
 

Beknopt verslag Commissie vergadering 
 

Naam Commissie De vaste Commissie van het Ministerie van Financiën 

Datum vrijdag 28 augustus 2015 

Plaats Grote conferentie kamer 

Onderwerp 

 

werkwijze commissie van Financiën  

Ambtelijke assistentie 

 

Mw. V. Pleisner en Mw. J. Louis 

Commissieleden 

 

Hr. drs. R. Parmessar 

(Vz) 

Hr. dr. G. Rusland 

Mw. J. Vreedzaam 

Mw. drs. R. Cotino 

Hr. drs. W. Waidoe 

Hr. drs. M. Abdoel 

Hr. drs. A. Gajadien 

Aanwezig /Afwezig 

Aanwezig 

 

Aanwezig 

Aanwezig 

Aanwezig 

Aanwezig 

Aanwezig 

Afwezig 

 

Met bericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder bericht 
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Toehoorders (DNA-

leden) 

Geen 

Genodigden  Geen  



 

Korte Inhoud 

 

Tijdens deze bespreking werd er gesproken over de werkwijze 

binnen de commissie. 

Algemeen 

 De vergaderingen vangen op tijd aan vergaderingen. 

 De ambtelijke assistentie zal zorgdragen voor alle 

communicatie binnen de commissie. 

 Minimaal 1 keer per maand zal er worden vergaderd. 

 Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat 

wordt gemaild naar de leden toe.  

 Er komt maandelijks een verslag van de activiteiten 

van de commissie t.b.v. de Griffier en de Voorzitter. 

 Convocaties van commissie vergaderingen worden 

gestuurd naar alle leden van DNA. Toehoorders 

dienen 24 uur van tevoren kenbaar te maken als ze de 

vergadering willen bijwonen. 

 Bij specifieke vraagstukken zullen er deskundigen van 

buiten worden gevraagd. 

 Er zullen periodieke overzichten komen van andere 

ministeries voor wat betreft de begrotingsuitvoering. 

Begrotingsbehandeling  

 Inhoudelijke analyse in commissie verband. 

 September vindt de bestudering van de staatsbegroting 

plaats, aandachtspunten: 

-de staatsuitgaven 

-actuele zaken de begroting rakende 

-overzichten realisatie begrotingsuitvoering.                               

 

 30 september presentatie van de begroting door de Minister 

van Financiën aan DNA. 

 De leden krijgen 2 weken om de begroting te bestuderen 

 9 oktober gaat men in commissie verband inhoudelijk in op 

de begroting. 

Actuele vraagstukken voor de Minister 

 Wat is het beleid van de minister van Financiën m.b.t. de 

achterstallige betalingen van de overheid. 

 Een totale overview m.b.t. de financiële situatie van de 



 

  

 

 

overheid. 

 Een definitie van het woord calamiteit zodat er niet 

gemanipuleerd kan worden als er gunningen worden 

goedgekeurd. 

Besluiten 

 

  

Geen 

Vervolg activiteiten Volgende vergadering is gepland op 9 oktober 9.00 uur 


