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Geachte heer Visser, 

Op 25 januari 2021 heeft u een brief gestuurd over de resultaten van een zogenoemde 'peer review'.1

Hier.in laat u weten in overleg te willen treden met het parlement, en andere direct betrokkenen, over 
een aanbeveling uit de collegiale toets die de onafhankelijke uitvoering van de financial audit binnen 
het controlebestel van het Rijk betreft. 

Naar aanleiding hiervan heeft de commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer rapporteurs 
benoemd op dit dossier en afstemming gezocht met de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. 
De rapporteurs hebben op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts en betrokkenen 
een probleemanalyse opgesteld en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Deze zijn ter kennis 
gebracht van beide genoemde Kamercommissies en besproken. Dit heeft geresulteerd in een brief aan 
de minister van Financiën. Een afschrift van de brief treft u hierbij aan. 

Naast de drie oplossingsrichtingen die genoemd worden in de brief aan de minister hebben 
verschillende experts en betrokkenen, waarmee in het kader van het rapporteurschap is gesproken, 
aangegeven dat er behoefte is aan meer transparantie van de normatiek die de Algemene Rekenkamer 
hanteert. Dit sluit aan bij de observatie in de peer review dat de Algemene Rekenkamer in haar 
verantwoordingsonderzoek niet concreet maakt welke controlestandaarden in welke mate worden 
toegepast.2 Daar de Algemene Rekenkamer, als Hoog College van Staat, geheel zelfstandig besluit over
haar optreden, willen we u deze observatie slechts voor uw eigen overweging meegeven. 

Hoogachtend, 

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven De voorzitter van de commissie Financiën 
Tweede Kamer Eerste Kamer 

J.C. Sneller 

1 Kamerstukken, vergaderjaar 2020-2021, 31 865, nr. 183. 

2 Rapport peer review, pp. 29-31. 
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