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Voorwoord

Dit onderzoek is uitgevoerd in de schaduw van het onderzoek van Winter e.a.
over evaluatie van wetgeving. Dat onderzoek betrof de betekenis van weten-
schappelijk onderzoek voor een dergelijke evaluatie. Dit onderzoek gaat over
jaarverslagen als middel om wetten te evalueren.

Diverse leden van de begeleidingscommissie bij het onderzoek van Winter
hebben eveneens met een schuin oog gekeken naar dit onderzoek. Met name
wil ik noemen: prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen en mevrouw prof. mr. I.C. van
der Vlies. Drs. H.B. Winter en prof. dr. M. Herweijer, die het zusteronder-
zoek uitvoerden, hebben mij hun kritische opmerkingen niet onthouden. Daar-
voor wil ik hen bedanken.

Gerard Paulides heeft niet alleen kritisch meegelezen; hij heeft meegewerkt
aan het ontwerpen van de enquêtes en de statistische bewerkingen van de gege-
vens uitgevoerd. Zonder hem was dit rapport onmogelijk geweest.
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Samenvatting

Met het oog op de formulering van een beleid terzake van de evaluatie van
wetgeving is onderzoek gedaan naar de wetsevaluatieve functie van weten-
schappelijk onderzoek en van jaarverslagen.' Over het wetenschappelijk onder-
zoek is door Winter e.a. gerapporteerd. Hier wordt primair verslag gedaan van
het onderzoek naar de wetsevaluatieve functie van jaarverslagen. Die evaluatie-
ve functie kan afgeleid worden uit de inhoud en het gebruik van jaarverslagen.
Onder de evaluatieve inhoud valt te verstaan de aanwezigheid van waarderende
enlof concluderende opmerkingen over de juridische gelding, de werking of de
uitvoering van een wet. Daartoe zijn kamerleden en andere lezers alsmede op-
stellers van jaarverslagen schriftelijk geënquêteerd. De respons was van dien
aard dat geen harde, algemene uitspraken zijn te doen.

Ongeveer negen van de tien personen die jaarverslagen vanwege hun functie
lezen (kamerleden of anderen), vonden het zinvol het desbetreffende jaarver-
slag te lezen. Ongeveer 60% van de kamerleden en 50% van de overige lezers
vonden in de jaarverslagen die zij lazen, op zijn minst enige wetsevaluatieve
informatie, dat wil zeggen informatie over doelmatigheid of effecten van de
wet of over knelpunten in de uitvoering. Ongeveer 65 % van de kamerleden en
80% van de overige lezers kwamen informatie over de feitelijk uitgevoerde
werkzaamheden tegen; over de doelmatigheid en de effecten van de werkzaam-
heden wordt volgens de lezers beduidend minder gerapporteerd (ongeveer
50%). Opmerkelijk is dat, ondanks dat er grote verschillen tussen jaarversla-
gen bestaan, deze positieve beantwoording onafhankelijk was van welk jaarver-
slag was gelezen. Dat betekent dat de lezers een ruime opvatting hebben van
de evaluatieve inhoud van een jaarverslag. Lezing van een dertigtal jaarversla-
gen leert dat uit slechts weinig jaarverslagen de lezer zich een gefundeerd oor-
deel kan vormen over de doelmatigheid of de effecten van de betreffende wet.
De evaluatieve betekenis van jaarverslagen schuilt voor lezers (kamerleden) in
het overzicht, in al dan niet geruststellende berichten.

De opstellers zelf zeggen dat 95% van de jaarverslagen informatie over de
werkzaamheden oplevert en ongeveer 50% met name informatie over de doel-

Jaarverslagen hebben daarnaast ook andere mogelijke functies, zoals controle en ver-
antwoording.
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matigheid en de effecten ervan. Dat stemt overeen met de antwoorden van de
lezers.

Er wordt in ruime mate actief gebruik gemaakt van de jaarverslagen: zo wordt
van 95 % van de verslagen door ten minste een kamerlid gebruik gemaakt. Dat
gebeurt door kamervragen te stellen, de informatie aan te leveren in beleids-
debatten, kamercommissievergaderingenen dergelijke of door contact op te ne-
men met het departement. Daarbij past de kanttekening dat dit het door een be-
perkt aantal kamerleden gerapporteerde gebruik is van een aanmerkelijke selec-
tie, nl. van de drie best herinnerde jaarverslagen?

De opstellers zijn over het gebruik van hun jaarverslagen door de kamerle-
den niet zo tevreden. Drie vierde van de jaarverslagen wordt volgens hen door
de Kamer niet of niet voldoende benut. Het gebruik hangt niet samen met de
- evaluatieve- inhoud van het jaarverslag. Van andere aan het jaarverslag
verbonden factoren die het gebruik zouden kunnen beïnvloeden, heeft de om-
vang van het jaarverslag enige betekenis. Deze factor kan echter eveneens be-
schouwd worden als een functie van de externe factor, te weten de hoeveelheid
tijd van de potentiële lezers. De hoeveelheid tijd en in meerdere mate nog het
beleidsterrein blijken belangrijke redenen voor het al dan niet kennisnemen van
het jaarverslag te zijn.

Men zou kunnen zeggen dat de ontvanger van de boodschap het gebruik er-
van bepaalt, en dat de boodschap zelf of de brenger van de boodschap daar
nauwelijks toe bijdragen.

De algemene conclusie moet zijn dat jaarverslagen een heel behoorlijke functie
vervullen, zeker ook voor een belangrijke categorie gebruikers, namelijk ka-
merleden. De kracht ligt vooral in de informatieve inhoud en in het redelijke
gebruik van althans de herinnerde jaarverslagen.

Een beleid in de zin van welke vorm van evaluatie wanneer zinvol is, is op
grond van het Groningse en het onderhavige onderzoek niet te formuleren. De
onderzoeken zijn gericht geweest op concreet gebruik en daarover is slechts in-
cidentele kennis beschikbaar gekomen, onder meer vanwege het relatief geringe
gebruik. De vraag of een wet geëvalueerd moet worden, is primair van politie-
ke aard. Bij die beslissing kunnen wel enkele overwegingen in de beschouwing
worden betrokken:
- de gewenste kennis: juridische gelding, bedrijfsgegevens, naleving, doelbe-

reiking, knelpunten, effecten, effectiviteit (men hoeft niet gelijk zwaar in te

2 Hoewel het verleidelijk is uit de lage respons op alle enquêtes eveneens af te leiden
dat de belangstelling voor jaarverslagen niet groot is, mogen we dat niet doen. Niet
is gemeten of de belangrijke informatie toch uiteindelijk bij de juiste personen terecht
is gekomen.
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zetten); deze wenselijkheid houdt verband met wat de wetgever met de wet
wil, namelijk een instrument om geleidelijk iets tot stand te brengen, of
juist een directe operationele werking;

- de bruikbaarheid van de kennis, dat wil zeggen met welke kennis zou men
zonodig beleid kunnen veranderen (nadruk op manipuleerbare variabelen);

- de onderzoekbaarheid (in het algemeen geldt dat hoe lastiger de vraag (wer-
king, doelbereiking, effectiviteit, effecten), des te diffuser het antwoord);

- de kosten van de evaluatie (algemeen geldt dat waar juridisch en sociaal-we-
tenschappelijk onderzoek voornamelijk uit personeelslasten bestaat, de kos-
ten toenemen naarmate de vraag meer betrokkenen betreft).

Over de vraag welke vorm het beste gekozen kan worden, heeft dit onderzoek
opgeleverd dat jaarverslagen weliswaar kritisch kunnen zijn en (wets)evalua-
tief, maar dat zij met name gegevens over werkzaamheden van uitvoeringsor-
ganen en indrukken over de toestand in het veld bevatten. Kamerleden zijn
daar tevreden mee. De kosten zijn gemiddeld lager dan die van wetenschappe-
lijk onderzoek.

Het gebruik hangt samen met het politieke proces waarin de wetsevaluatie ge-
bed is: de wens is politiek bepaald en niet te voorspellen valt wat met de resul-
taten van evaluatie zal gebeuren. Uit oogpunt van naleving en legitimiteit is er
veel voor te zeggen niet te vaak regels te wijzigen. Deze overwegingen leiden
tot een tweetal gedachten. De eerste is dat er meer aan `marktonderzoek'
wordt gedaan. Dat geldt in het bijzonder voor wetten die ingrijpen in het maat-
schappelijk leven en die iets vragen van mensen. Dergelijke ex ante evaluaties
gaan verder dan de bestaande en gewenste effectrapportages. De tweede ge-
dachte is dat het wel belangrijk is om zicht te hebben op wat wetgeving uit-
werkt, maar dat de keuze voor en het gebruik van evaluatie bepaald en beperkt
wordt door de politieke context. Men kan wetsevaluatie loskoppelen van con-
crete wetten en deze uit de politieke context lichten door bijvoorbeeld een
centraal evaluatie-instituut systematisch typen regels te laten evalueren op na-
leving, doelbereiking, enzovoort.
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1 Inleiding

Bij gelegenheid van een Uitgebreide Commissievergadering van de Bijzondere
Commissie van de Tweede Kamer voor deregulering van overheidsregelingen,
gehouden op 30 januari 1985, is door de kamerleden Te Veldhuis en Schartman
een motie ingediend van de volgende inhoud: `De Kamer (...), overwegende,
dat het aanbeveling verdient de bestuurlijke en maatschappelijke effecten van
bestaande wetgeving regelmatig te bezien, verzoekt de regering een beleid te
ontwikkelen met betrekking tot het op objectieve wijze evalueren van deze re-
gelgeving'.3

Naar aanleiding van deze motie heeft de Minister van Justitie aan de Inter-
departementale Commissie Harmonisatie Wetgeving (ICHW) een aantal vragen
voorgelegd ter advisering. Deze vragen betroffen de kosten en de baten van
evaluatie-onderzoek. Op deze vragen wordt ingegaan in een onderzoek dat
wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Dat onderzoek bleef be-
perkt tot ex post evaluatie-onderzoek.

Evaluatie zoals bedoeld in de motie, kan echter ook op andere manieren ge-
beuren dan door middel van-wetenschappelijk-onderzoek. Zo kan de wer-
king van wettelijke regelingen geëvalueerd worden met behulp van al dan niet
parlementaire voortgangscontroles of zelfs parlementaire enquêtes! Uit de
enquête Winter/Veerman (Winter, 1988) blijkt dat acht van de negen respon-
derende departementen gebruik maken van andere methoden om een wet te
evalueren naast min of meer wetenschappelijke. Door alle worden jaarversla-
gen genoemd, soms van inspecties, soms van uitvoerende lichamen, soms van
adviesorganen. Daarnaast worden artikelen, jurisprudentie, intern overleg, ope-
raties als deregulering, heroverweging en de voorbereiding van de Algemene
wet bestuursrecht genoemd als momenten van of instrumenten van evaluatie.
Elke herziening van wetgeving houdt een evaluatief aspect in, schreef een der
respondenten.$

TK, 1984-1985, 17 931, nr. 56

Minder specifiek, maar niet onbelangrijk, is de parlementaire controle op het over-
heidsbeleid. Met name bij een meer dualistische verhouding tussen regering en parle-
ment, anders dan nu het geval is, zal dit een evaluatiemogelijkheid van betekenis
kunnen zijn.
Voor gegevens over deze enquête zij verwezen naar Winter e.a., 1988.
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In dit onderzoek gaat het over jaarverslagen als een andere mogelijkheid tot
wetsevaluatie dan empirisch wetenschappelijk onderzoek., Nu worden er erg
veel jaarverslagen gemaakt in dit land. Inhoudelijk gesproken, zou een deel
van al deze jaarverslagen een blik kunnen bieden op terreinen waarvoor wette-
lijke regelingen gelden. Dat is al snel het geval. Op grond daarvan zou dan
iets zinnigs kunnen worden gezegd over de betekenis van jaarverslagen voor
het beleid op dat terrein. Dit wordt echter een te breed opgezet onderzoek. In
de motie die de aanleiding voor dit onderzoek vormt, wordt gevraagd om een
stelselmatige evaluatie van wettelijke regelingen. Het ligt daarom in de rede
die jaarverslagen primair in het onderzoek te betrekken die opgesteld zijn op
grond van een formeel-wettelijke verplichting.

De betekenis van jaarverslagen als evaluatiemiddel kan slechts naar waarde
worden geschat indien men enig zicht heeft op de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van evaluatie. Als evaluatie slechts in beperkte mate mogelijk blijkt,
bijvoorbeeld in de zin dat niet alle effecten onderzoekbaar zijn, dan zou een
mogelijk beperkte betekenis van jaarverslagen in dit verband anders beoordeeld
worden dan wanneer op grond van de literatuur aangenomen mag worden dat
evaluatie-onderzoek alles vermag. Voorts kan men rijkdom en armoede aan in-
houd bepalen als men weet wat voor soort evaluaties mogelijk zijn. Dit houdt
in dat in dit onderzoeksverslag begonnen wordt met een korte, algemene be-
schouwing over `evaluatie'.

De opzet van het verslag is daarom als volgt. Na het hoofdstuk over evaluatie
(zie hoofdstuk 2) wordt in hoofdstuk 3 de opzet van het empirisch onderzoek
over jaarverslagen uiteengezet. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de resultaten
van dit onderzoek aan de orde. In de slotbeschouwing (zie hoofdstuk 5) wordt
in evaluerende zin aandacht besteed aan het wetgevingsproces en de mogelijk-
heden van evaluatie van wetten. De samenvatting staat gewoontegetrouw aan
het begin van deze studie.

6 Daar het Groningse onderzoek van Winter en het onderhavige onderzoek nauw sa-
menhangen, is veelvuldig overleg geweest en is ook inhoudelijk samengewerkt. Een
deel van de inhoudelijke discussie is terug te vinden in het tijdschrift RegelMaat
(1988/3, 1988/4, 1989/1).
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2 Evaluatie - een referentiekader

Evaluatie valt te omschrijven als het beoordelen van de voorstelling of waarne-
ming van een bepaald verschijnsel (een bepaalde situatie of een verandering
daarin) aan de hand van bepaalde criteria.' Bij evaluatie van wetgeving gaat
het dan om de beoordeling van de waargenomen inhoud, werking of effecten
van een wet.' Ook daarbij geldt dat voorwerp van evaluatie een bestaande si-
tuatie is (een geldende wet) of een verandering (de effecten van een nieuwe
wet of van een wetswijziging).

Veel personen die bij wetgeving betrokken zijn, zoals politici, beleids- en
wetgevingsambtenaren, uitvoerders van de wet of justitiabelen beoordelen de
regels waarmee zij van doen hebben, regelmatig of incidenteel. In die zin is
evalueren een gewone menselijke activiteit. Aanleiding tot een dergelijke eva-
luatie kunnen bijvoorbeeld zijn de formulering van nieuwe beleidswensen of
ontevredenheid bij justitiabelen over de effecten van een wettelijke regeling. In
het kader van deze studie gaat het om evaluerende activiteiten die bewust en
systematisch georganiseerd worden. Nu is over dit onderwerp de laatste jaren
het nodige geschreven. Omdat het mij met name gaat een zekere maatstaf te
hebben met behulp waarvan men de inhoud en evaluatieve betekenis van jaar-
verslagen kan beoordelen met het oog op de werking van wetten in het bijzon-
der, kan op deze plaats volstaan worden met een aantal globale en voor insi-
ders niet onbekende opmerkingen.

