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Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een
nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 25 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van
de PVV stemde tegen

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel C
8 → 10 → 14 (Mastwijk)
Dit amendement geeft uitdrukking aan de overtuiging dat de Staten-Generaal – als
controleur van de regeringautonoom haar eigen controlemiddelen kiest en derhalve ook
haar eigen begroting opstelt en vaststelt. Daarbij past het dat de regering – als
gecontroleerde – de grootst mogelijke terughoudendheid betracht om hierin te
interveniëren. Dit amendement vervangt het op 27 juni 2005 ingediende gewijzigde
amendement van de leden Dubbelboer en Mastwijk (TK 2004–2005, 29 833, nr. 10). Mede
op grond van het advies dat de Raad van State van 16 september 2005 over genoemd
amendement heeft uitgebracht, wordt in onderhavig amendement niet gekozen voor een
plicht voor de regering om de door de beide Kamers van de Staten-Generaal opgestelde
ramingen te allen tijde onverkort over te nemen, aangezien dit strijdig wordt geacht met
de Grondwet. Dit amendement brengt daarentegen wel nadrukkelijk tot uitdrukking dat
afwijking door de regering van de door de beide kamers opgestelde ramingen in beginsel
niet aan de orde kan zijn, tenzij een evident zwaarwegende reden zich hiertegen verzet.
Naar het oordeel van de indiener kunnen, bijvoorbeeld, budgettaire afwegingen niet gezien
worden als een dergelijke evidente zwaarwegende reden. Algemeen regeringsbeleid kan in
deze niet zonder meer een rechtvaardigingsgrond zijn om te treden in de autonomie van
de Staten-Generaal ten aanzien van haar controlerende taak ten opzichte van de regering.
De Staten-Generaal dient in haar taak als controleur van de regering, zelf de omvang van
de daarvoor benodigde middelen vast te kunnen stellen. Dit amendement is te beschouwen
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als een stap in het reeds in 2001 door de Tweede Kamer in gang gezette proces te komen
tot een zelfstandige begrotingsautoriteit (TK 2000–2001, 27 677, nr. 17). Dit amendement
beoogt de Staten-Generaal de maximale budgettaire autonomie te verschaffen, die binnen
het kader van de Comptabiliteitswet 2001 en gegeven de huidige grondwettelijke
randvoorwaarden mogelijk is.
Aangenomen. Voor: de SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en
het CDA

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, Onderdeel D, onder 2
Artikel I, Onderdeel D, onder 3
Artikel I, Onderdeel E, onder 2
7 → 9 (Dubbelboer/Mastwijk)
Dit amendement strekt ertoe om de minister van Financiën verantwoordelijk te maken voor
de begroting van de Kamers der Staten- Generaal. Het ligt meer in de lijn van het
ministerie van Financiën om eindverantwoordelijk te zijn dan van het ministerie van BZK,
juist vanwege de gewenste zelfstandige begrotingsautoriteit die wel een financiële relatie
erkent, maar geen inhoudelijke bemoeienis met betrekking tot zaken van het algemeen
belang. Dit amendement beoogt zo weinig mogelijk onduidelijkheid te laten bestaan over
de verhouding tussen regering en de beide kamers en om de relatie in de sfeer van de
begroting zo eenduidig mogelijk te krijgen.
Ingetrokken

