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34 426 Regels inzake het beheer, de 
informatievoorziening, de controle en de 
verantwoording van de financiën van het Rijk, 
inzake het beheer van publieke liquide middelen 
buiten het Rijk en inzake het toezicht op het 
beheer van publieke liquide middelen en 
publieke financiële middelen buiten het Rijk 
(Comptabiliteitswet 2016) 

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 september 2016 

Tijdens het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 
2016 heb ik Uw Kamer de volgende informatie toegezegd. 

In reactie op de vraag waarom het openbaar subsidieregister (de 
opendata over rijkssubsidies) niet in de comptabiliteitswet is verankerd, 
het volgende. De Comptabiliteitswet regelt de hoofdlijnen van het beheer 
van de financiën van het Rijk. Uitvoeringsvoorschriften worden in lagere 
regelgeving geregeld. Zo volgt uit de Regeling rijksbegrotingsvoor-
schriften (hierna: RBV) dat de open data over de realisatiecijfers van de 
rijkssubsidies jaarlijks (over het voorafgaande jaar) per departement 
worden gepubliceerd. In het tijdsschema van de RBV is vastgelegd dat – 
en op welk moment – de beleidsverantwoordelijke departementen deze 
informatie aan het Ministerie van Financiën moeten opleveren. Deze open 
data informatie bevat een overzicht van alle subsidieontvangers en de 
daarbij behorende betalingen, onderverdeeld naar subsidieregeling en/of 
incidentele subsidie. Het uitgangspunt hierbij is «open, tenzij». De 
departementen zijn gehouden aan een format dat vastligt in de RBV, maar 
zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van deze 
overzichten. Elke Minister is namelijk verantwoordelijk voor het beheer 
van zijn eigen begroting. Financiën publiceert de overzichten op verant-
woordingsdag op http://opendata.rijksbegroting.nl/. 

Ten aanzien van de verhoudingen tussen de aandeelhouders van de 
staatsdeelnemingen en de deelnemingen van de gemeenten en provincies 
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zijn twee overzichten bijgevoegd1. Aangezien er geen volledig overzicht 
voorhanden is van de aandeelhouders van de lokale deelnemingen heb ik 
me beperkt tot het geven van een enkel voorbeeld. 

De Minister van Financiën, 
J.R.V.A. Dijsselbloem

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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