Uitgaande van de wat concretere definitie van wetsevaluatie van Korsten
(1987: `de expliciete, omvattende beoordeling van de uitvoering oftewel toe-
passing van een integrale wet', in casu de analyse van effecten en neveneffec-
ten, mede in het licht van de totstandkoming, doelstellingen en inhoud van een

Blommestein e.a., 1984, p. 20

De Commissie-Geelhoed heeft aangegeven op welke punten een goede wetgever
vooraf moet letten bij zijn werk. Kort samengevat zijn de belangrijkste aandachtspun-
ten de volgende: 1. de vraag of tot regulering moet worden overgegaan (in vergelij-
king met andere mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding); 2. oog voor de interne be-
leidslasten (bestuurlijke kosten, rechtshandhaving); 3. oog voor de externe beleidslas-
ten (zoals de inbreuk op gevestigde gedragspatronen, inbreuken op de persoonlijke
levenssfeer); 4. een adequate formulering van de normen (sober, doeltreffend, bv.).
Met name de drie laatste eisen kunnen in een ex post evaluatie aan de orde komen.
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wet) kan de stelling geponeerd worden dat wetsevaluatie een beperkte beteke-
nis heeft. Daartoe dragen diverse factoren bij.

Effecten, effectiviteit en efficiency en vooral de waardering daarvan worden
primair verbonden aan de doelstelling van een wet. Wetten hebben echter vaak
diverse doelen en betekenissen. Deze doelen kunnen zowel intrinsiek zijn, in
de wet zelf geformuleerd, maar ook kan een wet aan geheel andere doelen
dienstbaar zijn. Zo kan een nieuwe abortuswet een middel zijn om een bepaal-
de abortuspraktijk te bewerkstelligen, maar tegelijk (of misschien zelfs uitslui-
tend) een middel om een politieke strijd te pacificeren. In een wat cynische
visie heet het dat wetgeving slechts ten doel heeft de regering of de wetgever
van politieke druk te bevrijden. Dit laatste is vanzelfsprekend een heel ratio-
neel handelen. Het is echter van een andere rationaliteit dan waarop de wets-
evaluatie ziet. Daar gaat het primair om de intrinsieke doelstellingen.

Ook intrinsieke doelstellingen van een wet zijn niet altijd eenvoudig te eva-
lueren. Doelstellingen worden veelal algemeen geformuleerd en de onderzoeks-
angel is dan de operationalisering van de doelstelling(en). Als een wet er is ter
bevordering van goede en democratische besluitvorming, hoe kan men dit uit-
werken in concreet te onderzoeken indicatoren?

In het bovenstaande is de evaluatie gedacht vanuit de doelstelling van de
wet. Men kan echter tevens een wettelijke regeling beoordelen op buiten de
wet gelegen doelstellingen, zoals openbaarheid, goede sociale verhoudingen,
deregulering. Alleen al omdat niet alle doelstellingen aan de orde kunnen ko-
men in een evaluatie, moet de betekenis van evaluatieve activiteiten beperkt
heten.

Een tweede reden waarom men de betekenis van evaluaties niet moet over-
schatten, is dat de effecten (hetzelfde geldt voor de effectiviteit) van het beleid
vaak moeilijk te achterhalen zijn. Ik heb het dan niet over de evaluatie zelf,
maar over de mogelijkheid gegevens te achterhalen die voor de evaluatie nodig
zijn.

Dat houdt vanzelfsprekend verband met de hierboven genoemde problema-
tiek van vage, meerduidige of meer doeleinden, maar ook los hiervan is de
evaluatie op effecten van een beperkt karakter. Vooreerst geldt dat de effecten
van een wet, bedoeld of onbedoeld, zich op veel terreinen kunnen voordoen:
binnen de rijksoverheid, tussen overheidsorganen, in de verhouding tussen bur-
gers en bestuur, bij de burgers zelf (waarbij het begrip burgers ruim moet
worden uitgelegd, inclusief het bedrijfsleven en het particuliere-organisatie-
leven), om alleen nog maar plaatsen van effecten te noemen. Voor een deel
zoekt men dus naar spelden in de hooiberg.

Een probleem vervolgens is hoe die effecten te achterhalen zijn. Op dit mo-
ment is er een groot scala van evaluatiemethoden. Janssen en Nijkamp vermel-
den dat er thans 40 à 60 methoden beschikbaar zijn. Dit betekent op zijn minst
dat men voor de vraag staat welke methode te kiezen. Jansen en Nijkamp
(1985) wijzen erop dat er weinig bekend is over de specifieke kenmerken van
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deze methoden en de omstandigheden die een rol spelen bij de keuze van een
bepaalde methode. Zij vermoeden dat bijvoorbeeld de bekendheid van de on-
derzoeker met een methode een zeer belangrijke factor is'

Ten slotte, en dat is waarschijnlijk de grootste beperking van de waarde van
evaluatie-onderzoek, doet zich nog het probleem van de causaliteit voor: in
hoeverre zijn effecten toe te schrijven aan de wettelijke regeling? Ook daar-
voor geldt dat die oorzaak vaak niet vast te stellen is. Bovendien geldt in dat
verband dat het evaluatie-onderzoek als zodanig effect heeft op de werking van
een wet, in het bijzonder op de toepassing en uitvoering ervan. Een evaluatie
genereert als het ware haar eigen bias, de evaluator evalueert ten dele de in-
vloed van zijn evaluatie.

Een en ander betekent dat evaluatieve uitspraken in veel gevallen bescheiden
zullen moeten zijn, omdat de ervoor benodigde kennis gebrekkig is. Deze uit-
spraak moet op haar beurt worden gerelativeerd. Bij relatief eenvoudige en/of
beperkte vraagstellingen kan een evaluatie-onderzoek het nodige aan gegevens
en informatie bieden.

9 Ten onrechte noemen zij dat `toeval'.
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3 De vraagstelling en opzet van het onderzoek

3.1 Jaarverslagen

De vraag van dit onderzoek is wat de betekenis van jaarverslagen is voor de
evaluatie van wetgeving. Die evaluatieve betekenis bevat een tweetal aspecten.
In de eerste plaats kan men de inhoud van jaarverslagen op het oog hebben. In
de tweede plaats kan men die vraag beschouwen in het licht van het gebruik
dat betrokkenen van jaarverslagen maken. Een stap verder gaat het om inzicht
te krijgen in de factoren die het gebruik van jaarverslagen bij de evaluatie van
wetgeving begunstigen of belemmeren.

De vraag wat de evaluatieve inhoud van jaarverslagen is, is in abstracto niet
eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk, men kan als buitenstaander bezien of
er naast formele gegevens ook beschrijvende en/of waarderende en/of conclu-
derende opmerkingen zijn gemaakt over de betreffende wet, het werkterrein,
de uitvoering van de taak dan wel het eigen functioneren. Men denke aan de
signalering van knelpunten, de beoordeling van ontwikkelingen op een terrein
en het uiten van kritische kanttekeningen bij een beschrijving. Daarmee is een
zekere invulling van het begrip `evaluatief gegeven. Maar erg precies is dat
nog niet en daarmee is het al moeilijk vast te stellen of een jaarverslag evalua-
tief is. Daarbij blijft de vraag hoeveel waarderende opmerkingen moeten wor-
den gemaakt voor sprake is van een evaluatief jaarverslag. Daarnaast is het
goed mogelijk dat voor lezers van jaarverslagen de evaluatieve inhoud of beter:
het evaluatieve belang, op een ander niveau ligt. Zo zou voor kamerleden dat
belang kunnen liggen in het antwoord op de vraag of alles wel loopt of dat er
iets aan de hand is op het betreffende terrein. Onderzoeksmatig betekent dit dat
het van belang is het oordeel van de (potentiële) gebruikers over de inhoud te
vernemen. Daarnaast zijn er de opstellers van jaarverslagen. Ook zij kunnen
hun oordeel hebben over de inhoud van hun jaarverslag.

Er zijn diverse personen, officials, instanties en groeperingen betrokken bij het
proces van wetgeving. Zij zouden dus ook van jaarverslagen gebruik kunnen
maken. Tot de betrokkenen horen in elk geval de opstellers van het jaarver-
slag, hun klanten, de beleids- en wetgevingsambtenaren en, niet onbelangrijk
waar het gaat om wetsevaluatie, bewindslieden en kamerleden.
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Het gebruik kan heel divers zijn. Er zijn heel concrete vormen zoals de indie-
ning van een wetsvoorstel (nieuw of tot wijziging van een wet), de indiening
van een amendement of een motie). Het gebruik kan echter ook diffuser gaan
of in de tijd gespreid. Zo heeft Scheltema (1984, p. 324)10 gesteld dat de be-
langrijkste functie van evaluatie van wetgeving het leereffect is met het oog op
toekomstige wetgeving. Daaraan kan worden toegevoegd dat deze leereffecten
zich ook kunnen voordoen op het vlak van de uitvoering.

In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de vraag wat het concrete gebruik
op de korte termijn is (in de enquêtes is gevraagd naar de twee laatst versche-
nen jaarverslagen, wat een periode van ruwweg drie jaar beslaat). Dat gebruik
houdt dan in gebruik van de gegevens in discussies, als argumentatie of ver-
wijzing, als aanleiding voor overleg met ambtenaren of politici, als aanleiding
voor moties, amendementen of zelfs wetsvoorstellen. In deze opsomming is
een concretisering gegeven van de drie dimensies van gebruik die Winter e.a.
hanteerden: kennisneming, standpuntbeïnvloeding en doorwerking. De lange-
termijninvloed is binnen het beperkte kader van dit verkennende onderzoek
niet vast te stellen.

Naast een beschrijving van het gebruik van jaarverslagen is een poging on-
dernomen begunstigende en belemmerende factoren voor gebruik en niet-ge-
bruik voor het voetlicht te brengen. Deze oorzaken en omstandigheden kunnen
onderverdeeld worden in factoren die met het jaarverslag verband houden, en
externe factoren.

Tot de interne factoren kan men rekenen de vorm en de inhoud van een
jaarverslag, de wijze waarop de bevindingen in het jaarverslag verkregen zijn,
de leesbaarheid en de omvang ervan. Tevens kan van belang zijn de instantie
die het jaarverslag opstelt: een maatschappelijk belangrijk instituut als De Ne-
derlandsche Bank N.V. of een buitendienst van een departement.

Externe factoren die het gebruik kunnen beïnvloeden, zijn onder meer de
aanleiding voor of de houding van de initiatiefnemer tot de opstelling van de
wettelijke plicht van een jaarverslag, de aard van de betreffende wet, de open-
heid in het wetgevingsproces, de ontvankelijkheid van de betrokkenen en de
relatie tussen `het beleid' en de het jaarverslag opstellende instantie. Uit ander
onderzoek (zie het overzicht dat Hoogerwerf geeft) komt in sterke mate tot uit-
drukking dat het van de wil en de belangstelling van sleutelfiguren afhangt of
er wat met een evaluatie-onderzoek gebeurt."

Een jaarverslag kent op het punt van het gebruik ten opzichte van weten-
schappelijk onderzoek een voordeel en een nadeel. Opstellers van jaarverslagen
kunnen met behulp daarvan een item op de politieke of wetgevingsagenda po-
gen te plaatsen; hun kans is relatief groot, omdat zij als uitvoerders van een

10 Vgl. over de aard van het gebruik Young en Comtois, 1979, pp. 64, 67, 68).
11 Vgl. ook Young en Comtois (1979), alsmede Van den Berg en Hoeben (1984).
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wet waarschijnlijk goede toegang hebben tot het beleid c.q. de wetgeving.
Hierover zijn in de enquête voor de opstellers van jaarverslagen vragen ge-
steld. Daartegenover staat dat beleidsambtenaren en politici vooral belangstel-
ling hebben voor innoverende activiteiten. Weliswaar kunnen in een jaarver-
slag voorstellen worden gedaan, maar men kan niet voldoen aan de wens tot
aandacht voor de jongste actualiteit. Aan kamerleden is gevraagd in hoeverre
deze factor temidden van andere omstandigheden van belang was om geen aan-
dacht aan een jaarverslag te schenken.

Bij alle factoren over het gebruik van onderzoeksresultaten door het beleid
dient voor ogen gehouden te worden dat uiteindelijk de politieke factor door-
slaggevend is. Jaarverslagen en andere evaluatiemiddelen maken deel uit van
het wetgevingsproces, vervullen daarin een functie. De wil en de belangstelling
van beleidmakers om van jaarverslagen gebruik te maken, worden gestuurd
door enerzijds de druk om een bepaalde kwestie te regelen en anderzijds de
wens een kwestie van de politieke agenda af te halen door bijvoorbeeld deze te
regelen bij wet. Dat is de belangrijkste factor die het gebruik bepaalt. De poli-
tieke context is echter zo complex en naar de huidige stand der wetenschap zo
onvoorspelbaar dat het zoeken naar de invloed daarvan in het kader van dit
verkennende onderzoek niet zinvol leek.

3.2 Methoden van gegevensverzameling

Door middel van een enquête aan opstellers en aan ontvangers van jaarversla-
gen is gepoogd een indruk te krijgen over de gepercipieerde evaluatieve inhoud
van jaarverslagen. Het gebruik is onderzocht met behulp van een aantal daarop
gerichte vragen in de die enquête.

Er is bij het opstellen van de enquête een zeker onderscheid gemaakt tussen
de verschillende categorieën betrokkenen. Belangrijke potentiële gebruikers
zijn in dit onderzoek de kamerleden. Daarnaast zijn er de opstellers van de
jaarverslagen. Zij hebben ten dele een andere vragenlijst toegestuurd gekregen
dan de directe gebruikers. Dat was onder meer nodig omdat hun positie en
kennis een andere zijn. Zo is de vraag opgave te doen van de gemaakte kosten
niet door bijvoorbeeld kamerleden te beantwoorden. (Al zou het interessant
zijn te weten of kamerleden beseffen welke kosten gemoeid gaan met jaarver-
slagen.) Een categorie mensen die eveneens belang bij de opstelling van jaar-
verslagen kan hebben en ervan gebruik kan maken, zijn betrokken burgers en
instellingen. Men denke aan bedrijven in bepaalde sectoren of aan actiegroe-
pen. Nu valt die kring van betrokkenen niet goed vast te stellen. Daarom is
aan de hand van de verzendlijsten van enkele instellingen die een jaarverslag
opstellen, een enquête verzonden aan een aantal gebruikers. Deze instellingen
zijn als volgt geselecteerd. In de brief ter introductie van de enquête voor op-
stellers van jaarverslagen is de mogelijkheid genoemd mee te werken aan de
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enquête onder de lezers van het eigen jaarverslag door de verzendlijsten van
dat jaarverslag aan het onderzoek ter beschikking te stellen. Elf organen heb-
ben dit gedaan. Aan een dergelijke enquête kleven vanzelfsprekend bezwaren.
Zo is het niet meer een aselecte steekproef uit de potentiële gebruikers van
jaarverslagen. Dit probleem is slechts op te lossen tegen hoge kosten (nl. een
grote steekproef uit de Nederlandse bevolking en uit instellingen, actiegroepen
e.d.). Het rendement van deze investering zal naar verwachting niet hoog zijn
en het belang van dit onderzoek rechtvaardigt zulke uitgaven niet. Een en ander
betekent dat er twee soorten enquête zijn verstuurd: een naar de opstellers van
jaarverslagen en een naar de ontvangers. Zeven beleidsambtenaren uit vier de-
partementen (BiZa, EZ, SZW, WVC) zijn geïnterviewd over de functie van
jaarverslagen. Het nut en het gebruik van jaarverslagen kan heel indirect zijn,
maar niettemin aanwezig. Via de vrij grove methode van de schriftelijke en-
quête valt dit niet te achterhalen. De keuze om ambtenaren te interviewen en
niet bewindslieden heeft als reden dat laatstgenoemden veelal moeilijk te berei-
ken zijn, misschien minder vrijuit kunnen spreken en dat ambtenaren de poten-
tiële directe lezers/gebruikers van jaarverslagen zijn.

