
Commissie Th. Heemskerk, Subcommissie voor de Begrooting, de 4de afdeeling van 
Hoofdstuk III, en Hoofdstuk VII. 
NA Commissie Herziening Grondwet 1910-1912, inv.nr. 5. 
 
Notulen der derde vergadering, gehouden op Woensdag 21 Juni 1911, in eene der 
Commissiekamers van de Tweede Kamer. 
 
Voorzitter: de Heer De Savornin Lohman. 
Aanwezig alle leden. 
 
artt. 96 en 98  
Op voorstel van den Voorzitter worden de redacties van de artt. 96 en 98,  zooals zij 
in de notulen der vorige vergadering waren geredigeerd, goedgekeurd. 
 
art. 123 
Aan de orde is thans art. 123, den vorigen keer aangehouden. 
De Voorzitter heeft nagegaan, hoe het vroeger stond met betrekking tot de quaestie 
omtrent de Middelenwet. Vóór 1848 stond in den considerans dier wetten niets dan de 
betreffende Grondwetsartikelen. Van 1848 af stonden die woorden er ook in, maar 
werd tevens eene raming gevoegd in de wet, waarnaar werd verwezen; in 1867 heeft 
men dat echter weer achterwege gelaten.  
Spreker heeft nog eens nagelezen hetgeen over deze quaestie is voorgevallen, maar 
gelooft, dat tegen de redeneering van Buys, I, blz. 649, weinig is in te brengen. Wil 
men echter verandering, dan zou men kunnen aanvaarden de redactie der Commissie 
van 17 Maart 1848; "De begrootingen van alle uitgaven, zoowel als van alle 
inkomsten des Rijks worden vastgesteld bij de wet."  
Spreker acht dit eene juiste formuleering, die men evenwel niet heeft aangenomen. 
Volkomen terecht raamt men niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten.  
De Heer Van Doorn merkt op, dat deze redactie niet beslist de quaestie of de 
belastingen al dan niet doorloopen. 
De Voorzitter voert hiertegen aan, dat men dat in art. 174 zou kunnen uitmaken, doch 
niet hier. 
De Heer Nolens acht het eenigszins vreemd, eene begrooting van inkomsten vast te 
stellen; beter is dan hetgeen thans in het artikel staat, dat de wet de middelen tot 
dekking aanwijst.  
De Voorzitter wijst er op, dat men niet de inkomsten vaststelt, maar de begrooting van 
inkomsten, feitelijk gebeurt dat thans ook. 
De Heer Drucker doet uitkomen, dat de quaestie omtrent het doorloopen der 
belastingen nooit moeilijkheden in de practijk heeft gegeven. 
Spreker hecht niet aan het plaatsen van eene raming in de wet; maar spreker zou er 
groot bezwaar tegen hebben, dat de bepaling zou vervallen, dat de wet de middelen tot 
dekking aanwees. Want anders kan de Minister de middelen niet gebruiken tot 
dekking van de uitgaven. 
De Voorzitter zegt, dat dit laatste quaestieus is; maar zeker is het <gewijzigd in: 
althans geven de meesten toe>, dat de Regeering betalingen kan doen ook uit 
opbrengsten van niet in de Middelenwet opgenomen belastingen.  
Nog wijst spreker er op, dat de Middelenwet ook op centen kan heffen, en machtigen 
tot uitgaaf van schatkistbiljetten, en daarvoor moet men toch ook eene raming hebben. 
Zie Buys, I, blz. 647. 
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De Heer Van Doorn is langzamerhand tot de overtuiging gekomen, dat de belastingen 
niet doorloopen. Stel b.v. dat de Kamer bij amendement schrapt uit de Middelenwet 
de grondbelasting, mag de Regeering dan nog krachtens de wet op de grondbelasting 
dat middel heffen?  
Sybenga zegt, dat het dan niet mag.  
De Heer Drucker is het daar niet mede eens, want als het voor de grondbelasting 
geldt, dan geldt het evenzeer voor andere middelen, en zou men dan b.v. bij 
schrapping van de opbrengst der Posterijen geen briefport meer kunnen heffen? 
De Heer Tydeman acht art. 123 compleet.  
Ook de Heer Nolens is van dat gevoelen. 
De Voorzitter vindt evenzeer art. 123 duidelijk genoeg, terwijl de Heer Van Doorn er 
zich wel bij kan nederleggen. 
 
art. 123 
Derhalve blijft art. 123 ongewijzigd. 
 
