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Historische situering 

In r798 werd hier te lande de eerste Algemeene Begrooting der Ctaatsbehoef- 
ten ter goedkeuring voorgelegd aan een gekozen volksvertegenwoordi- 
ging. Dat was het begin van de sindsdien vrijwel ononderbroken en 
meestal jaarlijks opgestelde Nederlandse staatsbegroting, tegenwoordig 
aangeduid als de Rijksbegroting. De Rijksbegroting kan in staatsiluishou- 
delijke zin beschouwd worden als 'een op geregelde tijdstippen systema- 
tisch opgestelde raming van de voor een bepaald toekomstig tijdvak wen- 
selijk geachte rijksuitgaven en van de ter dekking daarvan wenselijk ge- 
achte financieringsmiddelen'. In staatsrechtelijke zin als 'het periodiek tot 
stand gebrachte geheel van wetten, waarbij de wetgever de uitvoerende 
macht, de Regering, machtigt tot het verrichten van zekere uitgaven over 
een bepaald tijdvak en waarbij de middelen tot dekking van die uitgaven 
worden aangewezen'.' 

Het logische complement op de begrotingen vormen de Rijksreke- 
ningen. Deze bevatten immers de verantwoording van de gedurende een 
bepaald tijdvak werkelijk verrichte betalingen, en van de in datzelfde tijd- 
vak werkelijk gerealiseerde ontvangsten. De eerste systematisch opgezet- 
te en gedetailleerde algemene rekening van staatsuitgaven en -inkomsten 
in Nederland was de Compte Général du trésor public, pornr Ián 1806, rendu au 
roipar le Ministre des Finances Gogel (z.pl.1808). Dit broncommentaar be- 
perkt zich echter tot de staatsbegrotingen, en wel voor de periode tot 
1914. Een relatief zwaar accent ligt bij de periode tot 1848, omdat de pro- 
blemen bij het gebruik van deze bron dan het meest complex zijn. 

Sinds de opstelling van staatsbegrotingen en  rekeningen manifesteert 
de staat zich als een herkenbare aanwijsbare actor in het economisch pro- 
ces." Het ontstaan van deze - sindsdien in vrijwel ononderbroken regel- 
maat opgestelde - reeks staatsstukken markeert tevens het begin van de 
moderne Nederlandse staat. 

Voorgeschiedenis 
In de oude staatsstructuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
van vóór 1798 waren de gewesten in financieel opzicht autonoom ge- 
weest. Conform het in 1579 bij de Unie van Utrecht gesloten bondgenoot- 
schap werden ze geacht elk een vastgesteld aandeel in de kosten-in 
hoofdzaak defensiekosten - van de 'Generaliteit' te dragen, maar ze be- 
paalden zelf hoe ze dat bedrag bijeen brachten en welke uitgaven ze daar- 



naast nog wilden verrichten. De Staten-Generaal die de daartoe beno- 

digde bedragen voteerden, waren niet samengesteld uit gekozen volks- 
vertegenwoordigers, maar uit afgevaardigden van de gewestelijke staten- 
vergaderingen, waarin vertegenwoordigers van regenten van de stem- 
hebbende steden en van de adel en soms ook van andere grondbezitters 
uit dat gewest zitting hadden.3 Uitgaven en ontvangsten werden uitslui- 
tend verantwoord aan de betreffende gewestelijke rekenkamers of aan de 
Generaliteitsrekenkamer en slechts in bijzondere omstandigheden werden 
daarvan wel eens samenvattende overzichten gemaakt. In Broncommen- 
taren x11 is uitvoerig ingegaan op de wijze waarop toentertijd door middel 
van Staten van Oorlog en Petities ende inkomsten uit de Admiraliteiten de 
gezamenlijke uitgaven werden geregeld.4 

De totstandkoming van nationale begrotingen in moderne zin moet 
gezien worden tegen de achtergrond van de crisis van het 'ancien régime' 
van de laatste decennia van de 18e eeuw in de Westerse wereld, en van de 
daaruit voortvloeiende democratische revoluties. Financiële problemen 
hadden een belangrijke rol in het ontstaan van deze crisis gespeeld. De 
internationale en koloniale conflicten van de 18e eeuw vergden veel van 
de staatsfinanciën. Hierdoor ontstond een vruchtbare voedingsbodem 
voor de gedachte dat belastingverhoging ter financiering van de defensie 
slechts acceptabel is, als het volk dat deze op moet brengen, zeggenschap 
heeft over de omvang en samenstelling van de staatsuitgaven en van de 
aard van de middelen om daarin te voorzien, en als achteraf aan het volk 
verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van de toegestane gel- 
den. 

Daar kwam bij dat de toenemende integratie van stedelijke en agrari- 
sche delen van de samenleving in de 18e eeuw en het groeiende belang 
van een optimale toegankelijkheid van de interne markt, leidden tot de 
grotere wenselijkheid van een financieel bcleid op nationaal nivcau. Daar- 
bij valt zowel te denken aan de fiscale integratie van regio's als aan natio- 
nale uitgaven ter verbetering van de infrastructuur. Bewoners van het 
platteland en van nieuwe stedelijke concentraties kregen in toenemende 
mate belang bij een stemin het staatsbestuur. 

In de Nederlanden was de Vierde Engelse Zeeoorlog de aanleiding 
geweest tot het pamflet Aan het Volk van Nederland, waarin Joan Derk van 
der Capellen kritiek uitoefende op de te grote omvang van de legeruitga- 
ven en de te geringe omvang van de vlootuitgaven, en het Nederlandse 
volk wees op het gebrek aan zeggenschap en aanrekeningen verantwoor- 
ding over bela~tinggelden.~ Dit pamflet gaf een krachtige impuls aan de 
zich ook in andere Westerse staten manifesterende politieke beweging 
der 'patriotten'. In Overijssel, waar deze patriottenbeweging onmiddel- 
lijk had aangeslagen, was een sociaal en economisch herstructurerings- 
proces gaande, op grond waarvan nieuwe sociale groepen - zowel boe- 



ren die zich grondbezit hadden verworven als de inwoners van de ge- 
groeide Twentse textielsteden die niet in de gewestelijke Statenvergade- 
ring vertegenwoordigd waren - toegang tot de politieke macht en daar- 
mee zeggenschap over het financiële beleid w e n ~ t e n . ~  Daarnaast gaven in 
de Republiek stagnatieverschijnselen aanleiding tot politieke onvrede: in 
Holland voelde de middenklasse zich slachtoffer van een proces van oli- 
garchisering en afnemende economische mogelijkheden, waardoor men 
ontvankelijk was voor politieke discussies en initiatieven? 

Na afloop van devierde Engelse Zeeoorlog waren in de Nederlandse 
Republiek in 1785 onder invloed van de patriotten al eens twee commis- 
siesingesteld omvoortaan 'de generale defensievan deRepubliek te schik- 
ken na de financiële vermogens van het Bondgenootschap en ieder der 
Bondgenoten', en om de quotenverdeling te herzien 'in evenredigheid 
van de ware vermogens der bondgenoten tot het dragen der lasten van 
het bondgenootschap'.8 Van de gedachte, dat er een nationale begroting 
van uitgaven en inkomsten aan gekozen vertegenwoordigers van het volk 
behoorde voorgelegd te worden, was in deze commissies, die pas in 1790 
rapport uitbrachten, echter nog geen sprake.9 De gewesten waren toen in 
het geheel nog niet bereid om de opbrengstcijfers van hun belastingen of 
de begroting van hun huishoudelijke lasten aan de openbaarheid prijs te 
geven. Het streven naar zeggenschap en rekenschap en verantwoording 
over de belastingen, dat sinds het einde van de jaren zeventig in de Neder- 
landen wel aanwijsbaar was, beperkte zich vooralsnog tot het lokale ni- 
veau.'" Dat streven werd bovendien alweer in 1787 de kop ingedrukt, 
toen Engelse en Pruisische legers ten behoeve van stadhouder Willem v 
een einde maakten aan de revolutie die de patriotten tussen 1782 en 1787 
in veel stedelijke en gewestelijke besturen hadden bewerkstelligd. 

Pas de revolutie die vervolgens in 1795 in navolging van de Franse 
Revolutie van 1789 met behulp van het Franse leger door de patriotten in 
de Nederlanden werd voltrokken, had van meet af aan een duidelijk natio- 
naal karakter. De oude federatieve Republiek derverenigde Nederlanden 
werd omgedoopt in de 'éne en ondeelbare' Bataafse Republiek en van het 
begin af aan werd er nu gestreefd naar de totstandkoming van een geko- 
zen Nationale Vergadering, die de nieuwe Republiek een grondwet zou 
moeten geven. In die grondwet zou dan ook geregeld moetenworden op 
welke wijze de volksvertegenwoordiging in deze nieuwe Republiek 
voortaan tot besluiten over de omvang en de samenstelling van de uitga- 
ven en de inkomsten moest komen. 

Het was overigens niet zo dat na de Bataafse Revolutie van het begin 

af aan al vaststond dat nu ook de financiën zoveel mogelijk op nationaal 
niveau geregeld zouden gaan worden en dat de gewesten hun financiële 
autonomie zouden gaan verliezen. Wel waren in 1795 onmiddellijk de 
over drie gewesten verspreide vijf admiraliteiten, die de vanouds voor 
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het onderhoud van de vloot bestemde 'convooien en licenten' geïnd had- 

den. opgeheven en vervangen door één Comité van Marine. Daarmee 
was er een centraal orgaan voor de defensie te water van de Republiek 
ontstaan, als pendant van het Comité tot de Zaken van het Bondgenoot- 
schap te Lande, dat de zorg voorde defensie te land van de oude Raad van 
State had overgenomen. Deze comité's vormden de aanzet tot de latere 
departementen van Oorlog en van Marine, die een aanzienlijk deel van 
de nieuwe nationale begrotingen zouden vergen. De vervanging in r796 
van het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie door een 
nationaal 'Comité tot de zaken van de Oost-Indische handel en bezittin- 
gen', later omgedoopt in Aziatische Raad, vormde de aanzet tot het latere 
departement van Koophandel en Koloniën. Maar wat betreft de rest van 
de nieuwe inrichting van de staatsfinanciën stonden in de Nationale Ver- 
gadering en in de eerste Grondwetscommissie vooralsnog 'unitarissen' en 
'federalisten' tegenover elkaar. Er was noch eenstemmigheid over de 
vraag of nu alle belastingen voortaan op nationaal niveau geheven moes- 
ten worden in plaats van (ook) op gewestelijk en lokaal niveau, noch over 
de vraag of uitgaven ter bevordering van welvaart en welzijn een plaats op 
de nationale begroting moesten krijgen of beter het terrein van lagere 
overheden konden blijven." 

De meeste volksvertegenwoordigers uit het gewest Holland achtten 
slechts bij invoering van een algemeen belastingstelsel een beleid tot her- 
stel van de algemene welvaart mogelijk. Maar de meeste vertegenwoor- 
digers van de gewesten buiten Holland waren tegen een algehele finan- 
ciële unificatie, omdat dat impliceerde, dat hun achterban mee zou moe- 
ten gaan betalen aan de rentelast op de omvangrijke Hollandse schuld, 
die ongeveer de helft van de toenmalige gezamenlijke inkomsten van de 
Republiek zou vergen. Het 'Plan van Constitutie' dat in november r796 
door de Grondwetscommissie aan de Nationale Vergadering werd voor- 
gelegd, was gebaseerd op dit laatste standpunt. Maar het lukte Holland 
om de Nationalevergadering, waarin haar positie veel sterker was dan in 
de Grondwetscommissie, in afwijking van het ontwerp wel te laten beslui- 
ten tot het amalgameren van alle gewestelijke schulden tot één gezamen- 
lijk te dragen staatsschuld. Daarmee was de weg vrij voor de invoering 
van een nationaal belastingstelsel. Het commissierapport op basis waar- 
van dit besluit genomen werd, bevatte tevens een eerste voorlopige be- 
groting van de inkomsten van zo'n nationaal bela~tingstelsel."~ Het in 
deze zin aangepaste en herziene 'Ontwerp van Constitutie' werd welis- 
waar in augustus 1797 in een volksstemming verworpen, maar de daarna 
ingestelde nieuwe Grondwetscommissie kon de financiële unificatie niet 
meer ter discussie stellen. In januari 1798 vond er een door Frankrijk ge- 
steunde staatsgreep plaats om de zaken te bespoedigen. De eerste natio- 
nale begroting in Nederland vond zijn formele grondslag in de kort na die 



staatsgreep in april 1798 eindelijk tot stand gekomen eerste grondwet.'3 
In juni 1798 werd een tweede staatsgreep gepleegd, toen het revo- 

lutionaire Uitvoerend Bewind van na de staatsgreep van januari 1798 
niet alleen kritiek van de zijde van onder meer de Agent van Financie 
I.J.A. Gogel op zijn wijze van optreden en op zijn gebrek aan daadkracht 
naast zich neer bleek te leggen, maar ook in afwijking van zijn belofte ge- 
weigerd had om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Een Intermediair 
Bewind schreef vervolgens verkiezingen uit voor een nieuw Wetgevend 
Lichaam, dat vanaf juli met het Uitvoerend Bewind aan het werk kon om 
de grondwet ten uitvoer te brengen. Aan dit Wetgevend Lichaam werd in 
november 1798 de hierboven genoemde eerste nationale begroting voor- 
gelegd. 

1798-1813 
Conform de nieuwe opvattingen over de taken van een nationale staat ter 
bevordering van welvaart en het geluk van het volk werden thans voor 
het eerst in de Nederlanden op nationaal niveau niet alleen gelden gevo- 
teerd ten behoeve van defensie en buitenlandse betrekkingen en van be- 
stuur en rechtspraak, maar ook voor de waterstaat inclusief wegenaanleg, 
voor onderwijs, armwezen en godsdienst, en voor economische doelein- 
den; voorts waren zowel de rentebetalingen en aflossingen op de schul- 
denlast als de inning van de voor alle nationale uitgaven benodigde belas- 
tingen nu een onderwerp van nationale zorg geworden en tenslotte had de 
overheid de taken en daarmee de financiële verplichtingen overgenomen 
van de organisaties die zich ten tijde van de oude Republiek met de Oost- 
en West-Indische en de Levanthandel hadden beziggehouden. 

Het belangrijkste verschil met de situatie ten tijde van het 'ancien ré- 
gime' was dus niet dat er nu voor het eerst van overheidswege gelden 
voor dergelijke doeleinden beschikbaar kwamen, maar ten eerste dat een 
nationale overheid dit soort taken van gewestelijke en lokale overheden 
en handels~r~anisaties ging overnemen en ten tweede dat daartoe begro- 
tingen aan een gekozen volksvertegenwoordiging werden voorgelegd.'4 
Om uitdrukkelijk gestalte te geven aan het nieuwe beginsel van de open- 
baarheid van de overheidsfinanciën werd de goedgekeurde begroting, op 
voorstel van de commissie die de behandeling van de begroting in de 
Tweede Kamer had voorbereid, in april 1799 ook voor het volk in druk 
verkrijgbaar gemaakt.15 

De eerste begrotingen van uitgaven waren nog niet vergezeld van 
jaarlijkse begrotingen van inkomsten, die de volksvertegenwoordiging 

duidelijk konden maken dat, en hoe, de voorgestelde uitgaven gereali- 
seerd zouden kunnen worden. In afwachting van de totstandkoming van 
een nationaal belastingstelsel moesten ze in eerste instantie bekostigd 
worden uit de bestaande overheidsinkomsten, in hoofdzaak dus de op- 
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brengsten van de gewestelijke belastingen. Maar omdat de financiële be- 

hoeften, mede ten gevolge van het bondgenootschap met Frankrijk en de 
oorlogssituatie, deze inkomsten niet alleen verre overtroffen, maar ook 
een dringend karakter hadden, waren al voorafgaand aan de eerste begro- 
ting van uitgaven voorstellen aan de volksvertegenwoordiging gedaan 
voor heffingen op nationale schaal, al of niet in de vorm van een lening, 
om in de enorme tekorten tevoorzien.16 Dergelijke ad hoc maatregelen op 
onregelmatige tijdstippen bleven vooralsnog de normale gang van zaken 
om in aanvulling op de overige inkomsten in de financiële behoeften van 
de staat tev~orzien. '~  Tot enmet 1810 hebben de staatsbegrotingen hier te 
lande zich beperkt tot een begroting van de staatsuitgav~n. 

O p  30 juli 1799 was wel meteen ook al een plan voor een algemeen 
belastingstelselvoor de gehele Republiek aan dit Wetgevend Lichaam aan- 
geboden, dat tevens een begroting van de opbrengsten daarvan behels- 
de." Na uitvoerige becommentariëring en na wijziging op onderdelen 
was dat bovendien in maart 1801 ook door beide Kamers aanvaard, maar 
het kwam nog niet tot uitvoering, doordat in september 1801 weer een 
door Frankrijk gesteunde staatsgreep plaatsvond, die in een nieuwe 
grondwet de financiële autonomie van de gewesten grotendeels herstel- 
de. Een volgende staatsgreep in 1805 bracht, in wéér een nieuwe grond- 
wet, echter het beginsel van de eenheidsstaat weer terug. I.J.A. Gogel die 
als Agent van Financie het belastingplanvan 1799 ontworpen had, kon dit 
nu als Minister van Financiën alsnog tot uitvoering brengen." 

Het nieuwe stelsel sloot min of meer aan bij het Hollandse stelsel ten 
tijde van de oude Republiek. Gehandhaafd werden - zij het in gewijzigde 
vorm - van de zogenaamde 'beschreven middelen': de verponding (op 
het bezit aan onroerend goed) en de belastingen op basis van het houden 
van dienstboden, paarden en hoornvee; van de zogenaamde 'onbeschre- 
ven middelen': de meeste accijnzen, de belastingen op verkopen bij nota- 
riële acte en op erfenissen, de zegelbelastingen, en tenslotte de rechten bij 
in- en uitvoer. Afgeschaft werden de moe en zooe penningen op het bezit 
van effecten en enkele accijnzen. Nieuwe elementen waren aanslagen op 
basis van het bedrag aan huur dat men verwoonde (het 'personeel') en op 
bezit aan roerend goed (het 'mobiliair'), en daarnaast het 'klein zegel op 
handel en weelde', waartoe onder meer een patentzegel op de uitoefe- 
ning van bedrijf en beroep behoorde. 

De begrote opbrengst van dit stelsel lag aanzienlijk hoger dan die van 
het oude stelsel maar nog steeds aanmerkelijk lager dan het voor de uit- 
gavenvoor 1806 aanvankelijk begrote bedrag.'O Dat was voor de in 1806 
benoemde koning Lodewijk- die Nederland inmiddels, tegelijk met we- 
derom een nieuwe grondwet, door de Franse keizer Napoleon was opge- 
drongen - aanleiding de begroting voor de laatste zes maanden van 1806 
drastisch te her~ien.~ '  Dit kan gezien worden als een eerste, zij het misluk- 



te, poging hier te lande om de begrote 'gewone' inkomsten en de begrote 
'gewone' uitgaven van de staat voor een bepaalde periode met elkaar in 
evenwicht te brengen."' Buitengewone financiële maatregelen bleven ech- 
ter ook na 1806 steeds nodig als aanvulling op de gewone inkomsten en 
een begroting van de staatsinkomsten, die in moderne definities van het 
begrip staatsbegroting onlosmakelijk met de begroting van uitgaven is 
verbonden, maakte ook in de jaren na 1806 nog geen vast bestanddeel 
uit van de staatsbegroting. 

In 1810 werd het koninkrijk ingelijfd bij Frankrijk. Tot 1813 zijn er 
daardoor geen afzonderlijke begrotingen van uitgaven voor het Neder- 
landse grondgebied meer opgesteld. Het inlijvingsdecreet bevatte overi- 
gens voor 1811 juist wel een begroting van de hier te lande te verwachten 
inkomsten uit de voorlopig te handhaven bela~tingen.'~ Pas per I januari 
1812 werd ook de fiscale unificatie met Frankrijk doorgevoerd, wat een 
ingrijpende wijziging in het belastingstelsel teweegbracht. Maar nog 
geen twee jaar later werden de Fransen vervolgens weer verdreven. 

1813-1830 

In november 1813 kreeg de zoon van de voormalige stadhouderwillem v 
het koningschap over de - Noordelijke - Nederlanden aangeboden en in 
1814 kwam de nieuwe grondwet gereed, die Nederland tot een constitu- 
tionele monarchie maakte. Deze grondwet moest vervolgens in 1815 nog 
wel aangepast worden aan het besluit van de grote mogendheden op het 
Congres van Wenen in 1815 om de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
tot één staat te verenigen. De financiële structuur van deze nieuwe staat 
sloot nauw aan bij de structuur die in de Noordelijke Nederlanden na 
1798 was ontstaan. In het Noorden was men in fiscaal opzicht al in 1814 
weer grotendeels teruggekeerd tot het stelsel van Gogel van 1806 en in 
1816 werd op basis daarvan de fiscale unificatie van Noord en Zuid door- 
g e ~ o e r d . ' ~  In art. r24 van de grondwet van 1815 was bovendien vastge- 
legd dat de vaststelling van de begroting van de 'gewone'uitgaven voort- 
aan altijd gepaard diende te gaan met de vaststelling van 'de middelen tot 
vinding dier uitgaven bestemd'. Ook de grondwet van 1814 was er al van 
uit gegaan dat er tegelijk met de uitgavenbegroting een voorstel voor de 
daartoe benodigde middelen diende te worden gedaan. Vanaf die voor 
1816 gaat de uitgavenbegroting dus voortaan altijd gepaard aan een be- 
groting van de inkomsten. 

De inkomstenbegroting was vooral in de beginjaren voortdurend aan 
wijzigingen onderhevig, doordat het fiscale beleid tot 1821 werd geken- 

merkt door 'trial and error'. Enerzijds moest de koning proberen zodanige 
opbrengsten te realiseren dat de begrotingsuitgaven ermee gedekt wer- 
den. Anderzijds moest hij een middenweg vinden tussen Noordelijke han- 
delsbelangen en Zuidelijke ind~striebelangen.'~ Zo was bijvoorbeeld in 



het stelsel van 1816 de afschaffing van de accijns op het malen van graan - 
het gemaal - een concessie aan de Zuid-Nederlanders, de herinvoering 
ervan in het stelsel van 1821 een gevolg van de noodzaak de inkomsten 
te vergroten. De herziening van de in- en uitgaande rechten na de aanvan- 
kelijke verhogingen in 1816 was een concessie aan het Noorden. Nadat 
het stelsel van 1816 een aantal ad hoc wijzigingen had ondergaan, vooral 
naar aanleiding van de steeds weer aanmerkelijke discrepantie tussen ra- 
mingen en feitelijke opbrengsten, werd in 1820 het hele stelsel nog eens 
d ~ o r ~ e l i c h t . " ~  O p  12 juli 1821 werd door het parlement - met een zeer 
krappe meerderheid - een nieuw stelsel aanvaard, dat per I januari 1823 
in werking trad en vervolgens gedurende het grootste deel van de 19e 
eeuw in grote lijnen van kracht zou blijven. 

Ook de structuur van dit stelsel sloot, voor wat betreft de soorten 
belastingen waar het uit bestond, nog steeds nauw aan bij Gogels stelsel 
van 1806. De wijzigingen betroffen vooral de heffingswijzen, de tarieven 
en de inrichting van de administratie. Daarnaast waren de indeling en de 
terminologie inmiddels gewijzigd. De term 'beschreven middelen' was al 
in 1813 vervangen door die van 'directe belastingen', de term 'verpon- 
ding' door die van belasting op 'gebouwde en ongebouwde eigendom- 
men', of kortweg 'grondbelasting'. De term 'personeel' werd in het stelsel 
van 1821 een verzamelterm voor een heffing al naar gelang ieders per- 
soonlijke welvaart op basis van zes grondslagen: de huurwaarde der wo- 
ning (voorheen bij uitsluiting aangeduid als het personeel), het aantal deu- 
ren en vensters, het aantal haardsteden, het meubilair, het aantal dienst- 
boden en het aantal paarden. Tot de directe belastingen werd ten slotte al 
sinds 1813 ook het 'patent' gerekend, voorheen een deel der zegelbelas- 
tingen. Als 'indirecte belastingen' werden in het nieuwe stelsel merkwaar- 
digerwijs aangeduid de in de Franse tijd ingevoerde en sindsdien gehand- 
haalde registratie-, zegel-, grillie- en l-iypotl-ieekrechten tezamen met de 
succe~sierechten.'~ Tussen 1813 en 1821 was deze term nog gewoon in 
gebruik geweest voor de accijnzen en de 'in- en uitgaande rechten'. Een 
zeer karakteristiek aspect van het Nederlandse belastingstelsel waren in 
de 19e eeuw ten slotte de zogenaamde 'opcenten', een extra percentage 
dat bovenop allerlei belastingen gelegd kon worden ter financiering van 
allerlei bijzondere kosten en uitgaven."' Het aantal daarvan werd elk jaar 
bij de begroting vastgesteld. Het is overigens niet zo, dat alle geheven 
opcenten daarin te vinden zijn.19 

Ten aanzien van de uitgavenbegrotingen is het voor een goed begrip 
van de financiële geschiedenis van deze periode van belang dat men zich 
voortdurend realiseert, dat koning Willem I grote moeite had met zijn 
constitutionele financiële afhankelijkheid van het parlement en veel meer 
wenste uit te geven dan de volksvertegenwoordiging geneigd was toe te 
staan. Enerzijds wilde hij de welvaart in zijn nieuwe rijk bevorderen door 
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de aanleg van wegen en kanalen, steun aan industriële ondernemingen en 
het ten nutte maken van de koloniën aan het moederland. Anderzijds 
wenste hij internationaal als staatshoofd mee te tellen, dus geen bezuini- 
gingen op de legeruitgaven te accepteren, opstandigheid in de koloniën 
krachtig te onderdrukken en zich niet neer te leggen bij de halvering van 
zijn rijk ten gevolge van de Belgische Opstand in 1830. 

Van het begin af aan streefde de koning er dan ook krachtig naar een 
zo groot mogelijk deel van de staatsuitgaven en -inkomsten te onttrekken 
aan een geregeld en effectief toezicht van de volksvertegenwoordiging. In 
de Grondwet van 1815 was door de Zuidelijke Nederlanden nog wel be- 
dongen dat de 'gewone' begroting - en dat was het grootste deel van het 
in totaal benodigde bedrag - niet voor altijd, maar 'slechts' voor tien jaar 
werd vastgesteld. Door tot viermaal toe de eerste tienjarige begroting te 
verwerpen, wist de Kamer bovendien de omvang ervan terug te drin- 
gem3" Maar via allerlei kunstgrepen wist de koning zijn speelruimte gelei- 
delijk zonder veel tegenwerking van het toch nog aanzienlijk te 
vergroten. In de begrotingsdebatten drong de volksvertegenwoordiging 
elk jaar weer aan op vermindering van de overheidsuitgaven, op een rea- 
listischer raming van de inkomsten en op een sluitende begroting. Maar 
ten aanzien van miljoenen aan overheidsuitgaven die de koning geheel 
buiten de begroting om deed, had diezelfde volksvertegenwoordiging 
zich zelf voor vele jaren buiten spel gezet. 

Tot 1830 was het in 1822 op initiatief van de koning opgerichte 
Amortisatiesyndicaat daartoe het belangrijkste instrument. Het was een 
samenvoeging van de in 1814 opgerichte Amortisatiekas en het Syndi- 
caat der Nederlanden. De eerste had tot taak gehad om jaarlijks voor een 
bepaald bedrag aan rentegevende staatsschuld in te kopen en voor een 
zelfde bedrag aan niet-rentegevende staatsschuld - een erfenis van Napo- 
leons beruchte tiërcering-om te zetten in rentegevende schuld. Het 
tweede moest uit daartoe geheven opcenten op de belastingen voorzien 
in de dienst van twee grote leningen die de nieuwe staat sinds 1813 alweer 
had moeten aangaan. Het Amortisatiesyndicaat moest de werkzaarnhe- 
den van deze twee instellingen overbodig maken door een nieuw type 
schuldbrieven aan te bieden en door beursspeculaties. Het moest boven- 
dien een aantal staatsuitgaven voor zijn rekening gaan nemen, zodat die, 
aldus de motivering, niet (meer) op de begroting zouden drukken, waar- 
door een deel van de gehate opcenten op veel belastingen afgeschaft kon- 
den ~ o r d e n . ~ '  

Het ging dan om uitgaven als de aanleg van een aantal nieuwe wegen 

en kanalen, de kosten voor de verbetering van het muntstelsel, subsidies 
voor de nijverheid, een deel van de pensioenen en de versterking van de 
grens met Frankrijk. Daartoe kreeg het Amortisatiesyndicaat niet alleen 
een jaarlijkse uitkering uit de schatkist, waartoe op alle belastingen 13 op- 



centen geheven werden, die - als Syndicaatsinkomsten - in de wetsont- 

werpen op de middelen nooit voorkwamen, maar het mocht bovendien 
een verbijsterend bedrag aan schuldbekentenissen uitgeven en voorts ge- 
leidelijk aan domeinen verkopen om deze nieuwe schulden af te lossen. 
Het was daardoor in staat ook de kosten van bijvoorbeeld de grote over- 
stromingen van 1825 en de kostbare Java-oorlog (1825-1830) op zich te 
nemen.32 Het Amortisatiesyndicaat genoot bij zijn operaties bancaire 
steun van de Société Générale te Brussel, die in 1823 door de koning was 
opgericht uit onvrede over het gebrek aan faciliteiten waartoe de Neder- 
landsche Bank bereid was, maar deed daarnaast ook wel beleningen bij de 
Nederlandsche Bank en bij particuliere  bankier^.'^ 

Van de gerealiseerde inkoop van oude staatsschuld moest het Amor- 
tisatiesyndicaat eens per jaar verslag doen aan de Kamer. Het was echter 
niet verplicht de ingekochte schuld ook te vernietigen en deze kon dus 
vervolgens weer op de markt worden gebracht: een voor de volksverte- 
genwoordiging onzichtbare bron van inkomsten. Slechts eens in de tien 
jaar hoefde dit Syndicaat aan de Staten-Generaal verantwoording af te 
leggen van al zijn overige financiële activiteiten. De handelingen van het 
Syndicaat waren bovendien ook niet onderhevig aan controle door de 
Rekenkamer. Het was uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de 
koning. De Kamer was, ondanks de uitvoerige kritiek op dit plan van hun 
medelid G.K.van Hogendorp, met het wetsontwerp voor de oprichting 
ervan accoord gegaan.34 

De door het parlement goed te keuren begrotingen van inkomsten en 
uitgaven waar het in dit broncommentaar om gaat, boden dus bepaald 
geen volledig overzicht over het geheel van de staatsfinanciën. Dat over- 
zicht werd, zowel voor de Kamer toentertijd als voor de historische on- 
derzoeker nu, bovendien nog bemoeilijkt door een in de loop der jaren 
groeiend aantal, grotendeels bij het Amortisatiesynicaat ondergebrach- 
te, bijzondere fondsen, zoals die 'bestemd tot bestrijding van verschillen- 
de Openbare Werken en aangelegenheden', en 'tot rentebetaling der Lee- 
ningen ten laste van 's Rijks Overzeesche Bezittingen' en de zogenaamde 
'Koloniale Fondsen', waaruit het 'Fonds tot aanmoediging van de Natio- 
nale Nijverheid' werd gefinancierd en de 'droogmaking van de Zuidplas', 
maar ook 'buitengewone behoeften voor de Departementen van Marine 
en Oorlog', 'aanvullingen van het benodigde voor de pensioenen' etc., 
waarvan de uitgaven dus geen van alle op de begrotingen vers~henen.3~ 
Riemens heeft in zijn proefschrift laten zien in welke mate de financiële 
armslag die Willem r zich met het Amortisatiesyndicaat had weten te ver- 
werven, door hem ook nog is benut voor andere dan wettelijk toegestane 
uitgaven. Hij toonde aan dat zelfs de staat van het Amortisatiesyndicaat 
die in 1829 aan de Kamer werd voorgelegd geen volledig beeld gaf van de 
handelingen ervan.36 
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Die eerste rekening enverantwoording van het Amortisatiesyndicaat 
in 1829 had wel tot een storm van kritiek geleid. Schuldamortisatie bleek 
in zodanige mate met schuldcreatie gepaard te zijn gegaan, dat de rentelast 
sinds de oprichting van het Amortisatiesyndicaat per saldo met ruim f 3  
miljoen was toegenomen.37 De kritiek leidde tot een inperking van de 
bevoegdheden, wat overigens niet zou verhinderen dat de jaarlijks door 
het Syndicaat te betalen rente tussen 1829 en 1840 in de praktijk nog weer 
met per saldo bijna f 3  miljoen zou groeien.38 Tevens werden de nieuwe 
tienjarige begroting voor 1830 tot 1840 en de eenjarige voor 1830 in eer- 
ste ontwerp verworpen. De in december 1829 met krappe meerderheid 
aangenomen nieuwe versies werden vervolgens in de loop van 1830 ach- 
terhaald door de Belgische Opstand. 

