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‘Ambtelijk  
apparaat zou  
vaker nee      
moeten  zeggen’

Saskia J. Stuiveling is de president 
van de Algemene Rekenkamer. De 
Rekenkamer heeft als taak het con-

troleren van de rekeningen van de rijks-
dienst. Daarmee heeft de Rekenkamer 
een rol die vergelijkbaar is met die van 
een externe accountant die een onderne-
ming controleert. Daarnaast heeft de Re-
kenkamer de bevoegdheid om zelf on-
derzoeken in te stellen. Daarmee kan de 
Rekenkamer vrijwel alle budgetgefinan-
cierde instellingen op eigen initiatief 
gaan onderzoeken. Binnenkort komt de 
Rekenkamer met de eerste fase naar bui-
ten van haar onderzoek naar het toezicht 
zoals dat door De Nederlandsche Bank 
wordt uitgevoerd. Dat onderzoek komt 
op een moment  waarop de parlementai-

Saskia J. Stuiveling, president van de  
Algemene Rekenkamer:

Wanneer ambtenaren denken dat een hen door de politiek opgelegde taak onmogelijk 
is, moeten ze dat melden en niet doormodderen. Dat is ondemocratisch omdat zo be-
slissingen over de uitvoering van wetgeving zich verplaatsen naar buiten de politiek. 
De uitvoeringsdienst doet wat zij kan in plaats van wat nodig is. En dat hoort niet, 
vindt Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Een gesprek over 
accountants voor de overheid, toezicht en diversiteit.

Frans Heitling

re commissie De Wit zich voorbereidt op 
openbare hoorzittingen over de oorzaken 
van de kredietcrisis. 
Stuiveling: ‘We zijn vergelijkbaar met de 
externe accountant voor het stukje waar-
voor wij de rijksrekening moeten contro-
leren. En daar zit ook gelijk het verschil. 
Wij hebben maar één verklaring, namelijk 
een goedkeuring. Wij mogen niets anders 
afgeven dan een goedkeurende verklaring. 
Nu mogen we wel op weg naar zo’n goed-
keuring allerlei ingewikkeldheden inbou-
wen. Maar uiteindelijk staat in de Grond-
wet, de Algemene Rekenkamer keurt de 
rijksrekening goed...punt! En daar staat 
niet in “keurt af” of “oordeelonthou-
ding”. In die zin zijn we meteen anders 
dan een accountantskantoor.’

Ziet u dat als een voor- of nadeel?
‘Wij keuren de rekening goed. Er zijn er 
wel allerlei procedures waarin we vertel-
len wat we willen. En we kunnen ook al-
lerlei moeilijkheden schoppen. Dat is een 
jaarlijkse praktijk. Dan maakt de Reken-
kamer bezwaren bij de minister tegen 
een post in zijn jaarrekening en dan mag 
de minister ons vertellen wat hij doet om 
die bezwaren weg te nemen. Wanneer 
ons dat niet overtuigt dan handhaven wij 
het bezwaar. Dan moet de minister een 
aparte wet indienen bij de Tweede Kamer 
waardoor hij achteraf van de Tweede Ka-
mer toestemming krijgt om iets rechtma-
tig te laten verklaren waarvan wij vinden 
dat het niet zo is. Dat wordt niet echt fijn 
gevonden.’

Komt het voor?
‘Elk jaar hebben we toch een bezwaar of 
3, 4, 5 wat we aanzetten en wat mis-
schien door de minister kan worden weg-
genomen. Dan komt die uitleg van de mi-
nister wel in ons rapport. Dan hoeft de 
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minister niet de wettelijke route te gaan.’

Wat is het grotere idee daarachter ?
‘De transparantie van de overheidsuitga-
ven, taxpayer’s money. Het is de bedoeling 
dat de minister daar transparant over is.
De Grondwet is een duidelijke opdrachtge-
ver. We halen onze taak uit de Grondwet. 
Alle andere taken moeten wij bij wet krij-
gen. Wij mogen die op onze eigen manier 
invullen. Ons kan niks zo maar gevraagd 
kan worden. Er is een Kamermeerderheid 
nodig. Daarmee is het ook gedepolitiseerd. 
Voor invulling van die taak formuleren we 
iedere 5 jaar een  nieuwe strategie.’ 

