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33 090 IXB Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

B  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIEN1 

Vastgesteld 31 januari 2012  

Het voorbereidend onderzoek geeft de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

De vaste commissie voor Financiën heeft kennisgenomen van de wijziging 
van de Begrotingsstaten Financiën (IXB) voor het jaar 2011, welke 
samenhangen met de Najaarsnota. De leden van de commissie hebben 
hierover enkele vragen. 

Bij de door de regering gepresenteerde gewijzigde begrotingsstaat 
ontbreekt een toelichting op de (materiële) mutaties, in het bijzonder voor 
wat betreft beleidsartikel 04 (internationale financiële betrekkingen) ad 
€ 13 610 000 000. In het voorstel van wet staat bij het genoemde 
beleidsartikel 04, Internationale financiële betrekkingen, een mutatie NJN 
Verplichtingen van € 13,61 miljard (Begrotingsstaat, blz. 3).2 In de 
Memorie van Toelichting staat bij artikel 4 (blz. 10) een mutatie NJN 
Verplichtingen van 0 en wordt deze post daar (dus?) niet toegelicht.3 

De leden van de vaste commissie voor Financiën ontvangen graag een 
toelichting op de post van € 13,61 miljard alsmede op de discrepantie 
tussen het wetsvoorstel en de Memorie. 

Tevens ontvangt de commissie graag een gestaffeld overzicht van de 
mutaties en stand van de betreffende post vanaf 2010, steeds onder 
verwijzing naar het nummer van het betreffende wetsvoorstel en met een 
korte toelichting. 

Voorts is tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 2011 vastgesteld 
dat het in de Miljoenennota gepresenteerde overzicht van garantiever-
plichtingen van het Rijk niet meer actueel is. Destijds is de regering 
verzocht om, naast een geactualiseerd overzicht van de garanties, een 
overzicht te bieden van de in 2011 gerealiseerde en voor 2012 verwachte 
uitgaven in het kader van de Europese schuldenproblematiek. 

 

1  Samenstelling: 
Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), Terpstra 
(CDA), Noten (PvdA), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA), (voorzitter), Nagel (50PLUS), Elzinga 
(SP) Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Knip 
(VVD), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), 
Backer (D66), Vos (GL), De Boer (GL), De Lange 
(OSF), Sent (PvdA), Postema (PvdA), Klever 
(PVV), Van Strien (PVV), Faber-van de 
Klashorst (PVV), Ester (CU), De Grave (VVD), 
(vice-voorzitter), Van Rey (VVD), Bröcker (VVD) 
2  33 090 IXB, A. 
3  33 090 IXB, 2. 
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De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande 
vragen met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers 

De griffier voor dit verslag,
Kim van Dooren
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