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Doel 
Met deze nota ontvangt u de jaarlijkse brieven ‘beleidsmatige mutaties na 
Najaarsnota’ aan de Eerste en Tweede Kamer. Wij verzoeken u deze brieven te 
ondertekenen. Deze brieven moeten uiterlijk 19 december aan beide Kamers 
worden aangeboden. 
 
Aanleiding 
Uiterlijk 19 december moet volgens de Rijksbegrotingsvoorschriften een brief over 
‘beleidsmatige mutaties na Najaarsnota’ aan zowel de Eerste als Tweede Kamer 
worden verzonden. Deze brief geeft uitvoering aan het budgetrecht van het 
parlement. Beide Kamers worden in de brief geïnformeerd over de uitgaven en 
verplichtingenmutaties die nog na de laatste begrotingswet plaatsvinden. Als we 
het parlement niet op de hoogte brengen van de mutaties worden deze mutaties 
door de Algemene Rekenkamer als onrechtmatig beschouwd. De brief is ambtelijk 
afgestemd met het Ministerie van Financiën.  
 
Samenvatting 
De brief is erg technisch van aard, daarom wordt eerst uitgelegd waarom de brief 
wordt verzonden en wat erin staat. Daarna wordt ingegaan op de 
uitgavenmutaties en de verplichtingenmutaties. Er is ook een overzicht van 
overlopende verplichtingen, waarbij de CA-middelen apart worden benaderd. Bij 
de CA-middelen gaat het om onderuitputting die volgend jaar benodigd is voor de 
genomen beleidsmaatregelen. Hiermee willen we de kamer goed informeren en 
we gebruiken deze tekst als haakje om deze middelen volgend voorjaar weer toe 
te voegen. De tekst is een compromis met Financiën (die niet vooruit wil lopen op 
VJN-besluitvorming) en waarschijnlijk het uiterste wat voor hen acceptabel is. 
 
Bestedingsruimte en eindejaarsmarge 
Er zitten geen mutaties in de veegbrief die de bestedingsruimte in 2022 
significant verkleinen of vergroten. U wordt in het nieuwe jaar geïnformeerd over 
de uiteindelijke eindejaarsmarge van OCW en u beslist in de 
voorjaarsbesluitvorming over de inzet daarvan. 
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