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Betreft

wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Geachte heer VIsser,

Bij brief van 27 maart jl. heeft u aandacht gevraagd voor drie punten inzake de
voorgenomen wijziging van de Comptabiiiteitswet 2016 in het kader van het
wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers.

Ten eerste vraagt u aandacht voor de bevoegdheden van rekenkamers bij
(klein)dochterondernemingen van overheidsdeelnemingen waarin verschiliende
bestuurslagen gezameniijk een meerderheidsbelang hebben. Het is de regering
niet gebleken dat in de huidige praktijk aanleiding bestaat voor een verdere
uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers op dit punt. Het
wetsvoorstel voorziet derhalve niet in een dergeiijke bevoegdheid.
In de tweede plaats vraagt u naar de bedoeling van de verplichting om ook
andere betrokken bestuurslagen in te lichten in geval van onderzoek bij
gezamenlijke overheidsdeelnemingen. Naar aanleiding hiervan is in de toelichting
de bedoeiing van deze verplichting verduidelijkt. Dit voorstel voorziet niet in de
wettelijke plicht ook andere bevoegde rekenkamers in te lichten, omdat het al de
huidige praktijk is dat rekenkamers hun optreden vooraf afstemmen wanneer zij
voornemens zijn een onderzoek te verrichten bij een deelneming waarvan
verschiliende bestuurslagen aandeelhouder zijn. Daarnaast zou een dergeiijke
wettelijke plicht naar het oordeei van de regering leiden tot een ongewenste
verzwaring van de administratieve iasten van rekenkamers.
Ten slotte vraagt u aandacht voor de piaats van de bepaling over het zenden van
een afschrift van het rapport aan andere bestuurslagen. Naar aanleiding hiervan
is de betreffende bepaling ondergebracht in een afzonderlijk artikellid.

Graag zeg ik u dank voor de voortvarende wijze waarop u invulling heeft gegeven
aan het overleg ingevolge artikel 7.40, eerste lid, van de Comptabiiiteitswet 2016.
Ik verheug mij er voorts op dat het wetsvoorstel op uw steun mag rekenen. Uw
steun onderstreept het belang van gedegen rekenkameronderzoek op decentraal
niveau.
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Conform uw verzoek zai ik een afschrift van uw brief, alsmede van deze brief, bij
het wetsvoorstei voegen zoals dat achtereenvoigens aan de ministerraad, de
Afdeling advisering van de Raad van State en de Tweede Kamer der StatenGeneraal zaI worden aangeboden.
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Hoogachtend,

De minister van Biitmenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Oil
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