mensen, prima 
regeling/initiatief, waardevol, 
goede communicatie, goed 
opleidingsprogramma 

Meer trainees zijn welkom 
(vooral ook decentraal), kwaliteit 
laat soms te wensen over, te 
weinig 
economen/bedrijfskundigen, erg 
gericht op FIN zelf, 
verbetersuggesties worden niet 
opgepakt 

Financial trainee-
ship 

Opleidingen niet altijd actueel 
(met name VOFHA), BZ is bij 
vernieuwing teveel afwezig, enge 
roldefinitie, duur, te weinig 
gericht op controllers, weinig 
gebruikmaken van digitale 
middelen (bijv. e-learning) 

Opleidingen Rijks-
academie 

Complimenten, overwegend 
positief, goede opleidingen, 
breed opleidingspakket, 
hoogwaardige faciliteiten 

Overlegvormen 
Weinig discussie en weinig 
openheid, te weinig 
besprekingstijd, teveel eenzijdige 
mededelingen, er moeten meer 
bindende onderwerpen 
geagendeerd worden, 
directeuren FEZ moeten pro-
actiever zijn in aandragen 
onderwerpen, mis meer 
fundamentele onderwerpen, 
voorbereiding kan strakker, niet 
alles uit het FMO komt in IOFEZ 

IOFEZ Grote betrokkenheid, positief 
over inhoudelijkheid en het 
uitwisselen van ervaringen, 
nuttig, prima voor 
kennisdeling, oog voor de 
behoefte van directeuren FEZ 
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Score 
3,7 
(9) 

3,7 

(7) 

4,0 

(7)  

4,0 
(8)  

3,4 

(7) 

Positieve reflecties Negatieve reflecties Onderwerp 
Informatief, nuttig 
voorportaal, open houding, 
zoeken naar goede 
voorbeelden, prettige 
vakkundige samenwerking, 
begrip voor standpunten, 
goede onderwerpen 

Stukken (te) laat, niet alle 
agendapunten worden 
behandeld, niet alle IOFEZ-
stukken worden behandeld, rol 
onduidelijk, behoefte aan meer 
thematische onderwerpen, veel 
eenzijdige mededelingen 

FMO 

Wordt vooraf te weinig 
ingeschakeld, voorzitter moet 
meer standpunten bepalen, 
overlap met IOFEZ/IOHFA, 
administratieve onderwerpen 
worden niet hier maar in IOHFA 
besproken, behoefte aan 
agendering meer strategische 
onderwerpen, te late 
verspreiding stukken 

10HFA Nuttig 

Uitstekend, nuttig, 
constructieve en cooperatieve 
houding DGRB, 
betrokkenheid 
departementen hierdoor 
versterkt, gevoel van 
gezamenlijkheid en juiste 
gesprek 

Onduidelijke status en niet altijd 
worden de juiste onderwerpen 
geagendeerd 

IBP 

Te weinig openheid, teveel op de 
stoel van het departement gaan 
zitten, onvoldoende leren op 
beleidsdoorlichting, onvoldoende 
meedenken, onvoldoende 
handelingssnelheid (alles moet 
terug naar MvF) 

Periodiek overleg 
FEZ-IRF 

Prima open en constructief, 
nuttig goede sfeer, werkt 
goed 

Goed overleg, nuttig, 
tevreden, positief 

Stroperig, moet meer om het 
collectieve gaan, moet meer op 
oplossingen worden gestuurd 

Rekenkamer-
coi5rdinatoren 

Verbetermogelijkheden DGRB 
Op basis van de reacties van de departementen signaleren we een aantal 
knelpunten c.q. mogelijke verbeterpunten, waarvan wij in overweging geven om 
hierover gezamenlijk de discussie aan te gaan en te bezien of er verdere 
verbeteringen nodig zijn. Het betreft de volgende onderwerpen: 

• Wat is nodig om de bij IRF aanwezige institutionele kennis beter te borgen, 
mede gezien het erg grote personeelsverloop? 