Gebruikt de Rekenkamer de 
 accountantsdiscipline?
‘Zeker. Ten eerste hebben we accountants 
in huis. En ten tweede leunt het rechtma-
tigheidsonderzoek naar de rijksrekening 
voor een heel groot deel op het werk van de 
interne auditdiensten van de ministeries. 
Wanneer we naar een groep gesubsidieerde 
instellingen kijken, kijken we natuurlijk 
ook naar de accountantsrapporten. We kij-
ken intensief naar het accountantswerk wat 
al gedaan is en bekijken wat we ervan kun-
nen gebruiken voor ons eigen werk. 
We leunen heel sterk op de discussie of een 
controleprogramma een afdekkend contro-
leprogramma is en ten tweede kijken we in 
de controleronde of dit controleprogram-
ma is uitgevoerd zoals het is opgezet. Ver-
volgens kijken we of de uitkomsten van de 
controle ons helpen bij het beoordelen van 
de rechtmatigheid en de doelmatigheid.
Wij zijn controleurs in de publieke sector. 
Wij controleren met behulp van internatio-
nale standaarden voor de publieke sector. 
Standaarden voor de publieke sector en de 
private sector groeien overigens naar elkaar 
toe. Dat zijn geen gescheiden werelden 
meer. Dat is ook logisch omdat beide sec-
toren steeds meer met elkaar vervlochten 
raken. Dat is door de kredietcrisis nog eens 
extra op alle burelen gesmeten. Hoezo 
dacht u dat u een aparte wereld was? Niks 
daarvan. Ze hebben met elkaar te maken en 
zijn van elkaar afhankelijk.
De Rijksrekening moeten we controleren. 
We kunnen aandacht besteden aan werk-
terreinen eromheen. Bij een heleboel in-
stellingen kunnen wij rechtmatigheids- en 
doelmatigheidsonderzoeken doen. We 
kunnen bijvoorbeeld bij alle politiekorpsen 

onderzoek doen. Bij alle universiteiten, 
scholen. Zo zijn er hele groepen organisa-
ties die voor ieders gevoel tot de publieke 
sector behoren, waar we onderzoeken 
doen. Dat staat ook in ons strategisch plan 
dat we iedere 5 jaar opstellen. Hoe ziet de 
wereld er over 5 jaar uit? Waar denken wij 
dat we onze energie op in moeten zetten. 
Waar kunnen verbeteringen tot stand ko-
men en kan er geleerd worden van ons type 
onderzoeken?’

Is horizontaal toezicht een werk
wijze voor de Rekenkamer?
‘Ja, zij het dat het niet toezichtvervangend 
is maar controle-intensiteit-vervangend. 
We zullen altijd proberen te overzien waar 
zich de risico’s voordoen. We hebben ons 
de afgelopen jaren nogal toegelegd op het 
onderzoeken van de bedrijfsvoering van de 
rijksdienst. Zijn er risico’s en waar bevin-
den de risico’s zich dan? Met de bedrijfs-
voeringskaart (‘kwaliteitskaart’) die we 
hebben opgesteld, kun je in één oogopslag 
zien hoeveel cellen een ministerie eigenlijk 
heeft en in welke cellen zich problemen 
voordoen. Bijvoorbeeld: een ICT-systeem 
dat niet goed aansluit op de taken die een 
ministerie heeft.’ 

Dan zou je aan de Belastingdienst 
kunnen denken?
‘Of een willekeurig andere dienst van een 
ministerie. Dan zie je dat zo’n ministerie 
moeite heeft zijn taken goed te doen. Dat 
kan zich verspreiden over een aantal onder-
delen. Mensen doen allemaal hun best. 
Maar het loopt vast in de kwaliteit van hun 
automatisering. Dan moet je eerst de kwali-
teit van de automatisering verhogen wil je 
de prestaties krijgen die je van zo’n 
 ministerie verwacht.’

Of de overheid stelt minder regels? 
Bij de Belastingdienst ging het goed 
tot de toeslagen er bij kwamen
‘Dat heeft niets te maken met minder 
 regeltjes, maar met een totaal branche-
vreemde taak die ze op zich hebben  
genomen.’ 

Hebben gekregen
‘Op zich hebben genomen.’ 

Ze hadden nee moeten zeggen?
‘Zij hebben geaccepteerd dat ze dat kon-

den. Daarbij hebben ze de inschattingsfout 
gemaakt dat het innen van geld hetzelfde 
zou zijn als het uitdelen van geld. Nee, 
dus. Het uitdelen van geld is veel kwets-
baarder. Bij het innen van geld piept ieder-
een wel als er te veel wordt gehaald, nie-
mand piept als er te weinig wordt gehaald. 
Te laat vindt ook iedereen prima. Met een 
uitkering ligt dat wel even totaal anders. 
Het tweede waar ze zich op hebben verke-
ken zijn de adresmutaties. Van een belas-
tingplichtige hoef je maar één keer een 
adres te hebben en als die verhuisd is heeft 
hij volgend jaar een nieuw adres. Iemand 
die een uitkering heeft, daar moet je ach-
teraan. Die moet je zijn geld gaan brengen, 
ook als hij verhuisd is. Dat hebben we alle-
maal in onze onderzoeken beschreven. De 
Belastingdienst werkt er op het ogenblik 
heel hard aan om weer de beste belasting-
dienst van de wereld te worden, want dat 
waren ze! Daar is het mis gegaan. Ze heb-
ben zich eraan overeten. Een cumulatie 
van nieuw werk in de onderschatting dat 
het heel ander werk was. Het management 
van een overheidsorganisatie moet wel de 
verantwoordelijkheid op zich kunnen ne-
men en zich durven afvragen: kunnen we 
dit wel doen?’ 

