Den Haag, 16 september 2022

Voortouwcommissie:

commissie voor de Rijksuitgaven

Volgcommissie(s):

BiZa
FIN
J&V
SZW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15
september 2022

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

6, 10
4, 9, 10, 11, 12
4
9
9

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:
Noot:

Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van
werkzaamheden
Geen aanmeldingen.

Besluitenlijst vorige vergadering(en)
2.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de commissie voor de Rijksuitgaven van 6 juli
2022 wordt vastgesteld.

Brievenlijst
3.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Europees/internationaal
4.

Agendapunt:

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 6 juli 2022
Aanbieding speciaal verslag 'Leader en vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkeling - Plaatselijke betrokkenheid bevorderd, maar extra voordelen nog
altijd onvoldoende aangetoond' van ERK - 2022Z14621
Ter informatie.
Voortouwcommissie: LNV
Procedurevergadering: d.d. 7 september 2022
Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Landbouwen Visserijraad (18 juli) op 11 juli 2022

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 4 juli 2022
Aanbieding speciaal verslag "De reactie van de commissie op fraude in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven" van ERK 2022Z14113
Ter informatie.
Voortouwcommissie: LNV
Procedurevergadering: d.d. 7 september 2022
Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over de Landbouwen Visserijraad (18 juli) op 11 juli 2022

Volgcommissie(s):

J&V, FIN

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 juli 2022
Aanbieding advies ERK over wetgevingsvoorstellen inzake het beheren van
nieuwe eigen middelen ter financiering van NextGenerationEU - 2022Z15166
Ter informatie.
Voortouwcommissie: FIN
Procedurevergadering: d.d. 15 september 2022
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 1 september 2022
Aanbieding speciaal verslag 'De EU-instellingen en COVID-19: snelle respons,
maar optimale benutting van door de crisis ingegeven innovatie en flexibiliteit
blijft uitdagingen opleveren' van ERK - 2022Z16075
Ter informatie.
Voortouwcommissie: VWS
Procedurevergadering: d.d. 28 september 2022
Voorstel: Nog niet bekend.
Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 8 september 2022
Aanbieding speciaal verslag 'De beoordeling door de Commissie van de
nationale herstel- en veerkrachtplannen' van ERK - 2022Z16676
Ter informatie.
Voortouwcommissie: FIN
Procedurevergadering: d.d. 15 september 2022
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nationaal
5.

Agendapunt:

Noot:

6.

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Rijksuitgaven
Geen brieven of rapporten.

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 8 juli 2022
IBO Vermogensverdeling: Licht uit, Spot aan: de Vermogensverdeling - 35925IX-38
Ter informatie.
Voortouwcommissie: FIN
Procedurevergadering: d.d. 6 september 2022
Besluit: De commissie Financiën heeft besloten een technische briefing te
organiseren.

Besluit:
Noot:
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Zaak:

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

7.

Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene
Rekenkamer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 11 juli 2022
Planning reactie Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer 31865-213
Voor kennisgeving aangenomen.
• De minister van Financiën kondigt aan de Kamer in het najaar van 2022 te
informeren over de manier waarop drie wijzigingen in het controlebestel
kunnen worden doorgevoerd naar aanleiding van de peer review van de
Algemene Rekenkamer.

Noot:

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake brede welvaart in de
begrotingssystematiek (Kamerstuk 34298-37)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 7 juli 2022
Beantwoording vragen commissie inzake brede welvaart in de
begrotingssystematiek - 34298-38
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat begrotingsproces op 14
september 2022 om 18:00 uur.

Besluit:

9.

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.C. van Huffelen - 14 juli 2022
Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting - 30985-58
Ter informatie.
Voortouwcommissie: BZK
Procedurevergadering: d.d. 15 september 2022
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverelg inzake Begrotingsonderdelen
van BiZa, EZK en JV die zien op digitalisering d.d. 14 november 2022
BiZa

Agendapunt:

Besluit:

8.

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 14 juli
2022
Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 31.2 – bekostiging politie 33199-51
Ter informatie.
Voortouwcommissie: JV
Procedurevergadering: d.d. 14 september 2022
Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over politie d.d. 20 oktober 2022

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels
voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de
deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 3592591)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 6 juli 2022
Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het
budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en
sociale zekerheid verduidelijken (Kamerstuk 35925-91) - 35925-172
Technische briefing organiseren, waarbij de leden van de vaste commissie voor
Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid eveneens zullen worden uitgenodigd.
• Gelet op het onderwerp kan een gezamenlijke technische briefing kan
worden georganiseerd door de commissie voor de Rijksuitgaven, met
uitnodiging van de leden van de commissies Financien, VWS en SZW.
• Denkbaar is om deze briefing te houden in aanloop naar de Algemene
Financiële Beschouwingen en de begrotingsbehandelingen van de
ministeries van SZW en VWS. Indien u met het voorstel instemt, kan de
briefing op 29 september a.s. van 09:00-10:00 uur worden georganiseerd.
Via een e-mailprocedure kan uw beschikbaarheid worden geinventariseerd.