• Spreek een heldere rolverdeling af tussen IRF en de departementen; 
• Tonen van daadkracht door als Begrotingszaken door te pakken op 

algemene onderwerpen; 
• Bespreken welke rol begrotingszaken kan vervullen op het gebied van RWT's 

en ZBO's; 
• Gezamenlijk zorgdragen voor een goede agendering van onderwerpen in de 

overlegvormen, zodat het juiste gesprek over de juiste onderwerpen 
gevoerd kan worden. 
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Overige onderwerpen 

Inleiding 
Op basis van de uit de enquête verkregen informatie van de departementen hebben 
we in dit hoofdstuk nog een aantal relevante zaken opgenomen, die niet direct in 
een van de voorgaande hoofdstukken passen. 
De weergegeven bevindingen van de departementen zijn volledig gebaseerd op 
hetgeen de departementen in de enquête hebben geantwoord, omdat met de 
opdrachtgever is afgesproken dat op onderstaande onderwerpen in de interviews 
niet verder wordt ingezoomd en prioriteit wordt gegeven aan de overige 
onderwerpen. 

Departementen die werken voor meerdere ministers en/of met meerdere 
begrotingshoofdstukken 
Bij vijf departementen (BZ, EZK, JenV, OCW, VWS) werkt FEZ voor meerdere 
ministers. Zij geven aan dat dit geen invloed heeft op de inrichting van FEZ en dat 
zij geen tegengestelde belangen ervaren. 
Over zaken die beide ministers aangaan, worden deze tegelijkertijd door FEZ 
geïnformeerd. 

Vier departementen (AZ, BZK, IenW, LNV) beschikken over meerdere 
begrotingshoofdstukken. Zij geven aan dat dit geen invloed heeft op de inrichting 
van FEZ. Deze departementen ervaren, op één uitzondering na, wel dat er sprake is 
van een complexere interne coordinatie dan bij andere departementen. 

Deelname aan belangrijke (besluitvormende) overleggen door directeur 
FEZ? 
Voor wat betreft de deelname van de directeur FEZ aan overlegvormen geven de 
departementen sterk wisselende antwoorden. Het meest voorkomende antwoord is 
verplichte deelname aan Bestuursraad en Audit Committee en het hebben van een 
standing invitation voor de overige overleggen. Voorts leidt deze vraag tot sterk 
uiteenlopende antwoorden. Deze variëren van "alle stukken ontvangen" en "zelf 
kunnen bepalen om wel of niet deel te nemen" tot "verplichte deelname aan alle 
besluitvormende overleggen". 

Is de directie FEZ voldoende geëquipeerd? 
Tien departementen geven aan dat de directie FEZ voldoende geëquipeerd is voor 
de huidige taakuitvoering. 
Eén departement (BZK) geeft aan doorlopende enige onderbezetting te hebben en 
voortdurend te moeten investeren in kennis en kennisdeling. 
Ondanks dat het overgrote deel van de departementen aangeeft dat zij vinden dat 
de directie FEZ voldoende geëquipeerd is brengen de departementen een 
nuancering aan door aan te geven dat er in verschillende mate van ernst sprake is 
van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderbezetting; soms speelt daarbij ook de 
wens om op sommige vakgebieden meer in te spelen dan men nu doet c.q. kan 
doen. Voorbeelden van vakgebieden die daarbij worden genoemd zijn vervulling van 
managementfuncties, een (grotere) rol vervullen bij beleidscontrol en een toets op 
de efficiency en doelmatigheid. 
Eén departement (OCW voor het data analyse team) geeft aan ook de control 
functie verder te willen uitbouwen. Voorts geven meerdere departementen (LNV, 
OCW, BZ, SZW, IenW) aan dat ze problemen hebben om goede mensen te krijgen 
voor beleidscontrol, digitalisering, IT, IT Control/ERP- specialisten en voor data-
analyse. 
Eén departement (JenV) is daarop een uitzondering, omdat zij aangeven vacatures 
redelijk snel gevuld te hebben (wat zij zelf ook als bijzonder aanmerken). 
Tenslotte geven meerdere departementen aan zorgen te hebben over de 
leeftijdsopbouw en het grote verloop onder jonge medewerkers in combinatie met 
de "pensioneringsgolf". 
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Eén departement (BZ) beschouwt zich als goed voorbeeld voor wat betreft het 
personeelsbeleid (een strategisch personeelsbeleid, waarbinnen sprake is van een 
centraal personeelsbeleid voor de financiële functie inclusief een bijbehorend 
loopbaanbeleid). Een ander departement (EZK) zoekt de oplossing in sturen op 
budget in plaats van op formatie; dit vergroot naar hun mening de flexibiliteit. 