Moet het niet zo zijn: de politiek 
vraagt, ambtenaren voeren uit?
‘Nee, dat hoort niet zo. Als het uitvoerbaar 
is moet je het doen. Als het niet uitvoer-
baar is moet je zeggen: U vraagt iets wat 
niet kan. Of ik moet meer middelen, tijd en 
geld krijgen. Dat is nog ongebruikelijk in 
ambtenarenland. Maar mits goed onder-
bouwd is dat geen werkweigering. Ik hoop 
dat het meer gaat gebeuren. Dat lijkt mij 
een volwassen verhouding tussen ambte-
naren en politiek. Het is niet voor niets dat 
uitvoerbaarheidstoetsen alle  aandacht krij-
gen. 
Er zijn meer voorbeelden dan alleen Belas-
tingdienst. Je ziet vaker dat beleid zo alge-
meen wordt geformuleerd dat niet goed 
bekeken kan worden of het uitgevoerd kan 
worden. Of het goede personeel ontbreekt, 
of de tijd ontbreekt, of de hoeveelheid geld 
ontbreekt. Vaak constateren we dat ambte-
lijke organisaties doen wat kan in plaats 
van wat moet. Moet in de zin van: wat was 
de ambitie van de politiek? Dan verplaatst 
het keuzeproces zich buiten de democra-
tie. Dan gaat een dienst beslissen: deze 
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elkaar zit. Deel 2 van het onderzoek is: 
hoe werkt het in de praktijk. Daar zijn we 
nog niet aan toe. De commissie De Wit 
hoeft nu niet te onderzoeken hoe de DNB 
in elkaar zit.’

Maar het is toch niet zo moeilijk?
‘Wacht tot 16 december.’

Op de NIVRA-accountantsdag 
vroeg ik u om dit interview.  
U begon toen even over diversiteit 
‘Waar ik bezorgd over ben – dat geldt 
niet alleen voor de financiële sector en 
dit was dus de accountantsdag – is als 
een beroepsgroep min of meer als klo-
nen rondloopt. De stabiliteit van een 
ecosysteem hangt ook af van de mate 
van diversiteit. En waarom zou dat bij 
mensen anders zijn? Uit allerlei onder-
zoek komt naar voren dat meer smaken 
tussen de verantwoordelijken tot betere 
beslissingen leidt, en dat je minder risi-
co loopt op blinde vlekken. Minder risi-
co op zelffelicitatie en roepen hoe goed 
je het allemaal doet. En dat je je in slaap 
laat sussen en omdat je je omringt met 
allemaal mensen die het allemaal met je 
eens zijn. 
En als je dan rondkijkt op zo’n accoun-
tantsdag dan maak ik me dus zorgen. 
Het is wel erg monolithisch. Weinig ver-
schil in leeftijd, weinig verschil in sexe, 
weinig verschil in culturele achtergrond. 
Om maar eens drie verschillen in diver-
siteit te geven. Ik hoop dat de fusie tus-
sen NOvAA en NIVRA een beetje gaat 
bijdragen aan diversiteit. Je weet maar 
nooit, de groep is groter. Het gaat me 
beslist niet alleen om man-vrouw, maar 
ook om leeftijd en etniciteit. In de oplei-
dingen zitten ze, maar ergens onderweg 
gaat er iets fout.’

Hoe doet u dat hier bij de Algeme-
ne Rekenkamer?
‘Je moet er heel bewust op sturen. Op 
leeftijd, sexe en etniciteit. Dan heb ik het 
nog niet over mensen met een beperking. 
Natuurlijk heb je het als kleine organisa-
tie daarin moeilijker, maar zodra je je het 
numeriek kunt veroorloven denk aan di-
versiteit. Zoek niet alsmaar bevestiging 
van jezelf. Zoek diversiteit, een bredere 
blik, dan krijg je ideeën aangereikt waar 
je zelf niet aan gedacht hebt.’ An

AMRO door Fortis SA, Banco Santander en 
RBS. De marktverstoring die dat in Neder-
land gaf was voor de EU aanleiding het af-
stoten van onderdelen naar een andere, 
een vierde partij te eisen. 
Toen kwam Fortis Nederland en ABN 
AMRO in de kredietcrisis in brokstukken 
op het bureau van minister Bos terecht. 
Vervolgens is gekozen voor het fuseren van 
het Nederlandse deel van Fortis met de res-
tanten van ABN AMRO als meest interes-
sante optie. Daarvoor moest alsnog die 
EC-remedy worden uitgevoerd. Daarbij zat 
de EU op twee manieren aan de knoppen. 
Toestemming geven voor integratie en, 
voorafgaand daaraan, de verkoop van HBU 
en IFN Finance. De deal met Deutsche 
Bank is nu beter dan de toenmalige over-
eenkomst uit 2008, echter de situatie is 
slechter. We zijn daar als Rekenkamer niet 
in beoordelende zin mee bezig geweest.’ 

