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Geachte heer Visser,
Ik dank de Algemene Rekenkamer voor de analyse van de toekenning, de
navolgbaarheid en de onderbouwing van de extra uitgaven voor de maatregelen uit
het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst', waaronder de aangescherpte
procedure van de Aanvullende Post. Het is goed dat deze nieuwe ontwikkeling
tegen het licht wordt gehouden, opdat het beleid verder kan worden verbeterd. Dit
past in de bredere ontwikkelingen, zoals de invoering van het nieuwe artikel 3.1 in
de Comptabiliteitswet en de operatie 'Inzicht in kwaliteit'.
Het rapport van de Algemene Rekenkamer adresseert de onderwerpen
'navolgbaarheid van de extra middelen' en 'inzicht in doeltreffendheid en
doelmatigheid'. Het rapport geeft aan dat hierin de eerste stappen zijn gezet en dat
er nog ruimte is voor verdere verbetering. Het geschetste beeld is herkenbaar en
voor het kabinet een aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg.
Navofgbaarheid van de extra middelen
U constateert dat de verwerking van de extra uitgaven In de
begrotlngshoofdstukken goed navolgbaar is. Aandachtspunt is de verwerking van
de extra uitgaven op de begrotingsartikelen en de expliciete aansluiting tussen de
budgettaire nota's en de begrotingsartikelen.
Om de navolgbaarheid van de extra middelen ter verhogen zal ik het overzicht van
de Aanvullende Post bij de budgettaire nota's uitbreiden met de
begrotingsartikelen zoals opgenomen in de bijlage van uw rapport. Daarnaast ga ik
met mijn collega's bespreken hoe zij in hun begrotingen expliciet aandacht kunnen
besteden aan de presentatie van de maatregelen uit het Regeerakkoord om de
navolgbaarheid te vergroten.
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Inzicht in doeltreffendheid en doe/matigheid
U constateert dat niet bij alle voorstellen de beleidsmatige onderbouwing duidelijk
wordt. Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet vraagt bij alle voorstellen die naar de
Kamer worden gestuurd, een toelichting op doeltreffendheid en doelmatigheid.
Zoals ik al eerder heb toegezegd aan de Kamer zal ik de toepassing van artikel 3.1
van de Comptabiliteitswet gaan monitoren. Doel van de monitor is van elkaar te
leren én om de transparantie ten aanzien van de onderbouwing van maatregelen
te vergroten. Artikel 3.1 is onderdeel van een breder streven om de
doeltreffendheid en doelmatigheid van publieke uitgaven te vergroten. Hiervoor is
tevens de operatie 'Inzicht in kwaliteit' gestart.
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Doel van deze operatie is de maatschappelijk toegevoegde waarde van publieke
uitgaven te vergroten. Binnen de operatie werken we in het kabinet hard aan
verdere stappen om het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid
te vergroten, ook ten behoeve van de Tweede Kamer. De externe blik van de
Algemene Rekenkamer is een waardevolle stimulans in dit proces.
Hoogachtend,
de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra
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