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Nieuws en achtergrondartikelen over de rijksoverheid en decentrale overheden.
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Nieuws
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Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

04 januari 2023

Arno Visser: 'Inzicht in besteding belastinggelden
ontbreekt'
Arno Visser nam eind december afscheid als president van de Algemene
Rekenkamer. In een uitgebreid afscheidsinterview in EW Magazine stelt hij
dat goed inzicht in... 

NIEUWS

03 januari 2023

Jaarcijfers politieke partijen: SP is de rijkste partij
De Socialistische Partij (SP) had eind 2021 een eigen vermogen van bijna elf
miljoen euro. Daarmee is het de rijkste partij van ons land, zo becijferde
Quote. 

NIEUWS

22 november 2022

Najaarsnota: energiesteun en rente-uitgaven drukken
op rijksbegroting
Het prijsplafond en de steun aan het energie-intensieve mkb gaan komend
jaar miljarden euro’s kosten. Daarnaast stijgen ook de rente-uitgaven van het
Rijk. Deze... 

NIEUWS

10 november 2022

'Topambtenaar die klacht indiende over Arib leidt zelf
onderzoek'
Topambtenaar Jorine Wol , die de leiding heeft over het onderzoek naar
Khadija Arib, is zelf één van de personen die over Arib heeft geklaagd.
Hoogleraar Marcel... 

NIEUWS

02 november 2022

Hoogleraren kritisch over onderzoek naar oudKamervoorzitter Arib
Drie hoogleraren, waaronder Marcel Pheij er, hebben "fundamentele
kritiek" op het onderzoek naar oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De
opdracht voor het onderzoek... 

DISCUSSIE

Column

28 oktober 2022

Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren
Arjan Brouwer

De invoering van een rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten zorgt
daar voor bewustwording. Dus is het zaak ook snel werk te maken van een
Verklaring omtrent... 

NIEUWS

18 oktober 2022

EU-subsidies doen ertoe, maar sturing en inzicht moet
beter
Het ontbreekt op landelijk niveau aan een goede inhoudelijke onderbouwing
hoe beschikbare budgetten uit de EU-fondsen verdeeld moeten worden. Ook
is de sturing hoe... 

CONTRACT AUDITING

10 oktober 2022

Contract auditing bij Defensie: werk aan de winkel
Contract auditing richt zich primair op adviezen om te komen tot doelmatige
bestedingen. Zoals bij de aanschaf van materieel voor Defensie, waar het vaak
gaat om... 

NIEUWS

23 september 2022

Overheid schrijft na twee coronajaren weer zwarte
cijfers
De Nederlandse overheid schrijft weer zwarte cijfers, na twee coronajaren
van tekorten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de
schatkist in... 

DISCUSSIE
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Column

17 augustus 2022

Maatschappelijk verkeer denkt (te) vaak
controleverklaring nodig te hebben
Kleinere organisaties die bij een accountant aankloppen voor een
controleverklaring, verwachten dan wel dat die goedkeurend is. Misschien is
een ander accountantsproduct... 
NIEUWS

15 juli 2022

Commissariaat doet onderzoek naar toezicht op
topinkomens in media
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaat onderzoek doen naar het
nancieel toezicht op de Wet Normering Topinkomens (Wnt). Aanleiding is
onder meer de beloning... 

NIEUWS

17 juni 2022

Auditdienst Rijk onderzoekt klokkenluiderskwestie
NPO
Het kabinet laat de Auditdienst Rijk onderzoek doen naar de gang van zaken
rondom een melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke
Omroep (NPO). Dat... 

NIEUWS

10 juni 2022

Taskforce moet boekhouding overheid weer op orde
brengen
Om de boekhouding van de overheid weer op orde te brengen tuigt minister
Sigrid Kaag van Financiën een 'taskforce' op. Die moet zorgen dat het kabinet
teruggaat... 

NIEUWS

03 juni 2022

Raad van State: kabinet zoekt grens
overheidsfinanciën op
Het kabinet heeft de grens van een acceptabele hoeveelheid uitgaven bereikt
met de miljardeninvesteringen die het heeft aangekondigd in de
Voorjaarsnota, zegt de... 

