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Geachte heer Kleinmeulman,
De Regeling agentschappen schrijft voor dat elk agentschap ten minste eens in de
vijf jaar wordt doorgelicht. Deze doorlichting wordt gezamenlijk uitgevoerd door de
betrokken minister en de Minister van Financiën. De doorlichting van het
agentschap RIVM is nu afgerond. De doorlichting is uitgevoerd door de directie
Begrotingszaken van het ministerie van Financiën en de directie FinancieelEconomische Zaken (FEZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Met deze brief bieden wij (de directeur FEZ/VWS en ik) u ons onderzoek en
onze adviezen aan.
In het plan van aanpak voor de doorlichting is als algemene doelstelling
geformuleerd: het geven van inzicht in het functioneren van het RIVM in het licht
van de Regeling agentschappen op de gebieden (a) governance, (b) financieel
beheer en kengetallen en (c) doelmatigheidsbevordering.
De doorlichting heeft geresulteerd in een rapport dat u als bijlage aantreft. In het
rapport zijn de volgende vijf aanbevelingen opgenomen:


Treed als eigenaar nadrukkelijker op de voorgrond bij het ontstaan van
problematiek in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De eigenaar wordt geadviseerd om de opdrachtgevers in een vroeg stadium te
betrekken bij ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van hun
opdrachten. Dit helpt om het nodige draagvlak te creëren in het
besluitvormingsproces en daarmee de rol van de eigenaar als toezichthouder
op de budgettaire kaders van het RIVM en de kwaliteit van de producten beter
in te vullen.



Het RIVM dient het eigen vermogen af te bouwen tot het maximum toegestane
eigen vermogen. In uitzondering op de Regeling Agentschappen was het RIVM
toegestaan om een hoger eigen vermogen aan te houden dan het maximum
van 5% van de omzet. Vanaf het boekjaar 2013 wordt deze uitzondering niet
langer gecontinueerd.
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Besteed als RIVM aandacht aan een herijking van de
doelmatigheidsindicatoren in de agentschapsbegroting van het RIVM.
Onderzoek welke indicatoren de doelmatigheid kunnen kwantificeren in termen
van kwaliteit en productiviteit.



Onderzoek de mogelijkheden voor het aanhouden van een kleinere en
daarmee doelmatigere voorraad vaccins.
Hierdoor ontstaat een vaccinvoorraad die beter is afgestemd op het werkelijk
gebruik en de vanuit beleid minimaal gewenste vaste kern aan voorraad
vaccins. Onderzoek hiertoe de mogelijkheden om vaccins in consignatie te
geven of op basis van contractuele afspraken op afroep beschikbaar te maken.



Werk in 2014 toe naar een structurele oplossing voor de dekkingstekorten op
de natte laboratoriuminfrastructuur.
Een goede analyse van de labstrategie en mogelijk een aanpassing van het
kostprijsmodel moeten hierbij uitkomst bieden. Het verdient hierbij de
aanbeveling deze oplossing uitgewerkt en afgestemd te hebben met de
opdrachtgevers voor de vaststelling van de voorlopige tarieven in 2015.

Wij vernemen graag uw reactie (als eigenaar van het RIVM) op deze
aanbevelingen en het rapport als geheel en willen graag met u van gedachten
wisselen over de acties en gevolgen waartoe het rapport aanleiding geeft. Hiervoor
zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt.
Bij deze gelegenheid bespreken wij ook graag de openbaarmaking van het
doorlichtingsrapport. Conform de Regeling agentschappen dient de rapportage
integraal openbaar gemaakt te worden door de betrokken minister. Daarnaast
worden in het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR) de belangrijkste aanbevelingen uit
alle uitgevoerde doorlichtingen opgenomen, met een verwijzing naar de vindplaats
van deze stukken. Voorts wordt in het FJR verwezen naar een pagina op
rijksoverheid.nl waar alle doorlichtingsrapporten naast elkaar worden gepubliceerd.
De Directeur-Generaal van het RIVM heeft onlangs een formele reactie op het
rapport gegeven. Deze reactie treft u eveneens integraal aan als bijlage bij deze
brief.
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de directeur FEZ/VWS.
Met vriendelijke groet,

drs. P.J.C.M. van den Berg
Directeur Begrotingszaken
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