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Onderwerp 

wetsvoorstel specifieke uitkeringen 

Bij brief van 4 april 2008 heeft u een verzoek ingediend over de wet tot Wijziging 
van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het 
stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over 
specifieke uitkeringen. Uw verzoek tot aanpassing van artikel 55a in de 
Comptabiliteitswet 2001 komt overeen met uw advies bij het wetsvoorstel (d.d. 7 
augustus 2007, uw nummer 7003363 R). De weging van uw advies is venA/oord 
in het wetsvoorstel, zoals aangeboden aan de Tweede Kamer (vergaderjaar 2007 
- 2008, 31 327). Niettemin licht Ik mijn weging van harte met deze brief nader 
toe. 
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In de eerste plaats is de Rekenkamer van oordeel dat een specifieke uitkering die 
in afwijking van de Comptabiliteitswet 2001 geen jaarlijkse verantwoording aan 
de minister verplicht stelt, bij wet en niet krachtens de wet moet worden 
gerealiseerd. De Rekenkamer vindt namelijk dat de Tweede Kamer van elke 
individuele specifieke uitkering (regeling) zich over de verantwoordingstermijn 
moet kunnen uitspreken. 
Met waardering constateer ik dat u de mogelijkheid van een meerjarige 
verantwoordingstermijn voor specifieke uitkeringen onderschrijft. Een niet 
jaariijkse termijn past bij het geven van vertrouwen in en verantwoordelijkheden 
aan medeoverheden om beleid met een meerjarige uitvoeringstermijn adequaat 
uit te voeren. Tevens voorkomt een meerjarige termijn onnodige 
verantwoordings- en controlelasten voor het rijk en medeoverheden. 
Het is gegeven het voorgaande, naar mijn oordeel niet aangewezen om een niet 
jaariijkse verantwoording per specifieke uitkering alleen bij wet te regelen. 
Bovendien kan een specifieke uitkering op grond van het huidige artikel 17 van 
de Financiële-verhoudingswet bij of krachtens de wet worden ingesteld. Door uw 
advies zou de Tweede Kamer in geval van krachtens de wet ingestelde 
specifieke uitkeringen van geval tot geval als medewetgever een uitspraak 
moeten doen over alleen het aspect van de wenselijkheid van de meerjarige 
verantwoording. 
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In de tweede plaats is de Rekenkamer van oordeel dat het voorstel van artikel 
55a de betrokken minister de ruimte laat om niet jaariijks verantwoording af te 
leggen over zowel de beleidsinformatie als de financiële informatie. Die ruimte 
zou er voor de verantwoording over de financiële informatie die uit de 
administratie van een departement blijkt, niet moeten zijn. 
Artikel 55a heeft betrekking op verantwoordingsinformatie vi/aarover de betrokken 
minister alleen via de medeoverheden, dus niet uit de eigen departementale 
administratie, de beschikking heeft. Dit betreft dus primair beleidsinformatie en 
secundair financiële informatie over de besteding door de medeoverheden van 
de van het Rijk ontvangen specifieke uitkeringen. Dit staat los van de verplichting 
voor departementen om zich met toepassing van artikel 54, eerste en tweede lid, 
van de Comptabiliteitswet over verstrekte specifieke uitkeringen in het jaar van 
verstrekking in de betrokken departementale jaarverslagen te moeten 
verantwoorden. Daarvoor is het niet nodig om in de voorgestelde wetstekst tot 
uitdrukking te brengen dat afgeweken wordt van artikel 54. 
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Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mede namens de minister van Financiën, 

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES, 

drs. A.Th.B. Bijleveld-Schou 
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