3.3 Selectie van jaarverslagen

Vastgesteld moest worden welke jaarverslagen voorwerp van onderzoek zou-
den worden. Zoals gezegd, gaat het om jaarverslagen die wettelijk verplicht
zijn en waarbij de reden van die verplichting is of zou kunnen zijn het verkrij-
gen van zicht op de werking van de wet. Er is een beperkt aantal jaarverslagen
dat aan deze eisen voldoet. De eis van een formeel-wettelijke bepaling beperkt
het aantal te onderzoeken (jaar)verslagen` tot even over de 100, zo kan op
grond van de PARAC-documentatie worden vastgesteld (per 1-1-1989). Daar-
van moeten worden afgetrokken de incidentele verslagen (bijvoorbeeld ex de
Wet op de Strandvonderij) en de verslagen die op grond van het Burgerlijk
Wetboek geëist worden van vennootschappen. Er blijven 99 wettelijke bepalin-
gen tot het maken van jaarverslagen over. Deze betreffen meer dan 99 afzon-
derlijke jaarverslagen, aangezien sommige bepalingen tot meer dan één verslag
leiden, zoals bij de verschillende Kamers van Koophandel." Ten behoeve van

12 Daartoe worden hier ook gerekend de volgende vier, elk eenmaal voorkomende, af-
wijkingen: per kwartaal, per twee jaar, per vier jaar en per vijf jaar. Bij jaarversla-
gen moet men niet alleen denken aan afzonderlijk uitgegeven boekwerken. Daar de
vorm vrij is, kunnen ook opmerkingen in een Memorie van Toelichting bij een be-
groting als zodanig gelden.
Er valt over te twisten of deze jaarverslagen niet een zelfde functie hebben als die
van private ondernemingen. Niettemin hebben de Kamers een dermate publieke func-
tie - en speelt het jaarverslag daarin een rol - dat deze keuze is gedaan.

13
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het onderzoek noemen we dat toch één jaarverslag. Vervolgens zijn sommige
verslagen, zoals die van de academische ziekenhuizen, die op grond van afzon-
derlijke wettelijke bepalingen opgesteld worden, eveneens als één jaarverslag
beschouwd. Dit heeft tot, gevolg gehad dat er 90 verschillende jaarverslagen
overbleven.

Gelet op de formulering van de wettelijke bepaling zijn 36 jaarverslagen
(potentieel) evaluerend (zie bijlage, tabel 1) te noemen. In de wet zijn dan de
volgende aanduidingen gebruikt: verslag over de uitvoering van de wet of over
de toepassing van de wet, beredeneerd verslag, de bevindingen, verslag over
de toestand, over de voortgang (van het programma), en over de ontwikkelin-
gen. Gemeenschappelijk is in deze formuleringen dat ze de mogelijkheid van
een beoordeling bevatten van de werking van een wet of althans aspecten van
die werking. Zoals gezegd, hoeft deze invalshoek van evaluatie overigens niet
overeen te komen met het oordeel van de lezers.

De grootste categorie (49) verslagen betreft louter de werkzaamheden (zie
bijlage, tabel 1) van een orgaan (raad, commissie, bureau e.d.). Soms wordt
een dergelijk jaarverslag geëist om een subsidiegever in staat te stellen tot toe-
zicht en controle. Niettemin kan zo'n jaarverslag informatie opleveren over de
werking van een wet. In die zin zou zo'n jaarverslag evaluerend in de ogen
van bijvoorbeeld kamerleden kunnen zijn. Dit zou kunnen gelden voor jaarver-
slagen van werkzaamheden van uitvoerende diensten, maar ook voor de diver-
se op grond van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs geëiste jaarversla-
gen van universiteiten, academische ziekenhuizen e.d. Of het hier om subsidie-
voorwaarde, controle of bestuurlijke informatie gaat, kan in het midden blij-
ven.

In jaarverslagen over werkzaamheden van adviesorganen zal men waar-
schijnlijk vooral evaluatieve opmerkingen kunnen verwachten over het advies-
orgaan zelf: evaluatieve opmerkingen over het werkterrein zullen in afzonder-
lijke adviezen te vinden zijn. Evaluatieve opmerkingen over het eigen advies-
orgaan zijn echter formeel gesproken evaluatieve opmerkingen over de
werking van die wettelijke bepaling. Bovendien valt niet uit te sluiten dat ook
algemeen evaluerende opmerkingen in een jaarverslag betreffende de werk-
zaamheden worden gemaakt. Redenen om ook deze jaarverslagen in het onder-
zoek te betrekken.

Overwogen is slechts de 38 jaarverslagen in de beschouwing te betrekken
die de Staten-Generaal moeten worden overlegd. Immers, als het om een eva-
luatie van wetten gaat, valt te betogen dat de wetgever de uiteindelijke adres-
sant van een evaluatie is. Daartegenover staat dat onder de huidige omstandig-
heden de regering de belangrijkste initiatiefnemer tot wetgeving is en dat daar-
om jaarverslagen aan `onze minister' gestuurd, een rol in het wetgevingsproces
kunnen spelen. Verder worden ook de andere verslagen aan de Staten-Generaal
opgestuurd en is het parlement als controlerend orgaan in staat deze jaarversla-
gen te benutten. Ten slotte zou belangrijke informatie verloren gaan bij opleg-
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ging van deze beperking. Om deze redenen is besloten alle 90 verslagen in het
onderzoek te betrekken.

3.4 De respons

Van de 150 Tweede-Kamerleden vulden 43 de enquête in, dat is 29 %. Een la-
ge score als men in aanmerking neemt dat zowel bij het eerste verzoek als bij
de herinnering nadrukkelijk werd gerefereerd aan de kamermotie die de grond-
slag van dit onderzoek vormt en aan de unanimiteit van de aanvaarding van die
motie." De kleine partijen vulden wat vaker in dan de grote: van 23%
(PvdA), 28% (CDA) en 33% (VVD, D66) tot 50% (kleine partijen). De res-
pons van de Eerste-Kamerleden (29=39%) is nauwelijks beter te noemen.
Voor de Eerste Kamer varieerde de respons van 0% (kleine partijen), 25%
(VVD) en 35% (CDA) via 50% (PvdA) tot 80% (D66). Van alle vaste en bij-
zondere kamercommissies hebben ten minste drie leden gerespondeerd. Gemid-
deld hebben per commissie zeven leden gereageerd.

De betrekkelijk lage respons van kamerleden heeft tot gevolg dat niet met
enige zekerheid valt te bepalen of de beantwoording van de vragen door te
trekken valt naar de gehele Eerste en Tweede Kamer. Daarom is besloten de
kwantitatieve analyse beperkt te houden.

Naar 130 instellingen die op grond van de 90 door ons geselecteerde wettelijke
regelingen (zie bijlage, tabel 1) verplicht zijn een jaarverslag te maken, is een
enquêteformulier verzonden. Door 70 instellingen werd een ingevuld formulier
geretourneerd; dit betrof 46 van de 90 (51 %) wettelijke regelingen. Van instel-
lingen die hun verslag naar de Staten-Generaal dienen te zenden, was de res-
pons iets hoger (55%) dan van de rest (48%). Er werd over twee (van de 14)
verslagen die door `de Minister' opgesteld worden, een ingevuld enquêtefor-
mulier geretourneerd.

Van acht instellingen hebben wij via een door ons geschoond adressenbe-
stand` een deel van de lezers (niet-kamerleden) gevraagd een vragenformulier
in te vullen. Tabel 1 geeft aan dat 44% de vragenlijst ingevuld heeft geretour-
neerd en dat 32 % het laatste of een na laatste jaarverslag heeft gelezen.

U Over deze respons valt slechts te gissen. Aan het tijdsprobleem was tegemoet geko-
men door in de begeleidende brief te suggereren dat ook fractiemedewerkers de en-
quête mochten invullen. Bij een proefversie bleek de enquête te moeilijk; deze is
daarop aangepast.

Uit het adressenbestand zijn eerst de volgende adressen weggelaten, die voor het on-
derzoek niet van belang waren: interne verzendlijst; bibliotheken; gemeenten, provin-
cies, ministeries voorzover het een algemene adressering betrof of een voorlichtings-
afdeling; de media; het parlement; het buitenland.

is
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Tabel 1: Respons op de enquête onder lezers (niet-kamerleden) van acht jaarverslagen

aantal adressen
op adreslijst

enquête
verzonden

enquête
ingevuld

jaarverslag*
gelezen

Raad voor het Binnenlands Bestuur 144 72 (50%) 25 (35%) 19 (26%)
Nat. Raad voor de Volksgezondheid 272 91 (33%) 43 (47%) 27 (30%)
Commissariaat voorde Media 124 41 (33%) 11 (27%) 9 (22%)
Nationale Ombudsman 91 45 (50%) 29 (64%) 24 (53%)
Sociale Verzekeringsraad 321 80 (25%) 34 (43%) 21 (26%)
Sociale Verzekeringsbank 239 60 (25%) 26 (43%) 16 (27%)
Sociaal Fonds Bouwnijverheid 187 47 (25%) 27 (57%) 22 (47%)
Schadefonds Geweldsmisdrijven 226 75 (33%) 31 (41%) 23 (31%)

totaal 1604 511 (32%) 226 (44%) 161 (32%)

* het laatst of een na laatst verschenen jaarverslag
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4 De resultaten van het empirisch onderzoek

Zoals gezegd, is het zoeken naar de betekenis van jaarverslagen voor wetseva-
luatie opgehangen aan de inhoud en het gebruik van jaarverslagen. Beide ko-
men in dit hoofdstuk aan de orde.

Over de inhoud van jaarverslagen zij vooraf opgemerkt dat lezing van een
dertigtal jaarverslagen opleverde dat de meeste jaarverslagen een overzicht van
de werkzaamheden van het orgaan of de instelling geven. Indien sprake is van
een uitvoeringsorgaan, brengt dat mee dat ook inzicht gegeven wordt in de toe-
passing van de wet. Dat geldt eveneens voor de jaarverslagen van inspecties.
Knelpunten in de uitvoering worden al veel minder aangetroffen in jaarversla-
gen. Ook hier is dat meer het geval bij uitvoerende of toezichthoudende orga-
nen. Die worden er ook direct mee geconfronteerd. Er blijkt ten aanzien van
de evaluerende functie van jaarverslagen een onderscheid te moeten worden
gemaakt tussen jaarverslagen van adviesorganen en die van niet-adviesorganen.
Vinden we in de laatste groep nog wel eens kritische opmerkingen over de toe-
passing van de wet, in de jaarverslagen van de eerste groep vinden we die
hoogstens over het eigen orgaan. Meestal is dat een opmerking over de toege-
nomen arbeid en de achterblijvende middelen. Formeel gesproken is dat een
wetsevaluatieve functie, als de wet waarbij dat orgaan is ingesteld, louter die
instelling tot inhoud heeft. De op het werkterrein slaande evaluatieve opmer-
kingen worden gemaakt in de adviezen. Dat gebeurt overigens niet altijd omdat
veel organen zodanig zijn samengesteld dat de nadruk valt op een normatieve
advisering; de waarde van het advies ligt dan niet per se in de empirische evi-
dentie, in de signalering van knelpunten, maar in het feit dat het advies wordt
gedragen door belangrijke betrokkenen (uit het veld bijvoorbeeld).

Diepgaande evaluerende opmerkingen over de werking van de betreffende
wet treft men in het algemeen dus niet aan in jaarverslagen. De indeling van
Snellen (1987) in juridische, technische en economische evaluatie is in dit on-
derzoek daarom ook nauwelijks bruikbaar geweest. Men komt opmerkingen te-
gen die opgevat kunnen worden als betreffende de formele en materiële gel-
ding en soms de werking, maar het betreft steeds dat waar men als organisatie
tegenaan loopt. Over de politieke aspecten treft men niets aan.

De evaluerende functie kan, zoals gezegd, voor lezers van jaarverslagen
evenwel ook elders gelegen zijn, bijvoorbeeld in globale informatie.
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In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de inhoud van
jaarverslagen naar het oordeel van kamerleden, andere lezers van jaarverslagen
en de opstellers daarvan. Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik dat ka-
merleden, ambtenaren en andere lezers van jaarverslagen maken. Ten slotte
wordt weergegeven wat de kosten van jaarverslagen zijn en wat de opstellers
zelf van het produceren ervan vinden.

4.1 De inhoud van jaarverslagen

4.1.1 De inhoud volgens de kamerleden

In de enquête onder kamerleden zijn enkele vragen gesteld over de inhoud van
jaarverslagen. Kamerleden konden hun oordeel geven over maximaal drie jaar-
verslagen, de jaarverslagen die zij zich het beste herinnerden. Aldus gaven 69
kamerleden16 hun oordeel over de informatievoorziening van 198 verslagen
(van 55 instellingen'). Een overzicht hiervan wordt in tabel 2 gegeven. In-
formatie over de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden (a) scoort het hoogst;
evaluatieve informatie over deze werkzaamheden of over de wet is volgens de
kamerleden wat minder vaak te vinden. Bij elkaar opgeteld vond toch 70% van
hen dat er evaluatieve opmerkingen te vinden waren over de uitvoeringswerk-
zaamheden of over de wet (doelmatigheid of effecten van de wet of knelpunten
in de uitvoering).

Over de hele linie heeft de Tweede Kamer een gunstiger oordeel dan de
Eerste Kamer. Hierbij springt met name het verschil in oordeel over informatie
betreffende de stand van zaken op het terrein en de effecten van de uitvoe-
ringswerkzaamheden in het oog. De oorzaak hiervan is niet dat Eerste-Kamer-
leden andere jaarverslagen lezen dan Tweede-Kamerleden (zie paragraaf 4.2).
Kennelijk wordt over dezelfde jaarverslagen nogal verschillend geoordeeld.
Dat valt te verklaren uit de verschillende interpretatie van wat evaluatief is.
Ook is het mogelijk dat het evaluatieve beeld is ontstaan door de adviezen van
de instelling en ten onrechte wordt toegeschreven aan het jaarverslag. Het jaar-
verslag van de Emancipatieraad bevat louter beperkte informatie over het or-
gaan zelf en de werkzaamheden ervan. Zes van de tien kamerleden zijn van
oordeel dat er goede wetsevaluatieve informatie in te vinden is en van het even
beschrijvende jaarverslag van de Raad voor het Binnenlands Bestuur vinden
zes van de negen dat. De evaluatieve kracht ligt evenwel in de adviezen die

16 Het is ook mogelijk dat hun medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld.
17 Men kon kiezen uit 90 verslaggevende instellingen (zie paragraaf 3.4). Dit houdt in

dat 35 verslaggevende instellingen door geen enkel kamerlid bij de drie best herin-
nerde genoemd zijn (zie bijlage, tabel l).
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Tabel 2: Opinie van de kamerleden in hoeverre jaarlijkse lezing van genoemde verslag-
legging een gefundeerd oordeel mogelijk maakt over zeven onderwerpen, in %

er is goede* informatie aanwezig over: totaal le Kamer 2e Kamer
(N=198) (N=86) (N=112)

a. feitelijk verrichte werkzaamheden
b. stand van zaken op betreffende terrein(S**)
c. doelmatigheid van uitvoeringswerkzaamheden(S)
d. effecten van uitvoeringswerkzaamheden(S)
e. doelmatigheid van uit te voeren wet
f. effecten van uit te voeren wet(S)
g. knelpunten in uitvoering van de wet(S)

c en/of d (evaluatie werkzaamheden) (S)
e en/of f en/of g (wetsevaluatie)
c enlof d enlof e enlof f enlof g (evaluatie)

66 59 71
58 44 69
44 34 53
40 26 52
37 31 42
37 26 46
37 26 46

54 40 65
60 54 64
70 63 76

* Respondenten konden kiezen tussen zeer slecht, slecht, matig, goed en zeer goed. De
laatste twee categorieën zijn hier gebruikt.