U komt binnenkort ook met het 
 onderzoek naar de DNB
‘Het onderzoek naar de DNB was een idee 
van ver voor de kredietcrisis. Vier à vijf jaar 
geleden hadden we al bedacht om alle toe-
zichthouders aan een onderzoek te onder-
werpen; om te kijken wat is hun opdracht 
en hoe doen ze dat? We hebben de AFM 
gehad, later de NMa en de Energiekamer 
van de NMa. Het onderzoek naar de DNB 
hebben we in twee delen geknipt. We 
doen nu eerst een beschrijvend onder-
zoek. Hoe zit het toezicht in elkaar? Daar-
na onderzoeken we of ze nu echt doen wat 
ze zeggen dat ze doen. 
Dat tweede deel komt pas ongeveer eind 
2010, na de uitkomsten van het onderzoek 
van de parlementaire commissie De Wit, 
de tijdelijke commissie onderzoek financi-
eel stelsel. Zij vroegen: kunnen jullie wat 
voor ons betekenen? Wij reiken hen nu het 
eerste deel van ons onderzoek aan: hoe 
ziet het toezicht er theoretisch uit? 
De taak van de commissie De Wit overlapt 
met wat wij zouden doen. Wat er nu komt 
is een heel interessant overzicht van hoe 
het toezicht op DNB in elkaar zit.’

Op de accountantsdag vertelden 
ongeveer alle toezichthouders, in-
clusief DNB, dat er ander toezicht 
moet komen en dat we hebben 
 zitten slapen
‘Ja, wij schrijven nu eerst op hoe het in 

taak is onuitvoerbaar in zijn volle omvang. 
Dus ik doe wat ik kan. Dat ga ik goed 
doen, maar ik laat ook wat liggen. Wan-
neer dat maar expliciet aan de politiek 
wordt gecommuniceerd, dan weet de poli-
tiek dat niet volledig wordt uitgevoerd wat 
ze wilden. Als daar niet over wordt gecom-
municeerd dan verleg je het keuzeproces 
naar de uitvoeringsdienst die daar niet 
voor is gekozen en ook niet voor is aan-
gewezen. Dan is het geen onderdeel meer 
van de democratie.’ 

Wat is het verschil tussen: ‘We zul-
len bijvoorbeeld nooit zeggen dat 
een bepaalde wet ‘niet deugt’ en 
‘Wel kan de Algemene Rekenkamer 
oordelen dat een wet niet werkt zo-
als deze was bedoeld.’? 
‘Het gat tussen wet en uitvoeringspraktijk 
kunnen we duiden. We kunnen niet tegen 
de Tweede Kamer zeggen: u moet de wet 
aanpassen aan de praktijk, of zorg ervoor 
dat de praktijk wel kan werken. We laten 
wel zien dat er iets mis is tussen wet en uit-
voeringspraktijk. We proberen aan te ge-
ven waar het mis is: te weinig geld, te wei-
nig tijd of te weinig mensen of de 
combinatie. Wij signaleren het gat. Welke 
kant het op moet zeggen wij niet.’

U heeft onderzoek gedaan naar de 
verkoop van HBU uit de boedel van 
ABN AMRO. De door de Europese 
Commissie afgedwongen verkoop 
leidde niet tot een gelijkwaardige 
onderhandelingspositie tussen ABN 
AMRO als verkoper en Deutsche 
Bank als koper. Trekt u dan niet de 
conclusie dat Europese regelgeving, 
gericht op een level playing field, 
juist die Europese regelgeving 
 verstoort?
‘Dat is niet het oordeel wat wij gegeven 
hebben. Die situatie van de verkoop van 
HBU aan Deutsche Bank bestond al. Voor 
het begin van de kredietcrisis was vanuit 
Europa al aangegeven dat HBU – bij het 
opdelen van ABN AMRO door Fortis, 
Santander en RBS in 2007, verkocht zou 
moeten worden. Daar kwam de kredietcri-
sis overheen en die heeft de situatie voor de 
verkoop van HBU er niet eenvoudiger op 
gemaakt. De zogenaamde EC-remedy is de 
eis van de Europese Commissie vanwege 
mededinging na de aankoop van ABN 
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