1830-1848 

Na 1830 verslechterde de financiële situatie van de Nederlandse staat aan- 
merkelijk door de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden en de weige- 
ring van Willem I om zich daarin te schikken, waardoor de militaire uitga- 
ven jarenlang (nog) aanzienlijk hoger waren dan normaal het geval zou 
zijn geweest. Het Rijk werd gehalveerd, maar de begroting niet.39 Het 
parlement stond in de jaren dertig forse leningen toe, maar Willem I bleef 
daarnaast ook nog allerlei kunstgrepen uithalen die verhinderden dat het 
parlement een volledig overzicht zou krijgen van de kosten van het vol- 
hardingsbeleid.40 

Daartoe riep hij vanaf 1830 steeds vaker de in 1824 eveneens op zijn 
initiatief opgerichte Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) te hulp. 
Terwijl in de periode tot 1830 de meeste leningen waren afgesloten door 
het Amortisatiesyndicaat op onderpand van veelal in het Zuiden gelegen 
domeinen, werdnude~~~verplichttotdeverstrekkingvanvoorschotten. 

Dank zij de oprichting van de N H M  was, vooral na de doorvoering 
van het Cultuurstelsel, de financiële relatie tot de koloniën op geheel nieu- 
we leest geschoeid geraakt. De koloniën waren lang een kostenpost ge- 
weest, vooral tijdens de Javaoorlog. O p  de begroting voor r834 kwam 
het departement voor de Nijverheid en de Koloniën echter plotseling 
zelfs in het geheel niet meer voor. Door de invoering van het Cultuurstel- 
sel waren de inkomsten uit Indië zo toegenomen, dat de uitgaven voor 
Indië daaruit in beginsel zonder probleem bestreden konden worden. 
Het opperbestuur over de koloniën was door de grondwet bij uitsluiting 
aan de koning toebedeeld. Aan de volksvertegenwoordiging werd op 
grond daarvan tot 1840 geen informatie verstrekt over de totale inkom- 

sten en uitgaven van de koloniën 
O p  de begrotingen vanaf die voor 1836 werd het departement van 

Koloniën wel weer opgevoerd, maar dan slechts voor zeer kleine bedra- 
gen. O p  de inkomstenbegroting verscheen vanaf die voor 1833 boven- 



dien nu voortaan vrijwel elk jaar een bedrag onder het kopje 'bijdrage uit 
de geldmiddelen van de Overzeesche Bezittingen'. Over het werkelijke 
overschot van de inkomsten op de uitgaven werden echter geen medede- 
lingen gedaan. Fasseur deelt in zijn studie over het cultuurstelsel en de 
koloniale baten mee dat 'in de periode 1830 tot 1850, waarin de onover- 
zichtelijkheid het grootst was, het totaal van de Indische baten voor zover 
in 1866 kon worden nagegaan k f235 miljoen was geweest, waarvan 
slechts ruim een zesde als zodanig dus als "batig slot" in de Middelenwet- 
ten was opgevoerd geweest.'4' 

Doordat het beheer van de koloniale geldmiddelen van het begin af 
aan volledig buiten het gezichtsveld van de Staten- Generaal was gehou- 
den, hadden de N H M  en het departement van Koloniën dus de rol van het 
Amortisatiesyndicaat en de Société Générale als 'Staatsbankier' voor een 
groot deel over kunnen nemen.@ Na 1830 waren zij de belangrijkste in- 
strumenten voor het realiseren van grote leningen ten behoeve van door 
de koning noodzakelijk geachte uitgaven buiten de volksvertegenwoor- 
diging om. 

Bij het parlement groeide in deze jaren wel de onvrede met het gebrek 
aan inzicht in de financiële toestand van het land en in het koloniale finan- 
ciële beheer. Een voorstel voor een lening van f 56 miljoen maakte in 1839 
tot ieders verbijstering duidelijk dat - ten gevolge van de financiële opera- 
ties van de N H M  en het departement van Koloniën ten behoeve van het 
'~olhardin~sbeleid' van Willem I ten aanzien van België - het bezit van 
Indië per saldo geen inkomsten, maar zelfs een fors tekort had opgele- 
verd! Uit verontwaardiging daarover werd dat leningsvoorstel toen ver- 
worpen, waarna tevens de nieuwe tienjarige begroting voor 1840 werd 
verworpen met slechts de stemvan de minister vanfinanciën, die toenter- 
tijd nog meestemde, vóór. 

Bij de grondwetsherziening die nodig was in verband met de erken- 
ning van de Belgische afscheiding in 1839 werd vervolgens afgedwongen 
dat de verantwoordelijkheid van ministers aan de vorst vervangen werd 
door die aan het parlement, en ook de positie van de volksvertegenwoor- 
diging in de totstandkoming van de nationale begrotingen werd verbe- 
terd.43 Men stapte eindelijk af van het stelsel van een tienjarige 'gewone' 
en een eenjarige 'buitengewone' begroting, dat in feite al sinds 1830 niet 
meer had gefunctioneerd en in december 1840 werd tevens eindelijk het 
Amortisatiesyndicaat opgeheven. De nationale schuld bleek sinds 1814 in 
het geheel niet verminderd te zijn, maar juist van ongeveer f 1725 miljoen 
tot ongeveer f 2250 miljoen te zijn toegenomen; de rentelast was daardoor 
-en voor een groot deel dus zonder dat dat zichtbaar was geweest op de 
begrotingen - van ongeveer f 13 miljoen tot f42 miljoen gegroeid.44 
Koning Willem I trad in 1840 verbitterd af, toen hem bleek dat het parle- 
ment niet van plan was nog langer genoegen te nemen met het gebrek aan 
inzicht in en overzicht over het geheel van de staatsfinanciën. 
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In de eerste jaren daarna bleven de uitgaven de inkomsten nog steeds 
overschrijden, waardoor de schulden- en rentelast nog verder groeiden. 
Pas Minister van Financiën F.A. van Hall wist in 1844 onder dreiging met 
een gedwongen lening een forse sanering van de overheidsfinanciën door 
te voeren door middel van een lening van f r27 miljoen tegen 3%, die 
aflossing van leningen met een hogere rente mogelijk maakte. Hij slaagde 
er op deze wijze in de rentelast tussen 1844 en 1847 van bijna f44 miljoen 
tot f 36 miljoen te laten dalen.45 

De democratische revoluties van de jaren veertig brachten Nederland 
in 1848 tenslotte een grondwet die de positie van de volksvertegenwoor- 
diging met betrekking tot de staatsfmanciën eindelijk weer vergelijkbaar 
maakte met die van de grondwet van 1798 Alleen de vaststelling van de 
Indische begroting bleef ook na 1848 nog voorbehouden aan de Kroon, in 
afwachting van de totstandkoming van de Indische Comptabiliteitswet, 

die er pas in 1864 zou komen. Maar er werd sinds 1840 althans wel achter- 
af aan de volksvertegenwoordiging inzicht verschaft in wat er jaarlijks ten 
behoeve van de Indische administratie was ontvangen en uitgegeven. 

1848-1914 
Vanaf 1848 was er dus eindelijk sprake van jaarlijkse begrotingen die in 
beginsel alle inkomsten en uitgaven van de staat omvatten. Tot ongeveer 
1860 was de aandacht nu primair gericht op vereenvoudiging, verlaging 
en afschaffing van belastingen en op bezuinigingen bij de rijksoverheid. 
De bevordering van de nijverheid en de handel stond daarbij voorop. We 
zien dit terug in het aanwenden van meer middelen dan voorheen tot del- 
ging van de staatsschuld, waardoor de rentelast daalde, de afschaffing van 
doorvoer- en uitvoerrechten en verlaging van de invoerrechten tot een 
algemeen tarief van 5 procent in 1862, en tot slot in de afschaffing van de 
accijnzen op het gemaal, varkens- en schapenvlees, o p  brandstoffen, van 
het vuur- tonnen- en bakengeld en van de plaatselijke accijnzen in 1 8 6 5 ~ ~  
Dit heeft alle kenmerken van een liberaal beleid, met als doel een verbe- 
terde werking van de markt, een sterkere handelspositie en een grotere 
eenheid in de wetgeving in Nederland. 

Na 1860 zien we een ommekeer. Een ander principe begon zijn in- 
trede te doen. Niet een passief, maar juist een actief overheidsoptreden 
werd noodzakelijk geacht voor de welvaart. Het bijzondere van deze ver- 
andering in de politiek is dat zij werd doorgevoerd onder leiding van libe- 
ralen. Uitgavenvoor onder andere de aanleg van spoorwegenverschenen 
op de begroting. Ook werd er veel geld uitgegeven voor waterstaatswer- 

ken en voor het lager onderwijs. Onder de uitgaven voor het lager onder- 
wijs verscheenvanaf 1892 voor het eerst de subsidiëring van het bijzonder 
onderwijs op de begrotingen. Het zijn met name de baten uit Indië ge- 
weest die de overheid tot het doen van de nieuwe uitgaven in staat stel- 
den. Na 1870 liepen deze inkomsten aanmerkelijk terug, zodat vanaf toen 



ook weer geld geleend moest worden om de uitgaven te kunnen dragen. 
De grootste veranderingen vonden plaats na 1890. N.G. Pierson, toen 

minister van Financiën, slaagde erin een inkomstenbelasting te introduce- 
ren nadat vele eerdere pogingen hiertoe mislukt ~ a r e n . 4 ~  Hierdoor werd 
het mogelijk om ook de mensen die veel inkomsten uit niet-belast bezit 
trokken, te belasten. Naarmate de bevolking en de welvaart groeiden, 
konden ook de uitgaven van de overheid in omvang fors toenemen. Na 
1900 verschenenvoor het eerst posten die betrekking hadden op woning- 
bouw en sociale verzekeringen op de begroting. O p  steeds meer manieren 
raakte de overheid verweven in het maatschappelijk leven. Pas na 1914 
zou dat overigens, onder invloed van de Eerste Wereldoorlog en de crisis 
van de jaren dertig, ook gaan leiden tot een voortdurende stijging van de 
overheidsuitgaven en -inkomsten als percentage van het nationaal inko- 
men.48 

Visuele kennismaking 

De Algemeene Begrootingen der Staatsbehoeften voor de Bataafsche Republiek 
voor de jaren 1799 tot en met 1807 hadden de vorm van kleine gedrukte 
katernen (+r3 x 22 cm) in omvang variërend van 45 tot 67 pagina's, die 
alle in grote lijnen dezelfde opzet hadden. Ze waren ingedeeld in 'Sum- 
mae' (of 'Sommen') voor de verschillende begrotingshoofdstukken, die 
elk de begroting van een departement van bestuur bevatten; in 1799, toen 
alle voormalige gewesten nog afzonderlijk met een eigen 'Summa' op de 
begroting stonden, waren dat er tweeëntwintig, in 1806 tien. De 'Sum- 
mae' waren weer onderverdeeld in afzonderlijke posten en aan het slot 
van de begroting was steeds een 'Recapitulatie der vorenstaande Som- 
men' te vinden. Afbeelding i toont de omslag van de oudste nationale 
begroting, die voor 1799. Afbeelding z toont de eerste pagina van de der- 
de Summa daarvan, de 'Defensie te Water', uit een met witte pagina's 
doorschoten exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. (Met 
de hand zijn daar door een tijdgenoot de wijzigingen in deze posten in 
latere jaren bijgeschreven, steeds onder vermelding van het besluit waar- 
op deze wijziging gebaseerd was.) Afbeelding 3 toont de 'Recapitulatie 
der vorenstaande Sommen' van de begroting voor 1806. 

De inhoudelijke indeling van de Summae kon variëren: Nationale Op- 
voeding en Nationale Oeconomie waren bijvoorbeeld aanvankelijk aparte 
'Sommen', maar waren vanaf 1802 ondergebracht bij binnenlandse zaken; 
vanaf 1803 kwamen de gewestennietmeer afzonderlijkvoor op de begro- 
ting; Financiën werd in 1806 plotseling gesplitst in 'Renten en Interessen' 
en 'Kosten vallende op de middelen'; de Oost-Indische en de West-indi- 
sche en de Levanthandel waren aanvankelijk gesplitst, maar kwamen in 
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1806 onder één Somme; Waterstaat was in 1805 gesplitst in twee Som- 
men, 'Rivieren' en 'Zeehavens', maar viel in 1807 onder Binnenlandse Za- 
ken etc. Sinds 1803 werden de posten per hoofdstuk gesplitst in 'Gewoon' 
en 'Buitengewoon', waaronder bijzondere, eenmalige uitgaven gebracht 
werden, evenals de post 'Onvoorzien'. 

Deze begrotingen waren dus uitsluitend begrotingen van uitgaven. 
Bij de eerste begroting, die voor 1799, werd de volksvertegenwoordi- 
ging in een bijgevoegd begeleidend schrijven vooraf een globaal inzicht 
geboden in de te verwachteninkomsten. Bij de begrotingen voor 1800 tot 
en met 1810 was dat niet meer het geval. De begrotingen voor 1808 tot en 
met 1810 onderscheidden zich van de vorige in hoofdzaak door hun veel 
grotere mate van detaillering. Die voor 1808 telde 324 pagina's, die voor 
1810 zelfs 429, terwijl die bovendien nog gevolgd werd door een her- 
nieuwde begroting voor de laatste zes maanden van 1810 van nog weer 
eens 274 pagina's. O p  deze begrotingen zijn de 'Sommen'eerst onderver- 
deeld in 'Kapittels' en deze dan nog weer in zeer gedetailleerde 'Artike- 
len' - de 'tractementen' vormden bijvoorbeeld in 1809 en 1810 niet lan- 
ger één verzamelpost: allerlei ambtelijke functies werden apart opge- 
voerd met elk hun eigen traktement -, bovendien staat steeds aangege- 
ven op welk besluit de verschillende uitgavenposten gegrond zijn. Af- 
beelding 4 toont de eerste pagina van de Zesde Somme (ministerie van 
Marine en Koloniën) van de begroting voor de laatste zes maanden van 
1810. 

Na het herstel van de onafhankelijkheid beperkte men zich voor 1814 
vooralsnog tot een globale begroting in één somvoor de uitgaven van f 64 
miljoen en de inkomsten van f 38,5 miljoen en een uitvoerig afzonderlijk 
voorstel over de wijze, waarop men door middel van een ingrijpende her- 
structurering van de nationale schuld in het tekort dacht te voorzien.49 

Voor 1815 werd de eerste in hoofdstukken verdeelde begroting voor 
het nieuwe koninkrijk opgesteld, tegelijk met een wetsontwerp met be- 
trekking tot de wijze waarop in de daartoe benodigde middelen voorzien 
zou worden. Deze werden gezamenlijk aan de Kamer voorgelegd. Alleen 
het totaalbedrag en de totaalbedragen per hoofdstuk en de globale op- 
somming van de middelen vergden goedkeuring bij wet. Deze uitgaven- 
begrotingen en wetsontwerpen op de middelen omvatten voorde periode 
van 1815 tot en met 1840 in de regel dan ook niet meer dan één tot drie 
gedrukte pagina's. Afbeelding 5 toont de uitgavenbegroting voor 1816, 
de eerste voor Noord en Zuid gezamenlijk. 

Het is echter niet zo, zoals men in de literatuur wel vermeld vindt, dat 

de gedetailleerdere begrotingen voor de volksvertegenwoordiging ge- 
heim werden gehouden en dat de opbrengst van de ontvangsten niet 
werd begroot.50 Van het begin af aan werden 'Berekeningen strekkende 
tot basis der begroting van 's Rijks uitgaven', in omvang variërend van 



5 r5 tot I 35 pagina's en 'Ramingen der zuivere Rijksinkomsten', van 
meestal ongeveer één pagina, aan de beide wetsontwerpen toegevoegd. 
Het is wel zo dat de betekenis van deze 'Berekeningen' zeer betrekkelijk 
was, omdat de grondwet alleen overschrijvingen van het ene naar het an- 
dere hoofdstuk verbood. Voor overschrijvingen naar andere posten bin- 
nen hetzelfde hoofdstuk gedurende de looptijd van de begroting was de 
toestemmina van de Staten-Generaal niet vereist. Pas vanaf de bearotin- 
gen voor 1844 en 1845 werden ook deze specificaties in de wettelijke 
goedkeuring betrokken. Ook de inkomstenramingen konden aanmerke- 
lijk afwijken van de werkelijk gerealiseerde belastingopbrengsten. 

De opstelling van de 'Berekeningen' voor de uitgavenbegrotingen 
sloot in grote lijnen aan bij die van de begrotingen voor 1799 tot en met 
1810. De 'Sommen' werden nu 'Hoofdstukken' genoemd en de 'Kapittels' 
'Afdelingen'. De verdeling in afdelingen sloot aan bij de organisatorische 
indeling in afdelingen van de departementen. De afdelingen waren weer 
onderverdeeld in genummerde artikelen, waarbij in de regel tenminste 
traktementen, reis- en verblijfkosten en bureau- en lokaalbehoeften apart 
werden onderscheiden. 

Ook bij deze begrotingen van na 1815 geldt dat de indeling van de 
hoofdstukken kan variëren: Binnenlandse Zaken, Waterstaat, R K  Eere- 
dienst, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Nijverheid, Koophandel 
en Koloniën komen bijvoorbeeld zowel afzonderlijk voor als in wisse- 
lende combinaties. In de begroting voor 1819 zijn de hoofdstukken voor 
het eerst weer gesplitst in een deel 'Gewoon' en een deel 'Buitengewoon'. 
Als 'gewoon' werden de uitgaven beschouwd, waarvan de omvang vast- 
stond, als 'buitengewoon' de uitgaven waarvan duidelijk was dat de om- 
vang van jaar tot jaar kon fluctueren.- Afbeelding 6 toont een pagina uit 
de 'Berekeningen strekkende tot basis van de begroting van uitgaven' 
voor 1819, waarop het gedeelte 'Buitengewoon' van Hfdst. I X  ('Departe- 
ment van Financiën') en het begin van het gedeelte 'Gewoon' van Hfdst. x 
('Departement van Marine') te zien zijn. 

Conform de grondwet werd vervolgens vanaf 1820 de hele begroting 
gesplitst in een 'gewone' begroting de zgn. 'Eerste Afdeeling' (de term 
afdeling wordt dus op twee manieren gebruikt!), die voor tien jaar zou 
gelden, en een 'buitengewone', de zgn. 'Tweede Afdeeling', die men elk 
jaar aan de Kamer bleef voorleggen.Vanaf de begroting voor 1823 tot en 
met die voor r829 werd deTweede Afdeling nog weer gesplitst in twee 
onderdelen, waarvan het eerste gewoon uit belastingopbrengsten be- 
kostigd bleef worden, het tweede echter ten laste van het op 27 decem- 
ber 1822 opgerichte Amortisatiesyndicaat werd gebracht. Afbeelding 7 
toont de gesplitste uitgavenbegroting voor 1829. 

Nadat de Zuidelijke Nederlanden zich in 1830 hadden afgescheiden, 
en de met veel moeite tot stand gekomen 'gewone' begroting voor 1830- 
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1840 voor 1831 dus niet meer bruikbaar was, stapte men vanaf die voor 
1832 af van de splitsing in de afdelingen Gewoon en Buitengewoon en in 
twee 'onderdelen' en waren er tot en met 1841 weer gewoon ongesplitste 
jaarlijkse begrotingen.% 

De begroting van middelen bevatte een opsommming van de ge- 
wone middelen. De volgorde van de indeling kon variëren, maar wel zijn 
steeds de volgende vier hoofdgroepen te onderscheiden: de directe bela- 
stingen, te weten die op 'gebouwde en ongebouwde eigendommen', die 
op persoonlijke ('personele') welstand en het 'patent' op beroepen en be- 
drijven, de indirecte beiasfingen, waaronder dus sinds 1823 verstaanworden 
de registratie-, zegel-, griffie- en hypotheek- en successierechten, de ac- 
cijnzen en de in- en uitgaande rechten, en tenslotte de overige middelen: het 
recht op gouden en zilveren werken, de loterijen, de domeinen, de poste- 
rijen en toevallige baten. Daarnaast werden soms, maar lang niet altijd, 
eventuele buitengewone middelen, leningen dus, vermeld. Bij de grond- 
belasting en de personele belastingen werden soms ook de hoofdsommen 
vermeld die opgebracht moesten worden, en het aantal opcenten op de 
verschillende belastingen. Opcenten geheven ten behoeve van de ge- 
meenten en de provincies werden echter niet altijd vermeld en die ten be- 
hoeve van het Amortisatiesyndicaat nooit.53 

Vanaf 1820 werd afzonderlijk aangegeven welk gedeelte van de op- 
brengst van welke belastingen bestemd was voor de Eerste Afdeeling 
(dat was dus de 'gewone', tienjarige begroting) en welk gedeelte van wel- 
ke belastingen voor de Tweede Afdeeling (de 'buitengewone' éénjarige 
begroting).Van 1821 tot 1830 treft men dus ook van de inkom~tenbe~ro- 
tingen alleen die voor deTweede Afdeeling aan. Vanaf 1823 tot 1830 zijn 
die wetsontwerpen op de inkomsten net als die op de uitgaven wel nog 
weer in tweeën gedeeld: de middelen waaruit het Eerste Onderdeel van 
de Tweede Afdeeling bekostigd moest worden, en een vermelding van 
de uitkeringen door het Amortisatiesyndicaat ten behoeve van hetTwee- 
de Onderdeel. Vanaf 1832 vermeldden de ramingen der inkomsten ook 
'uitkeringen uit de geldmiddelen van de overzeese bezittingen', vanaf de 
begroting voor 1841 treft men de term 'batig slot der koloniale admini- 
stratie hier te lande' onder de inkomsten. 

In de op de 'Wetsontwerpen op de Middelen' volgende 'Ramingen 
der inkomsten' werd soms de repartitie van de hoofdsommen van de di- 
recte belastingen over de provincies opgegeven,54 al of niet met de bijbe- 
horende verhogingen, en soms de geraamde opbrengst van elke accijns 
a f z ~ n d e r l i j k , ~ ~  en van de registratierechten en overige belastingen afzon- 
derlijk, zij het deze laatste nooit per provincie.Vaak volstond men echter 
met een opsomming van de globale raming per groep belastingen. 

Afbeelding 8 toont het Ontwerp van W e t  tot vaststellingder middelen ten 
behoeve van de EersteAfdeeling tioor 1820-1830. afbeelding 9 dat tot vaststel- 



ling der middelen ten behoeve van deTweede Afdeeling van de begroting 

voor 1820 (dus de éénjarige 'buitengewone' begroting). Afbeelding 10 

toont de Raming der inkomsten ten behoeve van de Eersfe Afdeeling, afbeel- 
ding 11 de eerste pagina van die voor deTweede Afdeeling die in totaal 
vier pagina's telde. Afbeelding 12 toont de in twee onderdelen verdeelde 
Raming der inkomsten voor de TweedeAfdeeling van de begroting voor 1829. 

De uitgavenbegroting voor 1841 werd conbrm de nieuwe grondwet 
voor het eerst hoofdstuksgewijs in afzonderlijke wetsontwerpen inge- 
diend. In dat jaar werd bovendien het Amortisatiesyndicaat opgeheven 
ten gevolge waarvan de post voor financiën op de staatsbegroting plotse- 
ling dus vele miljoenen groter bleek te moeten zijn. O m  te beginnen met 
die voor 1842 en 1843, tot en met die voor 1848 en 1849, werden de wets- 
ontwerpen voor de begroting om de twee jaar telkens voor twee jaar te- 
gelijk ingediend. Afbeelding 13 toont de laatste tweejarige begroting, die 
voor 1848 en 1849. De omvang van de begrotingen was sinds 1841 flink 
toegenomen tot 100 à 150 pagina's. 

Vanaf de begroting voor 1850 werden de begrotingswetten conform 
de grondwet van r848 weer elk jaar ingediend. De structuur van de staats- 
begrotingen bleef in beginsel hetzelfde als vóór 1850: enerzijds de begro- 
tingen van uitgaven, anderzijds de wetten op de middelen. Ook deze uit- 
gavenbegrotingen kenden geen afzonderlijke afdelingen voor bijzondere 
en gewone uitgaven meer. Wel bleef men ten aanzienvande inkomsten het 
onderscheid maken tussen gewone middelen en inkomsten met een meer 
bijzonder karakter, zoals de Indische baten of de opbrengsten van lenin- 
gen. 

De structuur van de Middelenwetten bleef gedurende de hele periode 
min of meer hetzelfde. De door Pierson ingevoerde belastingen op de 
bedrijfs- en andere inkomsten en op vermogens verschenen vanaf 1893 
onder het hoofd 'directe belastingen' in de Middelenwetten, terwijl de 
patentbelasting daar tegelijkertijd uit verdween.Voora1 het aantal 'diver- 
se ontvangsten', die men nog wel onder verschillende hoofdjes tracht te 
groeperen, neemt fors toe. Afbeelding 14 biedt een indruk daarvan voor 

1914. 
De uitgavenbegrotingen bleven ingedeeld in enerzijds de hoofdstuk- 

ken van het 'Huis van de Koning', van de 'Hooge Collegiën van Staat' en 
het hoofdstuk van de 'Nationale Schuld', anderzijds de hoofdstukken van 
de departementen. Zoals is te zien op afbeelding 15 werden naast de be- 
grotingsbedragen voor het komende begrotingsjaar nu voortaan ter ver- 
gelijking die voor het lopende jaar en de reeds gedane en nog te realiseren 
uitgaven van het voorafgaande jaar afgedrukt en werden de vermeerde- 
ringen en verminderingen zichtbaar gemaakt. O p  deze zelfde afbeelding 
is aan de linkerzijde te zien dat elk begrotingshoofdstuk nu eenapart wets- 
ontwerp was. De meeste hoofdstukken bleven gedurende de periode 



1850-1914 hun vorm behouden. Ieder departement kende in ieder geval 
een paragraaf met de kosten van het departement, de uitgaven voor pen- 
sioen en een post voor onvoorziene uitgaven. Over het algemeen bleven 
personeelskosten en uitgaven voor materieel gesplitst, en vindt men ook 
voor wat wij nu kapitaaluitgaven noemen aparte posten. 

Uit de toelichtingen op de begrotingen, die men na 1870 in de Bijlagen 
tot de Handelingen van de Staten-Generaal kan vinden, is het mogelijk op 
te maken waarvoor het geld precies bestemd was. De toelichtingen zijn 
echter niet altijd zo uitgebreid als men zou wensen en kunnen bovendien 
van jaar tot jaar en van post tot post wisselen als het gaat om de specifice- 
ring. Aan het eind van ieder begrotingshoofdstuk vindt men een opsom- 
ming van de artikelen waarvan, zonder tussenkomst van de Kamer, bedra- 
gen konden worden overgeschreven naar andere artikelen. 

De indeling van de hoofdstukken bleef corresponderen met de orga- 
nisatorische verdeling van taken per departement. Parallel aan organisa- 
torische veranderingen konden dus in de loop van de tijd afdelingen of 
ook hoofdstukken verdwijnen of worden samengevoegd met andere, en 
konden titels van afdelingenveranderen of van het ene hoofdstuk naar het 
andere verhuizen. De departementen voor de Roomskatholieke Eere- 
dienst en de Protestantse en Israëlitische Eerediensten werden bijvoor- 
beeld bij K B  van 21-4-1862 nos. 42 en 43 als afzonderlijke departementen 
opgeheven en ondergebracht bij andere departementen. In 1867 viel de 
Hervormde Eeredienst bijvoorbeeld onder Financiën, de Rooms-Katho- 
lieke onder Justitie. Vanaf 1871 vielen ze beide onder het departement 
van Financiën. 

De hoofdstukken voor de departementen van Oorlog en Marine 
werden enkele malen drastisch gereorganiseerd, waarbij vele afdelingen 
'sneuvelden' en nieuwe afdelingen gevormd werden. Vele afzonderlijke 
artikelen van uitgaven bleven echter gehandhaafd en zijn dus in de ver- 
nieuwde begrotingen terug te vinden. Er kwamen ook wel eens departe- 
menten bij. Bij K B  van 6-11-1877 werd een afzonderlijk departement van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid opgericht. De betreffende afdelingen 
van het departement van Binnenlandse Zaken en de afdelingen betref- 
fende de post en telegrafie van het departement van Financiën verhuisden 
naar dit nieuwe departement. Ook dit departement groeide uit zijn jasje en 
werd daarom in 1906 nog weer opgesplitst in het departement van Water- 
staat en dat van Landbouw, Nijverheid en Handel (KB 7-9-1905 no. 264 en 
17-2-1906 no.35). De indeling van de begrotingen weerspiegelt steeds 
deze veranderingen. 