** S staat voor significant verschil: de kans dat het verschil tussen de Eerste en de
Tweede Kamer aan toeval te wijten is, is kleiner dan 5%.

Tabel 3: Opinie van kamerleden over het nut van jaarverslagen in het algemeen, in %

overzicht over het beleidsterrein
inzicht in de effecten van het betreffende beleid
inzicht in nieuwe ontwikkelingen op beleidsterrein (S*)
inzicht in knelpunten bij de uitvoering van de wet
inzicht in effecten van de wet
geattendeerd worden op de uitvoerende instelling
aanleiding tot moment van reflectie

totaal le Kamer 2e Kamer
(N=69) (N=27) (N=42)

73 70 74
71 59 79
59 33 76
59 52 64
58 44 68
54 59 50
49 52 48

* S staat voor significant verschil: de kans dat het verschil tussen de Eerste en de
Tweede Kamer aan toeval te wijten is, is kleiner dan 5%.

beide instellingen produceren. Een mogelijke andere verwarring vindt plaats
ten aanzien van de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman en van de
Algemene Rekenkamer. Daarvan zegt eveneens ongeveer 60% van de kamerle-
den dat ze goede wetsevaluatieve informatie bevatten. Zij zijn echter wel in het
algemeen kritisch van aard en in zeker opzicht evaluatief, maar niet typisch
wetsevaluatief in de zin dat de werking van een specifieke wet onderzocht is.

Terug naar de kamerleden. In algemene zin is hen gevraagd naar het nut van
jaarverslagen. Tabel 3 laat zien dat het nut in de eerste plaats gezocht moet
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worden in een beter overzicht over het beleidsterrein en in een beter inzicht in
effecten van het gevoerde beleid.

Ten slotte worden jaarverslagen in het algemeen, dat wil zeggen zonder een
specifiek jaarverslag voor ogen te nemen, door 72% van de kamerleden als
een goed middel tot evaluatie van wetgeving gezien (zie bijlage, tabel 7). Voor
sociaal-wetenschappelijk onderzoek was dat 86 %. Tussen de Eerste en de
Tweede Kamer was bij de beantwoording van beide vragen geen significant
verschil te zien.

Opmerkelijk is dat het feitelijk oordeel over de inhoud van jaarverslagen
een lagere waardering van het evaluatieve aspect te zien geeft dan het abstracte
oordeel over het- evaluatieve- nut van jaarverslagen. Het kan zijn dat men
slecht heeft ingevuld. Aannemelijker is dat de algemeenheid en de abstractie
van `het nut' uitnodigt om een ideaalbeeld te geven en ten slotte geldt hiervoor
de al eerder genoemde reden dat voor kamerleden de evaluatieve functie rui-
mer is dan de taalkundige betekenis ervan.

4.1.2 Het oordeel van andere lezers

Uit de verzendlijsten van acht verslaggevende instellingen (zie paragraaf 3.5) is
via een steekproef aan degenen van wie geacht kon worden dat zij wegens hun
werkzaamheden het jaarverslag lezen, een enquêteformulier verzonden. Aan
degenen die het jaarverslag daadwerkelijk gelezen hebben, is gevraagd in wel-
ke mate men zich een gefundeerd oordeel zou kunnen vormen over een aantal
onderwerpen bij regelmatige lezing van de jaarverslagen. Tabel 4 geeft hiervan
een overzicht.

Het oordeel van deze lezers over het soort informatie dat wel en niet in de
jaarverslagen te vinden is, lijkt sterk op dat van de kamerleden. Ook hier vond
men het vaakst dat jaarverslagen een goede beschrijving van de feitelijk ver-
richte werkzaamheden leveren (meer dan vier van de vijf respondenten). Bij de
verslagen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de Sociale Verzekeringsbank,
het Commissariaat van de Media en de Nationale Ombudsman was dit wat
minder dan bij de andere vier jaarverslagen.

Iets minder dan de helft (44%) van de lezers was evaluatieve opmerkingen
over de uitgevoerde werkzaamheden (c of d) in het jaarverslag tegengekomen.
Hetzelfde beeld gaf de wetsevaluatieve informatie. Wanneer direct gevraagd
werd of men het onderhavige jaarverslag een goed middel vond om de betref-
fende wet(ten) te evalueren, antwoordde 38 % positief. Hier scoorden de Natio-
nale Raad voor de Volksgezondheid, het Commissariaat voor de Media en de
Sociale Verzekeringsraad laag en de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven hoog.

Ongeveer zes op de tien vond dat naast de informatie die de jaarverslagen
leverden, er wetenschappelijk evaluatie-onderzoek nodig was om de (werking
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Tabel 4: Oordeel van lezers* (N= 157) over de informatievoorziening van acht jaarver-
slagen met betrekking tot een aantal onderwerpen, in %

er is goede informatie
aanwezig over:
a. feitelijk verrichte

werkzaamheden (S***)
b. stand van zaken op

betreffende terrein
c. doelmatigheid uitvoe-

ringswerkzaamheden
d. effecten uitvoerings-

werkzaamheden
e. doelmatigheid

betreffende wet(ten)
f. effecten van betref-

fende wet(ten)
g. knelpunten in uit-

voering wet(ten)

c en/of d (evaluatie-
werkzaamheden)
e en/of f en/of g
(wetsevaluatie)
c en/of d en/of e
en/of f en/of g

dit jv. is goed middel
om wet te evalueren (S)

vond wetensch. onderzoek
nodig ...**** (S)

vond het zinvol het
jaarverslag te lezen

verslaggevende instelling**
totaal RBB NRV CVM OMB Scb.F. SVR SVB SFB

N-157 N-19 N=27 N-9 N=24 N=20 N-20 N=16 N-22

83 90 93 67 79 95 95 69 64

54 68 48 67 42 40 65 63 55

40 32 52 22 46 35 45 19 46

34 16 37 22 33 30 55 31 36

30 21 33 22 50 40 10 19 32

35 16 26 22 25 35 15 31 27

36 11 44 22 33 40 55 44 32

44 32 52 33 50 44 52 31 46

49 26 52 33 58 50 55 50 55

57 37 59 44 71 57 67 50 59

38 33 15 22 71 61 24 31 38

59 79 64 56 58 52 62 47 48

85 84 78 100 96 87 81 88 73

* Niet-kamerleden
RBB=Raad voor het Binnenlands Bestuur, NRV=Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid, CVM=Commissariaat voor de Media, OMB=Nationale Ombudsman,
Sch.F=Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, SVR=Sociale Verzekerings-
raad, SVB=Sociale Verzekeringsbank, SFB=Sociaal Fonds Bouwnijverheid

*** S staat voor significant verschil: de kans dat het verschil tussen de instellingen aan
toeval te wijten is, is kleiner dan 5 %.

**** Naast de informatie die deze jaarverslagen leveren, is wetenschappelijk evaluatie-
onderzoek nodig om de (werking van) de betreffende wetten goed te kunnen
evalueren.

van de) betreffende wetten goed te kunnen evalueren. Het meest vond men dit
van het terrein van de Raad voor het Binnenlands bestuur. In dit verband moet
ook vermeld worden dat, evenals bij de kamerleden, velen (63 %) een jaarlijkse
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verslaglegging door instellingen of organen die een wet uitvoeren, in het alge-
meen als een goed middel beschouwen om wetsevaluatieve informatie naar bo-
ven te krijgen. Waarschijnlijk naast speciaal daarop gericht wetenschappelijk
onderzoek: 84% van de lezers (ongeveer evenveel als bij de kamerleden) vindt
dat immers in het algemeen gesproken een goed middel tot wetsevaluatie (zie
bijlage, tabel 7).18

Naast specifieke vragen over de inhoud is ook een globaal oordeel gevraagd
over de leesbaarheid, de vormgeving, de diepgang e.d. Hieruit kwam naar vo-
ren (zie bijlage, tabel 4) dat de totaalindruk bij de meesten (83%) goed was,
evenals de informatieverstrekking in het algemeen (87%). Over de diepgang
was slechts iets meer dan de helft (53 %) te spreken. Hierbij maakte het uit om
welk jaarverslag het ging: het een scoorde veel beter dan het ander. Dat van
de Nationale Ombudsman wordt bijvoorbeeld van voldoende diepgang gevon-
den. Ongeveer zes op de tien vond dat er informatie in het jaarverslag stond
die speciaal voor de respondent van belang was. Zo'n 80 % was tevreden over
de duidelijkheid, de leesbaarheid en de vormgeving. Als hoogste kwam de
overzichtelijkheid uit de bus met 88%.

Opgemerkt zij ten slotte nog dat ook hier lezers van hetzelfde jaarverslag zeer
uiteenlopende, ja tegenstrijdige oordelen ten beste gaven over de inhoud ervan.
Over de evaluatieve inhoud van een jaarverslag liepen bijvoorbeeld de oordelen
van `zeer goed' tot `totaal afwezig'.

4.1.3 De inhoud volgens de opstellers

Ook de opstellers hebben hun oordeel over de inhoud van hun eigen jaarversla-
gen gegeven. Gevraagd is of bij regelmatige lezing er goede informatie in de
jaarverslagen te vinden zou zijn op grond waarvan de lezer zich een oordeel
zou kunnen vormen over de uitgevoerde werkzaamheden", over de wetseva-
luatieve aspecten20 en over het beleidsterrein21. Een goede beschrijving van
de werkzaamheden is blijkens de antwoorden van de opstellers, aanwezig bij
95 % van de verslagen; evaluatieve opmerkingen over deze werkzaamheden
zouden in 50% van de verslagen gemaakt worden. Over het terrein geeft vol-
gens de opstellers 71 % van de verslagen goede informatie en over wetsevalua-
tieve aspecten 50%.

18 Ontvangers van jaarverslagen die ze niet lazen, scoorden niet significant anders.
19 De (doelmatigheid en/of het effect van de) werkzaamheden van de instelling.
20 De doelmatigheid en/of het effect van de wet of knelpunten bij de uitvoering ervan.
21 De stand van zaken of de ontwikkeling op het betreffende terrein.
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Tabel 5: Samenhang tussen het oordeel of evaluatie-onderzoek op het eigen werkterrein
zinvol is en a) het feit of er op dat terrein reeds dergelijk onderzoek is gedaan
en b) of men evaluatie-onderzoek in het algemeen een goed wetsevaluatief
middel vindt

evaluatie-onderzoek op op eigen terrein wetenschappelijk onderzoek gedaan?
eigen terrein naast ja nee totaal
jaarverslagen N % N % N %

zinvol
niet zinvol

totaal

24 86 5 36 29 69
4 14 9 64 13 31

28 100 14 100 42 100
(70) (30) (100)

evaluatie-onderzoek op evaluatie-onderzoek in het algemeen een goed middel:
eigen terrein naast ja nee totaal
jaarverslagen N % N % N %

zinvol 26 76 3 38 29 69
niet zinvol 8 14 5 63 13 31

totaal 34 100 8 100 42 100
(81) (19) (100)

NB Van 42 van de responderende instellingen was voldoende materiaal aanwezig om
deze tabel te maken.

Enkele vragen gingen in het bijzonder over het laatst verschenen jaarverslag.
In 42% van deze verslagen werd (in lichte of sterke mate) bezorgdheid geuit
over de stand van zaken of de ontwikkelingen op het betreffende terrein. Kriti-
sche opmerkingen werden gemaakt over de doelmatigheid en/of de effecten
van de werkzaamheden van de instelling in 21 % en over de doelmatigheid en
de effecten van de betreffende wetten in 35 % van de jaarverslagen. Knelpunten
bij de uitvoeringen van de wet werden in 44% van de verslagen gesignaleerd.

Op het werkterrein van twee derde (70%) van de instellingen is ooit wel
eens evaluatie-onderzoek uitgevoerd. Hiervan publiceerde ongeveer een derde
de resultaten van dat onderzoek niet in een van hun jaarverslagen. Tabel 5 laat
zien dat van degenen die evaluatie-onderzoek hebben uitgevoerd of laten uit-
voeren, 14% van mening was dat dergelijk onderzoek (naast de informatie die
in hun eigen jaarverslag staat) niet nodig is om (de werking van) de door de
betreffende instelling uit te voeren wetten of onderdelen daarvan goed te kun-
nen evalueren. Andersom, van degenen die geen evaluatie-onderzoek op hun
terrein kenden, was 36% van mening dat naast hun eigen jaarverslag evaluatie-
onderzoek een bijdrage kon leveren.

Gericht wetenschappelijk evaluatie-onderzoek vond 81 % in het algemeen
(d.w.z. zonder speciaal naar de eigen situatie te kijken) een goed middel om
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wetten te evalueren a Degenen die voor het terrein waar ze zelf op werkzaam
waren, evaluatie-onderzoek geen bijdrage vonden leveren aan het evalueren
van de wet, waren ook beduidend minder vaak optimistisch over de zin van
evaluatie-onderzoek in het algemeen.

In de respons van opstellers van jaarverslagen zijn weinig reacties van ministe-
ries. Dit gemis wordt ten dele gecompenseerd door een onderzoek van de Al-
geme Rekenkamer (ARK) naar inspecties (verslag 1989). De ARK beoordeelde
de inspecties onder meer op de beschikbaarheid van een adequaat management-
instrumentarium. Als indicatoren voor zo'n instrumentarium koos de ARK on-
der meer voor systematische informatievoorziening over de prestaties ten aan-
zien van de hoofdtaken `toezicht op de naleving' en `meewerken aan de uitvoe-
ring van wet- en regelgeving' en de mate waarin de inspecties studies naar de
naleving van de wet- en regelgeving (laten) uitvoeren. Bij 21 inspecties hebben
er tien prestatiegegevens over de hoofdtaak `toezicht' die voldoen aan de eisen
van de ARK en vijf die daaraan gedeeltelijk voldoen. Van de tien inspecties
met als hoofdtaak `meewerken aan de uitvoering' voldeden er acht geheel en
twee gedeeltelijk aan de normen van de ARK.

Bij 25 inspecties werd bezien of ook evaluatiestudies naar de naleving van
wet- en regelgeving werden uitgevoerd. In vijftien gevallen voldeden de in-
specties aan de door de ARK gehanteerde normen, in tien gevallen niet.

Uit het onderzoek kwam echter vervolgens naar voren dat de meeste inspec-
ties in hun beleidsrapportages aan het departement slechts een beperkt beeld
van de verrichte werkzaamheden weergaven danwel dat ze een beperkt aantal
malen rapporteerden (ARK-verslag, p. 98). De informatie-uitwisseling zou
vooral via mondeling overleg plaatsvinden.

4.2 Het gebruik van jaarverslagen

4.2.1 Gebruik door kamerleden

Het gebruikmaken van de inhoud van de jaarverslagen vindt plaats op cognitief
niveau en op operationeel niveau. De in de enquête gestelde vragen die gaan
over welke jaarverslagen men leest, welke men zich het best herinnert en of er
voor het werk bruikbare informatie in staat, hebben betrekking op het cognitie-
ve niveau. Daarnaast zijn vragen gesteld over het operationeel gebruik.

a Door Winter e.a. is een gelijke vraag gesteld. Daaruit kwam naar voren dat 72% van
de respondenten (beleids- en wetgevingsambtenaren, onderzoekers) evaluatie-onder-
zoek een goed middel voor wetsevaluatie vonden.
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Tabel 6: Door kamerleden gelezen en best herinnerde jaarverslagen in de periode
augustus 1986 tot en met juni 1989

verslag door minister
aan SG te zenden****
overige verslagen

totaal

a) b) c) d)
aantal aantal gem. per kamerlid best herinnerde
instel- aange- aangekruist versl. jaarverslagen***

lingen* kruiste van a) titels aantal % van b)
versl.**

14 112 1,55 11 10 22 20
24 339 4,71 20 17 111 33
52 378 5,25 10 28 65 17

90 829 11,51 13 55 198 24

* zie bijlage, tabel 1
** Elk kamerlid kon van de 90 jaarverslagen die aankruisen, waarvan ze ten minste

één keer inhoudelijk kennisgenomen hadden door het zelf te lezen of het door een
medewerker te laten lezen. Niet is bekend of ze deze jaarverslagen elk jaar gele-
zen hebben.