art. 126 
Aan de orde is daarna andermaal art. 126.  
De Voorzitter kan niet meegaan met het denkbeeld van den Heer Verniers van der 
Loeff en zijne aanhangers. Deze zeggen dat de Staten-Generaal de gelden voteeren, en 
dus moet ook aan hen rekening worden gedaan.  
Spreker wijst er op, dat dit feitelijk ook geschiedt in het systeem der Commissie van 
1905. Maar de Staten-Generaal missen de organen om de rekening zelf na te gaan en 
daarom behoort het te geschieden door een van de Regeering onafhankelijk college, 
n.l. de Rekenkamer die aan de Staten-Generaal de noodige meedeelingen harer 
bevindingen doet. Komen er nu quaesties over de rekening, b.v. dat sommige uitgaven 
toch verevend moeten worden al zijn ze niet wettig, dan kan de wet dit in het reine 
brengen. Het repressieve stelsel van 1848 deugt niet, n.l. dat de Regeering de rekening 
vaststelt, en de Staten-Generaal haar goedkeuren, want is er dan eene groote uitgaaf 
gedaan, dan moeten de Staten-Generaal zich daar toch bij neerleggen. <gewijzigd in: 
Het repressieve stelsel van 1848, n.l. dat de Regeering de rekening vaststelt, en de 
Staten-Generaal haar goedkeuren, is ondoelmatig; immers is het bedrag der niet 
verevende posten hoog, dan is geen verhaal mogelijk en dan moeten de Staten-
Generaal zich daar toch bij neerleggen.>  
Daarom wil spreker het voorstel der Commissie van 1905, dat in hoofdzaak is het 
voorstel der Commissie van 1883, overnemen met eene geringe wijziging. Deze 
betreft weglating in het derde lid van de woorden: "en ontvangsten." Reeds in 1887 
heeft de heer Six van Oterleek (Arntzenius VI, blz. 692) de juiste opmerking gemaakt, 
dat ontvangsten niet verevend worden. Ook heeft men in 1887 het laatste lid, thans 
door de Commissie van 1905 voorgesteld, weggelaten, maar spreker zou dat willen 
behouden, omdat het betrekking heeft op het toezicht der Kamer over de 
doelmatigheid der uitgaven <gewijzigd in: omdat het het toezicht der Kamer op de 
doelmatigheid der uitgaven verzekert;> zoo'n bepaling behoort in de Grondwet.  
De Heer Tydeman vreest, dat dan de Grondwet wordt een huishoudelijk reglement< 
gewijzigd in: De Heer Tydeman meent, dat zulk eene bepaling niet behoort in de 
Grondwet maar in een huishoudelijk reglement. Zij heeft toch geen dwingende 
kracht.> Stel dat er is eene politieke Rekenkamer, die de Regeering ter wille is, dan 
maakt zij geene "bijzondere opmerkingen" aan de Staten-Generaal.  
Spreker gelooft, dat het laatste lid der Commissie van 1905 overbodig is. Doch het 
tweede lid zou spreker willen lezen: "De vastgestelde rekeningen worden met de 
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opmerkingen van de Algemeene Rekenkamer betreffende de deugdelijkheid van het 
geldelijk beheer of het gebruik van 's Rijks gelden door den Koning onverwijld ter 
kennisneming aan de Staten-Generaal toegezonden." 
Eigenlijk behoort, meent spreker, eene dergelijke bepaling in de wet. 
De Voorzitter vindt als de Rekenkamer de rekeningen zal vaststellen, daarin eene 
reden te meer om in de Grondwet te doen uitkomen, dat de Staten-Generaal geen 
afstand doen van hun recht op controle, ook op de doelmatigheid der uitgaven en wil 
dus de bepaling in de Grondwet behouden. 
De Heer Tydeman vindt "bijzondere opmerkingen" volgens het voorstel van 1905 
dáárom zoo verkeerd, omdat het criterium, wat "bijzonder" is, blijft aan de 
Rekenkamer. 
De Heer Van Doorn gelooft, dat ook al schrijft men het niet uitdrukkelijk voor, de 
bevoegdheid der Staten-Generaal om controle uit te oefenen op de doelmatigheid der 
uitgaven niet valt te betwisten. Verder wijst spreker er op, dat reeds thans de 
Rekenkamer tal van opmerkingen maakt, zonder dat het is voorgeschreven. 
<toevoeging in de marge: Dit is niet juist; zie de artt. 14 en 15 Wet v. 1841 Strbl. 
40).> 
De Heer Drucker zou wel iets wenschen in den geest van het voorstel van den Heer 
Tydeman, b.v. "de vastgestelde rekeningen worden overgelegd met de opmerkingen 
der Rekenkamer betreffende." enz. 
Besloten wordt, dat de redactie van den Heer Tydeman zal worden overgenomen, en 
dat in het derde lid de woorden "en ontvangsten" vervallen; daarmede vervalt dan het 
laatste lid van het voorstel der Commissie van 1905. 
 
art. 126 
Art. 126 zal dus luiden: 
"De Algemeene Rekenkamer onderzoekt volgens regels door de wet te stellen de 
jaarlijksche rekeningen der uitgaven en ontvangsten des Rijks en stelt die vast, voor 
zoover haar blijkt, dat deze rekeningen met inachtneming van alle wettelijke 
voorschriften zijn opgemaakt. De vastgestelde rekeningen worden met de 
opmerkingen van de Algemeene Rekenkamer betreffende de deugdelijkheid van het 
geldelijk beheer of het gebruik van 's Rijks gelden door den Koning onverwijld ter 
kennisneming aan de Staten-Generaal toegezonden. 
Over de door de Algemeene Rekenkamer niet verevende uitgaven beslist de wet." 
 