In het algemeen leidde de toenemende verwevenheid van de overheid 
met het maatschappelijk leven ertoe dat de uitgavenbegrotingen steeds 
verder uitdijden: van plus minus 600 artikelen in 1850 tot meer dan 1600 
in 1913. Deels was dat een gevolg van een toenemende behoefte aan de- 



Fritschy/Van der Voorf 

taillering, waardoor bijvoorbeeld het aantal artikelen op de begrotingen 
van marine en defensie sterk groeide, gotendeels echter van de toename 
van de taken die de overheid op zich nam. 
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V111 Smnt&qroo(q ewr 1828, ca heqaviga oo*a~~ga& nau 18U1 

( O n t w e r p  -ian Wat es seldem b~lohetden, betreE8nde &e h w w t i n g  VWF 1829) 

Yfll. SLsal&gwti~g (Ilde i#~ l lsg)  vaor 1829 ene, c8 d! der Isle alde%iiinl( (tienjijsri&), aaiq{ 
reaeab ie l  iâ3û (1) 

i k  Beg<ootiog 7-r het jasr 18% wmd babmddld in de zitiiogsn dei Tweede Kamm i>sn IS tot 20 Doeenbar 
an de tKajatipe in de zittiogen wn I1  tot 14 Mei 1629 en sarv%pea. (Zie, omtient daie imiate, B$iqar i 

bet disoetjaar 1829j30, N'. V3lI.I 

l. REDE uar nar JUNISTER VAN FINANCIEN, gehaden  dm %sten Oetober i$,%, Bij da iaahiw dgr amh 
&r@ $der& rmls-oalmnyca n aed~ra dsacReidni. 

Deze iede ï- io bet sinin%nin%nin%nin%ei<ig der Twesds Kamsr van Z? Octahrr Ue>8 opgenomao. 

l i l  ONTWBRP VAN WET @t ani(slr2llag dar IIdd ofdcalbing azn dc Bwootiw m äm jare 1829 O 
Wir WILLEM , n*?. 1 Nous GUILLADMB, m 

7 
De i n  twee onder- 
delen g e s p l i t s t e  

' b u i t e n g e w o n e '  

b e g r o t i n g  van 
u i t g a v e n  voor 
1829 

Zm is het,  &t 52, a;n Rasd wn Slnta gehoonl on mat 
gemeen meria der tateo ~ e o o i a a i ,  hebben goed omnuen en 
vers-, Wii ggoedrisdro en riusbiao bij %ze : 

A*. 1. 

DB lide nldeeiiog der BBgmatiog op- den jare 1829 wordt 
in  twee oBdsrdee1an uedeeld, envastgesteia opdan nnvolgendso 
-"RL. 

A h o  Wij in hebban genomen dat, nser esn. 
l a n g  wn het 125ste att. der Grondwet, de uitgasw be. 
hoorsnap tot do ~ r d e e i i ~ $  d g  ~ ~ r n ~ t i ~ g  VOO; o6n 
j?? -orden saagere ld ,  *n nt dleouo gene divast~leil ing d e e r  
u$buan o ~ e r  dsn jsre 18% behoort pinsts te hebben; ~ w r t s  
a.t. uit haofde .rao de bepalingen genianklbij de w e t t o t  in- 

.stsliinfismbinpmoitia~tie-syodioaQt, en tarrwliling van onder- 
mbeiaan finnocile aan lwenhxaeo dae RIJ&, den 27aton 
Deeernaer 16.22 (~io~l#%kd u" 559) milrgsUerii bt, de w e t  tot 
rmrneaing in de uoidoaoiog rnn 'nieuwe buiiengaeona pen- 
siosnen en %flmipende bataliugoo, en te? regeling aan onder 
mbeidan fiiiinciilie snogeie@~l~olen dsa Rijks sn wn hetArnor- 
tiatie-syndiaaat sao d m  Bdao Jun9 1829 (6iaotsalad n*. W), 
eeu gedasite domiuitgsven dmr ultkseringeo tso lieitosva van de 
~ h a ~ k i a t ,  buiten beiwaar dersohntpligtigen rulisodefissonnen 
-den het apnsl voorkomt nsnr ueiileiding dsaiiao, deze 
afdaiinb der ggrootiug in twee dwiso te splitsen; 

&r*& 0idaïdpai. 
Boofdauk I. Huis des Boaioga. . . . Nad 

Agentprja an eoosiddrat(on gw, #&pr& 1'erL 126da 
fandnmeutsle les depaiaas, qu* sypartiennsnt P b I 
du ~ u d g e t  Ya aont sireteer os p u r  wan, ot qua 
quent i1 cinvisnt de l a  pour 1829 ; quo d 
dispositions srrbtais ar Ls Loi du 27 Daiembm IS2 
Oflcid no. kg) paar Qiostitution~.un~~ndiostaamori 
ei pour i4giei diff6rentF int4iat-i finacoias dn &.mi. 

ue #spias in 10% du 5 h i n  1824(Jorr~naZ O W O :  
1ote;mins ie mode da pyement Pa nouoiiiarpsnsion 
naires et d'autres depansas qui a'eisignent,atquiiig'< 
obie* financiers dn Royaume s t  du Syndiemdnnra 
uon p t i a  de c- dapenses depsnt B t m  mursrte pul"' 
meilts nu t i h o t ,  m e  qu'il eoi6sule d e ~ o h s i w p i r ' ~  
liibunbles, i1 conriant per ooos0guent CYBUibiir dc"*- 
sions dnns eette portie du budget; I 

11. DB 8eOrebnri~ Stsst, de 11. Ls B8edtaireRe GEM la 
Hooge Collegten en smbte- 
n a m  e t  w. hijy>ndei 

Grt.d. *rp  defEtat ktles 

r a k  van administratie he- 
f o ~ c t i ~ n n ~ i ~  q"; me f0At 1 
tie a~aiieunnepertement& 

hooiende . . . . . . .  Rhu. ministn<tion. . . . . . . 



( D n t a q e n  .in Wet so b h p i d e n ,  t e t raende  de b e g i w b r  rmr 1829.) 

. . . . . .  g h r .  f 144,W0.W 

V. napaitement Je i'lnt8naur . 3,212,%528 

Vl. Deprtament d o  cu lm H4for; 
ma etautiaa. araepi4 lo Culte 

dierno. b h a l m  die der W o l i q u a  . . . . . . .  Nilil. 
Raa-h-gsth~lijke. . .  Nihil. 

Vüï. Dspartamant de la Mitioaet . . . . . .  das Mooiss  2,754,173.68 

. . .  Totel f 17828,843.74 - 
W oadsr&di. Sm#& rddi- .  

. . . . . .  uk L Buis doe Koninp. . . .  NihL Chapitre T .  Lism Urile. Nihil. 

n. Ds Saoiehuisrao S t u t  de r l l .  La geor81oIrerb $Etst lea 
~ o o g s  ~ o l l e g i e ~  an nmbte- ~ r s n d s  corps de l l~ tn t ' ,  et 
narm tot gean bijvandsr les foootiaonoires qui oe loot 
rak ?m adminblnfie bs tie d'nucun Deparisment 
hwililds . . . . . . .  NiAZ. R'dmini8tralion . . . . .  ,Wit. 

nr. net mpartemont BUC . 111. ~ e p a ~ t a ~ m t  des naaires 
tenisndaoho Zakan . . .  #*U. Etranghss . . . . . . .  Nihil. 

R. UetDsprameotnnJu~t i t i i  Niäil. s IT. Deprtemant de la Justics . AihU. 

V. Eet Departsment pi. Bin- r V. Dapartemaot de l'lntetiaur . 1 771,015.18 
n e n h d w b s  Zak80 . . .  f 711,015.18 

vi. Eet Departement van de TI. Daprtement do  Culta Retor 
~ ~ n ~ r m d o  en aodero &ei% ms etsutrss, sxcspta 1e cults  
diembo. baha1.e dia der Cltbolique. . . . . . .  Nihii. 
Rwmsrh-gatbolijka . . .  huil .  

VII. Eet Dapnrtemmt .rwr de , Tl l i .  D$artemsnt da Is Xxrioe s t  
Mstine on Kolooiao . . .  NIAii. des Calonien . . . . . .  Nihil. 

m. Het Depertament ren Pi- z lx. ~ 6 ~ m ~ c n t  des Finanear : 4201,7n.hga 
nioainn . . . . . . .  I,POl,m.691 

Tofai1 . . f 4372,742.5T Totel . . .  f 8,371,742.81s 

l aodonl  et onionoeer, etc. 
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8 
Ontwerp van Wet 
tot vaststelling der 
middelen ten 
behoeve van de 
Eerste Afdeeling 
voor 1820-1830. 

.A ONTWERP VAN WET (E), w &&I&# &? &*k. minap i. da w<-. &wp. i. L *rr<*rr< dr -. --"d, %d l&!& 

W" WILUIM.  m 

f '#I@. inkommds m n41iiisunda m a .  do wiuruiU.. e loi droils d'ritr& st da m i n .  7 wil I lu ..r 
d.i*onau Kmtd. qir i lpdan do mi~i-. do h t i n g  qp la r iv ibra :  ~a &.ai. an 7 e>.-nt i L i o i l m r ~  b o ~ i n i  
bu k&nai;.ndrb e i s i i i  d m d a  <Inelia slaobt. imr d m  dii<illk h Ia Roguus .  pon. imu q- wri1e.m~; 
vimde h m m n :  l 

hri i. T- bavpding w u i  ' e 4 k a  ïiym. bgnpn Li de 
elf sanio bmfd idkan  n. do osrata i idnl in dor -4% 
rsl>r.ng n.mandaros< t.zo. i n ~ * n  n-naaop*& dc nam& 
middss": 

n. i 4 L .  d h m  biuliop. ma mi. d w l r r  h. r& 
a e p l d :  

a ar nslinli-. -I-. grilsa. h g p ~ i & -  er, i~lam*o- 
ragr*: 

Art. 1. Pom Lim 1- ..x d 6 p . a  b. nqam" -p.lm 
&n8 1- mm p m l m  sbipiirr d* Li pamlb.. p i t l a  do kddgl  
in81d L panir da 1 ~ ~ 0 .  a z m b a n p ~ +  la wrrna .uiru>ti: 

r Ir &bo l lm diroota oomie .Ua m t  ddtmmid. 
d w: 

a. loi de- d~=n+.usmmt, de tlmhs. d. &. 
~ M m i  r d s  -ion; 

- I- q h.t op de dau- i. -- * a P * n  ros ba .= b m n l r i b 8 i i o o d n p ~ o r f . o M i a  di.ointib- vf* 
b van het .a~-dig.m der k*- i m Y>< @&g de mkh dea *Ir. .L fonds & mn nbMi loi r s m i a a d l -  
k Dk, b,.& pos-; mi- d* -?x gwd-1-u. dn, ds -pt..rr 

arr s. m k & m m e i  der =ml& W r o k .  w r d a  
w *- 

WW <LapndbebbG%*Y-  . . . . . . . 160¶%180 

mor do PWU& m * G n  blutlis .p . 2.7OBb80 
bu w o# Je dm- rn -t- op . I,E%I.ZM 

h b&- nlh rmr d- j- 18)0 m dm p o p o l i -  
dm word= .mk.lgs. o-k-rig d a s -  hg deza ra 
p . g d : - # m r  ds ro@nda iuan  al da o.ar & p. 
nnu- -dar i n  a v r c g u i g  word- m m o a .  

Yi I. Di ropimtic. BilSs. -d- ri b * M m  =t *n. 6. lor drriiti d'ea+a-t ds p.6. d* < i m b  a 
a i I e  mnc+as.hm n@ van - - x a b , ' s H p i . i n k ~ m a n d e  n d ' h v t h B p w  ..<r !o dllih a iu i .  L lo dm?$'& 
is-& .agai .o 4- ni bat w q op pdmdon n dl- L* d d i a  #-<id. ot de mth. loi iaaa a lo dmit downti; I 

U i. Ia piidpl dr mtrhtbm. o i - . p r & d M  a 
M ...d,; 
p Li mltihtim hdb.0 L. . . . . . f lKDlS.lm 
pmr h oootnhh -d11 at wamm L %la.?&? 
pmr h d b o i i o .  dr poM L . L.MILM 

C. +pl rn dpd a- Lr l.-(. IW 
m n b h ~ i  i r d ~ t  -6 k h d@aa) 
aitm b. prai- a Pobist dbne noinallo d a b u o n  p.m 
ba in.& dwtr 



i &.w di. rood- mmpi.. 

A n  s. Ta b.stri/lig dsr k-u-itpno. n l l s n  bq U 8 .  I- o r ~ a o ~ a . d d i i i a . s & r n ~ I ~ ~ M O i p i  darn. 
.ooilni~ing m/ oposoen o de bmil-mm dri grao)ala&#. e m i i m a  fomibrs ai pswnodls a t  mok1ir.a mor d6.m- 
ni ..n rio prei..'. rn rn&.hira Dliitin. in&. p b o i ~ o .  t..% m i n i l a .  w o i n i * ~ o t  d'81ii pair.< j o q i i  os 90. d 'eninadic 
m lina i n d a o  logalinilsn mlmi do duulhki kL.iswm I r a k i 0  n l .  gu n ~ m *  aox immilboo. m m m d r i .  i v ~ <  di* 

nu :. v,. a" w- op d. ("OP~~.IUYO. .D 
& p s r r o l .  r. mrbiliira b r l u h  is ..L 4 i-ad. dn i- 
opoanvn dsiondard ui dinniallirg -n ruma. 
ro l i r i i i t  l" ..o ur.,""i#" p r o 7 i n w  i,., "<.,..g ,o, d., 
d"& uw. d h...r.. ..r r,. m. u ~ o l , . d . . I h  hM 
.i!+ron nila nrlao.0. 

h o i  b..aka. mr 1 M.. d- .i *dW.oiu nc 

A" 1 rrar ds. f- nu,~ido- .dditimm.~i, L 
d.1 r*. i'vr 4 .  s i r  a ~ontriwt.ona rinoibio a prionn.,ta n 
PnKiam. *r-.< nc ,,<i. oa m m .  .ur iq i . i  ir,, .,,. 
d 0 . 0 ~  ".i m.." mi cnD.mirla>n d4pn=o. .o. pro.iocr. 
don, I* il.-oua L os, .m I(- ,."l,rso, ,-,k 
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XX sn XXL -: & j e e  n. 1880-1880: a *j+ iaa 1810. 

(o&rq w Wd m, k) 

I k ONTWERP EENEB WET. (XXI. Z) W auf#&q aa 6- 1- &UW@? n. dr -m< %+"P L d< 1- 
qdar;v drr +s- w d n  jnrs lm. (l) 

' M X. 'hMtiddiogrno domligrsn bsgrapailo asmoede Avt l. h r  &b hoa .mi dn R o p m e .  mmp<i. 
bogrmiiog oisr d m  jus ~ 8 2 0 .  SUI~.. go- tm dans ~i w o d o  y ~ ~ r i .  dn bnagn par rwo6s :as. aront 

k q d  narolpnds middolm: I ~ p l o y d a  la m q w a  m-*prk Indiqngi: 

wlr PnIIEI. un 

4A.m in  h s b h  v a ,  dil bv de l* ri 
ines anitsla dar M d @  i. b y d  d e  d s , g w t l o g  r i a  
de m i e -  .UI hOL %Z A in> s. m tree afde- -. &< dns  ui ~1i.D bebbai bë de b- 

d m  j, ism. d ZW -1 .q .In omawi- 
rgbedoa b& iandon toriitcn: d i t  d* t a d o  afdelmg wil b- 

v.mndh bahnpwm,aaroorriririri ..on..eromii son,ualto. 
inmndes%id i n  %"dan van mr lw,  ~matandlg- 
hara moetao woraui P<esdd. oo &t dsio ui,g.so.. ss midde 
la. tsr boii6dinil dwdro .  &hts vmr dBn iirr & nic 

P Let gOdc41. ,.D '8Bljk. d b  &l.&~. --d. a. h p n i o  d. OO~<nbm" dlmlOl. fotmini la ni0nu.l 
d. p o r o o d s  rn mob .".n brl&aiiog. hoi ngi op de dmwo ai dn m i r  caot. dooi lu wndhol iooi  pnaooanll. .I 
- n u n .  1.: ~ l , l ~ . s n a &  $6. b n d s d .  .,o.dm j.m 1816  obil li*^ .L ,. p- s< r.o8gr. o o i  6t6 i u p i o < d r  d e p i  
m rr?ook. lr .  &i ,aihap< ~ ~ * o t l . n .  I I'mn8. 186. 

N? QmILAUH%. m 
& p u t  p& m a n d d d n t i ~  y Ciprb. k& *l% 

de Ii fai fwdema.Wsi 1. & daa ddpsnaa a* Bdpama 
arra d l i i d  en de- psnlw: q m  alto diriilbn dn"  B l i a  fais 
pol Cao ,830. om @s <b' . i l a & w % M m l a p e :  Pu. 
I i  saonda )urfie mntiuidn la dd- O X t m ~ d h s u o i ~  ,m?.(. 

d In~rs lnsa ,  qui. inM.< w emp. do prn. dotioot 
a i rs  .dglBa. &'apr& lea oiraooaiaoca: el  quo or ddp.o=. I& 
qoo Iss m v o n i  d'y &r. h. oa ssion< aiibióa qns p .n ui i 

t>rtioe\~c lS3n dr *n n. h bm~doemm ..n do ponoiib m mobhim & Ar!. P. L. p n o c i p l d ~  w s t t i b & o ~ s  -nnelb ei mobabn 
Twccde Afdrcling "y;: ;&$L 2 :& d' z"" z " o ~ ~ ~ " ~ ~ & ~ ~ ~ , ~ ~ , " d ~ ~ ;  

\.oor rPzu nim.oo. b.pepn ui do & Dg- oior oompnsa I s r .  l i  - d e  p r l k  du bsdg i  de l u i o ( a  l8?n o<, 
IBPO. bsairrni zin. i r r d e n  bspsld a h  .oln<. 6'6 iaiolr 

9 .. d. i h . L a  dor bed. lo,mv<n: ao 

f. da 1. prp b-. de opbmng&2rsido D n.kmpa 
Vactstelling der b-. a. intomnm r- hst d,- m. do 

sis .m i. *kmp. objaia. b&ainmd. tot de +ie. 
middelen ten mui- van ~ ~ o g  a. rui aha. .n .UI verdere t o s r ~ i p  . . batau a. miltnhi. 

i. lei pan;,, iu de- I o M o i ;  

J. In. .ermmui* p r  ~ntionae-ts, Ie p d d t  da -la 
b a. giro& r, w c a i :  I- iov-m 
Ge aa Ii ehrris; la pd.;, doi .*.LI. E:.ms;:.z 
xpremonti da 1% ~ o o i r s  atds h xar~no :  .e ?n gdne-I room 
m& d d r i d l a i  al MlaL I *m.  

-w. o r n p l q ~  tn is g a k  mei din bolrslirig i ~ p ~ v o r d o r d  brn. qoo h dito wninh,tion. 
. a r h .  

.~ . . . 
roa oe paaonala a. mobilair. baktbg, q f I,m.5W.M) 

' 
rmr ba rrg op h daorro m m-. op . 61&KCQ.M 

:. Z d h d o  de, bwfdarnmui a o r  de @dm mraan mgs- 
. Iaga Ii IUke sr&kh<d h. metde v r n .  d m m .  

, .-rad3 -orden op p~lykso rm i b  b a l p  ru> c 
4 s  b(*unlnn. ha- un hsk@dbg rui o aite-. %i 

in da -rafa ifdcsling dm bgmo6sg. ianvrng nemaodo 
*s< ism. r m m  pPm.de.. 

p0o.r 1. mnMbniian pwnnaue .L niobillbro.b f 1.088.550.W 

p li nonfnbatio. da prtas st %Bh%,  L 824,b00,% 

Cs prinai@ .en r4pd m i n  l- provbw d o e  l a  nB.0 
proprbrn. at are, Ir rem* qrdinilrrr da 
m le d m  phd p b pr'io d s  d f k  a,iniribmiom, darimds 
L r& f- a m  apaa anmpnm deas In p m m i b  parilo d. 
bodgat dn I(o,aoms. &UI h de 1820. 



U 6. Ia bso rai<cbil tiuiotnn do torn sao.1 10381057 
r-mp ii t y t d o w m o n l i i t a  opmagat dsr miadelan q bsi 
-ia -2s d- rat mSereuo, hoi -da wng 
d U d p v s  m d* ast U>$ .uitaleiKng der t w d a  af- 22L;m&s&maz2ziw 18% -1 aoo. neaee 

Lu- en beseb 

M. o. Il iais agrn oltdzisrrnnuant pu dai aia riri- 
iepubt.im. r i. &h- m& II mmmi as r iqTamr. 
~i ~~~~~n~ ai aialoe is produi< dm m o p s .  dans is 

ma= diticie d. li &-L lai d Is montmt p h 6  das 
e compriasa auia  is ~oi qoi *a b m d a  prris hi %Y%$ das ddpnn-, PUI t'snodB 1820. 

Mandons at ordonoona. e& 
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& 
VIL1 Sl~~lib#grwIi!~g goor 1829, $8 Iirnpnga oanoawmds mal 1830 

(Olitaarpeo sui Wet an reidsie bssebeidao, behaeaodo de b°grooling rmr 1829.) 1 
/ 

O\~WERP VAN WET 0: WIUMZS%? wn m&lm Lw Badirvding m da uilflmm, &rqa in L IIde afde&## d a  i 1 
de4 gr6 1829. i 

i be t ,  dit Wb, d m  Biad ysn 8 k t e  gebwrd , w m 3  A i muses, No- Comil d ' l t s t  wtsndo, a t  de mmman " 1 
amla dei Gtatai-Gsnerail, kbbeo  gmd rondan ao -mi i s s ~  I a  Btats-Ci6c~niux, asona -8,  eomma N m  ' d  
i TV] goaivtodao an yentaan bij En datnhioos pr les prhsants. 

Art. 1. I &?t. l. r 1 
mldm dar ui man, m p n i  u> het leta s n M e s l  Poor Mm lm aur ddpenses. ~ m p r ~ a d ~ l ~ I ~ m M i ~ i o ~  ' 1 
lido a8dselirg %r -ting oper dan lare 1819, de k IIms pn*s du Budget p u r  l aiin& 1829, iemnt ompIoy& 

midco gebezigd de solgende middelen' les moyeos il-apiBs indiqo& 

,'.* 

der middelen en ze "R 780 *bfle-m-hof~@ d-, tie? kotidw6djf  6. UB mmme dB  ti^^ miik M*$ M I I  cIq&nm . .1: 
hWt-Www M W .  ~ m d ~  h 8 t ~  de nilp~van Op do & W I d v l  dCYI M U S  lormaot la &iu, que 1 e s d 4 ~ ~ s e . d :  , : 

raming der krmtiog,Ve ns de diend rao I W ,  beneden de ni- ndget ordinairs de 18% ont leinr8ss sur lspa>mmeseonsao?ies; : 
m1"e ZIJD @K.en j 'i 

aaa sain nn hns a<<R<on x a* bdmt dde-an-.uug 
nar &*d rnm-a-&o~i~ anrldm, wm-m+r%g 

IIln ml, zqnde hetgen de ~pbre~gstdmmiddelsnassr 

I2 
r r  kdm dsn tot dakkog dar mtgaran owdig is, 
d no bet mllm g& bil de wet rao den I l d m  

wet tot fS (8iBauOtod P 15). te; Onzer bB*bkk~ng geet~ld; 

inkomsten voor de 
Tweede AMeeling 
van de begroting 
voor 1829. 

D m e  aomme de daur ~ J A ~ I ,  W MII 'w#lbW 
mi&, gulva ml aowrnlbdw -1 &mm, cmq*mIs nn<f ai rn 
dan, mi. lormaot Ie total da eequa. d4dochon la>tadunidl(n. " i pps Is Loc du I 1  Arml 1821 (Jouml O f p e l  o' 15) a m m  & 

otm diapoeihoo. la prcduit des impbts aercéde, en lm, la 
mmma 11ee88*81m polli CO UV^(. La ~ B ~ B I I B B B ,  3 

inrooiEieoe bebooften, ter Onmr bssohikkiog g&ldl I 
?a mm ram I/" n < ( R i m ,  d& h&d -ai-tij/tig d. uns mmme d ' n  aiU(n, lm& cn l  aWI! * ( 
."#b"*d wgm-,-,ig ,, ,,,hof$,@ clrg ,-l g,',*< I die-ns.rprini, w:-> I m u ,  p., ,A : ,  g;iY;e/en2~:g7~U P;rgqsr~evollinkommo constitue l'excOda% 1.8vnluation daa iosenus o ~ i n s i r a , e o m -  I'. 

para t i~eme~t  b oslla d a  ddpnsos; ;:r L,. 
; , y ; ? e $ l ~ - ~ n ; ~ ~ e ~ ~ y i i ~ ~ ; ~ ~ e n d s c h  

a. fen dmib d'ao* ds **<I e t  de h u t  Ie d a t  I tsnn a l'axtensur. 1; picduats des w d, l a  dmtts 
de a e$ de la-. 

' i~komsian dm dameinm aan Onzen beminden Zwn 

2:; :&i$2;z;i3d +&raw KI de Wet ran 

b hl8$ 

.?:t 
I. las ievanu= des domaines M& par Is Loidu l Mai l816 :T (Jwanl O/&l n% l ) ,  i Nota bieo-aime R i s  Ie Prmoe 

Fr4denc der Pays-Bui; 

g. la lotene; ,. . "  .,., 

opralsa q da gmnabeladiog op de gabauwde en 
"E ebodomrnan. datia op bet pniaonal en de pa. 2 * bdbmte M d n w  m op .+I mat 

l& *a bet gmn,  w r s a o  da heBing b)j de bat 
Juli) 1 I i. bepmldj 

;;PhnK%tsan de ta ~ ~ r k o ~ ~ ~ g w d e r s n ,  buitengewone i. 1- pmduits des objets B vmdre, lm mrsous sx<rsordidl- '8 '"Ila andere toasaiiise batpo; I oaim taute autrw reostten eveotueltae; 

i. M ceotilmes dditionnek sor lescantributiona faurcibrsa 
.ui les pmpti4tes U l i a  e l  non-batia; liai?.s m la 
1 1 -  r e n t e s ,  8-7 t i  imp*tiom indirectes, e t  ttr EZ! ..~#(i 
teraa tB 1s aiastwq, doat la pereeptisn apt autorwapar bï.oi 4.t 
du IE suiilet ml. ..,, :' ' q  

i ': : 
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V111 &baEgro@I*ling <aar 1829, nr titi>van@ garnling& 1830 

(Ontwetp van Wat en wrdare heebadan, bstmnends de bagrmtiog roo i  1829) 

Art. 2. I Art. 2 

k&o i& diinistratie der mijoen, orereeotomstig a ï t  39 
. .".a 

denelss Wet 

Art. S. 

'h k d d j d i o g  dar uitgitgien in hst ïide ooderd-I 
ven de üde afdeaïiog der ~ ~ & t i i n ~ m r  den jam^^, zolien 
rsordoo gsklgd: 

Art. 3. 

Pour laim h aux d&lmw, u imphas  dios la liw 
-o de ia 11mo w i e  du ~udget  p u r  ~ ' a o a i  1829,; 
amp10yeaa : 

n. w e  u i t b r i o  rrn &isr za, ko&d &-n- 
@i# dri-nd dj8kt && oe&% bI#,door bet Amor. 
t i a t i ~ ~ d i c a a i  -n de schatkst  te wrstmkkw;o. ~i.nda het 
mldo der mm sao &g m i k  gUd*i rnetaalkerro!doeniBg 

inste~iiog k l i s t  ia, 701gens m. 4 .'% d der wet den 
men  D e o e h  lm ((6Clolr6lBd n9 59),.tet InateUln voneeo 
Amonisoti-s d i w t  en terregelingmn onderzoheiden ijnanei8le 
Mngeleganb& dcs Rijke; 

o. uoe -mmo de e r& riir Cnil gwn+ 
m& ~6,guinra &ti?, &hiI mir. h foumir sa 
Ie ByndiaiMBmortiammcnt comme solde dai hm* 
&u doot Ie paysmsnt dait Rtm k i t  sur tcrmesd8fi 
8 d d; ie ~ o i  du n m b m  l m .  (~w- I  O J ~  na. 
pour I'ioptltution <un Bgndiait-Comoitiemm~t, ei m, 
di86nmte intSiQta finnneiers du  Royaume; 

6. *oe uitilpriag snn I-, ~ g n  M d  &a- 
were  dïirmd wnr -d raw*ez+ay *, aqa-n 
sarlig en #e &M d,  d w r  bet Ammsnb-d ia t  aan de 
scbnt~ is t  te doen, volgens ert. g rian aeeveo gsmetdeva t , tua  
&de do scbatkial in staot t e  atollen tot k b l i o g s a o d a  buiten- 
gavaons pensimeo. I i jhntsn en sodere d w p u d e  batautautaugsn; 

LastSn as beveles, sni. I Mmdans e t  ordeonms, etc 

I .  "oe annme do &w tdU(ou larf astgram&+ 
arpl mi ~ m ,  &lb-~<f  61% &i d 
loyroB 4 p l ~ m e o t  y 18 8 ~dloaM.~moillsemrni,  i 
I ~ ~ B ~ .  g ds ia ~ o i  prhitai, e {clfot de menm ~e wra 
de piyar les pmaoos ,?xkordinnires, lcs mo+atps % 
auties d 6 p m  qui s'Btetgnant sueceaJivement; 

c -o oitkariog srn  ar l o & d n ~ ~ ~ h p d - d p h p l d m ,  
d w r  bat Ariionuaus-sgndieast aan Jseliatl.rr vidonn, rolgeos 
sn 1 der \\'d var don &?*n Jni j  12% 'J48w,dln3 n0 381 ten 
oioda de a r h i t k s t  .o le a!el!ru ui t  hiaIind rau RI de 
oieum pn.,wnpi.. rmo~jis tmt<uenun. arnar- 
e i r .  .n veder. m p o d e  o s t a ~ ~ ~ , ~ , , .  

c. "os -mms 6s sspt ml (w-b müidJmu i 1  
la B~ndieat-d'amori,=mer,t d'aprb l'en i h A I  

E u i o  IRM (lm-I <,[#ml k. 1 , B I.eñ'e! E >  =s 
i w r  co ctai dr ynpar I. .$ra? Iss no,iinUes p n  i .  s 
urnsoa  pawoi is~e ,  mpl:cmuots. rn iwmana  
a Y t ~ Q  BVDIUI .qYI I ' ~ ~ B ~ C O C ~  t S U W M ~ W ~ ~ ~ I .  
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es 

v n l .  siw*Wwliw mo? lW9. m timjntige aimaaam& mi 1830. 

(Ontweipao van Vist en rardsm bsaohsldsn, tetienende de bsgmoting raar 1829,) 

/ 
, 

8,#INQ os. BOITBNUEWONE INKOX8TEII VAN m RIJK. m" den jcrd 1829, bt,tmd #t 6 isryd iM daui@m<~ 
,h ut <t*& adadasl a r  da IIda ~ i d u l i ~  da Bqmm iagwn a( isw. 