NIEUWS

19 mei 2022

Diverse algoritmes overheid werken volgens
Rekenkamer ondermaats
De Algemene Rekenkamer constateert dat diverse algoritmes van de overheid
niet aan de basiseisen voldoen. Zes van de negen onderzochte
uitvoeringsorganisaties scoorden... 

NIEUWS

18 mei 2022

Rekenkamer: Uitvoering en controle NOW op orde
De Algemene Rekenkamer geeft de minister van SZW en het UWV een
compliment voor de wijze waarop deze regeling is uitgevoerd en hoe de
controle erop is ingericht.... 

NIEUWS

18 mei 2022

Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder
onder druk
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021
aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid
niet vast.... 

NIEUWS

18 mei 2022

Kabinet onderzoekt eigen juridische bijstand en
advies
Het kabinet heeft een commissie ingesteld die advocatendiensten aan de Staat
gaat onderzoeken. 

NIEUWS

17 mei 2022

Eerste Verantwoordingsdag voor minister Kaag
Minister van Financiën Sigrid Kaag presenteert op 18 mei tijdens
‘Verantwoordingsdag’ de nanciële stukken van het Rijk over vorig jaar. 

NIEUWS

10 mei 2022

Kabinet gaat herstructurering winkelgebieden
financieel ondersteunen
Nederlandse gemeenten kunnen tot eind mei nanciële ondersteuning
aanvragen, om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners
en bezoekers. 

NIEUWS

09 mei 2022

Kamerleden willen integriteit bewindslieden beter
bewaken
De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen willen de politiekbestuurlijke integriteit van bewindslieden en topambtenaren beter
waarborgen. Daarvoor hebben... 

NIEUWS

06 april 2022

Rekenkamer: Belastingdienst corrigeert steeds
minder bij inhuur zelfstandigen
De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij inhuur van
vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Dat stelt de
Algemene Rekenkamer. 

NIEUWS

21 maart 2022

'Accountant' versloeg landelijke partijen bij
gemeenteraadsverkiezingen
Lokale partijen waren op 16 maart de winnaars van de
gemeenteraadsverkiezingen. Meest opvallend voorbeeld: de partij 'Echt voor
Barendrecht', die in de Zuid-Hollandse... 

NIEUWS

16 maart 2022

FTM: Zelfstandige lokale partijen hebben dubbel
zoveel campagnebudget
Zelfstandige lokale partijen beschikken gemiddeld over een campagnebudget
van 9.820 euro. Voor lokale afdelingen van landelijke of regionale partijen is
dat 5.058... 

NIEUWS

04 maart 2022

'Plannen gemeenteraad van groot belang voor
bedrijfsleven'
Lokale bedrijven leveren een grote maatschappelijke bijdrage en zijn
onmisbaar bij de transities waar de samenleving voor staat. 

NIEUWS

28 februari 2022

Kabinet wil dat helft van top in (semi)publieke sector
vrouw is
Overheden en organisaties die een publieke taak uitvoeren of met
belastinggeld worden ge nancierd, moeten toe naar een (sub)top die voor de
helft bestaat uit mannen... 

NIEUWS

07 februari 2022

Begroting Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeft in
2022 niet sluitend
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de
begrotingsnormen te voldoen. Aruba moet met voorstellen komen voor
invulling van de salariskorting. 

NIEUWS

28 januari 2022

Ministeries antwoorden steeds trager op Wobverzoeken
De afhandeling van verzoeken om informatie bij de Rijksoverheid, op basis
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), verloopt steeds trager.
Ministeries doen gemiddeld... 

NIEUWS

24 januari 2022

NBA pleit opnieuw voor vereenvoudiging WNT
De kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controleinspanningen daarbij schieten hun doel voorbij. De WNT moet worden
vereenvoudigd en de controle ervan... 

NIEUWS

18 januari 2022

BDO: Tekorten gemeenten nemen af, uitdagingen
worden groter
Nederlandse gemeenten kampen met structurele nanciële uitdagingen.
Hoewel het resultaat van alle gemeenten met 4,6 miljard euro in 2020
positief was, sloot nog... 

Toon meer berichten