art. 179 
Aan de orde is andermaal art. 179, tweede en vierde lid. 
De Voorzitter doet mededeeling van eene redactie, welke door de Subcommissie voor 
Hoofdstuk V zal worden voorgesteld met betrekking tot art. 163. Analoog daaraan 
zou spreker eene aanbeveling van de Rekenkamer aan de Tweede Kamer wenschen 
van 3 personen, en dan van de Tweede Kamer behouden de voordracht van 3 
personen aan den Koning. 
De Heer Drucker zou dan liever eene aanbeveling van 5 personen wenschen. 
De Heer Van Doorn voelt daar veel voor, en ook de Voorzitter keurt het goed. 
De Heer Tydeman vreest, dat de Rekenkamer het niet aangenaam zal vinden eene 
aanbeveling te moeten opmaken, omdat er eene strooming is, die het er voor houdt, 
dat aan een lid van de Rekenkamer geen al te hooge eischen behoeven te worden 
gesteld. 
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De Heer Van Doorn is het daarmee niet eens; de Rekenkamer heeft, naar gelang van 
de branche, nu eens behoefte aan een jurist, dan weer aan een deskundige op 
waterstaats- of fiscaal gebied.  
Spreker gelooft, dat de Rekenkamer door die aanbeveling hare positie zou kunnen 
verhoogen.  
De Voorzitter is het eens met den Heer Van Doorn; wellicht is eene aanbeveling 
daarom juist aangenaam aan de Rekenkamer, omdat zij het toch voor de Tweede 
Kamer eenigermate een moreelen band geeft, dus den invloed van de Rekenkamer op 
hare samenstelling bevordert. 
De Heer Nolens is ook niet tegen de aanbeveling, maar er is ten deze toch wel 
verschil met de benoeming van een lid van den Hoogen Raad. De kring, waaruit de 
Hooge Raad eene aanbeveling moet doen, is kleiner en ook daarom zal de Tweede 
Kamer minder keus hebben buiten de aanbeveling, als zij de voordracht aan den 
Koning opmaakt <gewijzigd in: zal de Tweede Kamer bij het opmaken der 
voordrachten minder keus hebben buiten de aanbeveling>. 
 
art. 179 
Art. 179 zal dan luiden. 
eerste lid, onveranderd. 
tweede lid: "Wanneer eene plaats van lid in de Algemeene Rekenkamer openvalt, 
maakt de Algemeene Rekenkamer eene lijst van aanbeveling van vijf personen op, 
welke lijst, alphabetisch ingericht, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt 
toegezonden, om daarop zoodanig acht te slaan als zij zal dienstig oordeelen bij het 
opmaken van eene voordracht van drie personen aan den Koning, die daaruit 
benoemt." 
derde lid: "De leden der Algemeene Rekenkamer worden voor hun leven benoemd, 
tenzij de wet bepaalt, dat hun met het bereiken van een bepaalden leeftijd ontslag 
wordt verleend." <toevoeging in de marge: Niettemin kan de wet bepalen in 
toelichting.> 
vierde lid: onveranderd. Onder opmerking nochtans, dat het wellicht eene 
redactioneele wijziging zal moeten ondergaan, wanneer de Subcommissie voor 
hoofdstuk V wijziging in art. 166 voorstelt. 
De Heer Van Doorn vestigt nog de aandacht op het feit, dat de gevallen, waarin een 
lid van de Rekenkamer kan worden afgezet of ontslagen nog steeds zijn opgesomd in 
de oude redactie van de artt. 11 en 12 der wet op de Rechterlijke Organisatie, hoewel 
deze artikelen voor de rechterlijke macht gewijzigd zijn.  
Spreker zou daarom eene transitoire bepaling wenschen om die nieuwe artikelen op 
de Rekenkamer toepasselijk te maken. <toevoeging in de marge: In eene noot zou in 
overweging kunnen worden gegeven aan den Heer van Doorn deze bemerking terug 
te nemen, daar zij, m.i. althans, niet juist is. Art. 3 laatste lid Wet 1841 Stsb. 40 maakt 
de artt. 11, 13 Rechterlijke Organisatie (ook de thans geldende dus) toepasselijk op de 
leden der Rekenkamer.> 
De Voorzitter acht dit een punt, dat de aandacht zou kunnen vragen van eene 
eventueel te benoemen Subcommissie voor de Additioneele Artikelen. 
Vervolgens draagt de Voorzitter den Secretaris op het ontwerp-rapport samen te 
stellen aan de hand der notulen. 
De volgende vergadering zal worden gehouden op een nader te bepalen tijdstip, 
waarop de Voorzitter deze vergadering sluit. 
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