' B & w a  de opbrnogat der middelo. O W  1697 mas, hednrgt 
doo tot dskho dsr ui l i rveo nmdi is  n* aii-k van hel 
miiisoea @dru%,j d. wat +en I t ~ d a ~ ~ ~ ~ ~  ~vn( . smu.  I b!& n4 16) vr W i k k i i i 6  van ??.!ria 44sdrii m l d  . . 

IR 

Im 

DiW warmde de raming dw. p m  i n k m n  over 1829 
die d& pprwac uitg.~ao owrtmft, eijnde een bedmg van . . 

Ds op den io- uit- m dmrsoer. bet buitetela<~dneh 
bonegald, de m t e d l a o  en de baak- of vuurgalden . . . 

Inkomatsn domeinen rm Z. K. H. Prins haderik der N e  
kchadm, nmgedrsgrn bij de Wat van dau Zk(ao Xei 1186. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

l l l 

AANWIJZING DER IIIIDDELEN EN INKOMSTEN. 

Da opbrmgat der rsrkmping van goed-, buitengame in- 
b m s t a n .  i o  alle uardare tasmllip baten . . . . . . . 

IJ%mtmg 
vnn do 

opbnpt .  
~ M B R K I N G E N .  l 
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Bijlage A. Tweede Kamer. 
(Stsntsbegmotina voor het d i rnr t i rn~  1'114. 2. Ildil. l.) l 

11s. d N g  opmnfo" op de ieehtan en b o ~ w n  van zegel, 
mot uitzondsdng rnn die genoemd li11 de letwrs o, b eo c 
van ritikal IS dei wet van 11 Juli 1882 (Siaolsbl~<l n' 98) 
m bil ds wet v ~ n  zo l e l  1897 (Stmieiild n 9  1óBi. 

( WET OP DE IMDDET,EN. 

1 OSTWERP VAN WET. 

is. de r-hton en bwwn vati hrwtlaek. 

14. de rmhtea en besla" vsn aiiccassla en vaii ovenang 
hl! ""~i11~den : 

D. de nrhlcn op &$i inimr: 

16. de rechten op den invoer, 

16. de reohten op het fonn~alsegcl, in gebruk b8 de 
heffln. van rcohlan op den luroer, 

iaa.  *nig opeonteo op het fomaskege~ voornoemd; 

l,, mTLKELMirr a, au oe 
E. de eaarbng  m da blosling & goudm e n r i l ~ ~ ~ ~ r e x  x1~~Xan: 

mUXDBK, pmw T*N oR 17. de beiarllng op d@ gouden en zllvaren werken, 

18, het e-llooo in geval van verbreking der werken en 
Iinn, die deza zuilen zien of hoonin Iczeo. ssint! doen voor gehalteproeren, welke goene bowling \.m bel;irtiog ten 
nbn: gmvolga hebben; 

zoo WU b ovemepiog genomen hebben, dat, voigans dis F. dr  i ~ o m i l s n  der 'IlmMinm, weurn en raarmm: 

e a l d e n e  begrooiing bagiepen; 20. de inkomsten van het domaIn van Oorlog, k h het, 'dat Wtj, den Finad van %Dite gehooid, sn met de 

n overlog der Staten-Generaal, hehhn eoe<igovoiiden en 
ban, gallk Wtj goedvindai en ~ o m t o m  btj deze: 

Anlkal 1. 
i BoBdmnk Mn ui tgavan, bew-apan iadeaigomeene L tinp mar het dienstlpar 1914, zullnn ovmddjanr aordeo 

hiems omochre~en, w weten: 

.A 

22. de inkomsten uaii vnnrtan, veren en hauens; 

a. 28. de ODbrenmt dor oosteilien: . ~ .  

H. SP. de opbiengat dor Rtjkstelemnfen en .telephanen; 

L 26. de.opbismt dei Staaislotar#; 

J. 26. de opbrengst der uitgifte van akten voor de jacht 
en vlnacheru an vrr,,consenten vair de kusttisreberu: 

Lt 

Wet op de I. da parsonpele bel&iig, 

middelen voor I. 6, baiasti., 0, d, b ~ d l ~ f i -  en %"dere a O m r t e n ,  

1914. L,$ zedaalte de kiaohtens de ,,.@t PBn 18 Mnnrt 1919 
Ibz~iad no. 109) gsheven nordende tioo o p n i n n  op de bs. 
a op de bedrilfr. en nndeisinkomsten,ove~ h h t b a ~ ~ t i ~ g .  
1813-1811, 

. de vemiogensbeissnng, 

. geaseite ven de krn~bfens de wet ran 10 Mabn~rt l91S I aa 109) ~ ~ a e ~ d s  tim ~ ~ e e ~ t o n  ~ ~ d c v e ~ .  
loibahöng, orer heL IieI~~binpinni 1918-1014: 

I 
idslingen &r Staten-Qensmnl. Bijlagen. 1913-1914. 

K .  27. da opbrangst dar Iwangeldon; 

'=*l Op d* mv"m' 
28. het "=b pmpo*io"-is r=ht 6p d= mU"e", 

28s. vtjftisn opmaten ven hot recht op de munen voor 
kwade pasten an mlleetelooii; 

n. as. het.snodeal van het ~ t j t  in de opbreiipt van de 
expioitelk dar Stlataspoomegen; 

N. 80. het mnd-1 den &&t in de -aten van de 
NaderisnOsrha h o k ,  ingevelge de wet vnn S i  Deeombsr 190% 
ISlcofofbid n9 386): 1 de m",-: 

de aecuns op de suiker, 

1. d8 m u n ô  op den Wn, 
l, de m u n a  op binoonlsndsch en buitenlandseh gedia- 
ra, ta een bedrag van ten hoogew ##f oi iwingmilliom 
hmwd d u M  gulden, 

1. de aoctjns op bet zou6 

de aceuns op blersn en wonen, 

de socuns op het geslacht; 

de i n i i vwc  b&li,$ggen: 

de r8ebla0 en -n van z w l ,  

O. 81. de in ari 2 bedmlde btjdiage uit hetfondr. h mrt 
spruitende uit koopprliren vun domeiiion; 

P. 8%. de leges geheven inzevolgo de wet riao 9 alei 
1890 (Slabblad a'. 801, g e u l l d d  btj die van 29 Deceecebar 
1898 i S l ~ a ~ b l a d  n4  248): 

Q. 88. do opbrengst van voor het publiek uerkrtjgbaar w 
sielde stokken: 

R. de mlen za" kapilulm. margcarhn<ni m," da m& 
Bi Oost n Weal-Indis, an>i Slaolabedny?rr, '8 R e b  &+dm 
fondsn, gcnernim, apomiaPgmaalsdiupl>yai,p,"rn, mr.: 

84. hct aandeel van Bederlsndlh OastIndie in do renten 
en kmten van de Nationnlc Lbuld, 



a (Stentsbegmatiop riwr hat dieu t jaar  1914. 9. Nidd. 1.) - 
86. de m i e  van kasvooischatten nan Redarlsndsch Oost 

Indie, 

88. de renle wn karvoorsohatten aan Suri?cmnG 

87. de rente van kassaarschotteo aan Curwoo, 
88. de reote dmr  de kdanie Sutil8omr veisohuldigd van 

het voornhot ~ w r  den aanleg van cen spoorweg n w  het . louni*m, 

89. de rente uan vuomhotten Ingevolge n*. 88 der 
woninpwct, 
40. de rana van rioarschotten aan het Tieedfonds, 

41. de rente door de gemfflnte Pm10 v ~ r s e h u l d l ~ l  <lm het 
h w  verleende voorschot voor hst m r h t p n  der spoamgbnig 
over de X008 .OOI. ~ i ~ w o o n  varkeer. 

<n. de rente van het vwmchat nsn ds S. 0. h a a l w o r .  
ve9mnntschnppu va&19tikt, lnge~~olge wr 11 derovereenkomat, 
<medmkeurd bll dB wet van 16 Juli 1898 moolabind n 9  1861 

dividend o& de asodi.elsn dier NaatsohappU In hot b a ~ l t  
unn liat Wk, 
48. de rente van kspitsien veistrekt aan het Staatemunt 

klruf, 
44. de reote uan Looitelao usistnkt asn de sillieria. 

inrichtingen, 
46. de rente rnn andora doar den Staat verleende 7wr. 

sehottan, 

. . ~ ~ 

16. het asodeel van Nod~rlandscli Oost-Indi? in do @m- 
adng van Nationdo Schuld, 
17. de tenigbewiiig door Surinom srn het vwrschot ver. 

voor don aanleg van een spoonveg naar net Imsqcóiad, 

18. de anoesing om vaomhotten ingovolge art 83 der 
Woninwet, 

49. dn terugbtaibg van voorschotten venhekt san bet 
mndfonds, 

60. de terugbtaling ran kspltalen verneekt aan hotstaata. 
muntbediilf, 
61. deterugb~t8ling n n  kapitalen vemtrekt asn de utlilerie. 

Mohtingan; 

62. de bgbotn l ing  van andere dwr  den Staat verleende 
~wrschotten, 

T. do u W n g n l  &m Sloole&dmyj. o m  suppleldrrprmie 
, ~ ~ c ; ; K m ~ ; m i ~ r r i n g  mn het m-l,  olm& oon 

. . 
I B .  de uitkeiringem vnn euppleioire pansiwweiz8kerings. 

pmmle en aan ibrandvemkeringepmmiB door het Shtemunt .  
W f ,  

64. de oitkperingen van suppletoiie pnsioenverral8nnge. 
premlo CLI T- brand78rzskerinmremle door de artiliarie 
iniichtingen; 

n. & C=7whiRnide ontm?2pim ni tocaollip b d a  h* Dcpor. 
-1 rnn Bui!e~lo@che Z u h  b d ~ f f m d c :  

66. de consulaaheohten. 

68. de d w r  de Chin-he Regeefin8 verschuldigde sohade. 
v e r g d i n g  ter cake ran de onlusten In 19CQ. . ~ 

67. de budragen v w i  pensioen ian burgeriipae omhtsnaren 
onder liet D B p a m a n t  Buitenlandsoho Zaken rsssortearsnde, 

58. do opbrnagat der verkochte RUksgoadmeo e,, 
dommen, 

68. d e  nndere ontvnngrten "1st U t  de mnosmde kbm, 

v. & araih<llrn& 0ntrnng8Mn n ~ f l i @ e  l>?: 
h r  aan ~ u a r w  b a r r r f f d :  

80. d* mometen rsn den Hosgw Faad van Ad* 
mntm van de te zijnen n a m  op het Grootboek dcxltioa 
sohuld, motende al/, ten honderd, ingemhreven kspitllsn, 

61. de inliomsten rwitvloaiende uit den arbeld I" ,ia 
mgeniseen en de RULowerWnriohtiosen, 
82. de baten het b e h w  van den gewooen dienst dm 

vangenissen en dor Wbaoiklnrichtingeo beWeUendo, 
68. de Inkomten vooitviodsnde ult. den diens1 ruu 

RULotusht. en +pvoodlngssrezen, 
64. de Grimer~ohteo, 

65. de gereahtalljke boeten, 

80. de b U M n  w a t  pensioen van bulgarüJke atnbleii~ 
rader het ~ a ~ m e n t  van Juetltle rensomaieode, 

67. d6 opbrengst der ?arkmbte RUks&xeieree m + 
dommen, . 
8s. do a o d m  ontvangstw niet @t dagenbsnide behwino 

w. 'f4 ~ I r n ' f 4  ailvo@e" m looaolliga bolm i, 
fmd mn Binnnilnndachc Z o h  bchcffendr: 

8s. de opbrsngd van de Nder&chc Sloalwirul 
het verslag der Kandalinpm van I Siden-Onnanl, 

70. de Opbmnget YRn het S l ~ o ( a b M ,  

71. dn bil- vsn de gemeonte Ronsrdaia in de kb 

mum", 

- 1 
der nidmaar baamnde 1 1 ~ b i ~ i ~ i ~ t i ~ ~  tot 0p1lsidi~g 

, 72. de bnten vo>ooitsloeleode uit het hehoer.van de B 
bnk%lnoigeowt i~hton ,  

78. de b s h  voortvloeiende ult het behear wn het Uni 
slteitsiskenhute te mm, 
74. de balen .wrt"loeiende uit hst  beheorran de ktiniet 

der RUksuoiveraiteit te UhCCnl, 

76. de bijdiaga" roor het volgen der 1-a asn da RU 
unlvemltelte", 

78. dn betailingoo roor het uieggen der aaamena Ii 
bu ?.it. 188 der wat tot regeling van h& hoOW olid 

77. de budrwen mor het volgen der lesasn aan dn 
nlsche Buogaschool, 

78. de betalingen vwr het &fleggen dor examens 08 
Teohnioch~ Hoogesïliool, 

78. de budragen van leerlingen op de RUL?. ihaa 
huigemlsla", 

80. do bvaragen van gemeenten in de Losten wn n 
hoomre bugaracbolon, 

81. de ~chwlgelden vsn leerscholen, verbonden non 
iqmkweeksoholan ss" ondsnruzars. 

m. de betalingen v w r  het atleggen der errunen. 1" 
bU srt 88 dei wet tel regeling van het lagar ondeni15i 
88. d6 hudiagen mor penaioen van onde4zer r  

I w r e  8cholen, 
84. de bruggavan dwr  gemeenten ter caka vso h? 

dwr  haai, volgene tut. 48 der wet tot regeling 7an hCi 
onderaua, ovai Iela fs  wel is goootan, 



15 
Vergelijking van 
de begrote uit- 
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rit. 68.1 

O m P  VAR WET tot ~ u i ~ l l i r g  dan IldoplhiX Xf dm 
+ r i n g ~ ~ d c ~ r m 1 9 9 0 ~ ~  hn &dgw ,&Si. 

W o  W&LEM ni, m. 
d h  W i j  ia o.me@og gaomna bebbsn, &r, volgma 

.n. i20 der Grondwar, dE aigemeeos jau l i jb  =oer 
wardm IB~I ,~FILLY 

ZOO i, bei, dst Ikij, d m  m d  v im ni mst 
gameen overlq de. siaren-h-i habbsn g+pmcbo 
en ienrn io ,  geli* Wi '  goedtinden ea<rmta.n J <tas 

Aas. Her XIds bmfbnlik der broorin .sn de -u- 
oitgirm .mrhet diena<janr ~ 8 5 t ,  beWaeodeitL De,mrienunl 
yan K&, wmdc ~s<tgea<eld @li volgt: 

Ine i s o ~ r ~ i a o .  
K& w m  h l  I>EPmkmmI. 

hüki I. %element van den 
S h b w ,  . f b..ooo.w 

&W 1. T&#&' & d i  
-+med.t.a,.enkm W. 
es i a m b  a6A-m .o maend- . 

ekive.de klnkeo rn gcëmploijer- &r> mirsgndrn mbri flmac. ale 
m& de p l d m  der ied i rodk en 
ar?,is<ent-%+dienden. . . . . . 1S,8i8.59 

l 3. eo bcnsl- 
kbaboehPn, beoe ra  drutwsk . . 

Aiiscl 4. Reisen sarbtijfioatcn -.eo 

f 97,379.50 
B& i r ~ i s i m a .  

P o u i o m ,  w e h t  cldm n ..i*qm. 
dui€d 5. Pm-oen, 
a. bgesh rnm in de gnsane 

m buiieognsaos gmorbac. 
ken, mirsgsdera i n  de heide 
bijboelien. . . f 7,196.~ 

b. waamp na r Julij . 
$816 r i jn 
serkmeeo. . . 1,578.m 

-f 16,774.0" 
d 6 1  6. Waehlg.lb , wnhb 

hor.= ren nmbie-o , uiigss& 
Y. ~e*~g ra" iia.hsgkn n. 
alga- arua. 

drtikab 7. .&dei*tBieen' 1,744.08 

rh*he>ooun11ing aao ambsennre: 
WP hei p i s  sari onolummtao . i,~oo,m 

it.ni8.w 
>l% i.niiitso; 

ohuwrome d&g.,"". 
L6M 8: ûn~oonioile *.m. . . . . s , ~ . . ~  - 

Mm e. t.$fb" ma 
l a? .  = Wanoear h aar in d* haoldnuh -Ie. 

-r LP. d- +n .PD uitgnf bes- oo& de 
3, 4, 5 0.6, oo=reihmd -I ~~ordem bemndm 

La.baomi&rkcode la6reg. met i-htumiog isn her r o o i  
r h r i h  van h e  *de kid ra- sm. 14 &r i e t  vnn S Oeiobsr 
i84. (SiaaatUndom. 40). skngcruld wordra doa. orarrehri.ving 
uit dea paer smr onsoadeoe oiigweo, io hellelfde hmfdituk 
morkanende. 

Anr. 3 De io den loop ven het dienatjaa. a komende 
b b d a  bat mo~rehebrcien departement betreffenL rvrlke 
bare arnubrijtioe nier vindeo in de porten van'uitgarf 

F 
hiaisaïeo .inmeld, ~ ~ r d m  op den p r t  "msr on,m 
mirp+von raqewani. 

Die a%gaven woden bij de rskco%p M a r e v e n  
~ ~ « ~ ~ o o d ,  io m r d e  bijundere por*;;. nl. t i j g l i j k z  
oodcnrerpan beueffen. 

Lssieo ur bevelen 

li'. 
MEMORIE V A R  ?OELEBTIS@. 

Ter bvordering r s o  duidehj+M eo gnnskleliJlh6d 
hst oodanaek der bepotine, is b den ~iilgewerki.,,~~, 
licbrenden slaar, ach'er iedar onderdeel wnw de rntuinb8 
rtnoderingoodcqaar, de n d i @  opba)dariv geraed. 

'Ibs gmodrlng r a m  ve~eli jkiog ia gmmeo de re 
ai&om,c w. bet dieoscjsar ,849. o m r k  hm on,iR 
die is u>egescbanen ab puur rnwi u a g d i j k i  de saas A; 
tegeoever de aodem'ie srelleo. F m  ab; reeds ik& M* 
va. Telichtiz?g bij de hecrw<iiig ren ,830 h rcrnid& 
de .arbqiog van het cijfer der k w n i  rs. her 
van Kolooieu ren van de dmr de YrarnnGena~~~~~ 
laoede overbrcnging3e aia~tsb~moiing Y ~ O  L1c hi,~tq 
gen enz. der smbieaann. welke in ,849 eb vrane, ., 
kolonirlc fondxn <verden eekweien; <-airdoor ,in?rv 
meerde, ~ i p a f ,  4 naa. een. serplsatiing *.*o eij&,,~~ 
m 'erg gebrset. 
Ds doar her Gouu~mement beiasmda imragel .  o.i 

i. Jsnuatij i851 boiieo werking ie r d l s n  bei bcsluili 
h o  Suusircinen Vorst. dd. i 8  Jmunvij ~ 3 1 4 ,  n". 6, r. 
bij  aan de ambirnmm tot het algamaro h u u r  b& 
de, emolomenfeo jio wekend,  m l  ten ~ R o I ~  bt& 
dat aan dis smbteasreo eeoige chsdo~argoaling bril 
*r dna.ua.2 dient te worden .erkrnd. eo -,m" dmn i 
bij de mmensiellios der h:motine iagerrtend. at 
ir eeiite. rsn nflaopmlim oord, o o l k i  k h s  slkio bnn 
Lioe hceh op de chaos daarin daslande smbianomn. 

Nisenn d m  tocliehrendeci - r ,  werd? rot a<lsirueiie n 
d m  p s t  voor rracl i i~ldrn eroe li>< 0 ~ 1 e g d  ion dc u 
tmnren welke 'slaodi dieosr REhben iel latcn,  eo b r i a  
ieder dimelven ioc ekeod wachlgel<l. 

~ e t e i n d ~ ~ f e r d c r ~ ~ r o o t i t i ~ ~ ~ ~  i85rbedraa$i f ii8Jgf: 
W o d i  hterran afeetmkkeii de draronder he. 

grepn sebadelw.sicilin aan de ambianareo 
.oor heiesmio vnii de fiervorem oinrehmran 
unolumeoan, brekend op . . . . . . i,,w - 
dam laverr de -ing -r & jmr, a& . f 106,&n! 
turrbeo ber tosgame -oor 185.. d . . ts8,tld 

een voadeeiii remb i l  opnr . . . . . f i.13i~ 
I 

De n1inUi.r VM I10nirr 
Ca<. F. P~suo .  

[u 73.] 
ONTWERP \'AR WET lat vor l i lc l l l ig~~a bfd+ 

der brgmolinq v." & ‘ , & . ~ i ~ ~ ~  w, h.' b 
j- ~ 8 s ~ .  

wu WILLEM' 1x1, SSZ. 

A h  Wi j  in ovarueeinc geilurn& bCgöed, dlt, 
d m .  en 320 der Gmndwet, algemaad &mm 
j s i r ~ j k s  mrxi worden rsslgew~d 
h i bet. dar Wij,  den riaad vso slare ehaord a. 

ymuro auarlee van de Smre~U1wrusl &&en 
cn en reeiasn, gelijk Wii goduinden ;n verrianu *J 

E ~ W O  I S ~ I ~ B L ,  
Her Xllds L o o f d d  der I>qpo<in; . ~ o  derinairnilF' 

voor het dieosijaar 1851 beuefkiendi de Onuoanin~ 
gaurn, wordt ~as~e i re ld l  al? rdr : 

Ecnig k8d. 
Oormnieoe uitgaien. Ilondnd &$.n& ,,dan. (f w,@ 
Lasieo en besclen, dat due i n  bet S~nnfrblod ral "D' 

ecplsstpl, D dot alle ministepide feppnriemntren, 
iciieo, '*U~pim en ssitrrïnotr;o ,rieri aaegini, ' 
da nnnuwkcurigc uitroeriug dc Land zullen houdw. 



htcn. vel. - a5 - Tweede Kamer. ~ 
(R~crpiiuieUe.] 

Lhm &,Kmla . . . . . : . . . .  
laemsDouaMnn%slm R.bimetdn ~o.10 

. .  i- s-, r ia  Bnh.l!odrhe ms. 
. . . . . . .  . w""" "n l~iiiil. 

. . .  
-f w r d c L b . d n t l t l t l . E < & i ~ ~  

I I I- 
11 O d e  Ln d i k  <*r ..m ra49 co dm *oreci~.n -r i850 gij,, de kmie -1% & prorinciaie h r m i i n ~ m  ioldaun, 
p r n a ,  d n m v  n dia trr "ka r i o  dam mrt4 in  de eningmiiwa r'wla+k. 
BI ilu eimdciih inTe ,  --.ontwerp opeeaomm, is i r  .it. de twen k ~ u w  der protineim. n i t c r m r   mmo^ 
i ataeagt, m a  r 5os,o,u ..rb0ogd. 

i 60. de -ten .o de huofdmm d e  uelceods biwioreo ,  e- m' rrslen s ".i<" : n 7 % ~  
~ m m ~ p  vm BW M< w,dGq s, 

a. eon m i+& m - hnlw OF-OII OP d= g m d b ( n < W ,  
*w,M ,d +,+" & d.ar~h. )IcBw we* .-,e" voor k n d e  pnti.0 

iWl~kq&ag war% d i ~ n r f j ~ ~  i85i. CIM.  MIMI^ wclkc nsrr asnlaliny van dc 2dc riniad: 
van mi. t 5  de? v." dcii i ~ d s m  Junij isrif ( S m .  

U'" IVILrnPI 111. n.. 

L de qia>d(n<rni 
1. L &buing o$.' b., pirm~I, 
" ha -ircgi, 
1. a, ,f",, , '. a* n x c a m  en & i n  r- ragl~mtia, iag.1, iurcarie, q r p e  

Ivptlperk 
f. h n e e n  oplden k- ui eaorr. de ronl9<~e. vin de 

a r b .  de *o de ion- m 
u.miqcldEn, 

d. a 4 1  m e n i g  opcenten van di" m i j n s  op dr luikor 
den W+. b., ~"nr>,!""d'~h ~ b C d i < l i ~ . ~ ,  &I>~.~oI "P h; 
ml&c&f h- hbaomodc, en op di. m b % & .  
,n sour i11 de acc:jowo 

s. achi en daity oprencen 'van ~m accijns op lict qnlcgt, 
l u t  c w t ,  de i o q  , dc Lieren en aiii#irn en <Ie ir<~rtlhoim , 
a~amcde op i>ei r o i ~ ~ r t l i ~ r l r q r ~  <~rrriir ~r~>onnnde.  

f. n d r  cn rwxoq ,.fa.nicn vrn armi ~CFBIIS SIP <lm *f, 
Imncvem t,i> het coffcctief zegai <la=?t,.~ bd~rs"?cfido , 

$, y UM d r g  OP de gouden ni r i lwen werkani q. dna rn huiialip opiri,icn rrn dei> niriyin opha, q n n d  en 
8 in  omwai  der donui-, uagm m v M n ~ n ~ n ;  op brr mlirrlirf rcyef dinrioo beiinurinila, 

a. .,n< e,r op..tbt.. up de k t i n  
.,*m;e , yg i l  C" I U C I < U ~ L  > d i m i ;  up d. grip- en 

*oor de ja,, en hjchrr j ' ;  14pthdcK V<Z,,t", 

http://56.63a.84
http://aa.896.58S
http://a8S.694.34


2 A D M I N I S T R A T I E V E  

O N T S T A A N S G E S C H I E D E N I S  

Formele grondslag 

O p  23 april 1798 was door een 'Constituerende Vergadering, represen- 
teerende het Bataafsche Volk' -dat was dat deel van de gekozen 'Natio- 
nalevergadering' dat na de staatsgreep van 22 januari 1798 de macht had 
overgenomen - een grondwetsontwerp voor de Bataafse Republiek aan 
'het volk' ter goed- of afkeuring voorgelegd. Van de naar schatting 4 à 
500.000 mannen van de vereiste stemgerechtigde leeftijd stemden er 
153.913 vóór het ontwerp en 11.597 tegen, waarmee het was aangeno- 
men.56 O p  i mei i798 gaf de Constituerende Vergadering het 'Uitvoe- 
rend Bewind', opdracht de aangenomen staatsregeling bij proclamatie be- 
kend te maken.57 

Artikel i24 in 'Titul i v  Van het Uitvoerend Bemind' daarvan bepaalde: 
'Het [= het Uitvoerend Bewind] zend, jaarlijks, aan het Vertegenwoordi- 
gend Lichaam de gewoone of ook buitengewoone begrootingen van 
Staats-Uitgaven, gelijk ook eene verandwoording der Penningen, geduw 
rende het voorig jaar door hetzelve uit de Nationaale Kas ontvangen en 
uitgegeven, beiden op den tijd en wijze, in T I T U L  vi  AFD.  11. [= artt.214 
t/m z191 bepaald.' 

Daaraan voorafgaand was in 'Titul I I I  Van de Vertegenwoordigende 
Hoogste Mag!' artikel 50 lid h. en lid o. al vastgesteld: 'Aan dit Lichaam [= 
het Vertegenwoordigend Lichaam] behoort uitsluitenderwijze (...) 

h. Het beoordelen en vaststellen der jaarlijksche begrootingen van 
Staats-uitgaven, zoo gewoone als buitengewoone, en het aan zig doen 
verandwoorden van zoodanige sommen als het Uitvoerend Bewind ge- 
duurende het afgelopen jaar uit 's Lands Kas ontvangen en uitgegeven 
heeft. 

o. Het vaststellen van algemeene, zoo gewoone als b~ i t en~ewoone ,  
belastingen, naar het voorschrift der Staatsregeling, en het maaken van 
Financiëele Inrigtingen.' 

Behalve de reeds genoemde artikelen bevatte deze grondwet in 'Titul vi  
Van de Finantiën' ook nog een aantal afzonderlijke artikelen, waarin nadere 
bepalingen waren vastgelegd over: 

het tijdstip van indiening van de uitgavenbegroting (214); 
het tijdstip van indiening van een voorstel voor de daartoe benodigde 

belastingen (208); 
hoe er gehandeld moest worden wanneer er buitengewone uitgaven 

nodig waren (209); 
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de gang van zaken bij de raadpleging en besluitvorming van het 'Ver- 
tegenwoordigend Lichaam' (218). 
Het in dit artikel vermelde 'Reglement Letter D' bevatte bovendien bepa- 
lingen over: 

het instellen van een commissie tot onderzoek van de ingediende be- 
groting door de 'Eerste Kamer' (art. l ) ,  

(NB de functie van de toenmalige 'Eerste Kamer van het Vertegen- 
woordigend Lichaam' kwam overeen met die van de huidige Tweede Ka- 
mer der Staten-Generaal), 

de verplichting van het 'Uitvoerend Bewind' en de 'Commissarissen 
der Nationaale Reekening' (die de taken van de vroegere Generaliteitsre- 
kenkamer hadden overgenomens8) tot nadere informatie (artt. 1 t/m 3) en 

het tijdstip waarop de begroting vastgesteld diende te zijn (art.4); 
het feit dat elke post afzonderlijk begroot en gemotiveerd moest wor- 

den en dat tevens aangegeven moest zijn met behulp van welke gewone of 
buitengewone belastingen het benodigde bedrag het best bijeengebracht 
kon worden (215); 

de verplichting tot een post onvoorziene uitgaven, of ongespecifi- 
ceerde zaken (216); 

de vorming van een 'Kas van Reserve' (212 en 217); 
de gelden nodig ten behoeve van de koloniën (241) (art.253 bepaalde 

overigens dat de kosten voor het huishoudelijk bestuur der koloniën door 
de inwoners zelf geregeld en betaald moesten worden): 

de vaststelling door het 'Vertegenwoordigend Lichaam'van de 'huis- 
lijke departementale kosten' voor de acht departementen waarin de Repu- 
bliek, na opheffing van de oude provinciale indeling, was verdeeld (175) 

het tijdstip waarop de 'departementale besturen' hun begroting aan 
het Uitvoerend Bewind moesten inzenden (176) 

de gang van zaken bij buitengewone departementale kosten (178). 

In artikel 50 was bovendien vastgelegd dat het 'Vertegenwoordigend 
Lichaam"uits1uitenderwijze' het recht had om 'op voordracht van het Uit- 
voerend Bewind' 

de salarisbedragen en onkostenregelingen voor burgerlijke en mili- 
taire ambtenaren vast te stellen (lid k,); 

nieuwe ambten in te stellen (lid m.); 
beloningen en pensioenen te verlenen (lid S.). 

De integrale tekst van de genoemde - en van de hierna nog te noemen - 
grondwetsartikelen is te vinden in Bijlage A. Bijlage B biedt een concor- 
dans op alle grondwetsartikelen met betrekking tot de openbare finan- 
ciën in de opeenvolgende Nederlandse grondwetten. 