*** Onder titels verstaan we de jaarverslagen die door ten minste een van de kamerle-
den bij de drie best herinnerde zijn genoemd. De kolom `aantal' heeft geen inhou-
delijke betekenis. De kolom '% van b' is in zoverre van belang dat hiermee geïn-
diceerd is welk type jaarverslag men zich het best herinnerde.

**** Niet door de minister gemaakte verslagen, waarvan de toezending aan de Staten-
Generaal verplicht is.

Van de kamerleden die de enquête beantwoordden (72), hadden er twee gedu-
rende de periode augustus 1986 tot juni 1989 geen enkele van de 90 jaarver-
slagen gelezen. Verslagen van de bedrijfscommissies zijn door niemand gele-
zen. De meest genoemde redenen om jaarverslagen niet te lezen zijn: het be-
strijkt niet het werkterrein van het betreffende kamerlid (89%), de werkdruk is
te groot (63 %) en het rapport is te dik (48 %); deze laatste reden houdt wellicht
verband met de werkdruk. Daarna komen: politiek niet interessant, niet ac-
tueel, loopt achter de feiten aan en inhoud onbelangrijk (tussen de 21 % en
26%). Ten slotte werden nog genoemd: onoverzichtelijkheid, onleesbaarheid,
complexiteit en het slechte uiterlijk (alle onder de 14%).

Uit tabel 6 blijkt dat elk kamerlid in de onderzochte periode (augustus 1986
t/m juni 1989) gemiddeld tussen de elf en twaalf verschillende verslagen (al
dan niet van elk jaar24) las. Het maakt duidelijk verschil of er een wettelijke

23 De periode vanaf de aanvang van het kabinet-Lubbers 11 tot aan de datum dat de en-
quête is ingevuld.

24 Niet gevraagd is of ze van deze 11-12 aangekruiste instellingen elk jaar het jaarver-
slag gelezen hebben.
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plicht was de jaarverslagen aan de Kamer toe te sturen: van de niet door de
minister opgestelde jaarverslagen, waarbij een verplichting bestond ze aan de
Staten-Generaal op te sturen, werd gemiddeld 20% per kamerlid gelezen, van
de door de minister opgestelde gemiddeld 11 % en van de overige 10%.

Hoewel in het algemeen geldt dat die jaarverslagen gelezen worden die het
specialisme van het betreffend kamerlid regarderen, kunnen we constateren dat
sommige verslagen door flink wat kamerleden worden gelezen. Door meer dan
een vijfde deel van de responderende kamerleden zijn de volgende elf versla-
gen gelezen:
- Algemene Rekenkamer (71 %);
-Nationale Ombudsman (57 %);
- Emancipatieraad (49 %);
- Raad voor het Binnenlands Bestuur (39 %);
- Commissie Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeidzs

(33 %);
-Raad Jeugdbeleid (32 %);
- Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid (29 %);
- Centrale Raad Milieuhygiëne (28 %);
- Commissariaat voor de Media (26 %);
- Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers (22 %);
- Fonds Luchtverontreiniging (21 %).

De kamerleden konden voorts van de drie best herinnerde verslagen nadere ge-
gevens verstrekken. Van 69 kamerleden (één vragenlijst was te vaag beant-
woord) is zo over 198 verslagen informatie verkregen. Tabel 1 van de bijlage
laat zien dat van de 90 verslagen er 35 geen enkele keer werden genoemd bij
de best herinnerde. Dit waren over het algemeen ook de minst gelezen jaarver-
slagen. Van de 55 resterende jaarverslagen werden relatief het vaakst de jaar-
verslagen die verplicht aan de Staten-Generaal worden opgestuurd, als best
herinnerde genoemd. Of die zendplicht een doorslaggevende factor was, is de
vraag. Meer van belang lijkt mij dat de meest gelezen verslagen afkomstig zijn
van instellingen die actief zijn op een breed terrein, dat van politiek gewicht is
en/of in de eerste plaats een adviserende functie hebben. Verslagen van speci-
fiek uitvoerende diensten worden kennelijk slechts door een enkele specialist
gelezen. Deze indicatie voor de belangstelling van de kamer blijkt ook uit het
gegeven dat bij de 35 jaarverslagen die geen enkele keer bij de drie best herin-
nerde genoemd zijn, veel vooral uitvoerende diensten vertegenwoordigd zijn.
Omgekeerd werden de volgende zes jaarverslagen door ten minste zes kamer-
leden bij de best herinnerde vermeld: de Algemene Rekenkamer, de Nationale

zs Het betreft hier de 'oude' twee commissies, een voor de openbare dienst en een voor
particul ieren.
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Ombudsman, de Emancipatieraad, de Raad voor het Binnenlands Bestuur, de
Algemene Energieraad en de Nederlandse Bank.

De Eerste-Kamerleden antwoordden op de vragen welke jaarverslagen men
gelezen had en welke men zich het beste herinnerde, niet opvallend anders dan
de Tweede-Kamerleden. Met andere woorden, de Eerste Kamer neemt in de-
zelfde mate kennis van dezelfde jaarverslagen als de Tweede Kamer.

Over de 198 best herinnerde verslagen (55 verschillende titels) is gevraagd of
het jaarverslag voor het werk van het kamerlid bruikbare informatie bevatte. In
82% van de gevallen werd hierop positief geantwoord. Van bijna alle 55 ge-
noemde titels vond ten minste één kamerlid dat er voor hem bruikbare infor-
matie in te vinden was: voor drie verslagen (Schadefonds Geweldsmisdrijven,
Wet Normering Inkomens Vrije Beroepen en de Wet Algemene Bepalingen
Milieu art. 41c), die overigens elk slechts door één kamerlid zijn genoemd,
gold dit niet (zie bijlage, tabel 1).

Van belang voor de evaluatieve functie van jaarverslagen is waarmee het
oordeel over de bruikbaarheid26 van de jaarverslagen voor het parlementaire
werk samenhangt. Dit oordeel hing samen met de opinie of de feitelijk ver-
richte uitvoeringswerkzaamheden (zie bijlage, tabel 2) er in beschreven ston-
den en vrijwel niet met de wetsevaluatieve inhoud (doelmatigheid wet, effecten
wet, knelpunten uitvoering) en de informatie betreffende de stand van zaken op
het terrein.

Nog positiever dan over de bruikbaarheid was men over de zinvolheid
(90%) van het lezen van de betreffende jaarverslagen. Dit gold zowel voor de
Eerste als de Tweede Kamer. De mening over de zinvolheid van het lezen van
de onderhavige jaarverslagen hing samen met het oordeel of er een goede be-
schrijving gegeven werd over de feitelijk verrichte uitvoeringswerkzaamheden
(zie bijlage, tabel 2) en in mindere mate met informatie over het beleidsterrein
en de aanwezigheid van wetsevaluatieve informatie en in nog mindere mate
met informatie over de effecten van de uitvoeringswerkzaamheden. De zin van
het lezen van een jaarverslag voor kamerleden is niet alleen gecorreleerd met
de inhoud maar ook (r=0,58; zie bijlage, tabel 2) met de bruikbaarheid in het
algemeen voor het parlementaire werk. Het verband tussen zinvolheid van le-
zen en inhoud is zelfs sterker dan dat tussen bruikbaarheid en inhoud. Het ope-
rationele gebruik" van de jaarverslagen is door ons ingedeeld in drie vor-
men: 1. wetsvoorstellen, wetswijzigingen, amendementen, moties en kamervra-
gen; 2. gebruik in beleidsdebatten, begrotingsbehandeling, uitgebreide kamer-

26 Gevraagd is of het betreffende jaarverslag. informatie opleverde die respondent bij het
parlementaire werk kon gebruiken.

27 Het verschil met bovengenoemde vraag naar bruikbaarheid is, dat hier naar specifie-
ke vormen van gebruik is gevraagd.
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commissievergadering (UCV), fractievergadering e.d.; 3. contact opnemen met
bewindslieden, ambtenaar of derden naar aanleiding van het jaarverslag.

Van 95 % van de jaarverslagen werd door ten minste één kamerlid in een
van de bovengenoemde drie vormen gebruikgemaakt. Omdat we van 35 jaar-
verslagen geen informatie over het gebruik hebben, is dit een bovengrens. Als
deze 35 jaarverslagen geen van alle feitelijk gebruikt zouden zijn, ligt de on-
dergrens op 58%.

Gebruik in de eerstgenoemde zin komt het minste voor. Niettemin is 33
keer op grond van 23 van de 55 jaarverslagen een dergelijke actie ondernomen
in de vorige kabinetsperiode (zie bijlage, tabel 1). Uit de meeste (47) jaarver-
slagen is informatie in vergaderingen e.d. gebruikt. De mening over de bruik-
baarheid in algemene zin voor het parlementaire werk (en in wat mindere mate
de mening over de zinvolheid van het lezen van de jaarverslagen) blijkt vooral
samen te hangen met het feitelijk gebruik dat men er in dergelijke vergaderin-
gen van maakt (zie bijlage, tabel 2). Naar aanleiding van 24 jaarverslagen is
42 keer contact opgenomen met ministers of ambtenaren en naar aanleiding
van 14 jaarverslagen 25 keer met derden.

Twee opmerkingen nog over het feitelijk gebruik. Er waren geen verbanden
te vinden tussen het oordeel over de inhoud en het feitelijk gebruik dat van de
jaarverslagen gemaakt is. Verder komen alle drie vormen van gebruik bij de
Eerste Kamer minder voor dan bij de Tweede Kamer. Dit laatste valt te ver-
klaren uit de eigen positie van de Eerste Kamer.

Een laatste modus van gebruik is de standpuntbeïnvloeding. Door 24 jaar-
verslagen, in het jaar voorafgaande aan de enquête, is de mening van ten min-
ste één kamerlid over de werking of uitvoering van de wet beïnvloed (zie bijla-
ge, tabel 1).

4.2.2 Gebruik door andere lezers

Uit tabel 1 viel reeds op te maken dat van de lezers die de betreffende enquête
beantwoordden, 71 % (161) het laatste of een na laatste jaarverslag van de be-
treffende instelling daadwerkelijk gelezen had. We weten niet hoe dit bij de
niet-respondenten ligt, maar verwacht mag worden dat het percentage daar la-
ger is. De beschrijving van de resultaten in deze en de volgende paragraaf heb-
ben slechts betrekking op degenen die een van de twee laatste jaarverslagen ge-
lezen hebben.

Van degenen die het jaarverslag gelezen hadden, vond 85 % (zie tabel 4) het
zinvol dat gedaan te hebben. Er was geen significant verschil tussen de lezers
van de afzonderlijke jaarverslagen.

In de enquête zijn vragen gesteld over het gebruik van de jaarverslagen en de
contacten die men naar aanleiding van de jaarverslagen had. We hebben hierbij
alleen de antwoorden onderzocht van de lezers die het jaarverslag uit hoofde
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van hun functie lezen: dit betreft 96 % van degenen die het jaarverslag werke-
lijk gelezen hebben.

Het feitelijke gebruik dat men van de jaarverslagen maakte, is in vier
rubrieken gegroepeerd. Het meest genoemd is verwijzing in rapporten, nota's
e.d. (44%). Het gebruik in deze zin verschilde duidelijk per jaarverslag: ver-
wijzingen vonden het minst plaats bij de verslagen van het Commissariaat van
de Media en van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (zie bijlage,
tabel 5). (Dat zegt op zichzelf niets over de inhoud of kwaliteit van het jaar-
verslag.) Daarnaast bleek dat degenen die op deze manier van het jaarverslag
gebruikgemaakt hebben, het lezen van het jaarverslag vaker zinvol vonden (zie
bijlage, tabel 6) dan zij die dat niet hebben gedaan.

Hierna volgde het gebruik in interne vergaderingen (37%). Het onderbou-
wen van claims of wensen of beïnvloeding van de politiek met behulp van het
jaarverslag vond bij 20% van de lezers plaats en ten slotte was voor 9% het
jaarverslag aanleiding tot nieuw beleid. Er bestond geen verband tussen het
feitelijk gebruik in welke zin dan ook en het oordeel over de informatie in de
jaarverslagen.

Met de opstellers van het jaarverslag had 29% contact, hetzij omdat ze be-
trokken waren bij het maken van het jaarverslag, hetzij om andere redenen.
Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid heeft veel lezers die betrokken zijn bij het
jaarverslag (42%) en de Nationale Ombudsman heeft er veel die naar aanlei-
ding van het jaarverslag contact met deze instelling opnemen (48 %). Een op de
vijf had naar aanleiding van het jaarverslag contact met minister, ministerie,
kamerleden of anderen buiten de eigen organisatie; het betrof hier met name
de lezers van het jaarverslag van de Nationale Ombudsman en de. Raad voor
het Binnenlands bestuur; 6 % had alleen met de minister of het ministerie con-
tact.

Aanvullend op de antwoorden van de lezers, waartoe ook ambtenaren behoor-
den, is gesproken met zeven hogere beleidsambtenaren. De algemene teneur in
deze gesprekken was dat jaarverslagen bij binnenkomst kort ingezien worden
en verder vooral worden gebruikt als een nuttig overzicht?` De aard van dat
overzicht verschilt, afhankelijk van het jaarverslag. In het algemeen geven ad-
viesorganen een resumé van de uitgebrachte adviezen; in andere jaarverslagen,
bijvoorbeeld van meer uitvoerende organen, staan cijfermatige overzichten.
Men ziet er in het algemeen geen aanzetten in voor nieuw beleid. Ook een
evaluatieve functie als het signaleren van knelpunten wordt niet in het jaarver-
slag gezien. De achtergrond hiervan is dat er in de meeste gevallen uitvoerige

28 Voor sommige jaarverslagen, zoals die van de Algemene Rekenkamer en de Natio-
nale Ombudsman, wordt een ministeriële reactie ambtelijk voorbereid. Dan lezen di-
verse ambtenaren het jaarverslag zeer nauwkeurig en is er een structuur voor de ont-
vangst van het jaarverslag.
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contacten bestaan tussen de beleidmakers en degenen die het jaarverslag uit-
brengen. Verrassingen horen dus niet in een jaarverslag. Bovendien kijkt een
jaarverslag per definitie terug; het signaal is al eerder geuit.

Jaarverslagen zijn derhalve niet zozeer evaluerend en mobiliserend, maar
meer registrerend in de ogen van de beleidsambtenaren. Er wordt verantwoor-
ding afgelegd van het gedane werk. Dat neemt niet weg dat zij de mogelijkheid
zien dat het orgaan of de instelling zelf wel degelijk die evaluerende functie
kunnen toekennen aan een jaarverslag. Omdat zij zo nauw betrokken zijn bij
de opstellers, zijn de controle, de plannen en de knelpunten al aan de orde ge-
weest voordat het jaarverslag verschijnt.

Deze nauwe betrokkenheid blijkt cruciaal. Sommigen geven aan ook wel an-
dere jaarverslagen in te zien, jaarverslagen die niet worden opgesteld door de
`bondgenoten'. Dan blijken jaarverslagen wel een informatieve waarde te kun-
nen hebben. Daarbij spelen het gewicht van het orgaan en in het bijzonder de
kwaliteit van het jaarverslag een rol. In dat kader merkt een hunner op dat het
gebruiksnut hoog is als de bevindingen in een jaarverslag in lijn zijn met het
gewenste beleid.

4.2.3 Gebruik volgens de opstellers

Vrijwel alle opstellers van jaarverslagen vonden het zinvol voor de minister,
de betreffende ambtenaren, kamerleden en andere betrokkenen om hun jaarver-
slagen te lezen?'