Is de financiële functie van het departement voldoende geëquipeerd? 
Zeven departementen (AZ, BZK, EZK, IenW, JenV, LNV, SZW) geven aan dat de 
financiële functie van de onder het departement ressorterende 
uitvoeringsorganisaties voldoende geëquipeerd zijn voor de uitoefening van de 
opgedragen taken, zowel qua omvang als kwalitatief. 

Een ander departement (FIN) geeft aan dat de financiële functie van één DG nog in 
opbouw is en dat in de financiële functie van het kerndepartement is geïnvesteerd 
zodat deze op dit moment naar hun mening voldoende is geëquipeerd voor de 
uitoefening van de opgedragen taken, zowel qua omvang als kwalitatief. 
Tenslotte geeft één departement (VWS) aan dat de financiële functie op dit gebied 
momenteel wordt versterkt. 

Is de totale financiële functie voldoende geëquipeerd? 
Alle departementen vinden dat de totale financiële functie op orde is. 
Soms worden er wel kanttekeningen geplaatst bij dat positieve oordeel, bijvoorbeeld 
over in-, door- en uitstroom van personeel. Ook wordt het positieve oordeel door 
enkele departementen als "magertjes" aangeduid. 
Er is een departement (IenW) dat aangeeft de bezetting in relatie tot de andere 
departementen laag te vinden en waarbij er ook nog een groot gat zit tussen 
beginnende medewerkers en ervaren medewerkers. 
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Bijlage 2 Afkortingen 

Afkortingen van namen van departementen 
AZ 
	

Ministerie van Algemene Zaken 
BZ 
	

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
BZK 
	

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DEF 
	

Ministerie van Defensie 
EZK 
	

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
FIN 
	

Ministerie van Financiën 
IenW 
	

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
JenV 
	

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
LNV 
	

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
OCW 
	

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
SZW 
	

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
VWS 
	

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Overige afkortingen 
AC 
ABD 
ADR 
AFM 
ARK 
BEC 
CES 
CFO 
CW 
DG 
DGRB 
ERP 
FA 
FDC 
FEZ 
FMO 
FTE 
HAFIR 
HBO/WO 
HR 
IAK 
IBO 
IBOS 
IC 
IOFEZ 

IOFAH 

IRF 
rr 
KPI 
P&C 
PIOFACH 

RA 
RBV 
RWT 
SAP  

Audit Committee 
Algemene Bestuursdienst 
Auditdienst Rijk 
Autoriteit Financiële Markten 
Algemene Rekenkamer 
Beleidskwaliteit en — evaluatiecommissie 
Centrale Eenheid Strategie 
Chief Financial Officer 
Comptabiliteitswet 
Directoraat-Generaal 
Directoraat-Generaal Rijksbegroting 
Enterprise Resource Planning 
Financiële administratie 
Financieel Diensten Centrum 
Financieel-Economische Zaken 
Financieel Management Overleg 
Fulltime-equivalent 
Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid 
Hoger beropesonderwijs/wetenschappelijk onderwijs 
Human Resource 
Integraal afwegingskader 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
interdepartementaal begrotingsoverlegsysteem 
Interne Controle 
Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel-Economische 
Zaken 
Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve 
organisatie en Huisvesting 
Inspectie Rijks Financiën 
Informatietechnologie 
Key performance indicator 
Planning & Control 
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 
Administratie, Communicatie en Huisvesting 
Registeraccountant 
Rijksbegrotingsvoorschriften 
Rechtspersoon met een Wettelijke Taak 
Systemen, Applicaties en Producten 
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SG 	Secretaris Generaal 
SSO 	Shared Service Organisatie 
VIC 	Verbijzonderde interne controle 
VOFHA 	Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren 
ZBO 	Zelfstandig Bestuursorgaan 
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Bijlage 3 Managementreactie 

