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Geachte voorzitters,
Sinds 2017 is het in de Tweede Kamer traditie om enkele dagen na Verantwoordingsdag een V-100 te
organiseren. Honderd mensen uit de samenleving onderzoeken op uitnodiging van de vaste commissie
voor Financiën de jaarverslagen van enkele ministeries. Zij formuleren vragen bij de jaarverslagen
vanuit hun eigen ervaring met een specifiek beleidsthema. Deze vragen worden vervolgens door de
commissies voorgelegd aan de bewindspersonen.
De doelstellingen van de V-100 zijn:
meer vertrouwen in de politiek bij de deelnemers;
een inhoudelijke bijdrage aan de behandeling van de jaarverslagen;
meer aandacht voor de verantwoording.
Een nevendoel van de V-100 is het stimuleren van burgerparticipatie in de democratie.
De vaste commissie voor Financiën stelt voor om op maandag 25 mei 2020 wederom een V-100 te
organiseren, waarbij gekozen is voor de doelgroep jonge wetenschappers (aio’s, postdocs,
(buiten)promovendi). De keuze van deze doelgroep heeft verband met het rondom
Verantwoordingsdag organiseren van een Evidentie Evenement in de Kamer (motie-Tielen c.s.,
Kamerstuk 29338, nr. 203). Er is voor gekozen om de V-100 dit jaar bij dit evenement te laten
aansluiten. Het doel van het Evidentie Evenement is om wetenschap en politiek dichter bij elkaar te
brengen en de rol van evidence based beleid onder de aandacht te brengen. Alle leden zullen worden
uitgenodigd voor dit evenement, waarvan de invulling later volgt.
De vaste commissie voor Financiën nodigt uw commissie uit een actieve bijdrage te leveren aan de
V-100 in 2020. De commissie vraagt u twee thema’s aan te leveren, waarmee de jonge
wetenschappers tijdens de V-100 aan de slag kunnen. Geschikte beleidsthema’s hebben zowel groot
maatschappelijk belang als beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau (zodat hierover in de
jaarverslagen verantwoording wordt afgelegd). Daarnaast sluiten deze aan bij de doelgroep en lenen
deze zich voor een beoordeling vanuit “evidence based perspectief”. Overigens zal de naamgeving van
de V-100 mogelijk in de komende weken worden veranderd, omdat uit de evaluatie blijkt dat deze niet
meteen duidelijk maakt waar deze dag voor staat.
Mede namens de leden Tielen (VVD), Sneller (D66), Snels (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA), die
namens de vaste commissie voor Financiën c.q. de integrale werkgroep begroten en verantwoorden de
organisatie van de V-100 op zich zullen nemen, hoop ik dat u bereid bent een bijdrage te leveren aan
de V-100 in 2020 en zie ik uit naar uw voorstellen voor de beleidsthema’s.
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Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
A.H.M. Weeber
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