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Op ai van de verantwoordingtukken over 2017 i het lang
niet altijd duidelijk of de urger waar krijgt voor zijn geld.
Dat telt de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd telt de
rekenkamer vat dat het Rijk wel goed preteert op het geied van
rechtmatigheid en dat de edrijfvoering, ondank enkele om
erntige tekortkomingen, ook teed eter op orde i.
Volgen Arno Vier, preident van de rekenkamer, zijn de effecten
van het eleid vaak niet in eeld. "Miniter geven in hun
jaarverlagen maar eperkt inzicht in de reultaten van het eleid.
[…] Hierdoor krijgen Kamerleden niet de informatie die zij nodig
heen om te kunnen eoordelen of elatinggeld goed eteed
wordt voor urger en edrijven."
De vraag lijft zich volgen Vier dan ook opdringen of "de urger
waar voor zijn geld krijgt". Vier noemde het niet van deze tijd dat de
jaarverlagen van het Rijk hier geen antwoord op geven. "Uit on
onderzoek lijkt teed weer dat de informatie die nodig i om
vooruit te kijken er niet i. n dat terwijl we in een informatie- en
communicatietijdperk leven", aldu Vier.
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Vooreelden
Vier noemt al vooreeld hiervan dat de miniter van ZW de
Tweede Kamer niet meldt welke reultaten het UWV heeft ehaald.
In het jaarverlag taat alleen dat het UWV ijna 25 procent van de
echikare 206 miljoen euro niet heeft enut. Dat dit komt doordat
het UWV minder trajecten inkocht dan verwacht, i alleen in het
jaarverlag van het UWV zelf te vinden.
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Vier neemt ook het Rijkvatgoededrijf op de korrel. "In vier jaar
tijd werden 83 panden verkocht, volgen de informatie aan het
parlement met een poitief reultaat van 102 miljoen euro.
Onvermeld leef echter dat de oekwaarde van de panden eert met
100 miljoen euro naar eneden werd geracht."
en derde vooreeld zijn de reultaten die acht landelijke
maatregelen uit het Nationaal amenwerkingprogramma
Luchtkwaliteit (NL) opleverden. Onderzoek van de rekenkamer
wijt uit dat de maatregelen de uittoot van chadelijke uitlaatgaen
met 2 procent heen verminderd. Dat leverde een
gezondheidwint van 0,01 procent op, een reultaat dat volgen de
rekenkamer ook met minder geld had kunnen worden ehaald.
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ICT-eveiliging
De Algemene Rekenkamer contateert ook dat van elf miniterie
alleen Algemene Zaken en ociale Zaken en Werkgelegenheid de ICT
op orde heen. Ook ij de Tweede Kamer en DUO, de organiatie die
onderwijwetten en -regelingen uitvoert, wa de ICT-eveiliging
onvoldoende op orde.
De Algemene Rekenkamer contateerde zelf een erntige
onvolkomenheid ij de Rijkdient Cariich Nederland (RCN), met
riico van inraak en ontvreemding en manipulatie van informatie.
"Door tuenkomt van de Algemene Rekenkamer heeft de miniter
van ZK afgelopen maand een plan opgeteld en direct maatregelen
genomen die deze riico’ op korte termijn zouden moeten
indammen. en aantal urgente maatregelen i al egin mei
afgerond."

uidieeheer VW
Ook ij het miniterie van VW contateert de Rekenkamer erntige
tekortkomingen ij de verlening van uidie. Met die uidie
wa in 2017 in totaal 1,36 miljard euro gemoeid. De rekenkamer vindt
het erntig dat er onvoldoende veretering i ereikt ij de aanpak
om miruik en oneigenlijk geruik van uidie tegen te gaan.
"Daarnaat moet het miniterie uidieregelingen en uidie aan
projecten of intellingen toeten aan de regel die moeten
voorkomen dat er taatteun wordt gegeven. Daar heeft het
miniterie in 2017 wel aan gewerkt, maar uiteindelijk wa dit maar
voor de helft van alle regelingen en één op de tien projectuidie
gedaan - en dan niet altijd correct", aldu de rekenkamer.

Veretering
Over de hele linie en over de lange termijn gezien, daalt het aantal
onvolkomenheden in de edrijfvoering. Tuen 2000 en 2015 telde
de Algemene Rekenkamer gemiddeld circa 65 onvolkomenheden per
jaar. De afgelopen drie jaar leef het aantal onder de veertig per jaar.
Dit jaar waren het er 35. De rechtmatigheid van de uitgaven van het
Rijk wa afgelopen jaar onverminderd hoog, 99,5 procent. De
Algemene Rekenkamer geeft voor de Rijkrekening 2017 dan ook een
verklaring van goedkeuring.
Rapport Algemene Rekenkamer 'taat van de rijkverantwoording
2017'
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Fraude ij Rijkwatertaat groter
dan gedacht
De fraude ij Rijkwatertaat i groter dan gedacht.
en eerder dit jaar tegen de lamp gelopen
medewerker heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor
ruim 2,3 miljoen euro aan vale facturen ingediend.
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Meer uitgegeven aan ociale uitkeringen
De overheid keerde vorig jaar voor 155,6 miljard euro uit aan ociale
uitkeringen, ijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren
de uitgaven aan ociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de
overheiduitgaven, aldu het Centraal ureau voor de tatitiek
(C). 
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Fout in aldialan drie
miniterie en financieel
jaarverlag Rijk
De elatingdient heeft onjuite informatie
doorgegeven aan drie miniterie die toelagen
vertrekken. ij controle door de Auditdient Rijk
i niet gecontateerd dat deze informatie niet
klopte. Daardoor zijn opentaande voorchotten
voor deze toelagen in de aldialan in de
jaarrekeningen van de miniterie in totaal voor €
1,2 miljard te laag verantwoord. 
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Verantwoordingonderzoek 2018
Algemene Rekenkamer
De extra miljarden die het parlement aan het
kainet ter echikking heeft geteld, leidden het
afgelopen jaar nog niet tot veel zichtare
reultaten. Het geld komt vaak moeilijk aan het
rollen. 
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Financieel Jaarverlag Rijk:
Inkomten en uitgaven in 2018
getegen
De economie groeide vorig jaar flink en in
Nederland waren meer menen dan ooit aan het
werk. De overheid gaf voor het eert in jaren
aanzienlijk meer uit aan onderwij, zorg en
veiligheid. Per aldo kwam er meer elatinggeld
innen dan er werd uitgegeven. 
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