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B
ij de Rijksoverheid wordt stevig bezuinigd; de gevolgen voor het personeel zijn ingrijpend. De noodza-

kelijke reorganisaties worden beïnvloed door politiek gedrag en persoonlijk machtspel. Het Ministerie 

van Financiën, dat zelf redelijk ongeschonden uit de afslankingsoperatie lijkt te komen, heeft voor de 

gelegenheid een centralistisch besturingsconcept van stal gehaald. De financiële controle bij de ver-

schillende departementen wordt overgenomen door de Rijksauditdienst (rad).  Politieke logica, ‘het staat in het 

regeerakkoord’, lijkt het verzet van een aantal departementen tegen deze handelwijze te breken. 

Dit nieuwe auditconcept is verre van transparant en bestuurlijk ongewenst. Het te billijken centraliseren van de 

accountantscontrole is aangegrepen om ook het organisatieonderzoek naar de interne beheersing van de de-

partementen te confisqueren.

Hoewel de rad er alles aan doet om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden door te werken met 

gedéconcentreerde auditgroepen is de geloofwaardigheid van Financiën in het geding. De afzonderlijke minis-

teries zijn zelf verantwoordelijkheid zijn voor de evaluatie van het gevoerde beleid en de controle op de doelma-

tigheid van de bedrijfsvoering.

Rentokil
In de wereld is veel beroering ontstaan toen bleek dat kpmg met het Engelse schoonmaakbedrijf Rentokil een 

deal sloot om als extern accountant ook de interne toetsende organisatiefunctie van haar cliënt over te nemen. 

Omdat de rol van de externe accountant vraagt om ethisch en transparant handelen, om heldere functieschei-

ding en om maatschappelijke betrokkenheid is er veel verzet tegen deze opvatting en is het soms wettelijk ver-

boden. Het Instituut van Internal Auditors (iia) heeft zich dan ook uitdrukkelijk gekeerd tegen deze combinatie 

van controlerend accountant en (bedrijfskundig) internal auditor. 

Accountants hebben een dienstbare functie, waarbij onafhankelijkheid en integriteit inherent zijn. Deze po-

sitie verhindert dat de rad de internal auditfunctie bij de departementen kan vervullen. 

Code goed openbaar bestuur
Het is goed om af en toe stil te staan bij gedragscodes; daarvoor zijn ze ingesteld. In deze code, waar het gaat om 

de betrouwbaarheid en professionaliteit van het openbaar bestuur, zijn regels opgesteld over onderwerpen als 

integriteit, doelgerichtheid en zelfreinigend vermogen. Het hierop toetsen van organisaties heeft slechts effect 

als deze onderzoeken plaats vinden in de openheid, geloofwaardigheid en veiligheid van de eigen organisatie. 

Dit natuurlijke stelsel van checks en balances wordt ruw verstoord als de rad deze functie zou gaan vervullen.

Het besturingsconcept bij de Rijksoverheid vraagt, voor zover dat bijvoorbeeld beleidevaluaties en interne 

audits betreft, wél om een eenheid aan methodologische opvattingen. Het is denkbaar dat daartoe expertise-

centra worden ingericht; vanzelfsprekend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een kwestie van kerncom-

petenties, geloofwaardigheid en functiescheiding…

Nood breekt wet
Op de verschillende hiërarchische niveaus van de departementen zijn onderzoekers sinds jaar en dag bezig om 

haar directies, directeuren-generaal, bestuursraden en auditcomité’s bij te staan in het proces van beleidsrea-

lisatie en bedrijfsvoeringsevaluatie. Zo worden er door organisatiekundigen, statistici en beleidsmedewerkers 

regelmatig integriteitonderzoeken, beleidseffectmetingen en operational audits uitgevoerd.

Dit model zet Financiën nu onder druk. De reactie laat zich raden: een herinrichting van de interne toetsende 

en adviserende functie is gaande. Het decentrale management neemt duidelijk haar verantwoordelijkheid voor 

kwaliteitsverbetering, beleidseffectmeting en interne toetsing.

Tegen de verdrukking in ontwikkelt zich daarmee een nieuw, geloofwaardig, managerial auditmodel bij de 

Rijksoverheid. Met het bijkomstig effect dat het aantal ambtenaren toeneemt…
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