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32 792 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in 
verband met de wijziging van een aantal 
begrotingen en enkele technische aanpassingen 
(Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 
2001) 

Nr. 5  VERSLAG 
Vastgesteld 5 juli 2011  

De commissie voor de Rijksuitgaven1, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te 
brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering op 
de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen afdoende zal hebben 
geantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit 
wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

Algemeen 

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennis genomen van 
het voorstel voor wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 in verband met 
de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpas-
singen. De VVD-fractie geeft aan dat zij het uitgangspunt van wetgevings-
doelmatigheid in dit kader onderschrijft, maar vraagt nog nadere 
toelichting ten aanzien van een onderdeel van het wetvoorstel. 

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van dit wetsvoorstel. Deze leden hebben geen additionele vragen. 

Artikel I, onderdeel A, onder 4 

De leden van de VVD-fractie merken op dat ten aanzien van de toevoeging 
van onderdeel j bij artikel 1 lid 1 van de Comptabiliteitswet 2001 (voorstel, 
Artikel I, onderdeel A4), de Algemene Rekenkamer een alternatieve tekst 
voorstelt om de enigszins ruime definitie van de tekst te beperken tot 
uitsluitend programmabegrotingen. De minister beschrijft in zijn reactie 

 

1  Samenstelling:
Leden: Omtzigt, P.H. (CDA), Veen, E. van der 
(PvdA), Neppérus, H. (VVD), Gerven, H.P.J. van 
(SP), voorzitter, Blanksma-van den Heuvel, 
P.J.M.G. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Broeke, 
J.H. ten (VVD), ondervoorzitter, Ouwehand, E. 
(PvdD), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Bashir, F. (SP), 
Sap, J.C.M. (GL), Harbers, M.G.J. (VVD), 
Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), 
Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), 
Mulder, A. (VVD), Dijkgraaf, E. (SGP), 
Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66), 
Besselaar, I.H.C. van den (PVV), Schouten, C.J. 
(CU) en Vacature (CDA).
Plv. leden: Knops, R.W. (CDA), Vermeij, R.A. 
(PvdA), Ziengs, E. (VVD), Gesthuizen, S.M.J.G. 
(SP), Haverkamp, M.C. (CDA), Gerbrands, K. 
(PVV), Beek, W.I.I. van (VVD), Thieme, M.L. 
(PvdD), Monasch, J.S. (PvdA), Irrgang, E. (SP), 
Grashoff, H.J. (GL), Straus, K.C.J. (VVD), 
Hamer, M.I. (PvdA), Kuiken, A.H. (PvdA), Gent, 
W. van (GL), Beertema, H.J. (PVV), Boer, B.G. 
de (VVD), Staaij, C.G. van der (SGP), Pechtold, 
A. (D66), Koşer Kaya, F. (D66), Graus, D.J.G. 
(PVV), Slob, A. (CU) en Hijum, Y.J. van (CDA).
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de nadelen van de voorgestelde formulering. Welke alternatieve tekst acht 
de minister op dit punt wel mogelijk voor dit onderdeel om tegemoet te 
komen aan het commentaar van de Algemene Rekenkamer? 

De Voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Van Gerven 

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,
Groen
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