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Tijden het eminar 'Niet-financiële informatie in de pulieke
verantwoording' ogen etrokkenen zich over de
(on)mogelijkheden van controle en verantwoording van nietfinanciële pretatie. Proleem i niet de etrouwaarheid, wel de
relevantie en het gerek aan normering. n
volkvertegenwoordiger zijn te veel lam, waar leeuwen nodig
zijn.
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Niet-financiële informatie (zie kader) peelt een teed elangrijker
rol in alle ectoren. Oordelen, eluiten en reultaten zijn minder
dan ooit enkel en alleen geaeerd op cijfer en financiële temen.
Ook in de pulieke ector i dit het geval. Niet-financiële informatie
zegt daar immer iet over de reultaten en effecten van een eleid.
De wen om over ruikare vormen te echikken i dan ook groot.
Mit natuurlijk de etrouwaarheid van die informatie in orde i en
er anderzin evenmin prolemen zijn. n die zijn er wel.
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etrouwaar
Uit een enquête onder geruiker van niet-financiële informatie (nfi)
in de pulieke ector, lijkt dat niet de etrouwaarheid van die
informatie het grootte proleem vormt, maar de relevantie. Leden
van de erte en Tweede Kamer, Provinciale taten, gemeenteraden
en hun onderteunende organiatie gaan ervan uit dat de divere
etuurcollege zich houden aan de zogenaamde
vertrouwenregel. Ofwel: kainet, provinciale eturen en
urgemeeter en wethouder geven ten principale en vanuit hun
wettelijke plichten juite en du etrouware informatie.
Daarnaat, zo leek uit deze door het Intituut voor Onderzoek van
Overheiduitgaven gehouden enquête, zijn er genoeg check and
alance om ervoor te zorgen dat die etrouwaarheid i
gewaarorgd. Allerlei toezichthouder, onderzoekintituten,
media, non-gouvernementele organiatie en andere takeholder
worden in dit verand echouwd al ‘ijdrager’ aan de
zekerheidverchaffing. Ook de accountant wordt gezien al
leverancier van de orging van zekerheid en etrouwaarheid.
Vandaar dat 65 procent van de ondervraagden de ontvangen nietfinanciële informatie ehoorlijk tot goed etrouwaar acht.

Relevantie chiet tekort
De oordelen van de geruiker over de relevantie van de vertrekte
informatie zijn echter veel negatiever. Ruim 75 procent i het een
met de uitpraak dat ‘er te veel informatie wordt vertrekt die niet
relevant i en daarom onruikaar’. Dat oordeel i enerzijd
geaeerd op de hoeveelheid informatie (‘om wordt het torenhoog
opgeladen op teekwagentje innengereden’), en deel ook op de
kwaliteit ervan. De informatie i te vaak onegrijpelijk, niet
deugdelijk, niet tijdig, niet toetaar en rengt niet zelden hoge
koten met zich mee. Dat laatte i dan nog het geringte ezwaar,
want driekwart van de ondervraagden zou meer udget voor etere
niet-financiële informatie niet afwijzen. egrijpelijk, want het
overgrote deel van de ondervraagden geruikt dit tpe informatie om
een oordeel te vormen over de effecten van nieuw eleid en voor
controle op etuur en uitvoering van eluiten.

Meer ‘to the point’
Uit de enquête komt ook een aantal veretervoortellen naar voren.
r kan veel worden gewonnen indien doeltellingen (eter)
‘afrekenaar’ worden geformuleerd. Ook kan en moet de informatie
eter aanluiten op de ehoefte van de geruiker. Het kan
doorgaan veel eknopter en veel meer to the point. Niet-financiële
informatie kan ook aan kwaliteit winnen door meer duidelijkheid te
geven over de onafhankelijkheid van de informatieproducent, door
een oordeel echikaar te tellen (of te zorgen dat zo'n oordeel
mogelijk i of valt te maken) over de tottandkoming van de
informatie en te zorgen dat voor de gehele niet-financiële informatie
een normenkader wordt gehanteerd.

Rotterdame aanpak
Dat etrouwaarheid en relevantie geen proleem hoeven te zijn,
leek uit de preentatie van Roert Mul, tot 31 decemer 2008
directeur Rekenkamer Rotterdam en nu werkzaam ij het NIVRA. Hij
liet zien dat vanuit de opdracht ‘onderzoek te verrichten naar de
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het
gemeenteetuur gevoerde etuur’ de niet-financiële informatie
voor Rotterdam van groot elang i geworden. Kern van de
Rotterdame aanpak i dat het college afrekenaar i, dat het
collegeprogramma wordt opgeteld in meetare doelen (ofwel
concreet eoogde reultaten) en dat er externe controle plaatvindt
door de Rekenkamer Rotterdam.
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Verchillen met het door de rijkoverheid gehanteerde VT (Van
eleidegroting tot eleidverantwoording) zijn er volgen Mul
volop. “Die werkwijze van de rijkoverheid i niet impel, kent
honderden doelen, i amtelijk, i terk financieel-technich, heeft
een horizon van doorgaan één jaar en kent geen Rekenkamercontrole.”
Rotterdam hanteert momenteel 53 doelen (ook wel aken
genoemd), waaronder chone tad en veiligheid op traat. Om die
concreet (mart) te maken zijn volgen Mul terke etuurder nodig
en een normering die ook door de urger wordt egrepen. Temeer
daar monitoring op reultaat wordt uitgevoerd door amtenaren én
urger. Hun evindingen worden geregitreerd en het i die
regitratie die het uitgangpunt vormt voor de controlerende
werkzaamheden van Rekenkamer Rotterdam. Mul: “Zo krijg je du
niet-financiële informatie die etrouwaar i, die ertoe doet, die
wordt egrepen en waar etuurder en urger wat mee kunnen.”