In de grondwetten na die van 1798 werd de prominente rol van de 
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volksvertegenwoordiging in de totstandkoming van de nationale begro- 

tingen aanmerkelijk teruggedrongen. Het aantal grondwetsartikelen met 
betrekking tot de begroting werd veel geringer. 

Het 'opperbestuur over de nationale geldmiddelen', dat in de grond- 
wet van 1798 impliciet in handen van de volksvertegenwoordiging lag, 
werd in de grondwetten van 1801 tot en met 1848 expliciet in handenvan 
de uitvoerende macht gelegd (1801: 40,1805: 56,1806: 41,1814: 40,1815: 
61,1840: 60,1848: 61), hoewel aan de opvatting dat de nationale volksver- 
tegenwoordiging het laatste woord over de staatsbegroting behoorde te 
hebben formeel niet werd getornd (zie 1801: 40, 1805: 28,1806: 42,1814: 
70,1815: 1~1,1840: 122,1848: I I ~ ) ,  en het zo bleef dat belastingen slechts 
geheven konden worden uit kracht van eenwet (1814: 70 en 117,1815: 197, 

1840: 195), dus met toestemming van de volksvertegenwoordiging. 

In de grondwet van 1801 had de volksvertegenwoordiging nog het recht 
de voorgedragen begroting van uitgaven en middelen 'in overweging te 

nemen', daarover gedurende vier weken 'de nodige conferentiën' met het 
Staats-Bewind te houden en daarover vervolgens nog twee weken pu- 
bliekelijk te discussiëren alvorens tot een besluit te komen (59). 

Maar volgens de grondwetten van 1805 (58), 1806 (44). 1814 (71). 
1815 (121), 1840 (122) mocht de volksvertegenwoordiging de begrotin- 
gennog slechts goed- of afkeuren; (overigens kon kritiek van de volksver- 
tegenwoordiging in de wel aanleiding voor de regering zijn de 
begroting op onderdelen nog bij te stellen alvorens hij in stemming werd 

gebracht). 
In 1814 was bovendien zelfs bepaald dat de gewone uitgaven in tijd 

van vrede voor eens en voor altijd vastgesteld zouden worden, en dat 
alleen voor buitengewone, onzekere uitgaven, met name in oorlogstijd, 
deinwilliging slechts voor een jaar zou gelden (71); in 1815 werd dat ech- 
ter veranderd in de bepaling dat de gewone begroting toch althans eens in 
de tien jaar aan de volksvertegenwoordiging moest worden voorgelegd 

(124 en 125) en dat nog wel over deze gewone uitgaven beraadslaagd 
mocht worden als de koning tussentijds te kennen gaf dat een deel van 
die uitgaven was veranderd of niet meer nodig was (124). 

In de grondwetten van 1814,1815 en 1840 was bovendien niet expli- 
ciet vastgelegd dat alle rijksuitgaven op de begroting gebracht moesten 

worden, waarvan Willem I gebruik heeft gemaakt door leningen af te la- 
ten sluiten en uitgaven te laten verrichten door het eigenlijk ten behoeve 
van de vermindering van de nationale schuld opgerichte Amortisatiesyn- 
dicaat, waarvan de handelingen grotendeels onttrokken waren aan de 
controle van de volksvertegen~oordi~in~.~~ 

In de grondwet van 1801, die tijdelijk een meer federalistische staats- 

structuur bracht, werd bepaald dat de 'departementen' [= de provincies, ] 
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voortaan hun eigen kosten zouden regelen (1801: 65); de begroting van 
departementale [= provinciale, ] kosten hoefde in 1801 nog slechts aan 
het Staats-Bewind, dus niet aan de volksvertegenwoordiging, te worden 
voorgedragen (66); de grondwet van 1805, die het centralisme herstelde, 
bracht daarin geen verandering (62) en ook de grondwet van 1806 plaatste 
de departementale besturen uitdrukkelijk rechtstreeks onder het 'gouver- 

nement' (62); in 1814 (84), 1815 (143) 1840 9(141) en 1848 (129) bleef be- 
paald dat deze begroting slechts ter goedkeuring aan de koning voorge- 
legd hoefde te worden, die dan het goedgekeurde bedrag vervolgens op 
de staatsbegroting bracht; in 1815 (150) en 1840 (148) was er bovendien 
een afzonderlijke bepaling voor het onderhoud en de aanleg van nuttige 
werken, voor de financiering waarvan de departementen uitsluitend met 

de koning hoefden te overleggen en waarin niet bepaald werd dat deze 
uitgaven op de staatsbegroting geplaatst moesten worden. 

Voor de invoering van nieuwe departementale belastingen bleef de 

goedkeuring van de volksvertegenwoordiging nodig, maar de grondwet 
van 1801 bepaalde dat die goedkeuring alleen geweigerd mocht worden, 
als er schade voor de algemene belastingen of een belemmering van in-, 
uit- en doorvoer van het ene departement naar het andere uit kon voort- 
vloeien (1801: 58); de grondwet van 1805 bepaalde weer uitdrukkelijk 
zónderdeze restrictie dat de departementale besturen slechts na goedkeu- 
ring van de volksvertegenwoordiging nieuwe belastingen mochten hef- 
fen, maar tevens dat het voorstel daartoe dan altijdvan de centrale uitvoe- 
rende macht in de persoon van de Raadpensionaris uitgegaan moest zijn 
(1805: 64); de grondwet van 1848 bepaalde dat de Provinciale Staten bij de 

koning voorstellenvoor nieuwe belastingen konden indienen, die dan wel 
door de wet bekrachtigd moesten worden (1848: 129). 

De uitvoerende macht - dus in 1801 het Staats-Bewind, in 1805 de 
Raadpensionaris, in 1806 de koning - zou voortaan de pensioenen ver- 
lenen, zij het overigens nog wel op basis van een door het Wetgevend 
Lichaam goedgekeurd reglement of op basis van een wet (1801: 41,1805: 
57,1806: 43); de grondwetten van 1814,1815 en 1840 bevatten alleen de 
bepaling dat de koning het recht heeft 'daartoe termen zijnde' militaire 
officieren op pensioen te stellen (1814: 39,1815: 59,1840: 58). 

Tevens bepaalde de uitvoerende macht voortaan, zonder enige 
inmenging van de volksvertegenwoordiging, de ambtenarensalarissen 
(1801: 40,1805: 56, 1806: 41, 1814: 40); de in totaal benodigde bedragen 
kwamen natuurlijk wel op de staatsbegroting; alleen ten aanzien van de 
bezoldiging der rechterlijke macht gold sinds de grondwet van 1815 dat 

die door de wet geregeld werd (1815: 61,1840: 60). 
De expliciete vermelding dat de gelden nodig voor de koloniën aan de 

volksvertegenwoordiging gevraagd moesten worden verdween in de 
grondwet van 1801, waardoor alleen de bepaling overbleef dat de Raden 
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van Bestuur over de koloniën direct ondergeschikt waren aan de uitvoe- 

rende macht (47); de grondwetten van 1806 (36), 1814 (36) en 1815 (60) en 

1840 (59) gaven de vorst 'bij uitsluiting' het opperbestuur over de kolo- 
niën, hoewel in 1840 wel werd vastgesteld dat het gebruik van het batig 
slot bij de wet geregeld diende te worden (59). 

De grondwet van 1840 herstelde de rol van de volksvertegenwoordiging 
in de totstandkoming vannationale begrotingen in belangrijke mate door: 

de invoering van een tweejaarlijkse begroting van uitgaven (123) en 
inkomsten (124), met slechts door middel van wetgeving de mogelijkheid 
om daarin tussentijds veranderingen aan te brengen (waarmee er ook for- 
meel een einde kwam aan de splitsing van de begroting in een jaarlijks en 

een tienjaarlijks deel, waarmee men ten gevolge van de Belgische Opstand 
in de praktijk al in r830 gestopt was); 

de bepaling dat de uitgaven voor ieder departement van algemeen 
bestuur [= ministerie, 1 ieder een afzonderlijk hoofdstuk der algemene be- 
groting uit dienden te maken en elk bij een afzonderlijke wet voorgedra- 
gen en vastgesteld moesten worden (gezien het feit dat de volksvertegen- 
woordiging tot 1848 niet beschikte over het recht van amendement ver- 
loste deze bepaling haar van het dilemma of eventuele bewaren tegen een 
onderdeel wel zwaar genoeg wogen om de hele begroting te verwerpen); 

en de bepaling dat tussentijdse overschrijving van bedragen naar andere 
hoofdstukken slechts mogelijk was in overleg met de Staten-Generaal 

(125). 

De grondwet van 1848 breidde deze rol vervolgens nog uit door uitdruk- 
kelijk te bepalen: 

dat de begrotingen voortaan alle uitgaven des Rijks en de middelen 
tot dekking daarvan bij wet moest aanwijzen (119); 

dat er voortaan weer elk jaar een begroting aangeboden diende te 
worden (120); 

dat een begrotingshoofdstuk ook in meer dan één ontwerp van wet 
vervat kon worden - een artikel dat in de met name gebruikt is 
om de begrotingsartikelen met betrekking tot de rentebetalingen en aflos- 

singen op de nationale schuld los te koppelenvan de rest van de begroting 
van het ministerie van financiën - en dat de volksvertegenwoordiging bij 
wet kon vaststellen in hoeverre ze overschrijving van gelden naar een 
andere post wilde toestaan (121); 

dat delweede Kamer het recht had wijzigingen in eenvoorstel van de 
koning aan te brengen (107); 

dat de koning weliswaar het opperbestuur der koloniën behield, maar 
dat het beleid van de regering en het beheer van de geldmiddelen aldaar 
door de wet geregeld moesten worden (59 en 60). 
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De grondwetswijziging van 1887 bracht geen wijzigingen in de formele 
grondslag van de staatsbegrotingen. 

Uitvoeringsbesluiten en -procedures 

Na de staatsgreep van januari 1798 was op 15 februari 1798 het Comité tot 
de Zaken van het Bondgenootschap te Lande opgeheven, dat in 1795 de 
taken overgenomen had van de Raad van State die ten tijde van de oude 
Republiek de Generale Petitie, de Staten van Oorlog en de extraordinaris 
petitiën altijd had ~oorbere id .~"  Wel bleef het 'Departement van Finantie' 
van het Comité onder leiding van A.S. Abbema (1736-1802) nog tot 1 april 
1799 gehandhaafd, maar daarnaast werd op 6 maart 1798 I.J.A. Gogel als 
Agent van Finantie benoemd. Dit agentschap kreeg het beheer over de 
inning van de convooien en licenten en daarnaast ging Gogel onmiddel- 
lijk aan het werk om alle benodigde informatie te verzamelen om zowel de 
eerste nationale begroting van uitgaven voor de nieuwe Bataafse Repu- 
bliek op te kunnen stellen als om een plan voor een nationaal belasting- 
stelsel te ontwerpen ter bekostiging van deze uitgaven.61 Daarmee liep 
hij alvast vooruit op de in 1799 opgestelde 57 artikelen tellende Instructie 
voorde Agent unn Finanfie van hef Bataafsch   er nee neb est.^^ Artikel 12 daar- 
van bepaalde dat de agent het Uitvoerend Bewind in staat diende te stellen 
begin oktober aan het Vertegenwoordigend Lichaam een algemene be- 
groting aan te bieden, waartoe de andere agenten, de Raden van Aziati- 
sche en Amerikaanse Bezittingen en Coloniën, de departementale en de 
gemeentebesturen hem vóór 1 september specifieke en gemotiveerde be- 
grotingen met opgave van de benodigde gelden moesten doen toekomen. 
Artikel 13 bepaalde dat hij bij die algemene begroting de in artikel 12 be- 
doelde eraan ten grondslag liggende afzonderlijke begrotingen mee 
moest overleggen en dat hij de algemene begroting 'op de duidelijkste 
wijze' diende in te richten en vergezeld moest laten gaan 'van zeer uitvoe- 
rig bewerkte en gemotiveerde bijlagen' met betrekking tot: de jaarlijkse 
renten en interessen, de 'eigenlijke Staatsbehoeften' voor de verdediging 
te water en te land, wegen en waterstaat, welvaart, wetenschap, opvoe- 
ding, 'beloning van grote en goede daden' en een post onvoorzien, de 
traktementen en onkosten van alle volksvertegenwoordigers, bestuur- 
ders en ambtenaren, de inkomsten en uitgaven van de koloniale handel 
en de andere inkomsten en uitgaven met betrekking tot de koloniën. De 
instructie omvatte voorts niet alleen de opdracht dat hij het Uitvoerend 
Bewind in staat moest stellen het Vertegenwoordigend Lichaam een 
nieuw stelsel van belastingen aan te bieden (artikel g) maar hij kreeg te- 
vens de taak jaarlijks voorstellen te doen ter verbetering in het belasting- 
stelsel (artikel 10). 
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Het eenhoofdige Agentschap van Finantie werd na de staatsgreep 
van september 1801 vervangen door het college van 'Thesaurieren en 
Raden van Financië'. Hun instructie van 43 artikelen was enerzijds 
gebaseerd op die voor de Agent van Finantie van 1799, omdat het nu een- 
maal 'wenschelijk is zich in dit vak zoo veel mogelijk bij het eenmaal 
bepaalde te houden' en anderzijds op de financiële bepalingen in het - 
enkele maanden vóór de staatsgreep van januari 1798 verworpen - Ont- 
werp van Staatsregeling van 1797.63 De artikelen zz  en 23 waren vrijwel 
identiek aan de artikelen 12 en 13 van 1799. Art. 25 verplichtte het college 
'tot zoo veel bezuinigingen als met de belangen en dienst van den Lande 
eenigszins bestaanbaar is'. Het college moest bovendien de begroting na 
het herstel van de vrede zo reduceren 'dat het totale Montant der Uit- 
gaven de bekende en gewone Inkomsten' niet alleen niet meer zou over- 
treffen, maar dat er jaarlijks ook nog wat in een 'Cas de Reserve' en een 
'Cas ter aflossing der Nationale Schuld' gestort zou kunnen worden. 

Een soortgelijke opdracht kreeg ook weer de 'Secretaris van Staat 
voor de Financiën der Bataafsche Republiek' in de Instructie die hoorde 
bij het Staatsbesluit van 31 mei 1805 n 0 . 5 2 . ~ ~  Artikel 34 verplichtte hem 
de Raadpensionaris op r november in staat te stellen om aan Hun Hoog 
Mogenden vertegenwoordigers van het Bataafse Gemenebest op de eer- 
ste dag van hun najaarszitting 'eene Algemeene Begrooting van alle zoo- 
danige Sommen, als voor den dienst van het volgend Jaar worden vereist' 
voor te leggen en 'te dien einde gebruik te maken van de Opgaven welke 
hem intijds door de respective departementen van Bestuur en Administra- 
tie zullen worden gedaan' en hen 'alle zoodanige nadere inlichtingen, ex- 
plicatiën en ophelderingen te vragen, als hij ter vervaardiging van voor- 
schreven Begrooting zal oordeelen te behooren'. Ook hij moest 'alle Pos- 
ten goed van elkaar onderscheiden' en bovendien 'succincte doch distinc- 
te opgave (doen) van alle de apparent gewone inkomsten der Republiek 
gedurende een volgend Jaar' en een raming geven van de inkomsten en 
uitgaven van de koloniën en bezittingen en van de Directie van de Le- 
vantse Handel, teneinde daaruit te beoordelen of subsidie nodig is of dat 
storting in de Nationale Kas te verwachten is; tevens moest hij 'consider- 
atiën suppediteren' ten aanzien van mogelijke bezuinigingen (artikel 35). 

De secretaris van staat voor de Financiën I.J.A. Gogel werd op 5 juni 
1806 door koning Lodewijk Napoleon tot minister van Financiën be- 
noemd en zijn instructie werd op 25 juni 1806 aangevuld door een besluit 
bestaande uit 5 artikelen, waarvan art. z bepaalde dat de koning zelf, na 
goedkeuring door het Wetgevend Lichaam van de wet op de staatsbe- 
hoeften, tezamen met de minister van Financiën zou overgaan 'tot de ver- 
deeling der Fondsen voor ieder Ministerie b e n ~ o d i ~ d ' . ~ ~  

Wie de volledige administratieve gang van zaken bij de totstandko- 
ming van de staatsbegrotingen wil nagaan, is aangewezen op - tijdro- 
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vend - nader onderzoek in de ingekomen en uitgegane stukken in het 
archief financiën 1 ~ ~ 8 - 1 8 1 ~ . ' ~  

De na de inlijving bij Frankrijk in 1813 herwonnen onafhankelijkheid 
en de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in 1815 
brachten vanzelfsprekend een geheel nieuwe situatie. De begroting voor 
1816 was de eerste begroting voor Noord en Zuid gezamenlijk. Door de 
koning was bij K B  22 februari 1815 nr. 27 een Commissie der Begrotingen 
ingesteld, bestaande uit W. Mollerus, P.J. de Bije, S. Dassevael en P. van 
Lelijveld, om de redactie van de Algemeene Begrooting voor 1815 zoda- 
nig te herzien, dat die kon dienen als model voor die van 1 8 1 6 . ~ ~  De split- 
sing tussen gewone en buitengewone uitgaven, die de grondwet van 1815 
uiterlijk voor de begroting voor 1820 verplicht stelde (art. IZZ), hoefde 
daarbij nog niet te worden doorgevoerd. Op 16 september 1815 werden 
de algemene grondslagen vastgesteld voor de bestuurlijke samenvoeging 

vanNoord en Zuid. Daarna was door de genoemde commissie het rapport 
uitgebracht dat ten grondslag lag aan het 16 artikelen tellende K B  van 13 
oktober 1815 nr. 42 waarin de te volgen procedure bij de opstelling van de 
begroting werd vastgelegd.68 

Artikel 1 daarvan bepaalde dat de hoofden van de verschillende bij 
het besluit van r6 september ingestelde departementen van algemeen be- 
stuur een afschrift van de nieuwe redactie der staatsbehoeften voor 1815 
toegezonden zouden krijgen, op basis waarvan ze hun begroting voor 
1816 moesten opstellen. Artikel 4 verschafte hun bovendien uitdrukkelijk 
de bevoegdheid om 'acht gevende op Onze [= van de koning] bedoeling 
om de behoefte van de Staat in alle hare bijzonderheden te leren kennen, 
eene nog meer ontwikkelde extenue te geven aan de verschillende objec- 
tenwelke voor 1816 moeten worden aangevraagd, dan bij de geformeerde 
redactie mogte zijn aangewezen worden'. Artikel 6 verplichtte hen om - 
zoals men dat eerder voor de begrotingen van 1809 en 1810 had weten 
te realiseren -bij elke behoefte 'tevens de bestaande autoriteit aan [te] wij- 
zen waarop elke uitgave is gebaseerd, hetzij dat deze autoriteit gevonden 
warde in stellige besluiten van ons, of van voormalige daartoe bevoegde 
Regeringscollegiën of Gouvernementen, ofwel in reglementaire Ministe- 
riele verordeningen op Ons gezag vernieuwd of tot stand gebracht'. 

De begroting voor 1816 werd zo de eerste van het nieuwe koninkrijk 
die niet meer 'eene raming in massa' was, maar 'een gevolg van meer 
nauwkeurige berekeningen voortvloeiend uit de rechten en plichten van 
de verschillende bestanddelen der nieuwe staat~inrichting'.'~ De departe- 
menten en hun afdelingen hadden dus het recht afdelingen en artikelen in 

hun begrotingen toe te voegen of weg te laten, maar de koning had het 
prerogatief te bepalen welke departementen er op de begroting zouden 
verschijnen (grondwet 1815 art. 75). 

Kritiek binnen de volksvertegenwoordiging op de discrepantie tus- 
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sen de uitgaven en de inkomsten leidde bij secreet besluit van 1-8-1818 La 

T.T. tot de instelling van een geheime staatscommissie tot vereenvou- 
diging en bezuiniging van het staat~bestuur.~" De commissie- waarin 
het reeds genoemde lid van de commissie tot de begrotingen 
S. Dassevael, griffier van de Algemene Rekenkamer, een sleutelrol zou 
gaan spelen -was van oordeel dat vergaande centralisatie daartoe de aan- 
gewezen weg was. Art. 5 van het KB van 16 juni 1819 La ~4 no. lor ,  een van 
de eerste resultaten van de werkzaamheden van de commissie, bepaalde 
dat de minister van Financiën de 'tienjarige en jaarlijksche begrootingen 
van Staatsbehoeften' aan de Kroon zou aanbieden 'met voordracht te- 
vens van de middelen geschikt om dezelve te bestrijden'. De werkzaam- 
heden van de commissie hebben uiteindelijk geleid tot het K B  van 4 sep- 
tember 1823, dat de organisatie en werkwijze van de departementen van 
algemeen bestuur - dus ook die ten aanzien van de opstelling van de be- 
groting van elk departement - vastlegde. Dit K B  is vervolgens tot 1966 
van kracht geble~en.~ '  Men dient zich bij dit alles voortdurend te realise- 
ren dat de ministers tot 1848 slechts ondergeschikte ambtenaren waren, 
die met de uitvoering van het door de koning vastgestelde beleid waren 
belast en geen eigen verantwoordelijkheid hadden, en dat Willem I van het 
begin af aan een opmerkelijk intensieve en gedetailleerde belangstelling 
aan de dag legde voor alle aspecten van de staatsfinanciën. 

Door middel van een reeks gedetailleerde voorschriften voor het be- 
heer der rijksuitgaven en een intensief persoonlijk toezicht streefde Wil- 
lem I er naar zo nauwkeurig mogelijk te weten te komen, hoe de geraamde 
bedragen zich verhielden tot de werkelijk benodigde. Hij bekeek de begro- 
tingsvoorstellen van de departementen nauwkeurig en liet de betreffende 
ministers tot in details weten op welke posten hij wijzigingen wenste, al- 
vorens de begrotingsontwerpen naar de Staten-Generaal werden gezon- 
den?' Hij slaagde er op die manier in de voor de verschillende hoofdstuk- 
ken uitgetrokken bedragen voor de eerste tienjarige begroting voor de 
jaren vanaf 1820 aanmerkelijk lager te laten zijn dan die voor 1816.7~ Het 
streven van de koning naar een voortdurende nauwkeurige kennis van de 
verhouding tussen de geraamde bedragen en de werkelijke werd in de 
jaren daarna verder geperfectioneerd. 

De volksvertegenwoordiging kreeg de 'gewone' begroting conForm 
de grondwet slechts eenmaal per tien jaar voorgelegd, maar intern bleef 
men, ook voor die 'gewone' uitgaven, wel met jaarlijkse begrotingen en 
zelfs met maandelijkse verantwoordingen werken. De daarbij te volgen 
procedures werden bij K B  van 24 oktober 1824 nr. 69 vastgelegd in een 
lijvig Algemeen Reglement wegens het beheer der geldmiddelen in het Koning- 
rijk der Nederlanden, bestaande uit 453 artikelen en voorzien van 59 bijla- 
gen met modellen van staten. Dit is tot de Comptabiliteitswet van 1927 

het centrale comptabele document gebleven - wat wil zeggen dat ambte- 



Nederlandsesfaafsbegrotingen 1798-1914 

naren die rijksgelden ontvingen of uitgaven hun Financiële handelingen 
tot 1927 op de daarin vastgelegde wijze moesten v e r a n t ~ o o r d e n . ~ ~  Art. 
136 van dit reglement bepaalde dat gedurende ieder tienjarig tijdvak 
voor de gewone jaarlijkse behoeften een huishoudelijke begroting werd 
ingesteld, in te richten volgens een vast model, zowel ten behoeve van 
het algemene overzicht over die tien jaren als ten behoeve van een verge- 
lijking van het geraamde met het feitelijk nodige (art. 138).75 Art.139 daar- 
van stond toe om tussentijds nieuwe artikelen of afdelingen toe te voegen. 
De artt. 97 t/m 99 bepaalden dat er ook jaarlijks staten moesten worden 
opgemaakt, waarin de geraamde met de plaats gehad hebbende ontvang- 
sten vergeleken werden. De coördinatie van de werkzaamheden voor het 
opstellen van de begrotingen bleef in handen van de minister van Finan- 
~ i ë n . ~ ~  

O p  het ministerie van Financiën werden, behalve de wetsontwerpen 
op de middelen, de inkomstenramingen, de eigen departementsbegroting 
en de begroting met betrekking tot de nationale schuld, ook de uitgaven- 
begrotingen voorde hoofdstukken I (Koninklijk Huis), r1 (Hoge Collegiën 
van Staat) en x (Onvoorzien) opgemaakt. Een organisatieschema van het 
ministerie van Financiën voor de periode 1831-1918 is te vinden in de in- 
ventaris van het Verbaalarchief van het ministerie voor deze periode van 
de hand van A.H.Tempe1aars. 

Algemene verordeningen en correspondentie betreffende de Staats- 
begroting van Uitgaven voor de periode 1813-1830 zijn te vinden in het 
archief van het ministerie van Financiën 1813-1830, inv.nr. 32, dossiernrs. 
74 en 75. 'Stukken betreffende's Rijks Ontvangsten en Uitgaven' en 'Be- 
sluiten en beschikkingen betreffende de regeling van 's Rijks ontvangsten 
en uitgaven met vaststelling van de modellen van staten' voor de periode 
1815-1831 zijn in het zelfde archief te vinden onder de inv.nrs. 68-71. Stuk- 
ken betreffende de opmaak van de staatsbegroting en de verantwoording 
van de uitgaven voor de periode 1831-1851 bevinden zich in het Alge- 
meen Rijksarchief in het Dossierarchief van het ministerie van Financien 
1831-1918 onder de inv.nrs. r28-141?~ 

De gang van zaken nadat de beide wetsontwerpen voor de begroting 
van de uitgaven envan demiddelen en de daarbij behorende berekeningen 
en ramingen aan de Tweede Kamer waren voorgelegd, was na 1813 van 
het begin af aan als volgt. De begroting werd besproken in zeven secties 
of afdelingen van de 110 leden tellende Tweede Kamer van gemiddeld 
ongeveer 10 kamerleden, zowel Noordelijke als Zuidelijke en elk jaar wis- 
selend van samenstelling, die schriftelijk verslag uitbrachten van hun be- 
vindingen envan de vragen en opmerkingenwaartoe de begroting in hun 
afdeling aanleiding had gegeven. Na de halvering van het parlement ten 
gevolge van de gebeurtenissen van 1830 werd het aantal afdelingen dat 
over de begroting rapporteerde beperkt tot vijf. 
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De regering reageerde schriftelijk op alle genoemde punten van alle 
afdelingen en verschafte zonodig extra bijlagen met informatie ter nadere 
opheldering van bepaalde posten. Soms gaven de opmerkingen de rege- 
ring tevens aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in de inge- 
diende wetsontwerpen, die danweer in de zeven (resp. vijf) secties becom- 
mentarieerd werden, en waarop de regering dan weer schriftelijk rea- 
geerde etc. Tenslotte werd er, op basis van de gemaakte aanmerkingen 
van de secties en de reacties daarop van de regering, ten behoeve van de 
Kamer als geheel een samenvattend verslag opgesteld, waarna de plenaire 
bespreking in de Kamer met de minister van Financiën begon en de ont- 
werpen ten slotte in stemming werden gebracht. 

Bij verwerping van een ontwerp moest de regering een nieuw ont- 
werp indienen en begon het proces van voren af aan. Bij aanname in de 
Tweede Kamer werden de ontwerpen enkele dagen later bij de Eerste Ka- 
mer in stemming gebracht. Ook als deze een ontwerp verwierp begon het 
proces nog een keer van voren af aan. Pas de grondwetswijziging van 
1848 gaf de Kamer het recht van amendement en daarmee dus tevens het 
recht om bij begrotingshoofdstukken artikelen toe te voegen of weg te 
laten. 

Kenmerk van de procedure in de 19e eeuw was dat ieder kamerlid 
betrokken werd bij de besluitvorming over ieder wetsvoorstel. Dat werd 
dus niet overgelaten aan 'specialisten' door wie andere kamerleden zich 
dan in hun stemgedrag konden laten leiden. De vijf afdelingen werden 
om de twee maanden door middel van loting uit de geheleTweede Kamer 
samengesteld. De Centrale Afdeling, die de volgorde bepaalde waarin de 
binnengekomen wetsvoorstellen en overige stukken in de afdelingen wer- 
den behandeld, bestond uit de voorzitter van de Tweede Kamer en de 
voorzitters van de vijf afdelingen. De zogenaamdeVoorlopigeVerslagen, 
waarop de regering schriftelijk commentaar gaf, waren uitgebreid en be- 
vatten zowel opmerkingen van algemene aard als opmerkingen die be- 
trekking hadden op onderdelen van de begroting. Als het antwoord van 
de regering op het verslag in de zogenaamde Memorie van Antwoord 
naar het oordeel van de commissie bevredigend was, stelde de commissie 
van rapporteurs een eindverslag op waarin werd geconstateerd dat het 
voorstel behandeld kon worden in de Kamer. Tot en met de begroting 
van 1874 werd dit het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs 
genoemd, na die tijd heette dit stuk h e t ~ e r s l a ~ . ~ '  

Als gevolg van een wijziging van het reglement van orde voor de 
Tweede Kamer in 1909 werd de procedure voor begrotingsvoorstellen 
gewijzigd. Nadat de begrotingen in september door de minister van Fi- 
nanciën waren ingediend, benoemde de voorzitter van deTweede Kamer 
een begrotingscommissie van 50 leden met voor ieder lid een plaatsver- 
vanger (zodat ieder lid van deTweede Kamer lid van de commissie was of 



als plaatsvervanger werd aangewezen). De begrotingscommissie werd na 
overleg ingedeeld in 10 kleinere commissies, die ieder een deel van de 
begroting voor hun rekening namen. Deze namen de taak van de commis- 
sie van rapporteurs over; zij stelden dus de verslagen samen. Vervolgens 
werden de afdelingen op dusdanige wijze samengesteld dat in ieder van de 
vijf afdelingen een lid uit iedere begrotingscommissie én zijn plaatsver- 
vanger vertegenwoordigd was. Men bleef werken met het systeem van 
voorlopige en definitieve verslagen waarna het voorstel plenair behan- 

deld werd. 
De behandeling in de Tweede Kamer werd geopend met de zoge- 

naamde algemene beraadslagingen, waarin de leden de kans kregen op- 
merkingen te maken ten aanzien van het voorstel in het algemeen. Hierna 
ging men over tot de puntsgewijze behandeling van de begrotingen. Eerst 
werd gestemd over ingediende amendementen, daarna over de afzonder- 

lijke artikelen van de begroting. Als het gehele voorstel was goedgekeurd, 
kon de Eerste Kamer zich erover buigen en het goedkeuren. Dan kon het 
worden opgenomen in het staatsblad. Tot 1875 werden vrijwel alle begro- 
tingen nog voor de aanvang van het dienstjaar tot wet verklaard en in het 
staatsblad opgenomen. Door de toenemende omvang van de begrotingen 
bleek dit niet meer haalbaar. Daardoor werd het gebruik de hoofdstukken r 
(Koninklijk Huis), r 1  (Hoge Collegiën), V I I A  (Nationale Schuld) en de wet 
op de middelenvoor de aanvang van het dienstjaar te behandelen en aan 
te nemen. De overige hoofdstukken verschenen pas in de loop van het 
volgend jaar in het staatsblad, hoewel de behandeling ervan al voor de 
jaarwisseling kon zijn begonnen. Soms kon men helemaal niet tot een be- 
sluit komen, bijvoorbeeld door tussentijdse verkiezingen, en nam men 
genoegen met het vaststellen van voorlopige begrotingen. Echter van ie- 
dere begroting werd uiteindelijk een definitieve versie aangenomen en in 
het staatsblad geplaatst. 

