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Nr. 6 BRIEF VAN DE VOORZITTER 

Aan de Minister van Financiën 

Aan de Staatssecretaris van Financiën 

's-Gravenhage, 4 februari 1987 

Bij brief van 24 december 1986 (kamerstuk 19 766, nr. 4) hebt u de 
Kamer erop gewezen, dat haar tegenwoordige, op het OOW-rapport 
gebaseerde gedragslijn om suppletoire begrotingen gelijktijdig te 
behandelen met de ontwerp-begroting dan wel de Voorjaarsnota kan 
betekenen dat de met de derde wijziging van de Comptabiliteitswet 
(wetsvoorstel 19 766) beoogde versnelling van de financiële verantwoor-
dingsprocedure niet in 1988 kan worden gerealiseerd. Deze handelwijze 
zou immers in de hand kunnen werken, dat een aantal suppletoire 
begrotingen over 1 986 en eerdere jaren eerst tegen het einde van 1987 
of het begin van 1988 het Staatsblad zou bereiken, waardoor de tot-
standkoming van de geïntegreerde slotwetten/rekeningen voor 1987 in 
een grote tijdklem zou geraken. Onmiskenbaar zou een dergelijk resul-
taat haaks staan op de bedoelingen van het OOW-rapport. 

De in het OOW-rapport aanbevolen gedragslijn, waarom het hier gaat, 
houdt in, dat zoveel mogelijk een koppeling wordt aangebracht tussen 
voorgestelde beleidsmaatregelen en hun in de begroting te verwerken 
financiële consequenties. De behandeling van de suppletoire begrotingen, 
zo vermeldt het rapport (kamerstuk 19 336, nr. 2, blz. 28), «vindt plaats 
tegelijkertijd met de behandeling van de Voorjaarsnota respectievelijk de 
begroting van het betrokken ministerie». De regering heeft meermalen 
doen blijken het hier verwoorde uitgangspunt te onderschrijven. Het 
genoemde wetsvoorstel als ook uw brief van 24 december 1 986 onder-
strepen dit eens te meer. Impliciet in deze benadering is een korte 
tijdspanne tussen de indiening en de behandeling van suppletoire 
begrotingen. 

Kamer en regering hebben zich in de gedachtenwisseling over het 
OOW-rapport gericht op de te bereiken situatie en hebben daarbij geen 
bijzondere aandacht geschonken aan de implicaties van de aanbevolen 
maatregelen voor de aanhangige en nog in te dienen suppletoire begro-
tingen over 1986 en voorliggende jaren. Ik deel uw mening, dat dit 
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«stuwmeer» van suppletoire begrotingen bij voorkeur zo spoedig mogelijk 
dient te verdwijnen en dat het derhalve aanbeveling verdient de desbe-
treffende OOW-gedragslijn nog niet op deze begrotingen (dat wil zeggen 
over 1986 en voorliggende jaren) toe te passen. In uw brief en de daarbij 
gevoegde brief van 19 december 1986 aan alle ministers hebt u duidelijk 
gemaakt dat u serieus streeft naar de realisatie van de nieuwe financiële 
verantwoordingsprocedure in 1988. Door gaarne aan het verzoek in uw 
brief tegemoet te komen moge ik u doen blijken dat de Kamer uw streven 
krachtig ondersteunt. 

Ik ga er overigens van uit, dat indien en voorzover de hierbedoelde 
aanbevelingen uit het OOW-rapport en de door Kamer en regering 
beoogde versnelling van de verantwoordingsprocedure zouden nopen tot 
een nadere afstemming van procedures de behandeling van het boven-
vermelde wetsvoorstel daartoe een geschikt discussiekader zal bieden. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
D. Dolman 
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