Valkuilen
De contatering van Mul “dat etuurder afrekenaar moeten zijn in
Den Haag nog ontreekt”, kreeg de intemming van de drie
panelleden van het eminar. rr toové, etuurvoorzitter van de
ociale Verzekeringank maar ook voorzitter van het Handvet
Puliek Verantwoorden (zie kader), pleitte voor meer horizontale
verantwoording en voor het heen van meer oog voor valkuilen. “r
worden nog veel te veel doeltellingen en indicatoren geruikt,
waarij die indicatoren te weinig oriëntatie heen op de urger en
te veel op de politiek. Valkuil i ook dat verantwoording- en
turinginformatie telelmatig worden verward.”
toové onderteunde de enquête-uitkomt etreffende de relevantie
met een cijfer uit eigen evindingen: “urger en edrijfleven zijn
niet geïntereeerd in een honderd procent juite en etrouware
rapportage over niet-financiële informatie, wel in relevantie.”
n hij waarchuwde voor het contextloo geruik van (al dan niet zelf
opgelegde) normen. “Al organiatie A de pretatienorm op zetig
van honderd telt en zetig haalt, zijn ze prima ezig; al organiatie
 die norm op 96 van honderd telt en tot 95,1 komt, i het
daarentegen een zorgenkindje. Meetaarheid i goed, maar het moet
wel goed worden uitgelegd.”

Tweede Kamer
Tweede-Kamerlid Jan Matwijk (CDA) telde dat voor verantwoorde
eluiten (en de controle daarop) over de allocatie van middelen nietfinanciële informatie nodig i, lieft zo mart mogelijk geformuleerd.
Daarom i het volgen hem wenelijk om alnog de motie Matwijk
uit te voeren, die neerkomt op de vervanging van het huidige
katelel door een aten/ latentelel. Hij pleitte ook voor een nfikeurmerk dat alleen zou mogen worden vertrekt aan erkende en
gerenommeerde intituten/nfi-leverancier. Gerrit de Jong,
collegelid van de Algemene Rekenkamer, vond de motie een goede
zaak. Volgen hem wordt uitvoering van de motie met name door het
miniterie van Financiën gelokkeerd. Over de veretering van de
kwaliteit van de informatievertrekking aan de Tweede Kamer telde
De Jong: “Niet meer regelgeving i gewent, wel etere. Ook meer
etrokkenheid van de geruiker i zinvol, plu de ereidheid van de
aanieder van de informatie om meer te leren. Nodig i teven een
eenduidige opvatting over kwaliteit. De Tweede Kamer kan nu in
feite haar contolerende taak niet waarmaken.”

Niet-financiële informatie
Niet-financiële informatie etaat uit alle kwantitatieve en
kwalitatieve gegeven over het gevoerde eleid, de edrijfvoering en
de uitkomten van dit eleid in de vorm van output of outcome,
zonder dat er prake i van een directe koppeling met een financieel
teem.
ron: Niet-financiële informatie in eweging, rapport van de NIVRAcommiie CP (Commiie Pulieke ector).

Van lam naar leeuw
Het eminar werd afgeloten met een aantal tellingen van de
panelleden. rr toové (ociale Verzekeringank) telde dat door
het groeiend elang van niet-financiële informatie de kloof tuen
politiek en de uitvoering teed groter wordt. urger zouden ij die
uitvoering dan ook meer zeggenchap moeten krijgen.
Roert Mul (Rekenkamer Rotterdam) reageerde: “Oneen. De kloof
wordt juit kleiner, want door niet-financiële informatie ziet de
politiek eter wat zij kan en moet ereiken.”
Jan Matwijk (CDA) en Gerrit de Jong (Algemene Rekenkamer) waren
het daarmee een, de zaal voor de helft.
Matwijk: “Proleem i dat het kainet niet met concrete doelen
komt. Het kainet i niet ‘mart’. n de volkvertegenwoordiger,
du Kamerleden en tatenleden en raadleden, durven niet door te
pakken.”
De Jong: “Precie. Het hoofddoel van de politiek lijkt nog teed te
zijn de eigen miniter uit de wind te houden. Ook wat dit etreft zou
men leeuw moeten zijn, maar men i lam.”
Hetgeen ook weer aanloot ij de telling van Matwijk: ‘De
parlementaire democratie i u-optimaal zolang het parlement niet
echikt over etrouware niet-financiële informatie.’ De zaal kon
zich hierin vinden, zij het dat er een duidelijke voorkeur etond voor
‘relevante’ in plaat van ‘etrouware’.
Ten lotte telde De Jong dat zonder een Nederlande variant van het
Congreional udget Office (zoal in de Verenigde taten) de
Tweede Kamer nooit haar controlerende taak zal kunnen
waarmaken. De zaal wa voor, De Jong wee de uggetie dat een
CO-taak door de Algemene Rekenkamer zou kunnen worden
uitgevoerd, van de hand. “Ten eerte heeft de Rekenkamer daar
voltrekt niet de capaciteit voor. Ten tweede en veel elangrijker: de
Algemene Rekenkamer moet onafhankelijk lijven.”

Handvet Puliek verantwoorden
In het Handvet Puliek Verantwoorden geven veertien ZO'
(waaronder Kadater, Informatie eheergroep en UWV) aan dat ze
zich niet willen eperken tot het afleggen van verantwoording die
nodig i voor uitoefening van de miniteriële verantwoordelijkheid,
maar zich ook puliek willen verantwoorden voor hun handelen en
voor de kwaliteit van de dientverlening.
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