In dit onderzoeksrapport Inventarisatie financiële functie heeft de Auditdienst Rijk 
een uitgebreide, kwalitatieve beschrijving voltooid van directies FEZ, die samen een 
belangrijk deel van de financiële functie van de rijksoverheid vormen. Door middel 
van een enquête en interview in 2019 per departement is een overzicht gegeven 
van de inrichting van de financiële functie, welk besturingsmodel wordt gehanteerd, 
hoe de loopbaanmogelijkheden en mobiliteit worden ervaren en tot slot hoe men 
reflecteert op het functioneren van DG Rijksbegroting. Om dit te bewerkstelligen 
heeft de ADR veel werk verzet, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Samen met de 
tweejaarlijkse kwantitatieve inventarisatie van de aantallen fte's in de financiële 
functie bij het Rijk, geeft dit een beeld van de omvang en wijze van inrichting van 
de financiële functie en zullen de uitkomsten worden betrokken bij het opstellen van 
de Strategische IOFEZ agenda 2020-2025. 

Ik onderschrijf de notie dat voldaan moet worden aan de minimale eisen vastgelegd 
in de regelgeving, maar dat uniformiteit qua inrichting op zichzelf geen doel is. Om 
zo hoog mogelijke kwaliteit van de financiële functie na te streven, vragen wij 
"uniform waar mogelijk en maatwerk waar nodig". Zo verschilt de manier waarop de 
interne P&C cyclus is vormgegeven, en sluit ik me aan bij de opmerking dat 
verregaande harmonisatie qua inrichting van de financiële functie ongewenst is. 
Harmonisatie en uniformiteit is wel gewenst bij de externe begrotingscyclus en de 
vastlegging van gegevens om zo efficiënte samenwerking en gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken. 

Graag gaan we als IOFEZ het gesprek aan over de vorm van risicomanagement en 
de faciliterende rol van DGRB en de verwachtingen daaromtrent. De keuze voor het 
besturingsmodel is afhankelijk van de inrichting van het departement. Wel wil ik 
benadrukken dat een onafhankelijke controlfunctie cruciaal is voor het functioneren 
van een organisatie. 

De bevindingen met betrekking tot de loopbaanmogelijkheden en mobiliteit herken 
ik. Vanuit DGRB wordt actief ingezet op het bieden van opleidingen voor de 
financiële functie, onder andere via de Rijksacademie voor Financiën, Economie en 
Bedrijfsvoering. Daarnaast speelt het Financial Traineeship een belangrijke rol in de 
instroom van nieuwe medewerkers. Zo worden er in 2020 voor het eerst twee 
lichtingen van trainees geworven om te voldoen aan de behoefte om instroom van 
nieuwe medewerkers. De potentie van beter gebruik van IT in de financiële functie 
is groot, daarom is de Rijksacademie gestart met het verzorgen van opleidingen op 
het terrein van data-analyse en wordt hier door verschillende organisaties op 
geïnvesteerd. 
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De reflectie op het functioneren van DGRB geeft een waardevol inzicht om onze 
eigen praktijk tegen het licht te houden. Hoewel een indringende blik in de spiegel 
soms confronterend kan zijn, constateer ik met gepaste blijdschap dat het gros van 
ons werk als positief wordt ervaren. Desondanks nemen we de genoemde 
aanbevelingen — veelal bij DGRB bekend en onderschreven — mee om te blijven 
doorontwikkelen. Overigens geldt voor de reflecties hetzelfde als voor de inrichting 
van de financiële functie: departementen zijn niet gelijksoortig. Wat voor de één een 
last is, is voor de ander een zegen. 

De plv. Directeur-Generaal van de Rijksbegroting 

Plv. DG v.d. Rijksbegroting / Directeur Begrotingszaken 

61 van 63 1 Inventarisatie financiële functie 



Auditdienst Rijk 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
(070) 342 77 00 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62