Van 73 % van de jaarverslagen werd naar weten van de respondenten ge-
bruikemaakt door de minister en/of het departement. Van hen vond 57% dat
deze het jaarverslag matig tot slecht benutten. Tellen we niet-gebruik en niet-
goede benutting bij elkaar op, dan komen we op 68% van de jaarverslagen.
Kamerleden maakten volgens respondenten van 43 % van de jaarverslagen ge-
bruik of besteedden er aandacht aan.» Van deze groep vond dan ook nog 59 %
van de opstellers dat de kamerleden de informatie uit het jaarverslag matig of
slecht benutte. Geen gebruik en geen goede benutting tellen op tot 78%.

29 Ekn keer niet zinvol voor de minister, drie keer niet voor kamerleden en twee keer
niet voor anderen.

De kamerleden zelf zeggen vaker gebruik te maken van (tussen de 58% en 95%: zie
paragraaf 4.2.1) de jaarverslagen. Vanzelfsprekend zijn de opstellers van de jaarver-
slagen niet altijd op de hoogte van dit gebruik. Met name van wetsvoorstellen, wets-
wijzigingen, amendementen, moties en kamervragen mag verwacht worden dat de
opstellers deze registreren. De beantwoording van de desbetreffende vragen wijst
hier ook op.
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4.3 De kosten van jaarverslagen

Het nut van een jaarverslag valt, als aanvullende zoekstrategie, mogelijk af te
leiden uit de kosten-batenafweging van de opstellers van jaarverslagen. Als zij
immers veel werk moeten verrichten voor een geringe opbrengst, zal dat zijn
weerslag hebben op hun visie over jaarverslagen.

Naar 130 instellingen die op grond van de 90 door ons geselecteerde wette-
lijke regelingen (zie bijlage, tabel 1) verplicht zijn een jaarverslag te maken, is
een enquêteformulier verzonden. Door 70 instellingen, die 46 van de 90 wette-
lijke regelingen betroffen, werd een ingevuld formulier geretourneerd. Gerap-
porteerd wordt hier over deze 46 verschillende soorten jaarverslagen. Dit be-
treffen 21 (van de 38) verslagen, die naar de Staten-Generaal gezonden dienen
te worden; daarvan kwamen er slechts twee (van de 14) van een minister.

De meeste (67%) verslagen kostten minder dan een half mensjaar om te
produceren. Ongeveer 22% vereiste tussen een half en een mensjaar. Het aan-
tal personen dat betrokken was bij het opstellen van het jaarverslag, varieerde
tussen de 1 en 100, met een gemiddelde van 18.

Naast deze arbeidskosten zijn er ook de fysieke kosten van het produkt en
de verzendkosten. Het jaarverslag wordt verstuurd naar de in de wet genoemde
adressant, maar vaak ook naar anderen dan de kamerleden, de minister en zijn
ambtenaren. Bij één op de tien gebeurde dit niet en bij drie vierde werd het
aan meer dan 100 anderen verzonden.

Over het gebruik door kamerleden zijn de opstellers van jaarverslagen niet al
te tevreden. Niettemin vonden op een na alle opstellers dat het produceren van
een jaarverslag in het algemeen zinvol was voor de instelling zelf.3' Met be-
trekking tot een aantal specifieke onderwerpen is gevraagd of het maken van
het jaarverslag voor de instelling zelf zinvol was. Het meest werd als nut ge-
noemd het vergroten van de bekendheid (60%); daarna volgden inzicht in de
wetsuitvoering (58%), inzicht in de doelmatigheid en/of de effecten van het
eigen beleid (45%), het onderbouwen van eigen wensen of eisen (43 %), in-
zicht in wetsevaluatieve aspecten (40 %), motivering van de eigen werknemers
(33 %) en ten slotte inzicht in de doelmatigheid en/of de effecten van het beleid

31 Het gaat hier om de verkregen antwoorden. Men bedenke dat sommige instanties
geen jaarverslagen opstellen. Kennelijk leidt de kosten-batenafweging tot een afzien
van ervan, zelfs als dat in strijd met de wet is. Zo deelde een zegsman van de Kam-
peerraad telefonisch mee dat de prioriteiten van de Kampeerraad elders lagen dan bij
het opstellen van een jaarverslag.
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van anderen dat van invloed is op de werkzaamheden van de instelling
(30%).32

Twee respondenten waren voor afschaffing van de wettelijke verplichting tot
het opstellen van een jaarverslag, zij het dat er één dan toch een jaarverslag
zou produceren. Van de overigen zou iets minder dan een kwart niet op de-
zelfde manier het verslag maken als er geen wettelijke verplichting bestond.

32 Aan de opstellers is gevraagd wat de redenen waren voor de wettelijke verplichting
een jaarverslag te maken. In slechts drie gevallen was dit volgens de opstellers ge-
daan om de totstandkoming van de wet te bespoedigen of was dit het resultaat van
een compromis. Controle door het parlement. was in 39 gevallen een belangrijke
reden deze verplichting in de wet op te nemen. In alle gevallen werd informatie ten
behoeve van de beleidmakers als belangrijke reden vermeld.
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5 Een beleid voor wetsevaluatie

5.1 Ex post evaluaties

Zowel dit onderzoek als het zusteronderzoek over de betekenis van weten-
schappelijk onderzoek voor wetsevaluatie zijn uitgevoerd met het oog op de
formulering van een beleid voor wetsevaluatie. De vraag om onderzoek ten be-
hoeve van zo'n beleidsformulering was sterk gedacht vanuit een kosten-baten-
kader; de belangrijkste en misschien wel enige baat was daarbij het gebruik op
korte termijn. Als je nu maar weet wat onderzoeken kosten en wanneer je wel-
ke opbrengst kunt verwachten, dan valt een beleid op te stellen. Dan kun je
een idee hebben wanneer het wel of niet zinvol is een evaluatie uit te voeren.
Natuurlijk werd ook toen deze gedachte wel gerelativeerd. Opbrengsten kon-
den immers mogelijk pas op de lange termijn zichtbaar worden of onzichtbaar
aanwezig zijn.

De resultaten van de beide onderzoeken leiden niet direct tot de formulering
van een beleid. De kosten van evaluaties verschillen enorm en de baten in de
zin van zichtbare aanpassingen van een wet zijn nauwelijks aanwezig. Op
grond van onderzoek worden soms mineure juridische wijzigingen aange-
bracht. Dat dit resultaat wordt bereikt, houdt nauw verband met de aanwezig-
heid van wetgevingsjuristen in het evaluatiecircuit. Jaarverslagen kunnen even-
min op opmerkelijke successen qua dit soort gebruik bogen.33

Het beperkte operationele gebruik van de resultaten is mijns inziens het ge-
volg van de inbedding van evaluatie in het wetgevingsproces. Zo kan de vraag
om een evaluatie vanwege verschillende redenen worden gesteld; de diverse
actoren kunnen ook onderscheiden motieven hebben. Niet altijd is de reden een
wens tot grondige kennis over (aspecten van) de wet. Het moment van het ter
beschikking komen van de resultaten van een evaluatie is vervolgens een ander
dan het moment van de vraag om een wetsevaluatie. Er is een ander kabinet,
een andere Kamer, andere prioriteit, terwijl de te evalueren wet tot een zekere

33 Wel werd op cognitief niveau gebruikgemaakt van beide vormen van evaluatie; van
de jaarverslagen weten we dat ze in diverse gremia werden vermeld en dat contact
met diverse personen of instanties naar aanleiding van jaarverslagen werd opge-
nomen.
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stolling van belangen heeft geleid, die niet zomaar te veranderen is. En los
hiervan zit de wetgever er niet om te springen belangrijke wetgeving fors om
te gooien, zeker niet op een termijn van vijf jaar.

Hirsch Ballin (1987) onderkent dit beperkte gebruik en verklaart het met be-
hulp van het model van de `beleidslevencyclus' van Winsemius. Winsemius
ziet het beleidsproces in vier fasen, van erkenning van probleem en de formu-
lering ervan via de instrumentenkeuze (met name de handhaving) tot de fase
van het beheer. De tweede fase, die probleemformulering, is de fase van de
belangrijke politieke beslissingen. De meeste wetsevaluaties betreffen de in-
strumentenkeuze (en de gevolgen daarvan, GJV). Deze verklaring behoeft de
aanvulling dat de resultaten van evaluatie-onderzoek in feite de hele cyclus van
voren af aan moet doorlopen. Er moet, met andere woorden, eerst wederom
erkend worden dat er een probleem is.

Hoe dit ook zij, het betekent dat vooraf moeilijk valt te voorspellen wat er
later met de resultaten zal gebeuren, laat staan te garanderen dat er wat mee
gebeurt.

Indien er behoefte bestaat aan gegevens, ligt de vraag voor welke kennis nodig
is en hoe die kennis het best kan worden verkregen. Dat is temeer het geval
waar wetten vele aspecten hebben naar inhoud, doel en bereik, en waar evalua-
ties zich kunnen richten op de juridische gelding, de materiële gelding (de na-
leving door uitvoeringsorganen en/of burgers), de doelbereiking, de effectivi-
teit en efficiëntie, op knelpunten of op effecten.

Welke kennis nodig is, is een zaak van de wetgever, afhankelijk van wat hij
'met de wet en die kennis wil. Wel kan opgemerkt worden dat niet altijd alle
kennis nodig, wenselijk of zelfs mogelijk is. Wetten kunnen velerlei doelstel-
ling en inhoud hebben. Bij veel wetten kan de wetgever tevreden zijn als de
wet enig effect heeft in de gewenste richting (dit geldt voor het microniveau
van individuele gedragingen en op macroniveau zoals economische en sociale
stabiliteit of rechtszekerheid). Ook kunnen wetten een symboolfunctie hebben
(wat iets anders is dan een symbolische werking), een operationele, een kader-
scheppende e.d. Niet altijd hoeft men dan de precieze doelbereiking of de ef-
fecten te weten.

Naast de beperkte noodzaak is er de beperkte mogelijkheid van kennis. Zo
zijn in veel gevallen de effecten maar mondjesmaat te bepalen.

Een laatste overweging bij het nemen van een beslissing over wetsevaluatie
en de gewenste kennis is welke veranderingsmogelijkhedende wetgever ter be-
schikking heeft. Niet alle kennis, niet elke factor kan leiden tot ingrepen met
het oog op gewenste veranderingen. Men kan zich bij de evaluatievraag con-
centreren op bijvoorbeeld manipuleerbare variabelen.

Als het om ex post evaluaties gaat, om evaluaties van wetten in werking, staan
globaal drie wegen tot uitvoering open. De eerste weg is een vorm van moni-
toring, waarbij gegevens tijdens het uitvoeringsproces worden verzameld, de
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tweede een eenmalig wetenschappelijk onderzoek en de derde weg jaarlijks een
verslag.

Op zichzelf kunnen deze drie vormen qua inhoud elkaar overlappen. In de
praktijk blijkt dat een systeem van monitoring kwantitatieve data oplevert, dat
jaarverslagen wat produktiecijfers bieden en iets vertellen over werkwijze en
uitvoering (knelpunten) van organen/instellingen, terwijl onderzoeken wat bre-
der en dieper zijn, vooral op het punt van verklaringen. Een ander verschil is
dat monitoring de vinger aan de pols houdt, dat jaarverslagen min of meer re-
gelmatig terugkeren, en dat onderzoeken eenmalig zijn, een toestand weerge-
ven en verklaren. Er zijn daarnaast verschillen, met name tussen wetenschap-
pelijk onderzoek en jaarverslagen, die gevolgen kunnen hebben voor de inhoud
(en mogelijk voor de aanvaardbaarheid van de inhoud voor derden). Het gaat
dan om de wetenschappelijke aanpak versus een meer ambtelijke aanpak en het
externe standpunt versus het interne standpunt. Jaarverslagen worden opgesteld
door de betrokkenen zelf, onderzoek wordt uitgevoerd door relatieve buiten-
staanders. Dat heeft gevolgen voor de vraagstelling en de uitwerking daarvan
alsmede voor de verslaglegging.

Indien we nu kennisbehoefte en vormen van kennisproduktie combineren, kan
vooropgesteld worden dat de zwaarste vorm van een wetsevaluatie, namelijk
een wetenschappelijk evaluatie-onderzoek naar werking en effecten, lang niet
altijd nodig is. Als er in de loop der jaren problemen met de wet ontstaan,
kunnen die via vele kanalen de wetgever bereiken en biedt de parlementaire
controle de kans om de problematiek aan de orde te stellen. Als men dat te
weinig vindt, kan men via jaarverslagen of andere periodieke verslagen om
kengetallen vragen dan wel om indrukken over knelpunten in de uitvoering. In
veel gevallen is het voor de wetgever voldoende de beschikking te krijgen over
bedrijfscijfers, over in-, door- en uitvoercijfers of over indrukken omtrent de
toestand in het veld. Die gegevens kunnen aanleiding zijn voor verder onder-
zoek.34

De keuze voor een wetsevaluatie is politiek bepaald en niet altijd is de behoefte
aan kennis de motor van die evaluatie. Ook het gebruik van de resultaten
wordt bepaald door de politieke omstandigheden van dat moment. Dat heeft tot
gevolg dat de noodzakelijke algemene kennis over de werking van wetten niet
makkelijk of selectief cumuleert. Die kennis over de werking van wetten is
nodig, zo luidt de wel niet op empirisch onderzoek, maar daarom niet minder
juiste cri de coeur van Winter e.a., met het oog op de handhaving van het de-
mocratisch karakter van het rechtssysteem. Wetten moeten immers werken zo-

34 Van de opstellers van jaarverslagen vindt 69% dat een evaluatie naast het jaarverslag
zinvol kan zijn.
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als de wetgever voor ogen had. Ook uit oogpunt van kosten van rechtshandha-
ving is het wenselijk inzicht te hebben in hoe burgers met regels omgaan.

Als die kennisverwerving door middel van wetsevaluatie zo afhankelijk is
van de politieke situatie en zo gebonden is aan het leven van een concrete wet,
zou men eraan kunnen denken de wetsevaluatie los te maken van de politieke
context. Dat is mogelijk door in meer algemene zin, thematisch te werk te
gaan en bepaalde typen wetgeving te onderzoeken op naleving, doelbereiking,
effectiviteit en zo meer. Het gaat dan niet meer om de concrete verdiensten of
niet van wet X, maar om inzicht in hoe wetten inspelen op het gedrag van bur-
gers (en burgers inspelen op de komst van wetten). Om een dergelijk thema-
tisch programma op te stellen en uit te voeren is waarschijnlijk een Algemeen
Evaluatie-instituut nodig (misschien wel `Nationaal', of bijvoorbeeld opgehan-
gen aan de Algemene Rekenkamer).

5.2 Ex ante evaluaties

Winter e.a. concluderen dat ex post evaluatie niet zo geschikt is om ingrijpen-
de wetgeving te evalueren. Dat ligt, zoals gezegd, niet aan het middel maar
aan de politieke context waarin het wetgevingsproces staat. Als men daaraan
toevoegt dat het uit democratisch oogpunt wenselijk is dat wetten werken, dat
voor de naleving wetten niet te vaak worden gewijzigd en dat zij het beoogde
resultaat bewerkstellingen, dan komt de vraag op of er niet veel voor te zeggen
is om meer ex ante evaluaties te houden. Deze zouden als marktonderzoeken
kunnen worden gekarakteriseerd, onderzoeken omtrent de plaats waar en de
omstandigheden waaronder een voorgenomen wet zal moeten werken. Op
voorhand lijkt duidelijk dat op zichzelf genomen ex ante evaluaties niet in de
plaats van ex post evaluaties kunnen komen. De eerste betreft een verantwoor-
ding achteraf en de zorg om de werking van wetten, de tweede de zorg vooraf
dat wetgeving aan haar doel beantwoordt. Ook als men het wetgevingsproces
ziet als een cyclisch proces van probleem-regeling-evaluatie-verbetering rege-
ling-evaluatie enz., wat het in de praktijk vaak niet is, kan men deze onder-
scheiden functie van ex ante en ex post evaluatie handhaven.