Bij de begrotingsstukken voor de Kamer werden vanaf 1816 conform 
art. 128 van de grondwet ook de rekeningen gevoegd van de gedurende 
het jaar voorafgaande aan het lopende begrotingsjaar verrichte betalin- 
gen en binnengekomen onvangsten. Dus bij de begroting voor 1817 de 
rekeningen van de betalingen en ontvangsten op de begroting van 1815 
en voorgaande jaren, bij de begroting voor 1818 die op de begroting van 
1816 en voorgaande jaren etc. Op basis daarvan kon de Kamer zich infor- 
meren over de verhouding tussen ramingen en opbrengsten van de mid- 
delen in het betreffende en de daaraan voorafgaande begrotingsjaren, 
over de stand van zaken ten aanzien van de betalingen op voorgaande 

begrotingen en over de staat van het saldo van de schatkist aan het einde 

van het betreffende begrotingsjaar. 



Interpretatie e n  betrouwbaarheid 

De belangrijkste punten die men zich dientte realiseren bij het gebruikvan 
gegevens uit de nationale begrotingen vloeien voort uit het voorgaande. 
Met name: 

dat vóór 1848 niet alle rijkcuitgaven en -inkomsten op de begrotingen 
terug te vinden zijn; wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de activiteiten 
van de rijksoverheid op het terrein van de wegen- en kanalenaanleg moet 
er rekening mee houden dat dergelijke werkzaamheden soms gefi- 
nancierd werden uit leningen waarvoor aan de Kamer apart, buiten de be- 
groting om, toestemming werd gevraagd79, dat deze voorts voor een be- 
langrijk deel gefinancierd zijn door het Amortisatiesyndicaat, dus geheel 
buiten de Kamer om, voor een deel uit leningen verstrekt door de door de 
koning opgerichte Société Générale, die deels door het Amortisatiesyn- 
dicaat werden overgenomen; het Amortisatiesyndicaat beheerde onder 
meer 23 fondsen waarvan er veel betrekking hadden op een waterstaats- 
werk;'" de mogelijkheid om het Amortisatiesyndicaat te benuttenvoorde 
financiering van openbare werken was voor de koning vooral van belang 
geworden, nadat de Kamer op 24 december 1829 een wet had aangeno- 
men die bepaalde dat voor openbare werken geen gelden mochten wor- 
den uitgegeven als de toegewezen middelen daartoe geen ruimte lieten8'; 
ook bijvoorbeeld de totale rentelast op de Nederlandse staatsschuld in 
deze jaren is niet uit de begrotingen op te maken, omdat ook die deels 
door het Amortisatiesyndicaat werd gedragen, deels door allerlei bijzon- 
dere fondsen8'; 

dat een ingediend wetsontwerp tot vaststelling van (een hoofdstuk 
van) de staatsbegroting niet alleen verworpen, maar ook tussentijds nog 
weer ingetrokken kan zijn, zodat men altijd bedacht moet zijn op gewij- 
zigde ontwerpen nadien; de vermelding of een ingediend ontwerp al of 
niet aangenomen is, is overigens wel altijd in de bij de begrotingsbehande- 
ling behorende stukken in de Bijlagen bij de Handeling aan te treffen; daar- 
naast kan een begroting achteraf in een later jaar nog aanvulling gevergd 
blijken te hebben; 

dat de bedragen die op de begroting voor een bepaalde post vermeld 
stonden in het geheel niet overeen hoefden te komen met wat er in dat 
jaar - en zelfs niet met wat er in de loop der jaren - tenslotte werkelijk op 
die post uitgegeven werd; alleen uit de rekeningen is op te maken hoeveel 
er in een bepaald jaar op de begroting van dat jaar - én op de (restant-) 
begrotingen van voorgaande jaren - werkelijk werd uitgegeven; ten eer- 
ste hadden de hoofden van de departementen tot 1848 na verkregen 
goedkeuring van de koning en de Rekenkamer het recht om bedragen 
van de ene post naar de andere over te schrijven zonder de Staten-Gene- 
raal daarin te betrekken: pas de wet van 29-6-1851 bepaalde dat dergelijke 
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overschrijvingen alleen bij wet konden worden toegestaan; ten tweede 
werd ook los daarvan niet altijd het gehele begrote bedrag uitgegeven; 
van de op de begrotingen voor 1813 tot en met 1819 gezamenlijk gevo- 
teerde f 368 miljoen was bijvoorbeeld op I januari r820 ruim f 38 miljoen 
(dus meer dan 10%) nog niet uitgegeven; bijna f 13 miljoen daarvan werd 
aangemerkt als achteraf bezien 'niet benodigd', maar bijna f26 miljoen 
moest nog wel uitgegeven worden;83 nog een voorbeeld: op de 'gewone' 
begroting voor 1825 van bijna f 60 miljoen werd in dat jaar voor nog geen 
f 50 miljoen aan betalingen verevend (d.i. geregistreerd en goedgekeurd 
door de Rekenkamer), op de buitengewone van F 16,5 miljoen ruim f 11 
miljoen; het totale bedrag aan in 1825 verrichte betalingen was overigens 
vanzelfsprekend wel weer aanmerkelijk hoger dan deze ongeveer f 61 mil- 
joen, omdat er ook nog vele betalingen op voorgaande begrotingen wer- 
den verricht; 

dat ook de werkelijke opbrengsten van de belastingen aanmerkelijk af 
konden wijken van de geraamde opbrengsten, vooral bij de accijnzen kon- 
den die afwijkingen aanzienlijk zijn; ook voor dit geval dient men dus niet 
de gegevens uit de begrotingen, maar die uit de rekeningen te gebruiken; 

dat vóór 1848 op de inkomstenbegroting ook wel posten opgevoerd 
werden die in feite niet als inkomsten beschouwd konden worden, zoals 
bijvoorbeeld de borgtochten die comptabele ambtenaren moesten stel- 
len, zodat begrotingen ook om die reden vaak slechts schijnbaar in even- 
wicht warens4; 

dat tot r820 de inningskosten van veel belastingen van de opbreng- 
sten werden afgetrokken en men dus ook netto-bedragen begrootte, ter- 
wijl de bedragen nadien bruto bedragen waren; de inningskosten kwamen 
toen als een uitgavepost op de begroting van het ministerie van financiën; 

dat niet alle uitgaven van overheidswege op nafionaal niveau werden 
gedaan, dat met name bijvoorbeeld op het terrein van wegen en waterstaat 
veel uitgaven ten laste van de provincies kwamenp5 en op het terrein van de 
armenzorg en het onderwijs veel ten laste van degemeenten; provinciale en 
gemeentelijke overheden genoten bovendien niet alleen uitkeringen van 
rijkswege, maar hadden daarnaast ook eigen inkomstena6; 

dat drukfouten in financiële overheidsstukken bepaald niet uitgeslo- 
ten ziin. 
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3 V E R W I J Z E N D E  N O T I T I E S  

Vindplaatsen 

De begrotingen van 1799 tot en met 1810 zijn incidenteel aan te treffen in 
bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit die voor 1799 
tot en met 1807 en die voor 1810. De daar aanwezige exemplaren zijn 
doorschoten met wit papier voorzienvan aantekeningen, waarin op over- 
zichtelijke wijze verwezen wordt naar wetten en besluiten met betrekking 
tot allerlei posten. De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bezit juist 
de in Den Haag ontbrekende exemplaren van de begrotingen van vóór 
1813, namelijk die voor 1808 en 1809, zij het zonder dergelijke aantekenin- 
gen, en tevens die voor 1810 en voor de tweede helft van 1810. 

In het archief Dassevael in het Algemeen Rijksarchief zijn voor de 
jaren 1799 tot en met 1807 eveneens met wit papier doorschoten exem- 
plaren te vinden, voorzien van soortgelijke aantekeningen als bovenbe- 
d ~ e l d . ' ~  Het archief van S. Dassevael, die tussen 1798 en 1801 werkzaam 
was op het Agentschap van Financie en na 1813 griffier-archivist was van 
de Staatssecretarie, het hart van het landsbestuur ten tijde van Willem I, en 
tenslotte secretaris van de Algemene Rekenkamer, bevat een grote verza- 
meling gedrukte overheidsdocumenten, waaronder vele begrotingen.88 
Het bevat tevens een door hemzelf samengesteld manuscript-overzicht 
van de begrote staatsuitgaven voor de jaren 1799 tot en met 1827, dat 
buitengewoon nuttig is, omdat daarin systematisch alle op dezelfde on- 
derwerpen betrekking hebbende begrotingsposten over deze periode bij 
elkaar gebracht zijn. 

Met het nodige zoekwerk zullen alle exemplaren van de begrotingen 
voor 1799 tot en met 1810 vanzelfsprekend ook terug te vinden zijn in 
de - nogal moeilijk toegankelijke - archieven van het Agentschap (later 
Ministerie) van Financie en van de Wetgevende Colleges van 1798 tot 
1813 in het  ARA.'^ 

Wie, voor wat betreft de begrotingen vanaf 1815, voldoende heeft 
aan de totaalbedragen per begrotingshoofdstuk van de in het Staatsblad 
gepubliceerde daadwerkelijk aangenomen begrotingen en wetten op de 
middelen om in die uiigaven te voorzien, kan het eenvoudigst J.J.Weeve- 
ringh, Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden, Eerste Deel Neder- 
landsche Staatsschuld (Haarlem 1854, raadplegen, waarin ze allemaal tot 
en met 1852 opgenomen zijn, onder vermelding van de datum en het 
nummer van het Staatsblad waar ze oorspronkelijk in gepubliceerd waren. 

G.Luttenbergs bekende Register der wef ten  en besluiten betrekkelijk het 
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openbaar bestuur in de Nederlanden sedert den Jaare 1796 (Zwolle 1796- 
1950) bevat niet alleen de begrotingen, maar vermeldt ook alle bijbeho- 
rende stukken, inclusief de parlementaire besprekingen met een korte in- 
houd, en hun vindplaats in de Handelingen. 

Daarnaast zijn dus alle begrotingsontwerpen en wetsontwerpen op 
de middelen, en dan steeds met alle bijbehorende 'Berekeningen strek- 
kende tot basis van de begroting van uitgaven' en 'Ramingen der inkom- 
sten', vanzelfsprekend terug te vinden in de in veel bibliotheken aanwe- 
zige uitgave van de Handelingen der Staten-Generaal, in de Bijlagen. Deze 

werden sinds 1847/8 gepubliceerd als Bijblad fot de Nederlandsche Staats- 
courant. Die over de vroegere jaren werden tussen 1859 en 1902 alsnog 
in dezelfde vorm gepubliceerd, aanvankelijk door J.J.F. Noordziek, en la- 
ter door A.L.H. Ising, W. van Erkelens en J.A. Jungman. 

Vanaf 1870 zijn in de Bijlagen bij de Handelingen tevens alle toelich- 
tingen opgenomen. De uitgebreide gedrukte toelichtingen op de begro- 
tingen voor de periode vóór 1870 kan men raadplegen in het archief van 

de Staten-Generaal in het ARA.  In de registers op de Handelingen staat 
aangegeven, welke bijlagen wel gedrukt zijn maar niet in de Handelingen 
zelf zijn opgenomen. Aanvullingen op eerder goedgekeurde begrotingen 
treft men ook in het Staatsblad aan, zodra de wettelijke goedkeuring daar- 
voor verkregen was. Ze zijn terug te vinden via de registers op het Staats- 
blad. De behandeling van aanvullingen op begrotingen is met de bijbeho- 
rende bijlagen vanzelfsprekend weer te vinden in de Handelingen. 

Wat betreft de vindplaatsen in archieven van de begrotingen sinds 
1813: het archief Dassevael bevat onder de inv.nrs. 110-130 (oud nr.43) in 
17 handzame afzonderlijke delen bij elkaar de gedrukte begrotingen voor 
1813 tot en met 1826, die ongetwijfeld het basismateriaal hebben ge- 

vormd voor het hierboven genoemde manuscriptoverzicht van de begro- 
tingen voor 1799 tot 1827, en onder nr. 204 (oud nr. 144) ook nog eens de 
begrotingen voor 1816 tot en met 1827. De inv.nrs.131-r36 bevatten de 
begrotingen van 1827-1835. 

De intensieve bemoeienis van Willem I met de staatsfinanciën heeft 
vanzelfsprekend tot gevolg gehad dat er ook veel materiaal met betrek- 
king tot de begrotingen te vinden is in het archief van de Staatssecretarie. 
De in het A R A  aanwezige, door Th. Clemens opgestelde Alfabetische lijct 
van de hoofden van de rubrieken van de indices op hef Geheim Verbaal van het 
Staatssecrefariaat, 1813-1840, bevat alleen al 35 pagina's met het trefwoord 
'begrotingen', 207 met het trefwoord 'belastingen', 36 met het trefwoord 
'geldleningen', 41  met het trefwoord 'geheime uitgaven', 705 met het tref- 

woord 'financiële zaken' etc.! Het is evident dat het gebruik van dit archief 

enerzijds een rijkdom aan materiaal zal opleveren, maar dat het anderzijds 
zeer tijdrovend zal zijn. 

Het archief van het ministerie van Financiën 1813-1830 bevat onder 
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de inv.nrs.519-545 staatsbegrotingen en rekeningen voor de periode 

1813-1831, waarin met enig zoekwerk ook de jaarlijkse huishoudelijke 
'gewone' begrotingen terug te vinden zijn, die ten tijde van de eerste tien- 

jarige 'gewone' begroting voor intern gebruik werden opgemaakt.9o 
Inv.nr.42, dossiernr.135 bevat de concept Wet op de Middelen met bijla- 
gen voor 1830 en volgende jaren. Het Dossierarchief van het ministerie 
van Financiën 1831-1918 bevat onder inv.nr. 142 een bijzonder nuttig ge- 
drukt 'Algemeen Overzigt van de opbrengsten der Rijksmiddelen en in- 
komsten, mitsgaders buitengewone credietmiddelen, vergeleken met de 
Rijksuitgaven, over de dienstjaren 1831 tot en met 1851' met een aanvul- 

ling voor de jaren 1852 tot en met 1857. Onder inv.nr.160 bevat ditzelfde 
archief 'Kladaantekeningen houdende totaalbedragen van de begrotings- 
hoofdstukken en de hiertegenoverstaande belastinginkomsten over 1910- 
1916 opgemaakt i.v.m. de wet op de geldmiddelen'. (Voor de periode tus- 
sen 1857 en 1910 worden dergelijke stukken niet in inventarissen ver- 
meld.) 

Aanvullende bronnen 

Aanvullend komen vanzelfsprekend ten eerste in aanmerking de in de Bij- 
lagen bij de Handelingen gepubliceerde Verslagen van de Sectiën en van de 
CentraleAfdeling van de Tweede Kamer naar aanleiding van de begrotings- 
ontwerpen en na 1840 bovendien de daaraan voorafgaande Voorlopige Ver- 
slagen en de Memories van Beantwoordingdaarop, die soms ook nog interes- 
sante aanvullende kwantitatieve gegevens bevatten, en de in de Handelin- 
gen zelf gepubliceerde behandelingen van de begrotingsontwerpen in de 

Tweede en Eerste Kamer. De omvang van deze stukken kan variëren van 
enkele tot vele tientallen pagina's. In de memorie van toelichting bij de 
begrotingsvoorstellen staat meestal aangegeven waarvan opvallende ver- 
anderingen het gevolg zijn. De redevoering van de minister van Financiën 
bij de indiening van de voorstellen bevat informatie over de algehele fi- 
nanciële toestand en ook veel statistische gegevens. 

Wat betreft de inkomstenbegrotingen is ten tweede vanzelfsprekend 

de belastingwetgeving de belangrijkste aanvullende bron. De meest 
handzame eerste ingang op de Iqe eeuwse belastingen is F.N. Sickenga, 
Geschiedenis der Nederiandsche Belastingen sedert hef jaar 1810, zdln. 
(Utrecht, 1883). Moeizaam toegankelijk en zeer omvangrijk zijn de ont- 
werpen voor belastingwetten en voor wijzigingen daarin en de behande- 
ling daarvan in de Staten-Generaal, die soms honderden pagina's druks in 

de Handelingen hebben opgeleverd. Systematisch toegankelijk en zeer 
compleet is de gedrukte Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen 
betreffende de Directe belastingen en de In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen, 
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1823-1911, vooral in de in 16 delen tussen r897 en 1911 door C. van Dillen 
en C. Middelkoop uitgegeven en geannoteerde versie daarvan, waarvan 
in ieder geval een volledige serie met nog twee pakken aanvullingen be- 
schikbaar is in het Dossierarchief van het ministerie van Financiën 1831- 

1918 in  het^^^ onder de inv.nrs. 1269-1286 en aanvullend daarop de Cir- 
culaires en instructies betreffende de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, 
1818-1957, uitgegeven door het ministerie van Financie, in hetzelfde ar- 
chief aanwezig onder de inv.nrs. 13z9-1358?l 

Bijzonder nuttig en handzaam, alleen niet voor de gehele periode 
1798 tot 19x4 compleet, is het 'Overzicht van de over 1830 tot 1890 
plaats gehad hebbende wijzigingen in de wetten en verordeningen no- 
pens de heffing van de onderscheiden middelen, welke geacht kunnen 
worden op de opbrengst daarvan van eenige invloed te zijn geweest', dat 
te vinden is in de Mededeeling van de opbrengst der belastingen en andere mid- 
delen en van verschillende bijzonderheden met de heffing der belastingen in ver- 
band staande. Overzicht van die opbrengst overde jaren 1881.1890 met toelich- 
tingover de heffing van 1831-1890, uitgeg. door het departement van Finan- 

cie (Den Haag, 1892), dat verscheen als aanvulling op het 'Vijftigjarig 
overzigt ook volgens de graphische methode van de opbrengst der bela- 
stingen en andere middelen 1831-1880 met "toelichtingen"', in: Statistiek 
van het Koningrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende de geldmiddelen. 
Zeventiende stuk. - Eerstegedeelte (1891).Voortc de overige sinds 1846 ver- 
schenen Bescheiden betreffende de geldmiddelen (aanwezig in de bibliotheek 

van het Centraal Bureau van de Statistiek). 
Tenslotte vormen vanzelfsprekend de Rekeningen der Ontvangsten en 

Uitgaven een belangrijke aanvullende bron. 
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W.M. Zappey, 'Het Fonds van Nationale Nijverheid, 1821-1846', in: 
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Nederlanden ( K B  24 oktober 1824 nr. 69). 

Voor de daaraan voorafgaande periode dient men te raadplegen: 
S. Dassevael, Geschiedkundigoverzigt der Koninklike voorschriften omtrent 

het beheer der Staatsuitgaven in Nederland ('s Gravenhage en 
Amsterdam 1822) (ook in het Frans verschenen). 

Verzameling van besluiten en reglemenien betreklcelijk de Staatsuitgaven en 
credieteif 1818-1831. 

Voor de grondwetsartikelen zijn nuttig: 
Grondwet, De -, een artilcelsgewQs commentaar, onder red. van 

P.W.C. Akkermans (Zwolle, 1987). (Het meest recent: de 
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complete tekst van oudere grondwetten.) 

W.J.C. van Hasselt, Verzameling van Nederlandse staafsregelingen en  
grondwetten (Alphen a/d Rijn 1 ~ 8 ~ ' ~ ) .  (Het meest gangbare en 
toegankelijke overzicht van alle teksten.) 

G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland verzameld door - (Zwolle 1936). 
(Biedt met name voor de vroegste periode meer achtergrond- 
informatie.) 

Voor de inkomstenbegrotingen zijn recueils van belastingwetten 
vanzelfsprekend belangrijk: 
Alle de Publicatiëif en Notificatiën betreffende de Algemene Belastingen met de 

GeneraleVoordragt, 6 delen (Den Haag 1806-9). 
Verzameling van pblicatiën, notificatiën en beshiten betreffende de 
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onbeschrevene middelen, welke zijn ingevoerd in de Vereenigde 
Nederlanden op de 1elan. 1814 (Den Haag 1814). 

Wetten op de belastingen in werking in 1813-3822 (6 delen). 
Verzameling van wetten en besluiten betreffende de directe belastingen en dein- 

en uitgaande rechten en accijnzen, 1823-1905. (Daarnaast bestaan 
Alphabetische en chronologische tafels op de verzameling der weften 
enz. betreffende de directe belastingen, 1823-1901). 

Verzameling der wetten, besluiten en aanschrijvingen befreffende de Directe 
belastingen en de In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen, 1823-1911, 
uitgegeven en geannoteerd door C. van Dillen en C. Middelkoop 
(1897-1911). (Omvat 16 delen + 2 aanvullingen en is toegankelijk 
via een register; handzamer dan de voorgaande uitgave, die een 

veel groter aantal delen beslaat.) 
Circulaires en instructies betreffende de Regisfratie, het Kadaster en de Loferijen, 

1818-1957, uitgegeven door het ministerie van Financiën. 

Daarnaast zijn er meer algemene recueils van wetten, besluiten en 
maatregelen, die aanvullend van belang kunnen zijn: 
Reglementen en Instrucfiën 1821-1824 (te vinden in de bibliotheek van de 

Algemene Rekenkamer.) 

Handleiding tot de kennis van hef staatsbestuur in het koningrijkder 
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'begrotingen'.Voor vroege jaren minder uitgebreid dan 
voorgaande titel.) 

Historische studies waarin de  bron gebruikt is 
Het aantal recente studies waarin dit het geval is, is zeer beperkt; genoemd 
kunnen worden: 
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N.H. Douben, 'Ontwikkeling van de normering der Rijksbegroting in 
Nederland, 1814-rgqo', in; Maandschrift Economie 30 (196516) 

133-147. 
J.M.F. Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. 

Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) 
(Den Haag 1988). 

W. Fritschy, 'Staatsvorming en financieel beleid onder Willem I', in: Staats- 
en natievorming onder koning Wil lem I (1815-1830), onder redactie 
van C.Tamse en E.Witte (Brussel 1992). 

R.Th. Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands 1830-1850 (Den 
Haag 1976). 

-- 'The role of taxation in wageformulation in the Dutch economy 

in the First half of the nineteenth century', in: Ondernemende Ge- 
schiedenis (Den Haag 1977) 260-271. 

J.A. de Jonge, Het economisch leven in Nederland. Overheids-financiën. 
1873-1895; 1895-1914, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 
13 (Bussum 1978) 36-40,250-254. 

T.W.B. van Overhanen en P. de Wolff, 'De financiën van de Nederlandse 
rijksoverheid in de periode 185o-rg14', in: Economisch- en sociaal- 
historisch jaarboek32 (1969) 206-234. 

Th. A. Stevers, 'Begrotingsnormering 1814-1939'. in: Economisch- en 
sociaal-historisch jaarboek 39 (1976) 101-147. 

-- 'Welke factoren bepalen de veranderingen in het niveau en de 
structuur van de belastingen in de 19e en zoe eeuw?', in: Smeets- 
bundel (Deventer 1967). 

J. Teijl, 'Nationaal inkomen in Nederland in de periode 1850-1900. Tasten 
en testen', in : Economisch- en Sociaal- HistorischJaarboek34 (1971) 

Daarnaast zijn enkele rge-eeuwse publikaties vermeldenswaard: 
G.H. Betz, 'Finantiële Beschouwingen', i - x vr, in: Bijdragen tot de Kennis van 

het Sfaats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland (1860- 
1869). (i bespreekt o.m. de bedragen die als rentelast opgegeven 
staan op de vroegste begrotingen, I V  bespreekt de begrotingen 
van 1814 t/m 1819, v en v i  die van 1819 en 1820, v11 t/m x 
betreffen het Am~rtisaties~ndicaat.) 

W.F. Osiander, Geschichtliche Darstellung der niederlandische Finanzen seit 
der wiedererlangten Selbständigkeit des Staates in 1813, Teil I 1813- 
1829 (1829),Teilri 1830-1833 (1834). 

Archiefinventarissen 
Inventaris van de Archieven van het Ministerie van Financiën 1798-1813 

(z.pl. z.j.). 
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Archieven afkomstig van het Ministerie van Financiën 1813-1830 

(Schaarsbergen 1970). 
H. Bonder, De Archieven van de Algemeene Staatssecretarie en van het Kabinet 

des Konings met de daarbijgedeponeerde archicven over 1813-1840 

(Den Haag 1932). 
C.H.M. Hendriks, Voorlopige inventaris Dassevael (z.pl. z.j.). 

A.M.Tempelaars, Invenfarisvan het Openbaar en het Kabinets-Geheim 
Verbaalarchief van hef Ministerie van Financiën 1831-1940 (Den 
Haag 1986). 

-- Inventaris van het Dossierarchief van het Ministerie van Financiën 
1831-1918 (Den Haag, 1989). 
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4 M O G E L I J K E  G E B R U I K S W I J Z E N  I N  H E T  

H I S T O R I S C H  O N D E R Z O E K  

Themata 

'De medewerking tot het vaststellen der uitgaven van den Staat en tot het 
regelen der middelen, waardoor die uitgaven behooren te worden gedekt 
is eene der gewichtigste bemoeiiingen waartoe de Grondwet de vertegen- 
woordigers des volks roept: het onderzoek toch der daartoe betrekkelijke 
regeringsvoordragten leidt als van zelf tot een beknopt overzigt van de 
verschillende deelen des staatsbestuurs in verband tot de voor ieder der- 
zelve verlangde geldsommen.' 

Aldus de openingszin van de 'Algemene Beschouwing van het Voorlopig 
Verslag der Commissie van Rapporteurs' over de begrotingen voor 1848 
en 18457.9~ Wat voor parlementsleden toentertijd gold, geldt ook nog 
voor de historische onderzoeker nu. De begrotingen vormen een bron 
voor de politieke geschiedenis, omdat ze verschuivingen tonen in priori- 
teiten ten aanzien van de uitgaven en in keuzes ten aanzien van de inkom- 
sten. De behandeling van de begrotingen in het parlement vormt de kern 
van het democratisch bestel van de moderne staat. Uit het voorgaande zal 
duidelijk geworden zijn dat een verantwoord gebruik van deze bron voor 
dit doel niet goed mogelijk is zonder grondige kennis van alle aspecten 
van het institutionele kader. 

Gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën kunnen vanzelf- 
sprekend ook een belangrijke bron vormen voor vraagstellingen op het 
terrein van de sociale en de economische geschiedenis. Wellicht nog in 
sterkere mate dan politieke prioriteiten weerspiegelen verschuivingen in 
-en vooral de groei van - overheidsuitgaven en -inkomsten de economi- 
sche en sociale haalbaarheid daarvan.voor onderzoek in deze richting zijn 
echter niet de begrotingen, maar de rekeningen in de regel toch de meest 
aangewezen bron." 

Incidenteel bieden de specificaties in de bij de begrotingen behorende 
berekeningen, of de nadere toelichtingen van de regering in haar ant- 
woord op vragen van de Kamersecties, ook op sociaal en/of economisch 
gebied nog wel interessante gegevens die bijvoorbeeld bij kunnen dragen 
aan onze kennis van de inkomens, zoals gedetailleerde lijsten van gepen- 

sioneerden en de omvang van hun pensioen, en overzichten van indivi- 
duele traktementen van de hoogste tot de laagste ambtenaar, of gegevens 
die inzicht bieden in het reilen en zeilen van een bedrijf als de Staatsdruk- 
kerii. 
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Combinatie en verrijking van de informatie 

Particuliere archieven van personen die een rol hebben gespeeld in het 
politieke leven en geïnteresseerd waren in financiële zaken kunnen van- 
zelfsprekend waardevolle extra informatie opleveren.Voor de eerste helft 
van de 19e eeuw valt met name te denken aan de, in druk uitgegeven, 
Bijdragen van G.K. van Hogendorp en aan het archief van het kamerlid 
Daam Fockema over de periode 1794-1840 (1847), aanwezig in het Rijks- 
archief in F r i e ~ l a n d . ~ ~  Enkele Financiële Bijdragen van de hand van laatstge- 
noemde werden gepubliceerd in de Bijlagen tot de Handelingen van de 

Tweede Kamer?5 
Zeer veel stukken uit particuliere en andere archieven werden boven- 

dien uitgegeven in de tien delen Gedenkstukken derAlgemeene Geschiedenis 
van Nederland van 1795 tot 1 8 ~ 0 . ~ ~  Vanaf het zesde deel (periode 1810- 
1813) hebben de meeste delen via een zakenregister een ingang op het 
onderwerp 'Financiën', een enkele keer ook op 'Begrotingen'. 

Voor een correctie van de omvang van uitgaven en inkomsten voor 
de bevolkingsgroei kunnen tenslotte aanvullend ook cijfers over de bevol- 

kingsomvang van belang zijn?7 



Nederlandse staafsbegrotingen 1798.1914 

N O T E N  

" Voor hun commentaar op een eerdere versie van deze tekst zijn wij dank 
verschuldigd aan drs. T. Pfeil, drs. J.K.T.Postma en mr. J.Viersen, medele- 
den van de Werkgroep voor de geschiedenis van de overheidsfinanciën 
in Nederland, aan drs. E. Horlings van devrije Universiteit te Amsterdam, 
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van de dienst voor 1841 niet meer zal worden opgesteld. 

76 Postma, 'De positie van de Minister van Financiën', 218. 
77 Van de beschikkingen met betrekking tot de Rijksuitgaven zit, blijkens 

steekproeven, het meeste materiaal vermoedelijk in het Dossierarchief 
en slechts weinig in het - veel moeilijker toegankelijke -Verbaalarchief. 
Echter met name voor de periode 1845-1913 is er zelfs in het Dossier- 
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stukken in het Verbaalarchief gebleven. Zie A.M.Tempelaars, Inventaris 
van het Openbaar en het Kabinets-Geheim Verbaalarchief van het Ministerie 
van Financiën 1831-1940 (Den Haag 1986) Inleiding, p. XVII.  

78 Deze procedures waren vastgelegd in reglementen van orde; zie voor de 
Tweede Kamer bijvoorbeeld die van 5 mei 1852,18 maart 1872,19 maart 
1874.17 oktober 1888,18 mei 1909 en 5 juli 1912. Het reglement van de 
Eerste Kamer was veel eenvoudiger en onderging geen belangrijke ver- 
anderingen. 