Besluit:

Noot:
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10.

Volgcommissie(s):

VWS, SZW, FIN

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de
eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van
het Rijk ontvangen

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 5 juli 2022
Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen
financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk
ontvangen - 35925-IX-37
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 13 oktober 2022 om 14.00 uur
BiZa, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een
politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 18 juli 2022
Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiekbestuurlijke context: 'Waar voor ons geld' - 35925-173
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
• Het IBO gaat onder meer in op lessen voor begrotingsfondsen.
• Over het IBO zal een stafnotitie worden voorbereid.
• De wetsvoorstellen voor de instellingswetten van de fondsen worden in het
najaar verwacht en liggen thans voor advisering bij de Raad van State.
• Naar verwachting wordt op Prinsjesdag een proeve aan de Kamer gezonden
van de nieuwe begrotingen/begrotingsfondsen.
• De stafnotitie zal ook op de toe te zenden proeve ingaan.
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de
Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal
zich voldoende geïnformeerd achten (Kamerstuk 36100-5)

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 12 september 2022
Reactie op de motie van het lid Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de
voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd
achten (Kamerstuk 36100-5) - 31865-215
Desgewenst betrokken bij het commissiedebat Begrotingsproces op 14
september 2022.
• Over de informatievoorziening aan de Kamer is door uw commissie
eveneens een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Heinen
(VVD) en Maatoug (GroenLinks).
• De voorbereidingsgroep zal op korte termijn aan uw commissie een voorstel
doen over de informatievoorziening aan de Kamer
FIN

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overig
13.

Agendapunt:
Noot:

Overig
Geen agendapunten.

14.

Agendapunt:

Geplande activiteiten op het terrein van de commissie voor de
Rijksuitgaven
Besluit: Ter informatie.

Noot:
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Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de
procedurevergadering Financiën)
Woensdag 28-09-2022 15.30 - 16.30 uur Technische briefing Taskforce
verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries/IOFEZ
Donderdag 29-09-2022 12.00 - 13.00 uur Vergadering Bijeenkomst
Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)
Donderdag 13-10-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven
(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
Donderdag 10-11-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven
(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
Donderdag 08-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven
(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
Donderdag 22-12-2022 11.00 - 11.15 uur Procedurevergadering Rijksuitgaven
(direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Toegevoegde agendapunten
Geen agendapunten
Rondvraag
15.

Agendapunt:
Noot:

16.

Agendapunt:
Noot:

Vragenlijst ministerie van Financiën in het kader van de evaluatie van
de Comptibiliteitswet
Het lid Snelller (D66) wijst als voorzitter van de commissie erop dat de
evaluatie van de Comptabiliteitswet inmiddels van start is gegaan. In aanloop
naar een verdiepende fase waarin interviews worden afgenomen verspreidt
het ministerie van Financiën een vragenlijst. De vragenlijst zal onder de
aandacht van de leden van de commissie en van andere Kamerleden worden
gebracht, alsmede aan medewerkers. Medewerking aan de vragenlijst wordt
van harte aanbevolen in het kader van het belang de medewetgevende en
controlerende rol van de Kamer.

Nieuwe datum technische briefing Taskforce verbetering financieel
beheer en financieel beheer ministeries (IOFEZ)
Het lid Sneller (D66) wijst als voorzitter van de commissie erop dat zich
inmiddels vier leden hebben aangemeld voor de op verzoek van de commissie
te houden technische briefing over de Taskforce verbetering financieel beheer
en financieel beheer ministeries (IOFEZ) op 28 september a.s. om 15:30 uur.
Besluit: De commissie besluit om leden die alsnog willen deelnemen in de
gelegenheid te stellen dit uiterlijk 16 september 2022 om 11:00 uur te laten
weten. Indien geen extra leden zich aanmelden zal de technische briefing
worden geannuleerd.

17.

Agendapunt:

Briefing Algemene Rekenkamer over strategische voorraden van het
Rijk
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Noot:

Het lid Sneller (D66) wijst er als voorzitter van de commissie op dat op 29
september a.s. de Algemene Rekenkamer een onderzoek publiceert over
strategische voorraden van het Rijk. Zoals te doen gebruikelijk biedt de
Rekenkamer om hieraan voorafgaand een besloten technische briefing te
verzorgen. De Rekenkamer biedt de briefing aan commissie Rijksuitgaven
vanwege het rijksbrede karakter, maar aangezien er 5 andere commissies zijn
betrokken (Financiën, EZK, LNV, VWS en IenW) kan een gecombineerde
briefing worden houden.
Besluit: De commissie besluit om op het aanbod van de Algemene
Rekenkamer in te gaan, te inventariseren op welk moment de briefing kan
worden gehouden en de betrokken andere kamercommissies bij de
inventarisatie te betrekken.

Besloten
Geen agendapunten

Griffier:

W.A. Lips

Activiteitnummer:

2022A04367
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