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•cTficrT Wetsvoorstel specifieke uitkeringen

Bij brief van 7 augustus 2007 hebben we u een reactie gegeven op een
conceptvoorstel van wet tot Wijziging van de Financiële-vertioudingswet en enkele
andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de
algemene fondsen en over specifieke uitkeringen, hierna te noemen Wetsvoorstel
specifieke uitkeringen. In de bijlage blj die brief hebben we voorstellen gedaan
voor de nieuwe artikelen 54, vijfde en zesde lid en 55a van de Comptabiliteitswet
2001. We hebben met voldoening geconstateerd dat ons voorstel voor een nieuw
artikel 54, vijfde en zesde lid inhoudelijk ongewijzigd is opgenomen in het
Wetsvoorstel specifieke uitkenngen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31
327, nr. 2, blz. 7).
Ook ons voorstel voor een nieuw artikel S5a in de Comptabiliteitswet 2001 is voor
het grootste gedeelte overgenomen. We missen echter twee,vqor_pns essentiëte.
onderdelen van ons voorstel in het wetsvoorstel. In de bijlage hebben we het door
dn's voorgestelde artikel (met een technische aanpassing] en het artikel zoals het
luidt in het wetsvoorstel opgenomen.
Het eerste essentiële onderdeel in ons voorstel Is dat een specifieke uitkering die In
afwijking van de Comptabiliteitswet 2001 geen Jaarlijkse verantwoording aan de
minister verplicht stelt, blj wet moet worden gerealiseerd. Er moet geen
mogelijkheid zljn om een dergelijke afwijking krachtens de wet, dus bij lagere
regelgeving te regelen. Indien het wetsvoorstel wet wordt, zal die mogelijkheid er
ten onrechte wel zijn. Specifieke uitkeringen kunnen immers volgens artikel 17 van
de Financiele-verhoudingswet niet alleen bij wet, maar ook krachtens de wet
worden geregeld. Indien het voorgestelde artikel 55a wet wordt, zal de
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Comptabiliteitswet 2001 dit gaan toestaan ten aanzien van een meerjarige
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verantwoording. Oat betekent dat een minister bij algemene maatregel van bestuur
of bjj ministeriële regeling een specifieke uitkering met een meerJai'lQe
verantwoordingstermijn in het leven kan roepen, of dit voor een bestaande
specifieke uitkering kan doen. En dit zonder dat de Tweede Kamer de mogelijkheid
heeft, hier haar mening over uit te spreken.
We vinden het essentieel dat de Tweede Kamer voor elke specifieke uitkering
waarbij geen Jaarlijkse verantwoording verplicht wordt gesteld (dus ln afwijking
van de Comptabiliteitswet 2001), haar mening hierover geeft.
Ten tweede geeft het voorstel ruimte aan de minister om niet jaarlijks
verantwoording af te leggen over zowel de beleidsinformatie als de financiële
informatie. Naar onze opvatting kan de minister zich heel goed Jaarlijks
verantwoorden over de financiële Informatie blj een specifieke uitkering met een
meerjarige verantwoording, omdat deze gegevens uit zijn eigen financiële
administratie blijken. Hij kan deze dus opnemen In de toelichting bij de
verantwoordingsstaat en de Tweede Kamer daarover via het jaarverslag
informeren. De kern van onze opmerking is dat alleen de beleidsinformatie niet
Jaarlijks hoeft te worden verstrekt. Dit betekent dat het zinvol Is In artikel 55a op
te nemen dat afgeweken wordt van het derde lid van artikel 54 (en het eerste lid,
onder a).
Wij verzoeken u dan ook artikel 55a aan te passen In de zin, zoals opgenomen in
de bijlage.
Een afschrift van deze brief zenden we aan de minister van Financiën.
Algemene Rekenkamer

drs. G. de Jong,

dr. P. van der Knaap,

wnd. president

wnd. secretaris
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Bijlage w e t t e k s t e n a r t i k e l 55a C o m p t a b i l i t e i t s w e t 2 0 0 1
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Artikel 55a zoals het luidt ln het Wetsvoorstel (Tweede Kamer, vergaderjaar 20072008, 31 327, nr. 2, blz. 7):
1. Indien voor een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a, eerste
en derde lid, van de Financiele-verhoudingswet geen jaarlijkse verantwoording
verplicht ls gesteld aan de ontvanger van de uitkering, volstaat
Onze Minister wie het aangaat met het opnemen in het jaarverslag,
bedoeld in artikel 5 1 , van die verantwoordingsinformatie, die volgens het
wettelijk voorschrift aan Onze Minister moet worden verstrekt.
2. Onze Minister van Financiën kan nadere regels stellen met betrekking
tot de verantwoordingsinformatie.
Voorstel van de Algemene Rekenkamer gedaan in de bijlage bij de brief van 7
augustus 2007 (ons kenmerk 7003363 R):
1. Indien bij wet een specifieke uitkering als bedoeld In artikel 15a, eerste en
derde lid, van de Financiele-verhoudingswet wordt ingesteld en die wet geen
jaarlijkse verantwoording verplicht stelt aan de ontvanger van de uitkering,
volstaat, in afwijking van artikel 54, eerste Hd, onder a en het derde Hd, Onze
minister wie het aangaat met het opnemen ln hetjaarverslag, bedoeld ln artikel
51, van die verantwoordingsinformatie, die volgens wettelijk voorschrift aan Onze
minister moet worden verstrekt.
2. Onze Minister van Financiën kan nadere regels stellen met betrekking tot de
verantwoordingsinformatie.
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