79 Bijv. de leningen t.b.v. het aanleggen of verbeteren van grote wegen en 
t.b.v. werken aan het Nieuwe Diep (Hand. T K S G  Bijl. pp. 302 en 304; de 
lening van fa,^ milj. t.b.v. de Zuid- Willemsvaart en dievanf 1,z milj. t.b.v. 
het Zederikkanaal (zie Hand. T K S G  1823/4 Bijl. pp.245-250); de lening 
van €2 milj. t.b.v. de droogmaking van de Zuidplas (Hand. T K S G  1824/5 
Bijl. p. 22) en die van f 8 milj. i.v.m. schade door overstromingen (Hand. 
T K S G  1824/5 Bijl. p.458). 

80 Riemens, Het Amortisatiesyndicaat, 147,158-167 en 233. Bij K B  van 5-2- 

1825 was het beheer van de gelden van bijzondere rijksfondsen die in de 
schatkist berustten, aan het Amortisatiesyndicaat overgedragen. I. Capa- 
dose benadrukte al in 1856 dat 'de meeste onwettige uitgaven die men in 
de finantiële geschiedenis der verschillende landen kan aanwijzen zijn 
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geschied uit bijzondere fondsen'; zie zijn De Algemeene Rekenkamer en de 
rekenplichtigheid in Nederland (Den Haag 1856) 209. 
Riemens, Het Amortisatiesyndicaat, 180-181. 
Zie voor een opsomming H.L.Fievez, De Stnntsfinanciën, beschouwingen 
over haar beheer en hare verantwoording ('s Gravenhage 1849) 20-21. 
Zie Hand. T K S  G 1820/21 Bijl., 122-3. 
Zie Osiander, Geschichtliche Darstelhng, 25 en Weeveringh, Geschiedenis 
der Staatsschulden, 184. 
M.J.A.V. Kocken, Bijdrage tof de kennis van het provinciale financiewezen in 
zijn historische ontwikkeling (Alpen a/d Rijn 1933) bespreekt de verhou- 
ding van de provinciale tot de Rijksfinanciën sinds 1798. 
Cf. J.W.B. van Overhagen en P. de Wol& 'De financiën van de Nederland- 
se rijksoverheid in de periode 1850-1914'. in: Economisch en Sociaal-Histo- 
risch Jaarboek 32 (1969) 206-234 en W. Meyer, J.W.B. van Overhagen en 
P. de Wolff, 'De financiën van de Nederlandse provinciën en gemeenten, 
1850-1914', in: ibidem 33 (1971) 27-66. 
A RA, Dassevael, inv.nrs. 69-79 (oud nr. 3o).Inv.nr. 34 (oud nr. 23) van het- 
zelfde archief bevat nog de begroting voor de tweede helft van 1810. 
Zie over hem P.J. Margry, 'Uwe Excellentie Onderdanige en Gehoorza- 
men Dienaar S. Dassevael', in: Van Camere vander Rekeningen tot Algemene 
Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 17s-jarig bestaan 
van de Algemene Rekenkamer (Den Haag 1989) 185-207. 
A R A ,  Wetgevende Colleges, 1798-1801: Besluiten van de Eerste Kamer 
inv.nrs.586-661, van deTweede Kamer inv.nrs. 662-699, indices inv.nrs. 
732-4, dossiers m.b.t. Agentschap van Financie in Uitvoerend Bewind 
inv.nrs. 261-300, begroting 1800 met bijlagen in inv.nr. 703; 1801-1806: 
Notulen van het Wetgevend Lichaam (Hun Hoogmogenden) inv.nrs. I- 
41  (geen index), dossiers m.b.t. financiën in Staatsbewind inv.nrs.207- 
223 en 283-315, begrotingen 1802 en 1804 in inv.nrs.525-527; 1806- 
1810 in Staatssecretarie onder Lodewijk Napoleon begroting 1808 in 
inv-nrs. 5x2, 513 en 638. 
A R A ,  ministerie van Financiën 1813-1830, invnr.A. Doos 519-540 
'Staat~be~rotirig en Rekening 1813 t/ni 1831'; clous 525 beval bijv. een 
stuk, geschreven 25-7-1827 (no. 162), exh. 1-8-1827 no. zoo, opgemaakt 
i.v.m. artt.405.406,411 en 4x3 van het Algemeen Reglement van 1624 betr. 
(o.m.) 'het afsluiten der begrootingen en het overbrengen op een vol- 
gende dienst der sommen welke nog uit die Begrooting benoodigd zijn 
tot kwijting van niet verjaarde staatsuitgaven' voor het dienstjaar 1824, 
waarin voor elk artikel in elke afdeling van elk hoofdstuk, zowel van de 
'gewone' als van de 'buitengewone' begroting voor 1824 (totaal bedrag 
van deze begrotingen resp. f 59,9 milj. en f ~ 5 , ~  milj.) aangegeven is, welk 
bedrag daarvan overgebracht werd op de begroting voor 1825 (in totaal 
resp. bijna f5.3 milj. en ruim f4,7 milj.) en welk bedrag daarvan in het 
geheel 'niet benodigd' geweest bleek te zijn (resp. bijna f 1,5 mili. en ruim 
f o,7 milj.). De 'gewone' begroting van 1824 werd dus voor ruim 11% 
bijgesteld, de 'buitengewone' voor ruim x % !  
Van de eerst genoemde verzameling is eveneens een door het ministerie 
van Financie verzorgde uitgave beschikbaar onder de inv.nrs. 1139-1230, 
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die echter aanzienlijk meer delen beslaat en daardoor veel omslachtiger 
in het gebruik is. 

92 Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer voor het zittingsjaar 
1846147, p. 157. 

93 In hun bijdragen aan het Pionier-project van N wo over de reconstructie 
van de Nationale Rekeningen van Nederland in de 19e en de eerste helft 
van de 2oe eeuw zullen de beide auteurs zich onder meer daarop baseren 
ten behoeve van een schatting van de bijdrage van de overheid aan het 
nationale inkomen in de 19e eeuw. 

94 G.K. van Hogendorp, Bijdragen fot de Huishouding van Sfaaf in het Konink- 
rijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-Generaa1,Tweede ver- 
beterde uitgave onder toezigt van Mr. J.R.Thorbecke, 10 delen in 5 ban- 
den (Rotterdam etc. z.j., oorspr. 1817-1825). Bevat uitvoerige commenta- 
ren op de begrotingen van inkomsten en uitgaven van 1815 tot en met 
1824 en vele andere commentaren op financieel gebied. Het (ongeïnven- 
tariseerde) archief van mr. D. Fockema beslaat 6 meter; er is wel een plaat- 
singslijst; zie ook Collectie Fries Genootschap inv.nrs. 876-883. 

95 1826/27 no.vi, 1827/28 no. XVIII ,  1828/29 no. XIX,  1829/30 no.vI1. In een 
voetnoot vermeldde de uitgever van HTK 1829/30 dat Daam Fockema's 
eigenhandig geschreven opstellen omtrent financiële aangelegenheden 
voorkomen in zijn parlementaire nalatenschap. 

96 Uitgegeven door H.T. Colenbrander, RGP,  G S  1-~,II-13.16, 17.23.25.27. 
30,31,37.40,42,44.46, 50 (Den Haag 1907-1922). 

97 C.A. Oomens, De loop der bevolking van Nederland in de negentiende eeuw, 
C B S  Statistische onderzoekingen M.35 (Den Haag 1989), bevat correcties 
op de oudere publikaties van E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling 
van Nederland in de eerste heift van de negentiende eenw. Een historisch-demo- 
grafische en sociologische studie (Deventer 1978) en 'Demografische ont- 
wikkeling van de Noordelijke Nederlanden circa 1800-circa 1975'. in: 
Algemene Geschiedenis derNederlanden 10 (Bussum 1981) 63-94. 



B I J L A G E  A 
Tekstoverzicht van de belangrijkste grondwetsartikelen 
met betrekking tot  de overheidsfinanciën, 1798-1887 

G Burgerlijke en Staatkundige Grondregels voorafgaande aan de 
grondwet van 1798. 

W Wet betrekkelijk tot onderscheidene algemeene bepaalingen 
(7 augustus 1806) behorende bij de grondwet van 1806. 

G52  Van de aanneming der Constitutie af, zal 'er aan den doorvoer, 
koop en verkoop van alle voordbrengselen van den vaderlandschen 
grond, gelijk mede van alle goederen, binnen deze Republiek bewerkt of 
vervaardigd, door en in alle Departementen en Plaatsen, geenerlei belem- 
mering, hoe ook genoemd, worden toegebragt. 

G 5 8  De Maatschappij verleent nimmer eenig Pensioen, danvoor zoo 
verr', na het gestrengst onderzoek, gebleken zij, zoovan de getrouwe 
diensten. aan de Republiek bewezen door hun, die daarop aanspraakmaa- 
ken, als van derzelver volstrekt onvermogen, om, hetzij door ouderdom, 
of door eenig lichaamlijk gebrek, den Lande langer van dienst te zijn, en 
van hunne eigen middelen te bestaan. 

G66 Het gebruik der penningen door de Natie opgebragt, word, op 
gezette tijden, door den druk bekend gemaakt. 

50 Aan dit Lichaam [= het Vertegenwoordigend Lichaam] behoort 
uitsluitenderwijze 

g Het kennisnemen van de staat van's Lands Financiën van zes tot 
zes maanden, mede door het Uitvoerend Bewind in te leveren. 

h Het beöordelen en vaststellen der jaarlijksche begrootingen van 
Staats-uitgaven, zoo gewoone als buitengewoone, en het aan zig doen 
verandwoorden van zoodanige sommen als het Uitvoerend Bewind ge- 
duurende het afgelopen jaar uit 's Lands Kas ontvangen en uitgegeven 
heeft. 

k Het bepaalen der Tractamenten, Defroijementen, en andere toe- 
lagen van alle Ambtenaren, zoo Burgerlijke als Militaire, op voordragt 
van het Uitvoerend Bewind, voor zoo veel dezelven bij de Staatsregeling 
niet bepaald zijn. (Cf. ook art. 94 en 191.) 

m Het, des nodig, maaken van nieuwe Ambten, zoo Burgerlijke als 
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Militaire, met bepaaling van derzelver Tractamenten en Voordeelen, op 
voordragt van het Uitvoerend Bewind. 

o Het vaststellen van algemeene, zoo gewoone als buitengewoone, 
belastingen, naar het voorschrift der Staatsregeling, en het maaken van 
Financiëele Inrigtingen. 

s Het toeleggen van belooningen, en verleenen van Pensioenen, op 
voordragt van het Uitvoerend Bewind, mids volgend het voorschrift A r f .  
57 en 58der Burgerlijke en Staatkundige Grondregelen (zie onder 8). 

98 De beide Raaden van Administratie, over de Buitenlandsche Eta- 
blissementen, Bezittingen en Coloniën der Republiek, zoo ook Commissa- 
rissen van de Nationaale Tresorie, worden aangesteld door het Uitvoe- 
rend Bewind, en zijn aan hetzelve ondergeschikt, en verandwoordlijk. 

124 Het [= het Uitvoerend Bewind] zend, jaarlijks, aan het Vertegen- 
woordigend Lichaam de gewoone of ook buitengewoone begrootingen 
van Staats-Uitgaven, gelijk ook eene verandwoording der Penningen, ge- 
duurende het voorig jaar door hetzelve uit de Nationaale Kas ontvangen 
enuitgegeven, beiden op den tijdenwijze, in T I T U L V I  AFD.  11. [= artt.214 
t/m 2191 bepaald. 

125 Ook zend Hetzelve [= het Uitvoerend Bewind], van zes tot zes 
Maanden, aan dat Lichaam [= het Vertegenwoordigend Lichaam] eenen 
naauwkeurigen staat van de Nationaale Kas. Het stelt daarbij alle verbete- 
ringen en bezuinigingen in het Financiëele voor, die hetzelve nodig oor- 
deelt. 

129 Het [= het Uitvoerend Bewind] heeft de beheering over alle de 
Goederen en Bezittingen der Republiek, mede over haare buiten 
landsche Etablissementen en Coloniën, en derzelver inwendig bestuur. 
Het draagt zorg, dat de jaarlijksche inkomsten van alle dezelven verze- 
kerd, en in de Nationaale kas gestort worden. 

175 De Huislijke De~artementaale Kosten, voor ieder Departement, 
worden, jaarlijks, door het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald. 

176 Ten dien einde, zend elk Departementaal Bestuur, jaarlijks, met 
den aanvang der Maand Cepfember, aan het Uitvoerend Bewind eene spe- 
cifieke begrooting der kosten voor het volgend Jaar. 

177 Bij deze begrooting voegt Hetzelve eene specifieke verandwoor- 
ding der sommen, in het afgelopen Jaar aan het Departement toegestaan. 



FritschylVun der Voorf 

178 In onvoorziene gevallen kan een Departementaal Bestuur eene 

buitengewoone begrooting inzenden. Het Uitvoerend Bewind doet de- 
zelve, alsdan, zonder uitstel, aan het Vertegenwoordigend Lichaam ter be- 
oordeeling toekomen. 

194 Geen Gemeente-Bestuur mag eenige nieuwe plaatslijke Belasting 
vaststellen, dan na alvoorens daaromtrend te hebben gehandeld, en te zijn 
overeengekomen met gevolmagtigden uit de Stembevoegde Burgeren 
binnen deszelfs Gemeente, tot dat einde, op de wijze, bij het reglement 
voorgeschreven [= art. 1911, door dezelven benoemd, en onder opvolgen- 
de goedkeuring van hetvertegenwoordigend Lichaam. 

195 Ieder Gemeente-Bestuur maakt deszelfs jaarlijksche reekeningen 
van den plaatslijken Ontvang en Uitgave openbaar, op de wijze, bij het 
Reglement bepaald. 

196 Het zend, jaarlijks. met den aanvang der Maande Augustus, aan 
dat Departementaal Bestuur, waaronder deszelfs Gemeente behoort, spe- 
cifieke Memorien van Ontvang en Uitgave voor nationaale Reekening. 

zo8 Het Vertegenwoordigend Lichaam beslist, jaarlijks, na ontvang 
der vereischte openingen van het Uitvoerend Bewind,en van de Commis- 
sarissen der Nationaale Reekening. bij het vaststellen der algemeene be- 
grooting van Staats-Uitgaven, of de algemeene belastingen op denzelf- 
den voet behooren te blijven, dan wel vermeerderd, of verminderd, te 
worden., Het voorstel hiertoe word in de Eerste Kamer in overweging 
gebragt, uiterlijk ééne maand, nadat die begrooting zal bekragtigd zijn. 
Geene Wet, waarbij eene nieuwe belasting word ingevoerd, heeft langer 
kragt, dan één Jaar, indien zij niet uitdrukkelijk vernieuwd word. 

zo9 Indien de omstandigheden der Republiek eenige buitengewoone 
uitgaven noodzaaklijk maaken, vind hetvertgenwoordigend Lichaam die, 
bij voorkeur, zoo veel mooglijk, uit eene buitengewoone heffing, en wel 
als dongratuit, bij wijze van Quotisatie over de relative inkomsten en ver- 
teeringen van alle de Ingezetenen der Bataafsche Republiek. Dan, wanneer 
Hetzelve oordeelt, te moeten overgaan tot het zoeken van Penningen, bij 
wijze van vrijwillige Negotiatie, bepaalt Het den kortstmooglijken termijn 
van aflossing, en eene behoorlijk geëvenredigde belasting, voldoende tot 
het bekomen der noodige fondsen, zoo tot betaaling der jaarlijksche aflos- 
singen, als interessen. Deze belasting zal niet verder mogen geheven wor- 
den, dan toereikende tot de jaarlijksche aflossingen en interessen, noch 
worden verlengd, nadat dezelve Negotiatie zal zijn afgelost; alles onder 
de bepaalingen bij art. 205 vermeld. 



2x0 (Over het nieuw in te voeren belastingstelsel.) 

211 (Over het tijdstip van invoering daarvan.) 

ziz De Uitgaven zullen, in tijd vanvrede, zooveel mooglijk vermin- 
derd, en zodanig worden geregeld, dat zij de bekende en vastgestelde in- 
komsten niet moeten overtreffen. In gewoone tijden, zal het overschot, of 
wel eene jaarlijksche som, door het Vertegenwoordigend Lichaam te be- 
paalen, worden overgebragt in eene afzonderlijke Kas van Reserve, ten 
einde te kunnen voorzien in de behoeften van den Staat, bij opkomende 
Oorlogen, of andere nationaale rampspoeden. 

214 In den aanvang der Maand October van ieder Jaar zend het Uit- 
voerend Bewind, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, eene algemeene 
begrooting van alle zoodanige Sommen, als hetzelve oordeelt, dat, voor 
het volgend jaar, ten dienste der Republiek zullen vereischt worden, met 
bijvoeging der bijzondere begrootingen van de Departementale Bestuu- 
ren, daartoe betrekkelijk, en van zijn consideratiën, zo noodig op dezel- 
ven. 

z15 Deze algemeene jaarlijksche begrooting houd in de afzonderlijke 
Soms-bepaaling van elken bijzonderen post, is gemotiveerd, en geeft te- 
vens bedenkingen op, aangaande de geschiktste middelen, om het beno- 
digde voor een volgend jaar, door gewoone of buitengewoone belastin- 
gen, te vinden. 

z16 Er zal op die begrootingeen bijzondere Post gesteld wordenvoor 
onvoorziene Uitgaven, of ~nges~ecificeerde zaken. 

z17 O p  dezelve word,echter niet gebragt zoodanige Som, als het 
Vertegenwoordigend Lichaam zal besluiten, te doen overbrengen in de 
Kas van Reserve, bij Art. 212 bepaald. 

z18 Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit over de 
jaarlijksche algemeene begroooting van Staats-Uitgaven. De wijze word 
bij het Reglement, L E T T E R  D, E E R S T E  A F D E E L I N G .  bepaald. 

219 Het Uitvoerend Bewind verandwoord jaarlijks, vóór het einde 
van Julij, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, de Sommen door het- 
zelve, geduurende het voorig jaar, uit de Nationaale Kas ontvangen en 
uitgegeven. Alle Leden van voorn. Bewind verklaaren bij deze gelegen- 
heid, plegtig op hunne gedaane belofte bij het aanvaarden van hunne 
Post, dat zij van de Penningen tot geheime Uitgaven hun toegestaan, 
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geen ander gebruik hebben gemaakt, dan ten dienste der Republiek. Deze 
schriftlijke door alle de Leden geteekendeverklaaring word aan de beide 
Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam gezonden. Deze Reeke- 
ning word jaarlijks gedrukt en publiek gemaakt. In tijd van Oorlog, met 
eenige Europeesche Mogendheid, word deze openbaarmaking uitgesteld 
tot zes maanden na denvrede. 

Reglement D 

art. x Zoodra de begrooting vanstaats-Uitgaven, door het Uitvoerend 
Bewind, aan de Eerste Kamer is ingezonden, doet Deze, door eene daartoe 
benoemde Commissie, onderzoeken, of dezelve zoodanig zij ingerigt, als 
bij Art. 214 en 215 is bepaald. Daarin eenig gebrek bevindende, geeft de- 
zelve Kamer hiervan aan het Uitvoerend Bewind kennis, met opgave der 
verlangde ophelderingen of bijvoegingen. 
art. z Het Uitvoerend Bewind voldoet, ten spoedigsten, aan de begeer- 
te der Eerste Kamer. 
art.3 De begrooting van Staats-Uitgaven in de behoorlijke form ge- 
bragt zijnde, zend de Eerste Kamer die, onverwijld, aan de Commissaris- 
sen der Nationaale Reekening, die dezelve naauwkeurig onderzoeken, en 
daaröp, van post tot post, uiterlijk binnen ééne Maand daarna, hunne con- 
sideratien aan dezelfde Kamer doen toekomen. 
art.4 Het Vertegenwoordigend Lichaam raadpleegt en besluit alsdan, 
in de gewoone form, omtrend deze begroofing, vóbr het einde van dat 
jaar. 
art.5 Het Uitvoerend bewind zend, in geval van noodzaaklijkheid, 
eene buitengewoone begrooting, ingerigt, als bij Art.215 is bepaald, 
waaromtrend alsdan gehandeld wordt, volgends Art.+ tot 4 hier vooren. 

226 Het getal deze Commissarissen [= Commissarissen der Nationaa- 
le Reekening] word bepaald op zeven, en éénen Secretaris, aantestellen en 
aftezetten door het Vertegenwoordigend Lichaam, en aan geen Uitvoe- 
rende Magt verbonden, noch verandwoordelijk. 

227 Zij ontvangen, bij hunnen aanstelling, van het Vertegenwoordi- 
gend Lichaam, eene Instructie, inhoudende eene aanwijzing van derzelver 
onderscheiden werkzaamheden, onder de behoorlijke verandwoordlijk- 
heid aan Hetzelve. 

228 (Over derzelver werkzaamheden.) 

z41 Het Uitvoerend Bewind zal, ieder Jaar, na de specifieke opgave, 
die aan hetzelve door ieder der Raaden zal moeten gedaan worden, van 
devertegenwoordigendevergadering de noodige geldenvragen, zoo wel 
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voor het onderhoud der gezegde Bezittingen en Coloniën, als om in de 
Soldijen, Renten, Pensioenen en andere noodwendigheden, te voorzien. 

242 Het Uitvoerende Bewind zal, alle Jaaren, na van ieder der Raaden 
reekening en verandwoording, met overlegging van alle stukken en be- 
scheiden, daartoe behoorende, ontvangen te hebben, aan de Vertegen- 
woordigende Vergadering verslag doen van zoodanige sommen, als tot 
waarneming van de belangen der Buitenlandsche Bezittingen en Colo- 
niën, geduurende het afgelopen Jaar, ontvangen en uitgegeven zijn, als- 
mede van den staat der zaken aldaar. Bijaldien er een zuiver overschot, na 
aftrek van hetgeenvoor het volgend Jaar noodig zal zijn, plaats heeft, zal 
hetzelve in de Nationaale Kas gestort worden. De Rapporten, Reekenin- 
gen en Begrootingen, in dit en het voorig Artikel gemeld, zullen door den 
druk worden bekend gemaakt. 

253 De kosten, voor het huishoudenlijk Bestuur der Coloniën, zullen 
door de Inwooners zelven, geregeld en betaald worden. 

40 Het Staats-Bewind heeft het Bestuur der Nationale Geldmidde- 
len; hetzelve regelt de vaste jaarwedden der Nationale Amptenaren en 
onderzoekt het gene ieder jaar voor den dienst der Republiek gewoon of 
buitengewoon gevorderd wordt. Hetzelve legt de kosten van dien in Alge- 
meene Begrootingen aan het Wetgevend Lichaam voor en vraagt de inwil- 
liging der daartoe benodigde Geldmiddelen. Ingevalle de gewone inkom- 
sten niet toereikende zijn tot goedmaking der gewone kosten, draagt het 
Staats-Bewind nieuwe Algemeene Belastingen aan het Wetgevend Lich- 
aam voor; doch tot goedmaking der buitengewone kosten, draagt hetzelve 
of buitengewone belastingen voor den tijd van één Jaar, of vrijwillige of 
onvrijwillige Negotiatien aan het Wetgevend Lichaam voor, en ingeval 
van het laatste tevens het fonds tot betaling van de Interessen en aflos- 
sing der genegotiëerde Capitalen. 

41 Het Staats-Bewind draagt een algemeen Reglement aan het Wet- 
gevend Lichaam voor, het welk door het Staats-Bewind in het verleenen 
van Pensioenen in acht genomen zal worden. 

46 Er zal een Nationale Rekenkamer zijn, bestaande uit negen Leden, 
door het Wetgevend Lichaam te benoemen, en wel bij vacature uit eene 
nominatie van vijf Personen, door de Rekenkamer geformeerd, en door 
het Staats-Bewind op drie verminder; ten einde Jaarlijks de Rekeningen 
der verschillende Departementen van Staat optenemen, en te liquideren, 
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mitsgaders behoorlijke Rekening enverandwoording te vorderen van alle 
bijzondere Comptabelen, welker Rekeningen onmiddelijk aan dezelve 
zullen worden gebragt, achtervolgens zodanige Instructie, als door het 
Staats-Bewind aan het Wetgevend Lichaam ter bekrachtiging zal worden 
voorgedragen; zullende Jaarlijks één der Leden afgaan, volgens den rang, 
welke door het Lot zal worden bepaald. 

47 Er zullen twee afzonderlijke Raden van Bestuur zijn, over den 
Oost- en West-Indischen Handel en Bezittingen der Republiek, waar van 
de eerste uit negen, en de laatste uit vijf Leden zal bestaan: beiden zullen 
onmiddelijk ondergeschikt zijn aan het Staats-Bewind. Zij hebben, ten be- 
hoeve der gemelde Bezittingen, de afzonderlijke Administratie hunner In- 
komsten: ingevalle dezelve niet toereikende zijn, worden zij uit de Natio- 
nale Kas gesubsidieerd, in welke aan den anderen kant ook het overschot 
zal worden gestort. Zij dragen zorg voor de Administratie der Politie en 
Justitie in de gemelde Bezittingen; als mede voor derzelver verdediging, 
voor zoverre daaromtrent door het Staatsbewind niet onmiddellijk wordt 
beschikt: zij zijn wegens hun gehouden Bestuur aan het Staatsbewind ver- 
antwoordelijk, en doenvan hunne ontvangsten en uitgaven jaarlijks Reke- 
ning enverandwoording. 

57 (Over de handhaving van de tegenwoordige belastingen en de 
herziening ervan.) 

58 De Wet bepaalt, welke der invoege voorzs. plaatshebbende Belas- 
tingen in de nationale Kas tot goedmaking der kosten van het Nationaal 
Bestuur, en welke in de respective Departementale Kassen, tot goedmaking 
der huishoudelijke lasten van ieder Departement, gestort zullen worden: 
zo dikwijls de laatstgemelde niet toereikende bevonden mochten worden, 
zal ieder Departement het recht hebben, om, tot stijving van deszelfs Kas, 
zodanige Departementale Belasting te heffen, als hetzelve Departement 
voor het belang van de Ingezetenen meest raadzaam zal oordeelen. Doch 
alvorens zodanig Belasting zal kunnen worden ingevoerd, zal het Depar- 
tementaal Bestuur gehouden zijn, dezelve aan het Staats-bewind voorte- 
dragen, teneinde die door het Wetgevend Lichaam te doen bekrachtigen; 
welke bekrachtiging niet geweigerd zal mogen worden, dan om redenen, 
dat de Belasting of wijze vanHeffing voor de algemeene Belastingen scha- 
delijk zoude zijn, of strijdig bvonden worden met de bepalingen in Art. 66 
vervat. De Inkomsten der Nationale Kas niet genoegzaam zijnde tot goed- 
making der gewone Jaarlijksche Uitgaven, legt de Wet achtervolgens Art. 
40, nieuwe Belastingen op, welke gelijkelijk door alle de Ingezetenen der 
Republiek naar gelang van derzelver Inkomsten gedragen zullen worden. 
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59 Uiterlijk op den eersten November van ieder Jaar, draagt het 
Staats-Bewind, volgens Art.40, de Begrooting der benodigde Uitgaven, 
en de middelen tot goedmaking derzelve voor het volgend Jaar, aan het 
Wetgevend Lichaam voor. O p  deze Begrooting wordt echter niet ge- 
bragt zodanige Somrne, als het Wetgevend Lichaam Jaarlijks tot geheime 
Uitgaven aan het Staats-Bewind zal toestaan. - Deze voordragt wordt 
door hetzelvein beslotenVergadering, den tijdvanvier weken, in overwe- 
ging genomen, gedurende welken tijd hetzelve de nodige conferentiën 
deswegens houdt met het Staats-Bewind. De publieke discussiën vervol- 
gens begonnen zijnde, moeten uiterlijk binnen veertien dagen geëindigd 
en de voordragt vóór of op den 15 December finaal ter Conclusie worden 
gebragt. 

60 Ingeval eener buitengewone Petitie, kan het Wetgevend Lichaam 
de voordragt van het Staats-Bewind, op dezelfde wijze, gedurende veer- 
tien dagen in overweging nemen. - De discussiën deswegens begonnen 
zijnde, worden binnen agt dagen ten einde gebragt. 

61 Bij het overgeven der Begrooting, Art.59 vermeld, wordt tevens 
een algemeene Staat van alle Ontvangsten en Uitgaven der Nationale Kas, 
gedurende het afgelopen voorgaande jaar, door het Staats-Bewind aan het 
Wetgevend Lichaam overgelegd, met bijvoeging eener schriftelijke ver- 
klaring, door alle de Leden ondertekend, dat van de Penningen, tot ge- 
heime Uitgaven aan het Staats-Bewind toegestaan, geen ander gebruik 
gemaakt is, dan ten algemeenen nut der Republiek. 

65 Ieder Departement regelt de kosten van deszelfs eigen huishou- 
delijk Bestuur, zoo tot administratie van Politie en Justitie, voor zoo verre 
dezelve niet uit de Kas van bijzondere Gemeenten of Districten moeten 
worden betaald, als tot het onderhoud der Departementale Gebouwen, 
Dijken, Waterwerken en dergelijke. Bij buitengewone rampen, geven zij 
daarvan onmiddelijk kennis aan het Staats-Bewind, en verzoeken den no- 
digen onderstand uit de Nationale Kas. 

66 Tot goedmaking der bovengemelde gewone kosten, zal ten spoe- 
digsten door ieder Departmentaal Bestuur eene Begrooting derzelve aan 
het Staats-Bewind worden voorgedragen, alsmede welke Artikelen der 
thans in het zelve Departement geheven wordende Belastingen voortaan 
tot stijving van dezelve kosten in de Kas van hetzelve zouden behoren te 
worden gestort, en in het vervolg als Departementale Belastingen aange- 
merkt. Ingevalle deze invervolg van tijd niet toereikende gevonden mog- 
ten worden, draagt het Departement, achtervolgens Art. 58, nieuwe De- 
partementale Belastingen voor, welke echter niet zullen mogen gelegd 
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worden op den doorvoer door, den uitvoer naar, of den invoer uit eenig De- 
partement. Zullende mede de voortbrengzelen van den grond of de nij- 
verheid van andere Departementen nimmer mogen worden bezwaard, 
boven die van het Departement zelve, alwaar de Belasting geheven wordt. 

67 Het Departement, raadzaam oordeelende, tot goedmaking van 
buitengewone kosten, zekere Penningen te negotieren, zal gehouden zijn 
het beloop derzelve, als mede een afzonderlijk fonds tot aflossing en beta- 
ling der Interessen van dezelve, hetzij uit reeds bestaande, hetzij uit nieu- 
we Belastingen, aan het Staats-Bewind voor te dragen, om, door het Wet- 
gevend Lichaam te worden goedgekeurd. 

