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MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal
(IIA).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
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B. BEGROTINGSTOELICHTING
Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer,
alsmede leden van het Europees Parlement
Door de niet geplande tussentijdse verkiezingen is er in 2012 een groter
beroep gedaan op, met name, de wachtgelden dan in een
niet-verkiezingsjaar.
Artikel 3. Wetgeving en Controle Tweede Kamer
De voortgang in de ICT-projecten is minder voorspoedig verlopen dan
voorzien. Uiteindelijke realisatie/oplevering zal plaatsvinden in 2013.
Door inzet van Linked Data-technologie wordt samenhang in informatie
gecreëerd. Een eerste proeve daarvan is eind 2012 al zichtbaar geworden.
Begin 2013 zullen meer resultaten zichtbaar worden in de vorm van
overzichten van moties en amendementen. De versie 2.0 van het
verslagleggingondersteunend systeem (VLOS) is nagenoeg gereed en zal
in 2013 in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn er acties ondernomen
om info uit Parlis aan de burger beschikbaar te stellen en een nieuwe
startsite van Plein 2 in gebruik genomen omgezet naar een nieuw content
management systeem (CMS).
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
Ook op het artikel Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer is
sprake van onderuitputting als gevolg van de niet geplande Tweede
Kamerverkiezingen in 2012. Door het verkiezingsreces zijn er minder
activiteiten ondernomen op het gebied van interparlementaire
betrekkingen.
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