Wanneer de normatieve noodzaak van ex ante evaluaties in de afstemming van
de wet op de werkelijkheid (effectiviteit, legitimiteit) ligt, zou men kunnen
denken dat het gebruik van de resultaten van dergelijk onderzoek kansrijker is.
Men bevindt zich immers in de fase van de besluitvorming en de bevindingen
van het onderzoek kunnen meegewogen worden.

Ook hier is een relativering nodig. Ex ante onderzoek betreft vaak enkele
aspecten van het totaal van de voorgenomen wet, het probleem is vaak al ge-
formuleerd en dat beperkt de openheid voor alternatieven. Dat laatste is des te
sterker het geval waar de wetgever niet altijd gericht is op de beste technische
oplossing van het maatschappelijke probleem, maar in de politieke oplossing.
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Daar spelen factoren als de verhouding binnen de coalitie, het gewicht van de
diverse betrokken belangengroepen, de departementale verhoudingen een rol.
De wetgever moet van dat probleem af en kan dat doen door een wet door het
parlement te loodsen.

Eerder heb ik betoogd dat gebruik geen robuuste maatstaf voor een evaluatie-
beleid kan zijn. De redenen daarvoor vindt men hierboven al beschreven (zie
paragraaf 5.1) en zij draaien om de onvoorspelbaarheid van het gebruik bij het
nemen van de beslissing al dan niet een evaluatie te houden. Toch kan het mo-
gelijk gebruik van de resultaten (en mag het, mijns inziens) een rol spelen als
er duidelijke indicaties voor het gebruik zijn. Zo'n indicatie is dat ex ante eva-
luaties wat meer kans op gebruik zullen maken dan ex post evaluaties. Omdat
een wet om vele redenen zo goed mogelijk moet werken en reparatie een on-
aantrekkelijk perspectief is, is dat een extra reden om bij schaarse middelen
een zekere voorkeur aan ex ante evaluaties te geven.

39



Literatuur

Achtergrondstudie 10
Evaluatie regeling milieu-effectrapportage
Leidschendam, Ministerie van VROM, 1990

Achtergrondstudie 11
Inventarisatie van ervaringen met het Besluit milieu-effectrapportage
Leidschendam, Ministerie van VROM, 1990

Berenschot
Bestuurseffectrapportage Integrale Milieuvergunning
Utrecht, februari 1984

Berg, G. van den, W.Th.J.G. Hoeben
De evaluatiepraktijk en het gebruik van evaluatiegegevens
Pedagogische Studiën, nr. 61, 1984, pp. 139-150

Blommestein, H.J., J. Bressers, A. Hoogerwerf
Handboek beleidsevaluatie
Alphen-Brussel, Samsom, 1984

Eek, N.T. van, R. Rense, D. Samkalden
Handleiding milieueffectrapportage
Lelystad, Vermande, 1987

Eindrapport projectgroep Deregulering interne bedrijfsvoering
De regels beheerst
Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1986

Geest, H.A.J.M. van, A.B. Ringeling
Bestuurseffectrapportage II
Nijmegen, Katholieke Universiteit, 1985

Grondelle, W.J. van
Het rapport van de ARK over de Oosterscheldedam
Natuur en milieu, nr. 2, 1984, pp. 16-18

Herweyer, M.
Evaluaties van beleidsevaluatie en de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deventer, Kluwer, 1985 (dissertatie)

41



Hirsch Ballip, E.M.H.
Wetsevaluatie en wetgevingsbeleid: een slotbeschouwing. In: J.H.T.H.
Andriessen e.a. (red.), Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid
Zwolle, Tjeenk Willink, 1987

Jansen, R., P. Nijkamp
Evaluatie van beleidsevaluatiemethoden
Beleidsanalyse, nr. 1-2, 1985, pp. 5-12

Korsten, A.F.A.
Wetsevaluatie als onderneming. In: J.H.T.H. Andriessen e.a. (red.),
Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid
Zwolle, Tjeenk Willink, 1987

Kroesen-Verjaal, T., C. Lambers
De plaats van het milieubelang
Tijdschrift voor milieu en recht, nr. 3, 1991, pp. 130-141

Oosting, M.
De veelzijdigheid van wetsevaluatie. In: J.H.T.H. Andriessen e.a. (red.),
Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid
Zwolle, Tjeenk Willink, 1987

Scheltema, M.
Evaluatie van wetgeving? In: Kracht van wet, opstellen aangeboden aan
W.J. van Eijkern
Zwolle, Tjeenk Willink, 1984

Snellen, I.Th.M.
Wetsevaluatie tussen recht, beleid en politiek. In: J.H.T.H. Andriessen e.a.
(red.), Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid
Zwolle, Tjeenk Willink, 1987

Veerman, G.J.
Wetsevaluatie, op zoek naar een beleid
RegelMaat, nr. 3, 1988 (zie ook RegelMaat, nr. 1, 1989)

Veerman, G.J.
De paradox van de wetsevaluatie
Justitiële Verkenningen, jrg. 17, nr. 5, 1991

Vught, F.A. van
De kern van het moderne toekomstonderzoek: debacle of doorbraak
Beleid en Maatschappij, nr. 1-2, 1985, pp. 22-30

Winter, H.B.
Van de regel in de drup
Groningen, Rijksuniversiteit, 1985 (scriptie)

42



Winter, H.B.
Haalt Veerman de overkant
RegelMaat, nr. 4, 1988

Winter, H.B., M. Scheltema, M. Herweyer
Evaluatie van wetgeving
Groningen, Rijksuniversiteit, vakgroep Bestuursrecht en
1990

Winter, H.B., M. Scheltema en M. Oosting
Evaluatie van wetgeving (tussenrapport)
Groningen, Rijksuniversiteit, vakgroep Bestuursrecht en
1988

Bestuurskunde,

Bestuurskunde,

Winter, H.B., M. Scheltema en M. Oosting
Evaluatie van wetgeving (tussenrapport)
Groningen, Rijksuniversiteit, vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde,
1988

Young, C.J., J. Comtois
Increasing congressional utilization of evaluation. In: F.M. Zweig (ed.),
Evaluation in Legislation
Beverly Hills, Sage, 1979

43



Bijlage: Oordeel over en gebruik van jaarverslagen
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Tabel 1: Oordeel van kamerleden (72) over jaarverslagen en het gebruik dat zij ervan
maken

jaarverslag' wet

1 Buitengewone Pensioenraad Wet Buitengewoon Pens. 40/45, art. 21
2' Raad voor het Binnenlands Bestuur Wet Binnenlands Bestuur, art. 3
3' Nationale Ombudsman Wet Nationale Ombudsman, art. 28
4 Adviescommissie Mensenrechten Wet Adviescommissie Mensenrechten

Buitenlands Beleid in het Buitenlands Beleid, art. 11
2 Toepassing van de Colportagewet Colportagewet, art. 29

6r0 Toepassing van de Wet Melding Wet Melding Buitenlandse
Buitenlandse Boycotmaatregelen Boycotmaatregelen, art. 5

7 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven Wet Schadefonds Geweldsmisdr. art. 20
8 Raad voor de Casinospelen Wet op de Kansspelen, art. 27h
9' Algemene Rekenkamer Comptabiliteitswet, art. 82

10 Bur. Voedselvoorzieningsin-en verkoop Landbouwwet, art. 35
11 Commissie Beheer Landbouwgronden Wet Agrarisch Grondverkeer, art. 30
12 Jachtfonds Jachtwet, art. 34LV
13 Org. ter verbetering van de Binnenvisserij Visserijwet, art. 44LV
142 Normering Inkomens Vrije-beroepen Wet Normering Ink. Vrije-beroepen, art. 9
15' Arbeidsinspectie + Werkzaamheden Arbeidswet, art. 76a +

Toezichtambtenaren Stuwadoorswet Stuwadoorswet, art. 17
162 Voornemens en werkzaamheden t.a.v. Algemene Bijstandswet, art. 10

toegelaten instellingen van art. la ABW
17' Sociale Verzekeringsbank Wet op de Soc. Verzekeringsbank, art. 78
18" Activiteiten, kosten en behoeften in het Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing, art. 3

kader van de stads- en dorpsvernieuwing
192 Toepassing Wet Verontreiniging Zeewater Wet Verontreiniging Zeewater, art. 18
202 Beleid en wetgevingsprogramma RO en Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 2a

beroepen in zake bestemmingsplannen
21 Centrale Raad Milieuhygiëne Wet Alg. Bepalingen Milieuhyg. art. 64
222 Fonds Luchtverontreiniging Wet Alg. Bepalingen Milieuhyg. art. 6lai

Wet Luchtverontreiniging,art. 64
232 Activiteiten waarvoor geen Wet Alg. Bepalingen Milieuhyg. art. 41e

milieurapport verplicht is
24 Bureau Architectenregister Wet op de Architectentitel, art. 8
25r' Werking van de Wet Individ. Huursubsidie Wet Individuele Huursubsidie, art. 37
26 PTT-raad Wet op de PTT-raad, art. 6
27 Scheepvaartinspectie Schepenwet, art. 11
28 Bestuur van het Havenschap Vlissingen Wet Havenschap Vlissingen, art. 32
29 Bestuur van het Havenschap Delfzijl Wet Havenschap Delfzijl, art. 37
30 Bestuur van het Havenschap Terneuzen Wet Havenschap Terneuzen, art. 32
312 Toepassing Wet Vervoer over Zee Wet Vervoer over Zee, art. 37
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1 oordeel over de drie beat herinnerde jaarverslagen
gebruikt voor informatica

N aanwezig over

a > i3 ^ 8
a

^

1 Biza we 5 -
2 BiZa Ev 28 9 8 8 1 5 1 8 8 6
3 BiZa we 41 21 19 19 2 16 6 12 16 13
4 BuiZa Ev 21 5 5 5 - 3 1 4 4 3

5 EZ Ev 4 -
6 EZ Ev 12 4 3 4 3 1 1 1 2 3

7 Just Ev 8 1 - - - - - - - -
8 Just/EZ Ev 13 2 1 2 1 - - 1 2 1
9 Fin we 51 36 32 36 8 25 9 21 28 25

10 LV We 4 -
11 LV We 10 5 4 5 1 3 2 2 5 2
12 LV Pi 5 -
13 LV Fi 5 1 1 - - 1 1 - 1 -
14 SZW Ev 7 1 - 1 - 1 - - 1 1
15 SZW We 11 1 1 1 1 1 1 - 1 -

16 SZW Ev 5

17 SZW We 14 2 1 2 - 1 1 2 2 2
18 VROM Ev 9 2 2 2 - 2 1 1 1 -

19 VROM Ev 9 1 1 1 - 1 1 1 1 1
20 VROM Ev 3 -

21 VROM We 20 5 4 4 1 4 2 1 4 3
22 VROM Fi 15 2 1 1 - 1 1 1 1 1

23 VROM Ev 8 1

24 VROM We 2 -
25 VROM Ev 11 S 4 4 1 3 1 1 3 3
26 VW We 8 3 2 2 1 2 2 - 2 -
27 VW Ev 3 -
28 VW We 5 1 1 1 - - 1 - 1 -
29 VW We 4 -
30 VW We 5 -
31 VW Ev 1 -
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Vervolg tabel 1

jaarverslag' wet

32" Toepassing Wet Personenvervoer Wet Personenvervoer, art. 71
33 Bestuur Ned. Instituut Vliegtuigontwikk. Wet Ned. Iaat. Vliegtuigontwikkeling, art. 3
34' Commissariaat voor de Media Mediawet, art. 9
35m Ontwikkelingen op deelterreinen van het Welzijnswet, art. 9

maatschappelijk en soc.-culturele welzijn
36' Emancipatieraad Wet op de Emancipatieraad, art. 11
37' Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers + Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers art 26a

Raad Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoff. Wet Uitkering Burger-oorlogssl.offers art. 47
382 Toepassing Wet Voorz. Gezondheidszorg Wet Voorzieningen Gezondheidszorg, art. 4
39 Raad van Toezicht ABP (+bestuur) ABP wet, art. Lll
40 Raad van Toezicht Spoorwegpensioenwet, art. LI l
41' Commissie Gelijke Behandeling van Wet Gelijke Behandeling Mannen en

mannen en vrouwen bij de arbeid' Vrouwen, art. 19
42 Kamers van Koophandel Wet Kamers van Kooph. en Fabrieken art. 3
43 Orde van Registeraccountante Wet op de Registeraccountants, art. 32
44 Mijnraad Wet op de Mijnraad, art. 2
45 Raad Belastingadministratieconsulenten Wet op de accountants-belasting-

administratieconsulenten, art. 2
46' Algemene Energieraad Wet op de Algemene Energieraad, art. 3
47 's Rijks Munt Muntwet, art. 12
48 De Nederlandse Bank Wet Toezicht Kredietwezen
49 Centrale Raad van Advies v/h Gevangenis- Beginselenwet Gevangeniswezen, art. 5

wezen, de Psychopatenzorg en de Recl.
50 Waarborgfonds Wet Aansprakelijkheid Motorvoeg., art. 23
51 Voedingsraad Wet op de Voedingsraad, art. 10
52 Hoofdinspecteur Wet Regionaal Onderw. Bijz. Kunsten art. 10
53 Hoofdinspecteur Kleuteronderwijs Kleuteronderwijswet, art. 112
54 Hoofdinspecteur Lager Onderwijs Lager Onderwijswet, art. 180
55 Landelijke en Regionale Organen Wet op het Leerlingenwezen, art. 5
56' Colleges van Bestuur Open Universiteit Wet Open Universiteit, art. 29
57 Besturen Universiteiten en overige Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

instellingen wetenschappelijk onderwijs arts. 53, 131, 222, 225
58 Academische ziekenhuizen Wet op het Wetensch. Onderw. artt. 156, 169
59 Sectorraden Raamwet sectorraden onderzoek en ontw., 9
60 Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wet Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek Wetenschappelijk Onderzoek, art. 25
61 Onderwijsraad Wet Instelling Onderwijsraad, art. 5
62 Raad van Advies Bibliotheekwezen Wet Raad van adv. Bibl.wezen, art. 10
63 Commissie Gelijk Loon Wet Gelijk Loon, art. 14
64 Burgemeesters en Wethouders Arbeidsbemiddelingenwet, art. 56
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1 oordeel over de drie best herinnerde jaarverslagen
gebruikt voor informaties

N a
aanwezig over

32 VW Ev 9 4 3 3 1 2 1 2 3 2
33 VW We 6 1 1 1 - 1 - 1 1 -
34 WVC We 19 5 5 5 1 3 3 4 5 5
35 WVC Ev 12 1 1 1 1 - - 1 1 1

36 WVC Ev 35 10 8 9 1 7 6 5 8 6
37 WVC We 16 3 3 3 2 2 2 3 3 3

38 WVC Ev 7 1 1 1 - 1 - 1 1 1
39 BiZa Ev 8 2 1 1 - 1 - 1 1 1
40 BiZa Ev 1 -
41 SZW/BiZa We 24 2 2 2 1 1 1 2 2 2

42 EZ Ev 11 1 1 1 - 1 1 1 1 1
43 EZ We 5 -
44 EZ We 4 1 1 1 - 1 1 1 1 1
45 EZ We 4 -

46 EZ Ev 12 7 6 7 - 6 3 5 5 2
47 Fin Ev 7 -
48 Fin Ev 14 6 6 6 1 5 1 5 5 5
49 Just we 7 3 2 2 - 2 - - 2 -

50 Just/Fin Fi 8 -
51 LV/WVC We 2 -
52 O&W We 2 -
53 O&W Ev 5 -
54 O&W Ev 6 1 1 1 - 1 1 - 1
55 O&W We 6 1 1 1 - 1 1 - 1
56 O&W Ev 9 1 1 1 1 1 1 -
57 O&W We 12 1 1 1 - 1 1 1 1 1