75 Hetzelve [= het gemeentebestuur, WF] legt geen Plaatselijke Be- 
lastingen op dan met overleg van de Gecommitteerden uit de Gemeen- 
ten, gekozen volgens een Reglement, goed te keuren door het Departe- 
mentaal Bestuur, aan het welke alle de Plaatselijke Belastingen ter goed- 
of afkeuring zullen moeten gezonden worden. Ten aanzien deezer Belas- 
tingen moet worden in acht genomen, dat noch de doorvoer, noch de uit- of 
de invoer, naar of vanandere Steden of Plaatsen, worde belast, noch ook de 
voortbrengzelen van den grond of nijverheid van andere Steden of Plaat- 
sen bezwaard boven die Plaats zelve, waar de belasting gelegd wordt. 

28 Aan de Vergadering van Hun Hoogmogenden is uitsluitend op- 
gedragen het raadplegen over de Algemeene Begrooting van Staatsbe- 
hoeften, en alle Augmentatiën van dezelve, welke Haar door den Raad- 
pensionaris worden voorgedragen. 

56 De Raadpensionaris heeft het Opperbestuur der Nationale Geld- 
middelen. Hij bepaalt de vaste Jaarwedden der Nationale Ambtenaren van 
den Staat. 

57 Insgelijks verleent hij [= de Raadpensionaris] de Pensioenen, vol- 
gens de bepalingen, daaromtrent door de Wet gemaakt. 

58 O p  de eerste dag van de Najaarszitting van Hun Hoog Mogen- 
den, levert de Raadpensionaris aan de Vergadering van Hun Hoog Mo- 
genden in, eene algemeene gedetailleerde Begrooting van Staatsbehoef- 
ten over het volgende jaar. Devergadering van Hun Hoog Mogenden kan 
daarin geene veranderingen maken. Dezelve bewilligt daarin of verwerpt 
deze Algemeene Begrooting. 
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59 O p  deze Algemeene Begrooting wordt eene Post uitgetrokken, 
gedestineerd voor objecten welke uit haren aard voor geene specificatie 
vatbaar zijn; over de bedragen van dezelve beschikt de Raadpensionaris 
ten dienste van den Staat, ook tot goedmaking der kosten, welke worden 
vereischt om den Post, welke hem is toevertrouwd, op eene waardige en 
betamelijke wijze te bekleeden, mitsgaders ter betaling der onkosten voor 
zijne particuliere Bureaux, en van de Personen daarop geëmployeerd; zul- 
lende tot justificatie van het gebruik der gemelde Somme, alleen worden 
vereischt eene plegtige Verklaring, door den Raadpensionaris eigenhan- 
dig onderteekend, dat dezelve uitsiuiiendgestrekf hebbe voor den dienst en het 
belang van den Staat, engeenszins fot verrijking van Hem ofde  zijnen. 

60 De middelen van Financiën zullen aanvankelijk blijven voortdu- 
ren op den voet, zoo als dezelve in ieder der Departementen tegenwoor- 
dig bestaan. Het behoort echter onder de eerste en voornaamste zorgen 
van den Raadpensionaris, zich onledig te houden met de overweging 
van alles, wat strekken kan om de Inkomsten van den Staat te vermeerde- 
ren, alle takken van Bestuur en Administratie te vereenvoudigen, en over- 
al de strengste bezuiniging in te voeren; mitsgaders ontwerpen van Wet- 
ten voortedragen, hetzij om de tegenwoordige Belastingen te verbeteren, 
het zij om een algemeen Systema van Financiën te doen aannemen, waar 
door de tegenwoordig bestaande Departementale Belastingen zouden 
kunnen worden vervangen. 

61 Er zal eene Nationale Rekenkamer zijn, bestaande uit niet minder 
dan Vijf en niet meer dan Negen Leden. Bij vacature zendt de vergadering 
van Hun Hoog Mogenden aan den Raadpensionaris eene Nominatie van 
zes Personen, welke door den Raadpensionaris tot op de helft wordt ver- 
minderd, waar uit de Vergadering van Hun Hoog Mogenden de verkie- 
zing doet. 

64 De Departementale Besturen zijn niet bevoegd tot het heffen van 
Departementale Belastingen, dan na alvorens daartoe te zijn geautori- 
seerd door een Besluit van Hun Hoog Mogenden, genomen op eene stel- 
lige en uitdrukkelijkevoordragt van den Raadpensionaris. 

67 Iedere Gemeente heeft de beschikking over hare huishoudelijke 
belangen; zij legt geene Plaatselijke Belastingen op, dan ingevolge de al- 
gemeene bepalingen, bij de Wet vasttestellen, en niet anders danmet over- 
leg van Gecommitteerden uit de Gemeente, gekozen door de Stemge- 
rechtigde Burgers, na bekomene autorisatie van het Departementaal Be- 
stuur, aan het welk alle ~laatselijke Belastingen of Geldligtingen ter goed- 
of afkeuring zullen moeten gezonden worden. Ten aanzien deezer Belas- 
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tingen moet worden in acht genomen, dat noch de Doorvoer door, noch de 

Uit- of de Invoer, naar of van andere Steden of Plaatsen, worde belast, noch 
ook de voortbrengselenvan den grond of nijverheid van andere Steden of 
Plaatsen bezwaard boven die van de Plaats zelve, waar de Belasting gelegd 
wordt. Ook zullen deze Plaatselijke Belastingen aan de middelen van de 
Nationale Financiën niet mogen hinderlijk zijn. In zulk een geval is de 
Raadpensionaris gehouden de invoering daar van tegentegaan; en wordt, 
ter bevordering van dit oogmerk, door de Departementale Besturen, van 
alle door hen goedgekeurde Plaatselijke Belastingen onverwijld geïnfor- 
meerd. 

36 De bestiering der Koloniën, en van alles wat derzelver innerlijke 
regering betreft, behoort bij uitsluiting aan den Koning. 

41 De Koning heeft het opperbestuur van de Nationale Geld-mid- 
delen. Hij bepaalt de vaste Jaarwedden der Nationale Ambtenaren. 

42 De koning beschikt niet anders over de Geldmiddelen van den 
Staat dan overeenkomstig de Wet. 

43 De Koning verleent Pensioenen volgens de bepalingen daar om- 
trent door de Wet gemaakt. 

44 In het begin van elke gewone Zitting, levert de Koning aan het 
Wetgevend Ligchaam in, eene algemeene en uitgewerkte Begrooting van 
Staatsbehoeften over het volgend Jaar. De Vergadering van Hun Hoog 
Mogende kan daarin geene verandering maken; dezelve bewilligt daarin 
of verwerpt deze algemeene Begrooting. 

45 Er zal eene Nationale Rekenkamer zijn; bij vacature zendt dever- 
gadering van Hun Hoog Mogende aan den Koning eene Nominatie van 
zes Personen, welke door de Koning tot op de helft wordt verminderd, 
waaruit devergadering van Hun Hoog Mogende de verkiezing doet. 

w7 De Departementale en Gemeente-Besturen kunnen geene Belas- 
tingen opleggen, dan ingevolge de Wet, en na bekomene autorisatie van 
den Koning, op Rapport van de Departementale Besturen. 

36 De SouvereineVorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur over 
de kolonien en bezittingen van den Staat in andere werelddelen. 
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39 De SouvereineVorst beschikt over devloten en Legers. Alle de 
militaire OFficieren worden door Hem benoemd en, daartoe termen 
zijnde, op pensioen gesteld of, des noods, ontslagen. 

40 De SouvereineVorst heeft het opperbestuur der algemeene geld- 
middelen. Hij regelt de tractementen van alle Kollegien en Ambtenaren, 
welke uit's Lands kasse betaald worden, en brengt dezelve op de begroo- 
ting der staats-behoeften. 

70 De inwilliging der Staten Generaal wordt vereischt op de jaarlijk- 
sche begrooting der uitgaven van den Staat, welke hun door den Souve- 
reinenvorst wordt ingezonden. Zij raadplegen vervolgens over de voor- 
geslagen middelen tot vinding van dezelve. 

71 De voordragt, welke door den SouvereinenVorst opzigtelijk de 
financien in het begin der eerste gewone vergadering van de Staten Gene- 
raal wordt ingeleverd, isgesplitst in twee hoofddeelen. Het eene bevat alle 
zoodanige zekere en bepaalde uitgaven, welke, uit den gewonen loop der 
zakenvoortvloeijende, in het bijzonder tot den staat van vrede betrekking 
hebben, en alzoo op eenen duurzamen voet dienen vastgesteld te worden. 
Het tweede hoofddeel bevat die buitengewone en onzekere uitgaven, wel- 
ke, inzonderheid in tijden van oorlog, naar voorkomende omstandighe- 
den moeten worden geregeld. Het eerste, door de Staten Generaal goed- 
gekeurd zijnde, wordt toegestaan, om geen verandering te ondergaan, 
dan wanneer eenig deel der uitgaven mogt komen te veranderen of ge- 
heel te vervallen. Het tweede wordt slechts ingewilligd voor een jaar. 

72 Alle de ingewilligde penningen worden gebruikt tot de vastge- 
stelde posten, en geene anderen. De Souvereine Vorst doet van dat ge- 
bruik, gedurende het vorige jaar, aan de Staten Generaal een uitvoerig 
verslag geven. 

84 Zij [= de Staten der Provinciën of Landschappen] dragen de kos- 
tenvan hun bestuur voor aan den SouvereinenVorst, die dezelve, ingeval- 
Ie van goedkeuring, op de begroting der staatsbehoeften brengt. 

95 Het regelen der plaatselijke belangen. ingevolge het voorgaande 
artikel aan de gemelde plaatselijke besturen zijnde overgelaten, blijven 
deze nogtans gehouden en verpligt de begrooting hunner inkomsten en 
uitgaven aan de Staten overteleggen, en gedragen zich naar het geen dien- 
aangaande door gemelde Staten zal worden noodig geoordeeld. 

96 Voor zoo verre, tot goedmaking der plaatselijke uitgaven, boven 
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de gewone inkomsten, eenige belastingen mogten noodig zijn, gedragen 

dezelve besturen zich stiptelijk naar hetgeen deswege bij de algemeene 
financiële wetten, ordonnancien en bepalingen is vastgesteld. Alvorens 
dezelve belastingen intevoeren, zenden zij de daaromtrent gemaakte ont- 
werpen ter goedkeuring aan de Staten der Provincien of Landschappen 
met overlegging tevens van eenen juisten staat hunner behoeften. Bij het 
onderzoek daarvan houden de Staten ook bijzonderlijk in het oog, dat de 
voorgedragen belastingen nimmer bezwaren den vrijen invoer en door- 
voer van producten van den grond of voortbrengsels van industrie van 
andere Provincien, Steden of Plaatsen boven die van de Plaats zelve, waar 
de belasting gelegd wordt. 

97 De Staten zende alle, door hen goedgekeurde, begrootingen van 
inkomsten en uitgaven aan den SouvereinenVorst, welke, zulks goedvin- 
dende, zoo ten aanzien van gemelde begrootingen, als omtrent alle ver- 
dere handelingen der plaatselijke Regeringen, zoodanige inzage kan wor- 
deren, als Hij vermeent te behooren, en dezelve handelingen, des noods, 
kan schorsen en buiten effect stellen. Ten aanzien van het opnemen en 
sluiten der plaatselijke rekeningen worden door den Souvereinen Vorst 
de vereischte voorzieningen voorgeschreven. 

117 De Souvereine Vorst en de Staten Generaal gezamenlijk zijn al- 
leen en bij uitsluiting bevoegd tot het heffen en regelen van belastingen. 
De belastingen, bij het aannemen dezer grondwet bestaande, blijven op 
denzelfden voet, tot dat er anders over beschikt worde bij de wet. 

l z o  Er zal eene algemeene Rekenkamer zijn, ten einde jaarlijks de re- 
keningen der verschillende ministeriële departementen optenemen en te 
liquideren, mitsgaders behoorlijke rekening en verantwoording te vorde- 
ren van alle bijzondere Lands comptabelen, alles achtervolgens zoodanige 
instructien, als bij de wet zullen worden vastgesteld. De leden van deze 
Rekenkamer worden, zoo veel mogelijk, uit alle Provinciën genomen. Bij 
vacature zenden de Staten Generaal eene nominatie van drie personen aan 
den SouvereinenVorst, welke daaruit de verkiezing doet. 

59 De Koning heeft het oppergezag over de vloten en legers. De 
Militaire-Officieren worden door Hem benoemd en ontslagen, of, daar- 
toe termen zijnde, op pensioen gesteld. 

60 De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volk- 
plantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. 
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6 1  De Koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmidde- 
len. Hij regelt de bezoldiging van alle kollegien en ambtenaren die uit's 
Lands kas betaald worden, en brengt dezelve op de begrooting der staats- 
behoeften. De bezoldiging der ambtenaren van de regterlijke magt wordt 
door de wet geregeld. 

121 De inwilliging der Staten-Generaal wordt vereischt op de be- 
grooting van de uitgaven van het Rijk, welke aan de tweede kamer door 
den Koning in de gewone vergadering wordt ingezonden. 

122 De gemelde begrooting wordt in twee afdeelingen gesplitst; deze 
splitsing zal moeten plaats hebben bij de begrooting over den jare 1820, of 
zoo veel vroeger als de omstandigheden het toelaten. 

123 De eerste afdeeling bevat alle zoodanig gewone, zekere en steeds 
voortdurende uitgaven, welke uit den gewonen loop der zaken voort- 
vloeijende, in het bijzonder tot den staat van vrede betrekking hebben. 
Deze uitgaven door de Staten Generaal goedgekeurd zijnde, zijn gedu- 
rende de tien daarop volgende jaren aan geene jaarlijksche toestemming 
onderworpen. Er kan over die uitgaven geene nadere beraaeslaging val- 
len, ten zij de Koning in dien tusschentijd te kennengeven, dat eengedeel- 
te dier uitgaven veranderd is, of geheel opgehouden heeft. 

124 Bij de goedkeuring van deze afdeeling worden tevens voor ge- 
lijken tijd vastgesteld, de middelen tot vinding dier uitgaven bestemd. 
Deze middelen eens bepaald zijnde, blijven vastgesteld gedurende dien 
tijd, ten zij de Koning noodig oordeelende, dat een dier middelen gewij- 
zigd, of door een ander vervangen wierd, daaromtrent een voorstel doet. 

125 Een jaar vóór de afloop van den termijn, voor welken deze vaste 
uitgaven geregeld zijn, wordt door den Koning de nieuwe staat voor de 
tien jaren, die op dien termijnvolgen, voorgesteld. 

126 De tweede afdeeling der begroeting bevat die buitengewone, 
onvoorziene en onzekere uitgaven, welke, inzonderheid in tijden van oor- 
log, naar voorkomende omstandigheden, moeten worden geregeld. Deze 
uitgaven en middelen tot bestrijding derzelve, worden slechts voor een 
jaar vastgesteld. 

127 De uitgaven voor ieder departement van algemeen bestuur ma- 
ken een afzonderlijk hoofdstukder algemeene begrooting uit. De pennin- 
gen voor een departement toegestaan, kunnen alleenlijk en bij uitsluiting 
worden gebruikt voor uitgaven, tot dat departement behoorende, zoo dat 
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geene som kan worden overgeschreven van het eene hoofdstuk van alge- 

meen bestuur op een andere, dan met gemeen overleg der Staten-Gene- 
raal. 

128 De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig 
verslag geven van het gebruik der geldmiddelen. 

143 De Staten dragen de kosten van hun bestuur voor, aan den Ko- 
ning, die dezelve in gevalle van goedkeuring op de begrooting der staats- 
behoeften brengt. 

150 De Staten dragen aan den Koning voor het onderhouden en aan- 
leggenvanzoodanige werken, als zij voor het belang van hunne Provincie 
nuttig oordeel. Zij kunnen de middelen daarbij voordragen, om daarin 
geheel of ten deele ten koste der Provincie te voorzien. In geval van goed- 
keuring, wordt aan hun het bestuur der werken en de beheering der pen- 
ningen opgedragen, onder de verplichting tot rekening en verantwoor- 
ding. 

156 De plaatselijke besturen zijn gehouden en verpligt de begrooting 
hunner inkomsten en uitgaven aan de Staten overteleggen, en gedragen 
zich naar het geen dien aangaande door gemelde Staten noodig geoor- 
deeld wordt. 

157 Voor zoo verre tot goedmaking der plaatselijke uitgaven eenige 
belastingen mogten noodig zijn, gedragen dezelve besturen zich stiptelijk 
naar het geen deswege bij de algemeen financiëele wetten, ordonnantien 
en bepalingen is vastgesteld. Alvorens deze belastingen intevoeren, zen- 
den zij de daaromtrent gemaakte ontwerpen ter goedkeuring aan de Sta- 
ten der Provincien met overlegging tevens van eenen juisten staat hunner 
behoeften. Bij het onderzoek daarvan houden de Staten ook bijzonderlijk 
in het oog, dat de voorgedragen belastingen nimmer bezwaren den vrijen 
invoer en doorvoer van producten van den grond of voortbrengsels van 
nijverheid van andere Provincien, steden of $aatsen boven die van de 
plaats zelve, waar de belasting gelegd wordt. 

158 Geene nieuwe plaatselijke belastingen kunnen worden inge- 
voerd, zonder voorafgaande goedkeuring des Konings. 

159 De Staten zenden aan den Koning alle de begrootingen van in- 
komsten en uitgaven, welke Hij vordert. Ten aanzien van het opnemen en 
sluiten der plaatselijke rekeningen, worden door den Koning devereischte 
voorzieningen voorgeschreven. 
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197 Geene belastingen kunnen ten behoeve van 's lands kas worden 
geheven, dan uit krachte van eene wet. 

199 De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevorde- 
ring der belangen van de schuIdeischers van den Staat. 

zoz Er zal eene Algemene Rekenkamer zijn, ten einde jaarlijks de re- 
keningen der verschillende departementen van algemeen bestuur optene- 
men en te liquideren, mitsgaders behoorlijke rekening en verantwoordign 
te vorderen van alle bijzondere lands comatabelen en andere, alles achter- 
volgens zoodanige instructien, als bij de wet zullen worden vastgesteld. 
De leden dezer Rekenkamer worden zoo veel mogelijk uit alle de Provin- 
cien genomen. Bij vacature zendt de tweede kamer van de Staten-Gene- 
raal eene nominatie van drie personen aan den Koning, welke daaruit de 
verkiezing doet. 

z19 De Koning na de Staten der Provincie gehoord, en het advies van 
den Raad van State ingenomen te hebben, bepaalt welke de werken zijn die 
uit hoofde van gemelde onderscheiding onder de beheering der Staten 
zuIIen worden gesteld, zoo we1 als de wijze op welke in de betaling der 
onkosten van die werken zal worden voorzien. 

59 De koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de vol- 
kplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen. Aan de 
Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zittinge, wor- 
den medegedeeld de laatst ingekomenene staten van ontvangsten en uit- 
gaven van opgemelde volkplatingen en bezittingen. Het gebruik van het 
batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt bij de wet 
geregeld. 

123 De gemelde begrooting wordt telkens voor den tijd van twee 
jaren vastgesteld, en één jaar vóór den afloop van dien termijn worden de 
nieuwe Staats-uitgaven door den Koning voorgedragen, welke, aldus een- 
maal vastgesteld zijnde, gedurende dien tijd blijven voortduren, ten ware 
inmiddels in dezelven door eene nieuwe wet veranderingen gemaakt 
mogten worden. 
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124 De Staats-inkomsten worden tevens voor gelijken tijd van twee 
jaren bij de wet geregeld en blijven, eenmaal vastgesteld zijnde, gedurende 
dien tijd voortduren, ten ware inmiddels in dezelven door eene nieuwe 
wet veranderingen gemaakt mogten worden. 

125 De uitgaven voor ieder Departement van Algemeen Bestuur ma- 
ken een afzonderlijk hoofdstuk der algemeene begrooting uit. Elk dezer 
hoofdstukken wordt bij eene afzonderlijke wet voorgedragen en vastge- 
steld. De penningen voor een Departement toegestaan kunnen alleenlijk 
en bij uitsluiting worden gebruikt voor uitgaven tot dat Departement be- 
hoorende, zoo dat geene som kan worden overgeschreven van het eene 
hoofdstuk van Algemeen Bestuur op een ander, dan met gemeen overleg 
der Staten Generaal. 

126 De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig 
verslag geven van het gebruik der geldmiddelen. De ontvangsten en uit- 
gaven van ieder afgeloopen dienstjaar door de Algemeene Rekenkamer 
afgesloten zijnde, wordt de alzoo afgeslotene rekening, welke zoowel de 
ontvangsten als de uitgaven moet bevatten, jaarlijks aan de Staten-Gene- 
raal medegedeeld. 

zoo Er zal eene Algemeene Rekenkamer zijn, ten einde jaarlijks de 
rekeningen van ontvangst en uitgaven der verschillende Departementen 
van Algemeen Bestuur op te nemen en te liquideren, mitsgaders behoor- 
lijke rekening en verantwoording te vorderen van alle bijzondere lands- 
comptabelen, alles achtervolgens zoodanige instructien, als bij de wet zul- 
len worden vastgesteld. De leden dezer Rekenkamer, welker bezoldiging 
door de wet geregeld wordt, worden zoo veel mogelijk uit alle de provin- 
ciëngenomen en voor hun leven aangesteld. Bij vacature zendt deTweede 



Kamer der Staten Generaal eene nominatie van drie personen aan den 
Koning, welke daaruit de verkiezing doet. 

59 De Koning heeft het opperbestuur der kolonien en bezittingen 
van het Rijk in andere werelddeelen. De reglementen op het beleid der 
regering aldaar worden door de wet vastgesteld. Het muntstelsel wordt 
door de wet geregeled. Andere onderwerpen deze kolonien en bezittin- 
gen betreffende, worden door de wet geregeld, zoodra de behoefte daar- 
aan blijkt te bestaan. 

60  De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een omstandig 
verslag geven van het beheer dier kolonien en bezittingen en van den staat 
waarin zij zich bevinden. De wet regelt de wijze van beheer en verant- 
woording der koloniale geldmiddelen. 

61 De Koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmidde- 
len. Hij regelt de bezoldiging van alle collegien en ambtenaren die uit's 
Lands kas worden betaald. De wet regelt de bezoldiging van de ambtena- 
ren der regterlijke magt. De Koning brengt de bezoldigingen op de be- 
grooting der staaatsbehoeften. De pensioenen der ambtenaren worden 
door de wet geregeld. 

1x9 Door de wet worden de begrootingen van alle uitgaven des Rijks 
vastgesteld en de middelen tot dekking aangewezen. 

 zo De ontwerpen der algemeene begrootings-wetten worden jaar- 
lijks van wege den koning aan deTweede Kamer aangeboden, dadelijk na 
het openen der gewone vergadering van de Staten-Generaal vóor den 
aanvang van het jaar waarvoor de begrootingen moeten dienen. 

izz Geen hoofdstuk der begrooting van uitgaven kan meer dan die 
voor één departement van algemeen bestuur behelzen. Ieder hoofdstuk 
wordt in een of meer ontwerpen van wet vervat. Door zoodanige wet 
kan overschrijving worden toegestaan. 

tzz De verantwoording van de staats-uitgaven en ontvangsten over 
elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer 
goedgekeurde rekening, aan de wetgevende magt gedaan. Het slot der 
rekening wordt door de wet vastgesteld. 

129 De Staten dragen jaarlijks de kosten van hun bestuur, voor zoo- 
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veel het rijks-bestuur is, aan den Koning voor, die ze, in geval van goed- 
keuring, op de begroeting der staatsbehoeften brengt. De begroeting der 
enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten enuitgaven, door de Staten 
mede jaarlijks opgemaakt, vereischt 's Konings goedkeuring. Provinciale 
belastingen tot dekking dezer uitgaven, door de Staten aan den Koning 
voorgedragen, vereischen bekrachtiging door de wet. 

141 De besluiten der gemeentebesturen, rakende de beschikking over 
gemeente-eigendom en zoodanige andere burgerlijke rechtshandelingen 
welke de wet aanwijst, alsmede de begrootingenvan inkomsten en uitga- 
ven, worden aan de goedkeuring der Provinciale Staten onderworpen. 

142 Het besluit van een gemeentebestuur tot het invoeren, wijzigen 
of afschaffen eener plaatselijke belasting, wordt voorgedragen aan de Sta- 
ten zijner provincie, die daarvan verslag doen aan den Koning, zonder 
wiens goedkeuring daaraan geen gevolg mag worden gegeven. De wet 
geeft algemeen regels ten aanzien der plaatselijke belastingen. Zij mogen 
den doorvoer, en den uitvoer naar en invoer uit andere gemeenten niet 
belemmeren. 

143 De wet regelt ook het opmaken der Begrootingen en het opne- 
men en sluiten der plaatselijke rekeningen. 

176 Er is eene Algemeene Rekenkamer, welker zamenstelling en taak 
door de weet worden geregeld. Bij het openvallen eener plaats in deze 
Kámer zendt deTweede Kamer der Staten Generaal eene opgave van drie 
persoenen aan den Koning, die daaruit kiest. De leden der Rekenkamer 
worden voor hun leven aangesteld. Hunne bezoldiging wordt door de 
wet geregeld. Het zde lid van art. 163 is op hen van toepassing [= kunnen 
worden afgezet of ontslagen door regterlijke uitspraak of op eigen ver- 
zoek. 

6 3  De Koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmidde- 
len. Hij regelt de bezoldiging van alle collegien en ambtenaren die uit 's 
Lands kas worden betaald. De wet regelt de bezoldiging van den Raad 
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van State, van de Algemeene Rekenkamer en van de regterlijke magt. De 
Koning brengt de bezoldigingen op de begrooting der staaatsbehoeften. 
De pensioenen der ambtenaren worden door de wet geregeld. 

126 De verantwoording van de Rijkwitgaven en ontvangsten over 
elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer 
goedgekeurde rekening, aan de wetgevende Magt gedaan naar de voor- 
schriften van de wet. 

136 Elk besluit der Staten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van 
eene provinciale belasting, behoeft de goedkeuring des konings. De wet 
geeft algemeene regels ten aanzien van de provinciale belastingen. De 
belastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer uit an- 
dere provincien niet belemmeren. 

137 De begrooting der provinciale inkomsten en uitgaven, jaarlijks 
door de Staten op te maken, behoeft de goedkeuring des Konings. De 
wet regelt het vaststellen van de provinciale rekening. 

141 De Koning stelt in elke provincie een Commissaris aan met de 
uitvoering Zijner bevelen en met het toezigt op de verrigtingen der Sta- 
ten belast. Deze Commissaris isvoorzitter van de vergadering der Provin- 
ciale Staten en van die der Gedeputeerde Staten en heeft in laatsgenoemd 
collegie stem. Zijne jaarwedde en de kosten zijner woning worden op de 
begrooting der Rijksuitgaven gebragt. De wet beslist of andere uitgaven 
van het provinciaal bestuur ten laste van het Rijk komen. 

146 De besluiten der gemeentebesturen, rakende zoodanige beschik- 
king over gemeente-eigendom en zoodanige andere burgerlijke regtshan- 
delingen als de wet aanwijst, alsmede de begrootingen van inkomsten en 
uitgaven, worden aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onder- 
worpen. Het opmaken der begrootingen en het vaststellen der rekenin- 
gen wordt door de wet geregeld. 

x47 Het besluit van een gemeentebestuur tot het invoeren, wijzigen 
of afschaffen eener plaatselijke belasting, wordt voorgedragen aan de Ge- 
deputeerde Staten, die daarvan verslag doen aan den Koning, zonder 
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Wiens goedkeuring daaraan geen gevolg mag worden gegeven. De wet 
geeft algemeene regels ten aanzien der plaatselijke belastingen. Deze be- 
lastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer uit andere 
gemeenten niet belemmeren. 

x74 Geene belastingen kunnen ten behoeve van 's Rijks kas worden 
geheven, dan uit krachte van eene wet. 

x79 Er is eene Algemeene Rekenkamer, welker zamenstelling en taak 
door de wet worden geregeld. Bij het openvallen eener plaats in deze Ka- 
mer zendt deTweede Kamer der Staten Generaal eene voordragt van drie 
personen aan den Koning, die daaruit benoemt. De leden der Rekenkamer 
worden voor hun leven aangesteld. Het jde en qde lid van art. 166 is op 
hen van toepassing. 
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B I J L A G E  B 
Concordans o p  de  grondwetsartikelen met betrekking 
tot de  overheidsfinanciën 

O p  basis van de concordans in Van Hasselts Verzameling van Nederlandse 
staatsregelingen en grondwetten 

* geeft in navolging vanvan Hasselt voor de jaren vanaf 1814 aan dat 
het betreffende artikel een wijziging heeft ondergaan; voor de 
voorgaande jaren zijn de artikelen vrijwel nooit eensluidend; 

- geeft in navolging vanvan Hasselt aan dat er over het betreffende 
onderwerp in de grondwet van dat jaar geen bepaling is opgenomen; 

blanco geeft aan dat de betreffende bepaling in dat jaar wel voorkomt, 
maar deel uit maakt van een ander artikel; 

) geeft aan dat de betreffende artikelen toegevoegd zijn, dus niet 
opgenomen waren invan Hasselts concordans; 

vet geeft aan dat de complete tekst is opgenomen in het bijbehorende 
tekstoverzicht 

over het opperbestuur over de nationale 
geldmiddelen 

over de zeggenschap van de wetgevende 
macht ovcr de geldmiddelen 

over het bestuur en de inkomsten van de 
posterijen 

over de belastingheffing 

over het nieuw in te voeren belastingstelsel 

over het tijdstip van invoering daarvan 

over de handhaving van de tegenwoordige 
belastingen en herziening ervan 

over verhouding nationale kas en 
departementale kassen en invoering nieuwe 
belastingen, beide bij wet vast te stellen 
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(208) (59) (124) (124) 
2x5 

(209) (60) (71) (126) 
Regl. D 5 

over de zorgvuldige invordering der 
belastingen 

over de handhaving der financiële wetten 

over de aanstelling van ontvangers e.a. 
financiële ambtenaren en hun instructie 

over het nationaal verklaren van alle 
geldmiddelen 

over het gebruik van de middelen 

over de verantwoording van het gebruik 
der middelen 

over de koloniën 

over de waterstaat 

over de begrotingen 

over de inkomsten 

over buitengewone uitgaven 

over het verlenen van pensioenen 



(228) 

(229) 
(230) 

Regl. D. 6 t/m 17 

over de departementale resp. provinciale 
financiën 

over inkomsten van en belastingheffing 
door departementen 

over het niet belemmeren van door-, uit- en 
invoer binnenslands 

over de invordering van de departementale 
belastingen 

over het niet toegestaan zijli van belang van 
gemeente- en departementsbestuurders bij 
belastinginning 

over toezicht Staats-Bewind op 
waterstaatswerken 

over de plaatselijke financiën 

over rekening en verantwoording 

over de Rekenkamer 

over derzelver werkzaamheden 

over de munt en het muntwezen 

over de nationale schuld 

over de Amortisatiekas 

over de Commissarissen der Nationale 
Tresorie 




