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Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende
bepalingen inzake het beheer van liquide
middelen van rechtspersonen die collectieve
middelen beheren, inzake de financiering van
die rechtspersonen en inzake de beheersing van
het EMU-saldo voor zover dit saldo door het
financieel beheer van deze rechtspersonen
wordt beïnvloed (Eerste wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 december 2002
In de nota naar aanleiding van het verslag over de Eerste wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001 heb ik onder punt 5 een uiteenzetting gegeven
over de voorhangprocedure die op grond van artikel 45, vijfde lid, al dan
niet zou moeten worden toegepast. De bepaling van dat artikellid is bij
amendement door de Tweede Kamer aan het wetsvoorstel tot wijziging
van de CW 2001 toegevoegd.
De gegeven uiteenzetting is door een misverstand niet geheel juist. Bij
deze brief wil ik alsnog een juiste interpretatie van artikel 45, vijfde lid,
geven.
De tekst van artikel 45, vijfde lid luidt: De voordracht voor een krachtens
het eerste, tweede en derde lid vast te stellen algemene maatregel van
bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Deze bepaling impliceert dat voor een op grond van het eerste tot en met
derde lid op te stellen AMvB de voorhangprocedure bij de StatenGeneraal zal worden toegepast. Deze bepaling impliceert echter niet
automatisch dat bij die AMvB(’s) ook de aanwijzing van de betrokken
rechtspersonen zal moeten plaatsvinden. Het eerste en het tweede lid lid
van artikel 45 bieden namelijk de mogelijkheid de aanwijzing van de
rechtspersonen (de A1- en B1-lijst uit bijlage 2 van de memorie van
toelichting) ook krachtens die AMvB(’s) te doen plaatsvinden. In dat geval
wordt in een AMvB de bevoegdheid tot aanwijzing gedelegeerd aan de
Minister van Financiën. De aanwijzing gebeurt dan feitelijk bij een
ministeriële regeling. Deze delegatie is overigens voor de op grond van
het derde lid te regelen aanwijzing uitgesloten.
Het ligt in het voornemen om bij de eerste AMvB die krachtens het eerste
en tweede lid van artikel 45 zal worden opgesteld, de aanwijzing van de
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(initiële) A- en B-lijsten te regelen. Voor toekomstige aanpassingen van die
lijsten zal de mogelijkheid van een aanpassing bij ministeriële regeling
worden gecreëerd. De initiële lijsten zullen op deze wijze via een
voorhangprocedure bij beide kamers der Staten-Generaal worden
aangemeld.
De Minister van Financiën,
J. F. Hoogervorst

Eerste Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 035, nr. 7c

2