58 O&W We 3 2 2 2 - 2 1 1 1 2
59 O&W We 8 1 1 1 - - - 1 1 -
60 O&W We 13 2 2 2 1 1 1 1 1

61 O&W We 14 5 3 3 - 1 - 4 2 3
62 O&W/VWC We 9 2 1 2 - - 1 2 2 -
63 SZW We 12 2 2 2 - 1 1 1 2 1
64 SZW Ev 1 -
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Vervolg tabel 1

jaarverslag' wet

65 Emigratiebestuur Emigratiewet, art. 7
66 Werkgevers Arbeidsomstandighedenwet, art. 10
67 Raad Beroepskeuzevoorlichting Wet Raad Beroepskeuzevoorl., art. 9
68 Bedrijfscomnussies Wet op de Ondernemingsraden, art. 40
69 Ziekenfondsraad Ziekenfondswet, art. 62
70 Ziekenfondsraad Ziekenfondswet, art. 72
71' Sociale Verzekeringsraad Organisatiewet Sociale Verz., art. 46
72' Bedrijfsverenigingen Organisatiewet Sociale Verz., art. 12
73' Gemeenschappelijke Medische Dienst Organisatiewet Sociale Verz., art. 22d
74' Arbeidsongeschiktheidsfonds WAO, art. 75

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds AAW, art. 71
75' Algemeen Werkloosheidsfonds nWW, art. 108
76' Toealagenfonds Toeslagenwet, art. 36
77 Kampeerraad Kampeerwet, art. 8
78' Huurcommissies Wet op de Huurcommissies, art. 24
79 Commissie voor de Milieueffectrapportage Wet Alg. Bepalingen Milieuhyg., art. 77b
80 Wereld-omroep Mediawet, art. 79
81 Persraad Wet Voorziening Persraad, art. 3
82 Raad Jeugdbeleid Wet op de Raad v/h Jeugdbeleid, art. 12
83' Centr. Orgaan Tarieven Volksgezondheid Wet Tarieven Gezondheidszorg, art. 29
84 Nationale Raad voor de Volksgezondheid Gezondheidswet, art. 19
85 Gezondheidsraad Gezondheidswet, art. 34
86 Provinciale Raden Volksgezondheid Gezondheidswet, art. 60
87 College voor Ziekenhuisvoorzieningen Wet Ziekenhuisvoorzieningen,art. 2
88 Ziekenhuizen Wet Afbreking Zwangerschap, art. 6
89 Gedeputeerde Staten Wet Bejaardenoorden, art. 26a
90 Raad voor de Kunst Wet op de Raad voor de Kunst, artt. 21, 23

Door tenminste een kamerlid genoemd als jaarverslag waardoor zijn mening over de werking/
uitvoering van een wet is beinvloed.

2 Verslag door de Minister.
r De eerste 38 jaarverslagen moeten volgens de wet aan de Staten-Generaal worden overlegd.

Gelet op de formulering van de wet zijn de jaarverslagen ingedeeld in: evaluerend (Ev),
beschrijving van werkzaamheden (We) en zuiver financieel (Pi).
Amendement, wetsvoorstel, wetswijziging, motie ingediend, kamervraag gesteld.
Gebruik in debat, u.c.v, discussie in fractie e.d.
Contact opgenomen met bewindslieden, ambtenaren of derden.
Op grond waarvan men zich een goed oordeel denkt te kunnen vormen over deze onderwerpen.

9 De stand van zaken of de ontwikkelingen op het betreffende terrein.
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5

65 SZW We
66 SZW Ev
67 SZW We
68 SZW We
69 SZW We
70 SZW Pi
71 SZW Ev
72 SZW Ev
73 SZW We
74 SZW Ev

75 SZW Ev
76 SZW Ev
77 VROM We
78 VROM We
79 VROM We
80 WVC We
81 WVC we
82 WVC We
83 WVC We
84 WVC We
85 WVC We
86 WVC We
87 WVC We
88 WVC We
89 WVC Ev
90 WVC We

oordeel over de drie best herinnerde jaarverslagen
gebruikt voor informaties

N

3 ó
aanwezig over

m

á .. °°8

2 1 1 - 1 1 - - -

2 2 2 1 1 2 1 2 2

6 -
7 -
4 1 1 1 1 - - 1 1 1
7 3 2 3 - 1 - 2 1 2
9 -
8 -

10 1 1 1 - 1 1 1 1 1
23 5 1 4 - 2 - 4 4 2

5 2 2 2 - 2 - 2 2 2
10 2 2 2 - 1 - 2 2 1
12 -

1 -
5 2 1 1 - 1 - 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2 -

10 4 3 3 - 3 3 2 3 3

totaal, abs. 829 198 163 178 33 126 67 115 151 118
in % 100% 82% 90% 17% 64% 34% 58% 76% 60%

verschillende titels 90 55 52 52 23 47 38 32 51 40
in % 100% 96% 96% 42% 85% 69% 58% 93% 73%

° De (doelmatigheid en/of het effect van de) werkzaamheden van de instelling.
De doelmatigheid en/of het effect van de wet of knelpunten bij de uitvoering.
Tot 1 juli 1989 betrof het twee commissies, een voor de openbare dienst en een voor
particulieren.
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Tabel 2: Samenhang tussen de antwoorden van kamerleden op de vragen betreffende af-
zonderlijke jaarverslagen (N=198)

mening over

alg. bruikbaarheid')
voor het parlementaire

werk

zinvolheid() het
jaarverslag

te lezen

p phio» p phi

mening over de zinvolheid^6) 0,000 0,58

feitelijk gebruik:
kamervragen e.d. 0,007 0,21 NS -
kamervergaderingen e.d. 0,000 0,43 0,000 0,27
contact met ambtenaren e.d. 0,003 0,23 NS -

oordeel over informatie m.b.t.:
1. het betreffende terrein (2) 0,043 0,16 0,001 0,26
2. de feitelijk verrichte werkzaamheden 0,001 0,24 0,000 0,33
3. evaluatie van de werkzaamheden') NS'n - 0,003 0,23
4. wetsevaluatieve aspecten`) 0,025 0,17 0,000 0,30
3 of 4 0,02 0,18 0,000 0,33

lid van welke kamer? NS (7) - NS -

Dit geeft de mate van samenhang aan tussen de variabelen. In dit geval (het betreft
alle 2 bij 2 tabellen: phi=pearson r) zijn ze onderling vergelijkbaar.

(2) Over de stand van zaken of de ontwikkelingen op het betreffende terrein is in het jaar-
verslag wel/geen goede informatie te vinden.
Over de doelmatigheid en/of het effect van de werkzaamheden van de instelling is in
het jaarverslag wel/geen goede informatie te vinden.

^D Over de doelmatigheid en/of het effect van de wet of knelpunten bij de uitvoering is in
het jaarverslag wel/geen goede informatie te vinden.
wel of niet bruikbaar

(6) wel of niet zinvol
(A Niet significant: de kans dat het verschil toevallig is, is groter dan 5%.

Er was in geen enkel opzicht een verband tussen het oordeel over de informa-
tie in de jaarverslagen en het feitelijk gebruik dat men ervan maakte.
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Tabel 3: Oordeel van kamerleden (N=198) over de informatievoorziening van vier af-
zonderlijke jaarverslagen met betrekking tot een aantal onderwerpen, in %

er is goede informatie aanwezig over:
a. feitelijk verrichte werkzaamheden
b. stand van zaken op betreffende terrein
c. doelmatigheid uitvoeringswerkzaamheden
d. effecten uitvoeringswerkzaamheden
e. doelmatigheid betreffende wet(ten)
f. effecten van betreffende wet(ten)
g. knelpunten in uitvoering wet(ten)

c en/of d (evaluatie werkzaamheden)
e en/of f en/of g (wetsevaluatie)
c en/of d en/of e en/of f en/of g

vond het zinvol het jaarverslag te lezen

was bruikbaar voor het parlementaire werk

verslaggevende instelling*

totaal RBB ARK ER OMB
N=198 N=9 N=36 N=10 N=21

66 89 67 80 76
58 89 58 50 57
44 56 53 40 57
40 33 47 30 43
37 33 53 30 48
37 33 44 50 38
37 33 36 40 48

54 67 61 40 71
60 67 69 60 62
70 78 75 60 76

90 89 100 90 90

82 89 89 80 90

* Alleen die verslagen zijn hier opgenomen, waarover door negen of meer kamerleden
de betreffende vragen zijn beantwoord (RBB=Raad voor het Binnenlands Bestuur,
ARK=Algemene Rekenkamer, ER= Emancipatieraad, OMB=Nationale Ombudsman).
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Tabel 4: Oordeel van niet-kamerleden (N=159) over de leesbaarheid en dergelijke van
acht jaarverslagen, in %

N-

Het oordeel was goed
met betrekking tot**:
a. overzichtelijkheid
b. duidelijkheid
c. leesbaarheid
d. vormgeving
e. info-verstrekking

in het algemeen
f. informatie van belang

voor respondent
g. diepgang
h. totaalindruk

verslaggevende instelling*

totaal RBB NRV CVM OMB Sch.F. SVR SVB SFB
159 19 26 9 24 22 21 16 22

88 84 89 89 96 82 71 94 100
80 90 62 78 79 77 86 94 76
79 84 73 78 79 68 81 81 86
81 79 73 89 75 73 81 88 96

87 84 81 89 92 86 91 88 91

59 42 50 57 71 68 62 50 68
53 42 65 56 88 50 29 44 41
83 74 73 67 96 86 81 100 86

* RBB=Raad voor het Binnenlands Bestuur, NRV=Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, CVM=Commissariaat voor de Media, OMB=Nationale Ombudsman,
Sch.F=Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, SVR=Sociale Verzekerings-
raad, SVB=Sociale Verzekeringsbank, SFB=Sociaal Fonds Bouwnijverheid
De kans dat het verschil tussen de instellingen aan toeval te wijten is, is nergens
kleiner dan 5%.
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Tabel 5: Het feitelijk gebruik (N=152) dat lezers van 8 jaarverslagen maken", in %

totaal
N. 152

gebruik:
a. in rapporten, nota's

e.d.4" (S") 44
b. in interne vergaderingen" 37
c. onderbouwen claims,

beïnvloeden politiek'' 20
d. aanzet tot nieuw beleid 9
a of b of c of d 70

contact met opstellers:
betrokken geweest bij
maken jaarverslag (S) 11
contact gehad met

opstellers (overigen) (S) 18

n.a.v. jaarverslag contact
gehad met:
a. minister of ministerie (S) 6
b. kamerleden (S) 9
c. anderen buiten de eigen

organisatie (S) 16
a of b of c (S) 21

verslaggevende instelling«'

RBB NRV CVM OMB Sch.F. SVR SVB SFB
18 26 9 23 22 21 14 19

61 42 22 57 9 48 50 58
39 46 44 44 32 24 36 32

33 23 11 13 36 24 0 11
11 12 0 26 0 5 7 5
78 73 67 83 64 67 57 68

0 15 0 0 0 14 7 42

17 15 0 48 14 14 7 16

22 0 0 17 0 5 0 0
33 4 0 26 0 0 0 0

44 12 0 35 9 5 0 16
50 15 0 52 9 10 0 16

'" Het gaat om het feitelijk gebruik (excl. de eigen opinievorming) dat de ontvanger
(niet-kamerlid) of de instelling waarbij hij werkzaam is maakt van het jaarverslag.
Slechts die ontvangers van jaarverslagen zijn in de tabel opgenomen die het jaarver-
slag uit hoofde van hun functie lezen.

m RBB=Raad voor het Binnenlands Bestuur, NRV=Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, CVM=Commissariaat voor de Media, OMB=Nationale Ombudsman,
Sch.F=Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, SVR=Sociale Verzekeringsraad,
SVB=Sociale Verzekeringsbank, SFB=Sociaal Fonds Bouwnijverheid

('> S staat voor significant verschil: de kans dat het verschil tussen de instellingen aan
toeval te wijten is, is <5%.

t" gebruik in (onderzoeks)rapporten, statistieken, (beleids)notities, enz.
cs^ inhoudelijke bespreking van jaarverslag in bestuursvergaderingen of andere interne

vergaderingen
tw onderbouwen van claims, wensen e.d. of beinvloeding van de politiek
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Tabel 6: Samenhang tussen de antwoorden van lezersel) op een aantal vragen betreffende
inhoud en gebruik (N=157)

feitelijk gebruik:
a. in rapporten, nota's e.d.(')
b. in interne vergaderingent`)
c. claims, beïnvloeden politiek(')
d. aanzet tot nieuw beleid
a of b of c of d

contact met minister, kamerleden of anderen

oordeel over informatie m.b.t.:
1. het betreffende terreinti
2. de feitelijk verrichte werkzaamheden
3. evaluatie van de werkzaamhedentn
4. wetsevaluatieve aspectent8'
3 of 4

bruikbaarheidjv. om wet te evaluerent10'

mening over bruikbaarheid
zinvolheid('> het jaarverslag om

jaarverslag te lezen wet te evalueren

p
phi°° p phi

0,006 0,23 NS -
NS - NS -
NS - NS -
NS - NS -
0,005 0,29 NS -

NS - NS -

0,046 0,18 0,048 0,17
NS - NS -
NS - 0,000 0,33
NS - 0,001 0,27
NS - 0,001 0,28

0,023 0,20

niet-kamerleden
Dit geeft de mate van samenhang aan tussen de variabelen. In dit geval (het betreft
alle 2 bij 2 tabellen: phi=pearson r) zijn ze onderling vergelijkbaar.
gebruik in (onderzoeks)rapporten, statistieken, (beleids)notities, enz.
inhoudelijke bespreking van jaarverslag in bestuursvergaderingen of andere interne
vergaderingen

(3) onderbouwen van claims, wensen e.d. of beïnvloeding van de politiek
(6) Over de stand van zaken of de ontwikkelingen op het betreffende terrein is in het

jaarverslag wel/geen goede informatie te vinden.
(1) Over de doelmatigheid en/of het effect van de werkzaamheden van de instelling is

in het jaarverslag wel/geen goede informatie te vinden.
Over de doelmatigheid en/of het effect van de wet of knelpunten bij de uitvoering is
in het jaarverslag wel/geen goede informatie te vinden.

n wel of niet zinvol
t10^ Het gelezen jaarverslag is wel of geen goed middel om de betreffende wet te evalue-

ren.

Er was in geen enkel opzicht een verband tussen:
- het oordeel over de informatie in de jaarverslagen en het feitelijk gebruik

dat men ervan maakte;
- het oordeel over de informatie in de jaarverslagen en contact met minis-

ter(ie), kamerleden of anderen.
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Tabel 7: Oordeel of jaarverslagen en wetenschappelijke evaluatie onderzoeken in het al-
gemeen een goed middel zijn om (de werking van) wetten of onderdelen daar-
van na te gaan, in %

kamerleden* andere ontvangers** op-

1• 2- totaal lezers niet- totaal stellers

lezers
N=29 N=42 N=71 N=158 N=59 N=21 N=40

jaarverslag goed
evaluatiemiddel 62 79 72 63 56 61 53
wetensch. onderzoek
goed evaluatiemiddel 86 86 86 84 90 86 81

* De verschillen tussen Eerste en Tweede Kamer zijn niet significant.
** De verschillen tussen lezers en niet-lezers zijn niet significant.
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

1989

K1 Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-
experimenten
L. CM. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
M.J. Zeilstras H. G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

KS Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Naborn
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